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RESUMO 

 

Almeida, J. B. L. (2014). A invenção dos outros: Estereótipos étnicos, raciais e 

regionais no Brasil e na Espanha. Tese de Doutorado. Pós-Graduação em Psicologia 

Social, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa- PB.  

 

Este trabalho tem como objetivo analisar comparativamente o conteúdo dos estereótipos 

de grupos considerados majoritários e de grupos considerados minoritários no Brasil e 

na Espanha, a partir da região de pertença dos participantes, e analisar de que maneira o 

conteúdo destes influenciam na decisão e na justificativa em relação à concessão de 

direitos sociais aos grupos minoritários. Em ambos os países os grupos foram 

classificados em duas temáticas. No Brasil, foi analisado o conteúdo dos estereótipos 

atribuídos a pessoas negras e a pessoas brancas (temática racial), como àqueles 

atribuídos a nordestinos e a sulistas (temática regional). Na Espanha foi investigado o 

conteúdo dos estereótipos dos ciganos e dos marroquinos (temática étnica) e dos 

andaluzes e dos catalães (temática regional). O acesso ao conteúdo dos estereótipos foi 

realizado a partir de três abordagens distintas: checklist, associação livre de palavras e 

modelo do conteúdo dos estereótipos (SMC), e cada participante respondeu a apenas 

uma. Para consecução deste objetivo o trabalho foi realizado em três regiões em cada 

país, considerando a aplicação em uma região desenvolvida que representou os grupos 

majoritários; em uma região menos desenvolvida que representou os grupos 

minoritários, e em uma região considerada “neutra”. No Brasil, compuseram a amostra 

setecentos e catorze estudantes universitários, distribuídos entre as regiões Sul, 

Nordeste e Centro Oeste, e na Espanha, setecentos e setenta e sete estudantes 

universitários distribuídos entre as Comunidades Autônomas da Catalunha, da 

Andaluzia e de Madri. Tomados em conjunto, os resultados revelam haver um consenso 

em relação ao conteúdo dos estereótipos, que parece indicar uma polarização das 

diferenças entre aqueles considerados como maioria e como minoria social. As análises 

sobre o posicionamento frente à concessão de direitos sociais para grupos minoritários 

corroboram com a afirmativa de que os estereótipos sociais estão imbricados na 

estrutura e no processo de preconceito e discriminação. Os resultados obtidos são 

discutidos à luz das novas teorias sobre o racismo.  

 

 

Palavras chave: Estereótipos, preconceito, discriminação. 
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RESUMEN 

 

Almeida, J. B. L. (2014). La invención del otro: Los estereotipos étnicos, raciales y 

regionales en Brasil y España. Tesis Doctoral, Programa de Posgrado en Psicología 

Social de la Universidad Federal de Paraíba, João Pessoa-PB.   

 

Este estudio tiene como objetivo comparar el contenido de los estereotipos de los 

grupos considerados grupos mayoritarios y minoritarios en Brasil y España, 

considerando la región de los participantes, y analizar cómo el contenido de estos 

estereotipos pueden influir en la decisión y la justificación a la concesión de derechos 

sociales para los grupos minoritarios. En ambos países, los grupos se clasificaron en dos 

temas. En Brasil, se analizó el contenido de los estereotipos atribuidos a las personas 

negras y las personas blancas (cuestión racial), y el contenido de los estereotipos de las 

personas nacidas en Noreste y en Sur (cuestión regional). En España se investigó el 

contenido de los estereotipos de los gitanos y de los marroquíes (tema étnico) y el 

andaluz y el catalán (temática regional). El aceso al contenido de los estereotipos se 

realizó a partir de tres enfoques diferentes: la lista de control, libre asociación de 

palabras y el modelo del contenido de los estereotipos (SMC), y cada participante 

respondió a una sola. Para lograr este objetivo, el estudio se realizó en tres regiones de 

cada país, teniendo en cuenta la aplicación en una región desarrollada que representaba 

a los grupos mayoritarios, en una región menos desarrollada que representa a los grupos 

minoritarios, y en una región considerada como "neutral". En Brasil, la muestra fue de 

setecientos catorce estudiantes universitarios, distribuidos en el Sur, Nordeste y Centro 

Oeste, y en España, setecientos setenta y siete estudiantes universitarios distribuidos 

entre las Comunidades Autónomas de Cataluña, Andalucía y Madrid. Tomados en 

conjunto, los resultados ponen de manifiesto que hay consenso en relación con el 

contenido de los estereotipos, lo que parece indicar una polarización de las diferencias 

entre los considerados como mayoría social  y como la minoría social. El análisis sobre 

el posicionamiento en la concesión de los derechos sociales para los grupos minoritarios 

parece corroborar con la afirmación de que los estereotipos sociales se entrelazan en la 

estructura y en los procesos de los prejuicios y de la discriminación. Los resultados se 

discuten a la luz de las nuevas teorías del racismo. 

 

Palabras clave: Estereotipos, prejuicios y discriminación. 
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ABSTRACT  

 

Almeida, J. B. L. (2014). The invention of the other: ethnic, racial and regional 

stereotypes in Brazil and Spain. Ph.D. Dissertation, Graduate Program in Social 

Psychology, Federal University of Paraíba, João Pessoa-PB.   

 

This study aims at comparing the content of stereotypes of groups considered majority 

and minority groups considered in Brazil and Spain, from the region belonging from the 

participants, and analyze how the content of these stereotypes can influence the decision 

and justification to the granting of social rights for minority groups. In both countries 

the groups were classified into two themes. In Brazil, we analyzed the content of the 

stereotypes attributed to black people and white people (racial issue), as to those 

assigned to Northeastern and Southern (regional thematic). At Spain we investigated the 

contents of stereotypes of gipsies and Moroccans (ethnic theme) and the Andalusians 

and Catalans (regional thematic). The content acess of stereotypes was conducted from 

three different approaches: checklist, free word association, and the stereotype´s content 

model (SMC), and each participant responded to only one. To achieve this objective the 

study was conducted in three regions in each country, considering the application in a 

developed region which represented the majority groups, in a less developed region 

which represented minority groups, and in a region considered to be "neutral". In Brazil, 

the sample comprised seven hundred and fourteen college students, distributed among 

the South, Northeast and Midwest regions, and in Spain, seven hundred and seventy 

seven college students distributed among the Autonomous Communities of Catalonia, 

Andalusia and Madrid. Taken together, the results reveal there is a consensus in relation 

to the content of stereotypes, which seems to indicate a polarization of differences 

among those that are considered like the social majority and those as a social minority. 

The analysis on the positioning in the granting of social rights for minority groups 

corroborate the assertion that social stereotypes are interwoven in the structure and 

process of prejudice and discrimination. The results are discussed in the light of new 

theories of racism. 

 

Key words: Stereotypes, prejudice, discrimination.  
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O objetivo geral deste trabalho é investigar os estereótipos e o preconceito 

contra minoriais sociais em dois países. Nomeia-se aqui de o outro, os negros e os 

nordestinos no Brasil; os imigrantes marroquins e os ciganos na Espanha.  

Para Sartre (2011), “o outro é o eu que não sou eu” (p.300). Dito de outra 

forma, o outro é aquele que eu percebo, organizo as impressões acerca, avalio e decido 

“colocá-lo em seu lugar”. Não se trata, pois, de somente perceber as diferenças entre 

“nós” e o “os outros”, mas, sobretudo a forma como justificamos nosso comportamento 

em função dessas diferenças percebidas. A distância social entre “eles” e “nós”, 

percebida através das diferentes etnias, nacionalidades e sotaques, é impreterivelmente 

marcada por relações assimétricas. Desta forma, “inventar o outro” é também forjar 

marcações sociais que imprimem, sustentam e reforçam o status quo. O que significa 

ser o outro e que implicações essa alteridade acarreta aos que se enquadram - ou são 

enquadrados nessa categoria?  

No contexto brasileiro, ser negro geralmente é associado às pessoas com piores 

condições socioeconômicas, como saúde, educação e trabalho. A origem histórica dessa 

associação é a escravidão, que no Brasil começou no século XV. A maior parte dos 

escravos chegou após 1540, trazidos pelos portugueses e eram provenientes de regiões 

africanas como Angola, Mali, Congo e Nigéria. Cerca de oito milhões desembarcaram 

em terras brasileiras e o preço de cada um era avaliado de acordo com características 

como saúde e juventude (Linhares, 1990). Mesmo após a abolição da escravatura, 

ocorrida em maio de 1888, os recém-libertos continuaram a exercer funções 

semelhantes à escravidão: a libertação não significou a integração deles ao mercado de 

trabalho formal e assalariado. O preconceito por parte do Estado brasileiro continuou a 

existir.    
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As implicações de saber-se pertencente a uma categoria social discriminada 

têm sido temas de diversos estudos científicos sobre o embranquecimento da população 

brasileira e os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

confirmam a continuidade desse processo até dias atuais. De 1960 a 2000 a população 

declarada negra caiu de 8,7 % para 6,2%, enquanto a população declarada parda no 

mesmo período aumentou de 29,4% para 38,5%. Dados mais recentes – de 1998 a 2008 

– também apontam o crescimento da população parda, ou seja, aqueles que se 

autodenominam “misturados”, miscigenados (Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios 1998/2008).  

No último senso realizado em 2010 e publicado no ano de 2011, pode-se 

perceber um aumento significativo da população declarada parda em relação aos anos 

anteriores: 43,1%. Esse dado revela uma porcentagem quase equiparada à população 

declarada branca, que foi de 47,7%. Nesse mesmo ano, os índices para a população 

declarada negra foi de 7,6% e para a população declarada indígena de 0,4%. (Fonte: 

IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2010).  

Esses dados poderiam levar à conclusão de que esse aumento se deu em virtude 

da diminuição do preconceito racial flagrante e ao aumento do orgulho de ser pardo, 

misturado, ou mesmo, mulato brasileiro. Ou seja, poderia ser o resgate da ideia do país 

miscigenado e da confirmação da democracia racial de Gilberto Freyre. Por outro lado, 

ainda há outro sentido subjacente: uma tentativa de escapar da demarcação dicotômica 

por cor – preto/branco, na qual as pessoas optam por uma aproximação em relação à 

população branca, notadamente dominante. Afinal considerar-se “pardo” pode 

significar, dentre outras coisas, não considerar-se negro. Sendo assim, são através de 

outros indicadores sociais onde aparecem as reais diferenças entre a população branca 

em relação à população parda e negra.  
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No ano 2009
1
, em relação à distribuição do rendimento mensal familiar per 

capita os índices nacionais revelaram que dentre os 10% mais pobres, 25,4% se 

autodeclararam brancos, enquanto 9,4% declaram-se pretos e 64,8% declaram-se 

pardos. Ou seja, 73,7% da população mais pobre no Brasil estava composta por não 

brancos. E essa relação se invertia entre os 1,0% mais ricos: 82,5% se autodeclaravam 

brancos. Se ainda, se observa média nacional da taxa de analfabetismo no mesmo ano, 

tem-se que dentre àqueles que não sabiam ler e nem escrever, 67,8% eram pretos ou 

pardos.  

No que diz respeito à média de anos de estudo da população acima de 15 anos, 

a média nacional foi de 7,6 anos, enquanto a média para as pessoas de cor branca 

apresentou uma vantagem de quase dois anos (8,4 anos de estudos) em relação a pretos 

e pardos (6,7 e 6,7 anos). Essa diferença vem se mantendo constante ao longo dos anos, 

se comparada com as informações das pesquisas anteriores. Segundo dados da Síntese 

de Indicadores Sociais do IBGE, em 2013, jovens de cor branca de 15 a 17 anos de 

idade, possuíam uma taxa de frequência escolar líquida de 62,9%, maior do que a dos 

jovens negros ou pardos, com 47,8%.  

Situando os nordestinos no cenário das minorias sociais, Blake (2011), sugere 

que o termo Nordeste foi utilizado pela primeira vez pelas entidades federais para 

designar àqueles Estados que tinham sido afetados pelo que ficou conhecido como “A 

Grande Seca”. Esta aconteceu durante os anos de 1877 e 1879, e causou a morte de 

aproximadamente 200.000 a 500.000 mil pessoas. Segundo o mesmo autor, outras 

influências como a colonização portuguesa e holandesa no Nordeste, o cultivo de cana 

de açúcar na região e até importantes épocas políticas, como a “Era Vargas”, são pontos 

                                                 
1
 Dados publicados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2010, publicada no ano de 2011.  
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cruciais que podem explicar a mudança de concepção do termo nordestino para uma 

categoria racial tida como inferior. 

A partir da miscigenação entre colonizadores, escravos, indígenas, imigrantes 

que vieram trabalhar no Brasil, o Nordeste se vestiu de um matiz de cores e com isso, 

definições intermináveis resultantes dessa mistura. Porém, essa miscigenação deu início 

a um processo secular de embranquecimento, justificado na época por explicações 

essencialistas sobre a inferioridade dos indivíduos e dos grupos implicados nessa 

mistura. Essa concepção validava a associação a esses grupos a termos como 

“vagabundos”, “criminosos”, “lentos” e essas justificativas foram também utilizadas 

pelas autoridades governamentais para apartar esses “outros” considerados como uma 

ameaça social. A abertura nacional à imigração de europeus visava também transformar 

a cara e a pele do país.  

Os indicadores sociais também revelam que a situação do Nordeste, quando 

comparada às demais regiões do Brasil, é atravessada por desigualdades marcantes. 

Tomando como exemplo a distribuição do rendimento médio mensal familiar per capita 

entre os anos de 2011 e 2012, o Nordeste apresentou média inferior à média nacional, e 

a menor média de rendimento em relação às demais regiões. Também há relevantes 

desigualdades no que concerne aos índices sobre a educação: Enquanto a média 

nacional relativa à taxa de analfabetismo em relação às pessoas de 15 anos ou mais, no 

ano de 2012, é de 8,7%, o Nordeste apresenta média duas vezes maior ˗ 17,4%
2
.  

Se por um lado, os índices mostram nitidamente a existência de “dois Brasis”, 

divididos em função da cor da pele e dos sotaques, este trabalho procura analisar 

comparativamente, as nuances entre as visões sociais sobre negros e brancos, e sobre 

nordestinos e sulistas.  

                                                 
2
 Fonte: Síntese de Indicadores Sociais – IBGE (2013) 
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Por outro lado, na Espanha, “os outros” se desvelam de modo diferente ao que 

ocorre no Brasil e no cenário espanhol a variabilidade dos índices socioeconômicos 

entre as Comunidades Autônomas não se mostra tão discrepante. Segundo Sangrador 

(1996) e Cea D´Ancona (2009), embora haja estereótipos mais marcados em relação aos 

andaluzes e aos catalães, isso não significa necessariamente expressões de 

discriminação entre a população autóctone. São os imigrantes econômicos e os ciganos 

quem sofrem situações de preconceito e discriminação semelhante à questão racial no 

Brasil.  

Da mesma forma que houve no Brasil, desde a abolição até dias atuais, o 

branqueamento da população negra, que para tentar gozar dos mesmos direitos e 

privilégios da população branca, precisava “maquiar” sua negritude, ou, no caso dos 

nordestinos, “disfarçar seu sotaque”, há na Europa um processo de aculturação, que 

para evitar o preconceito aberto às minorias culturais e étnicas, implicitamente força a 

negação da própria cultura e adaptação e adoção da dominante, num processo similar de 

mascaramento e subordinação. Em ambos os casos, parece fazer sentido pensar que há 

casos em que os processos de negação da cor e da cultura não fazem efeito – são 

imascaráveis. Para àqueles culturalmente incompatíveis, o preconceito é aberto e a eles 

são oferecidos condições piores de vida e de trabalho.  

O Conselho da União Européia declarou o ano de 1997 como o “ano europeu 

contra o racismo”, como uma tentativa de conscientizar o público em geral em relação a 

uma nova onda de racismo emergente na Europa. No entanto, passados quase vinte 

anos, os dados do Barômetro europeu continuam revelando o preconceito e a xenofobia 

expressos na visão estereotipada que os espanhóis têm do dito “imigrante econômico” e 

na diminuição expressiva em relação à aceitação de diferentes modalidades de relação 

com imigrantes na Espanha (Cea D´Ancona & Valles Martínez, 2009). Em pesquisas 
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desenvolvidas pelo Observatorio Español del Racismo e La Xenofobia (OBERAXE) e 

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), desde o ano 2000 se observa um padrão 

de identificação do imigrante. Quando perguntados “Quando se fala de imigrantes 

estrangeiros que vivem na Espanha, em quem você pensa imediatamente?”, os 

marroquinos têm aparecido no topo da identificação, seguido dos sulafricanos e 

latinoamericanos em geral. Corroborando com esses resultados, desde 1997, o Marrocos 

é o país que possui a maior comunidade de estrangeiros com permissão para morar na 

Espanha, colaborando com a imagem atual do imigrante econômico.  

Sobre ciganos, Moscovici (2009) aponta a inquisição espanhola como o inicio 

da representação social dos ciganos como minoria social, por introduzir o conceito 

racial de “pureza de sangue”. O autor se refere à objetivação desse processo como um 

“nó figurativo” que associa um conceito a uma imagem expressa em temas 

emblemáticos como impuros/puros, sujos/limpos que os relaciona a uma anomalia no 

interior da população autóctone (...) quase como um elemento satânico da sociedade 

(p.663- 664). Ele ainda ressalta que esse nó figurativo da representação social dos 

ciganos permanece sem mudanças significativas há quatro séculos. Ainda, para o autor, 

o estigma ganha sentido nas relações entre a maioria e a minoria, e o tema da infra-

humanização aparece nesse entre.  

Associados geralmente à Romenia (Piotrowska, 2013), os ciganos na Espanha 

parecem padecer desta “dupla cidadania”, que os outorga status de “os outros”, devido, 

dentre outros fatores, a vinculação implícita (ou não) de uma origem estrangeira, e à 

cultura, notadamente distinta. Sobre a cultura, semelhante processo ocorre com os 

marroquinos. Para Piotrowska (op. cit.), a não incorporação dos costumes dos ciganos 

na construção da cultura europeia revela aspectos de discriminação contra eles, 

incluindo a exorcização e racialização.  
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No entanto, ao propor examinar os estereótipos de grupos considerados 

enquanto minorias sociais, em dois países distintos, há de se reconhecer as dificuldades 

impostas, sobretudo por se tratar de uma pesquisa realizada em culturas diferentes. 

Deste modo, trata-se bem mais de uma pesquisa movida pela curiosidade em investigar 

os processos subjacentes ao processo de estereotipar, do que necessariamente fazer 

estritas comparações entre as minorias em ambos os países.  

Sendo assim, parece-nos oportuno assumir a busca por um cruzamento de 

dados sobre esses grupos, uma vez que eles parecem estar expostos a condições 

semelhantes de desigualdade social, tanto no Brasil, quanto na Espanha. Ademais, 

compreendendo que o processo de estereotipar não acontece num vazio social, pretende-

se também analisar como os estereótipos sobre esses grupos operam nas justificativas 

para o posicionamento frente à concessão de direitos sociais para os grupos 

minoritários.  

Ianni (2004) propõe que a transformação da etnia em raça se dá nas relações 

sociais, que por serem não só hierarquizadas, mas também desiguais, propiciam 

modalidades de alienação e de não participação na economia, na política e na cultura. 

Assim, ao falar de preconceito racial ou étnico, segundo o mesmo autor, continuamos 

falando de relações sociais e de como fabricamos continuamente o outro.  

Portanto, para estudar esses considerados “outros”, este trabalho foi organizado 

em duas partes. A primeira, composta por um levantamento teórico, compreendeu dois 

capítulos. O primeiro se dedica às explicações sobre os estereótipos, desde o conceito de 

“imagens em nossas cabeças” às generalizações realizadas a partir da pertença de grupo, 

compreendendo como estes estão atrelados ao preconceito e a processos de 

discriminação. O segundo capítulo versa sobre as principais teorias explicativas do 

preconceito, enfatizando àquelas que o consideram como um processo sócio cognitivo 
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que não pode ser entendido fora de um contexto cultural, histórico e social. A segunda 

parte se dedica aos estudos empíricos sobre “os outros” e corresponde ao terceiro e ao 

quarto capítulo.  

O principal objetivo desses estudos foi analisar comparativamente, a partir de 

três enfoques distintos e em três regiões distintas, os estereótipos dos grupos 

considerados majoritários e minoritários no Brasil e na Espanha, classificados a partir 

de duas temáticas em cada país. No Brasil, as temáticas foram a racial, comparando 

negros e brancos, e a regional, comparando os estereótipos dos nordestinos e dos 

sulistas. Na Espanha as temáticas foram a étnica, cuja comparação se deu em função do 

grupo de ciganos e dos marroquinos, e a regional, comparando andaluzes e catalães. 

Cada participante respondeu a apenas uma das temáticas e em todas as temáticas em 

ambos os países utilizamos o grupo nacional como linha de base para comparação.  

As três modalidades de questionário empregadas foram: 1. Lista de adjetivos 

(ou checklist), técnica inicialmente utilizada por Katz e Braly em 1933; 2. associação 

livre de palavras; 3. e o modelo de conteúdo dos estereótipos – SCM, proposto por 

Fiske e colaboradores (2002). Os resultados foram organizados em três secções, uma 

para cada modalidade.  

 O quarto capítulo traz as análises das justificativas em torno do posicionamento 

frente à concessão de direitos sociais às minorias no Brasil e na Espanha, cujos dados 

foram colhidos através de respostas abertas e analisados através do programa 

ALCESTE. Essas análises revelam o discurso social que subjaz a dinâmica das relações 

com as minorias sociais, e a forma pela qual a consensualidade dos estereótipos sobre 

esses grupos está implicada nas manifestações de preconceito e de discriminação.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  --  SSOOBBRREE  OOSS  EESSTTEERREEÓÓTTIIPPOOSS  
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Estereótipos – categorias discriminando grupos em brancos e negros, cristãos e judeus, 

franceses e alemães, indígenas e espanhóis, ciganos e romenos etc. – constituem, em suma, 

um modo de conhecimento com a função de opor os “semelhantes” preferidos aos 

“diferentes” desprezíveis, de distinguir aqueles que não são como nós. 

(Moscovici, 2009) 

 

1.1.  Um breve histórico sobre a concepção dos estereótipos 

Desde que nascemos, somos etiquetados em categorias, algumas mutuamente 

excludentes, como por exemplo, homens ou mulheres, brancos ou negros ou índios, ou 

pardos, e assim por diante. Durante o curso da vida adquirimos outras etiquetas que 

funcionam como marcas sociais, que acabam por decretar, no plano social, o que somos 

e para onde vamos.  

Esse “local social” muitas vezes é cercado por muros para garantir que cada 

um se mantenha em seu lugar. Assim, a categorização explicada como um princípio 

cognitivo organizativo inerente ao processamento das informações, muitas vezes 

extrapola a mera organização perceptiva e faz-nos parecer viver em um território bélico, 

em meio a conflitos entre nós versus eles. De fato, nos situar em um ou em outro pólo 

justifica per si a prévia imagem que temos daqueles que nos são diferentes? Como essas 

imagens são formadas e a quem elas servem?  

Esse capítulo pretende esclarecer essas e outras questões sobre os estereótipos, 

procurando entender como eles são formados, suas funções e os princípios pelos quais 

se engendram os hologramas que aportam, justificam e legitimam as imagens positivas 

e as negativas acerca daqueles que nos são os “semelhantes preferidos” e os “diferentes 

desprezíveis”.  

Segundo Pereira (2002) e Rodrigues, Assmar e Jablonski (2002), 

etimologicamente o termo estereótipo advém do grego stereos, que significa rígido, e 

túpus, traço. Ainda, segundo esses autores, o termo estereotipia era utilizado pela 
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psiquiatria do século XIX para designar as frequentes repetições de movimentos, gestos, 

posturas ou falas de pacientes diagnosticados com demência precoce. No entanto, a 

origem da palavra, segundo Brown (1995) e Gonzáles-Castro e Ubillos (2011), é datada 

de 1794 e provém do trabalho do impressor francês – Firmin Didot, que foi responsável 

pela criação da técnica de impressão que consiste em duplicar um molde padrão de uma 

imagem ou figura em uma única página.  

Tajfel (1981) criticava a definição literal e restritiva do conceito de estereótipo 

trazido pelo Dicionário de inglês de Oxford, que somente consentia ao termo a noção de 

imutabilidade e regularidade, posteriormente corrigida por Oliver Stallybrass, coeditor 

do The Fontana Dictionary of Modern Thought, em 1977, que se referia ao estereótipo 

como sendo, 

 
uma imagem mental simplificada de (geralmente) algumas categorias de pessoa, 

instituição ou acontecimento que é compartilhada, em aspectos essenciais, por um 

grande número de pessoas. As categorias podem ser amplas (judeus e gentios, homens 

brancos, homens negros) ou estreitas (Movimento Nacional pela Liberdade das 

mulheres) .... Estereótipos são normalmente, mas não necessariamente, acompanhados 

de preconceito, ou seja, por uma predisposição favorável ou desfavorável a qualquer 

membro da categoria em questão (p.601)
3
. 

 

Tajfel (1981) faz referencia a um Festival que aconteceu em Edinburgh, no 

Reino Unido em agosto de 1978 (Edinburgh International Television Festival), que 

reuniu diversos dramaturgos, produtores e executivos para discutir sobre as funções 

sociais dos estereótipos depreciativos que apareciam em programas televisivos de 

comédia da época e que retratavam de maneira caricata a grupos éticos, raciais e de 

gênero. Na época, programas televisivos, como as series britânicas The Black and White 

Minstrel Show e Mind your Language, reforçavam os estereótipos de negros e de 

imigrantes. Tajfel (op.cit.) cita alguns depoimentos em seu artigo, dentre os quais um 

                                                 
3
 Livre tradução 
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em específico aponta para que os “estereótipos devem ser vistos como uma parte do 

método cômico com a qual tentamos diminuir o que temíamos” (p.602).  

Segundo Eaton (1978), carecia-se de debates que discutissem intimamente sobre a 

tendência da indústria televisiva em exibir personagens estereotipados e quão realísticos 

e representativos estes seriam. Para o autor, as justificativas surgidas a partir desse 

debate seriam as de que as pessoas em geral seriam insaciáveis por comédia, não lhes 

importando seu teor.  

No Brasil é comum ouvirmos piadas sobre negros e nordestinos e há anos 

somos bombardeados com programas de humor, telenovelas e filmes que relatam de 

forma caricata os habitantes do Nordeste e as pessoas negras. Para Pereira (2002), o 

papel das piadas e das anedotas, expressas pela estereotipagem de pessoas e de grupos, 

têm alcance maior do que unicamente fazer rir, se analisados a partir de uma dimensão 

teórica. Para ele, “elas retratam algumas das características mais marcantes das relações 

interétnicas, em especial o sério problema do etnocentrismo e o papel nele 

desempenhado pelos estereótipos, pelos preconceitos e pela discriminação” (p. 31). Já 

González- Castro e Ubillos (2011) atentam para o papel da imprensa e dos meios de 

comunicação na perpetração de imagens negativas e estereotipadas sobre os imigrantes 

e sobre a imigração na Espanha.  

Da concepção etimológica que indica rigidez de traços, à extrapolação 

tipográfica que aufere ao termo a ideia de repetição, o jornalista W. Lippman em 1922 

adaptou e passou a utilizar o termo estereótipo para se referir aos “moldes cognitivos” 

que reproduziriam mecanicamente a imagem de pessoas e eventos, o que ele assinalava 

como “essas imagens em nossas cabeças” (Camino, 1996). Tratava-se, pois, de uma 

concepção incipiente sobre imagens “pré-estabelecidas”, que estariam guardadas em 

nossa memória. O automatismo implícito nessa primeira concepção cognitivista 
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orientou muitos trabalhos nas ciências sociais sobre os estereótipos, muito embora, 

ainda hoje se sustente que o processo de estereotipar é natural, automático e uma forma 

de heurística cognitiva, que nos ajuda a tornar a vida inteligível.  

Ainda numa perspectiva histórica, Rodriguéz, Sabucedo e Arce, (1991, p. 8) 

refletem sobre o conceito trazido por Marlene Mackie (1973), que aponta que 

estereótipos são “aquelas crenças populares sobre os atributos que caracterizam uma 

categorial social e que sobre os quais há um acordo substancial”. Aqui, percebe-se que 

a concepção do termo foi avançando ao sabor de tempo, incluindo a ideia de que os 

estereótipos são compartilhados. Seguindo nessa perspectiva menos individualizante, 

tem-se a definição dos estereótipos como sendo generalizações sobre pessoas, baseadas 

apenas no fato delas pertencerem a um grupo ou categorial social e na crença em que 

todos os membros possuem características e atributos semelhantes. Esse 

compartilhamento influenciaria de forma bastante contundente os nossos 

comportamentos (Almeida, 2007).  

Krüger (2004) acrescenta à definição comumente utilizada de estereótipos a 

ideia de que a moralidade também estaria imbuída à simples pertença aos grupos 

sociais, conforme demonstra a definição a seguir:  

 

Crença coletivamente compartilhada acerca de algum atributo, característica ou traço 

psicológico, moral ou físico atribuído extensivamente a um agrupamento humano, 

formado mediante a aplicação de um ou mais critérios, como por exemplo, idade, sexo, 

inteligência, .... (p. 34).  
 

Desta forma, ao ajuntar o juízo de valor a respeito da moralidade do 

comportamento, o autor sugere que a simples pertença ao que chama de “agrupamento 

humano”, mediada pelos estereótipos, poderia fornecer informações sobre a 

uniformidade da moral daqueles que são percebidos como membros do grupo. Por 
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exemplo, no caso dos estereótipos raciais e étnicos no Brasil, esta associação moral se 

justificaria através do processo histórico e social de dominação das pessoas brancas em 

relação às pessoas negras, na medida em esses estereótipos influenciariam na percepção 

do comportamento de pessoas negras como sendo desonestas, ou que praticam roubos, 

conforme veremos mais detalhadamente no segundo capítulo.   

Portanto, os estereótipos não podem ser analisados sem se confrontar o que 

está por trás das convicções culturais e estruturas sociais que os perpetuam. Dentre essas 

convicções, estão as crenças sociais. Crença, por definição, é o ato de crer em algo, é 

uma forma de assentimento que se dá a alguma proposição ou a algo, subjetivamente 

impondo grande convicção. Bem (1973) as define como sendo percepções sobre a 

relação entre duas coisas ou entre alguma coisa e uma de suas características.  

Deste modo, as crenças podem ser entendidas como sendo proposições ou 

afirmações sobre um ou mais objetos ou sobre uma relação entre objetos e atributos, ao 

qual é atribuído, da perspectiva do sujeito ou do grupo, algum grau de certeza ou de 

verdade. Bem (1973) ainda afirma que muitas de nossas crenças são produtos de nossa 

experiência direta, no entanto as crenças também são formadas e adquiridas através da 

experiência indireta.  

De acordo com Krüger (2004), a formação das crenças se dá a partir do 

processo de socialização, uma vez que elas têm função adaptativa pela natureza 

cognitiva e pela configuração simbólica da realidade. As crenças produzem 

consequências na cognição, na afetividade e no comportamento e para sua classificação, 

são utilizados dois critérios: extensão da concordância social e o nível de aceitação 

subjetiva. Os critérios dizem respeito à dimensão do alcance das crenças, ou seja, o 

quanto elas são compartilhadas socialmente e o quanto às pessoas acolhem estas crenças 

e seus conteúdos ideativos. (Krüger, op. cit.).  
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Desta forma, são a partir das relações sociais constituídas que as crenças se 

estabelecem e a formação, produção e perpetração destas podem estar relacionadas ao 

que Bem e Bem (1973) aduziram como ideologia inconsciente, ou seja, o conjunto de 

crenças que aceitamos implícita e inconscientemente, dada à falta de percepção de 

concepções alternativas. A existência de uma ideologia inconsciente também serviria 

como forma de explicação sobre o porquê de muitas vezes os estereótipos se manterem 

constantes ao longo do tempo.  

Para Poeschl et. al (2003), as crenças também podem ser sobre os traços de 

personalidade, sobre os comportamentos ligados aos papéis sociais, as preferências 

profissionais, as competências específicas e as disposições emocionais. Os autores, 

assim como Bem (1973), ressaltam que muitas vezes não é necessário o contato direto 

com membros dos grupos estereotipados para termos crenças e formarmos ideias sobre 

os outros.  

O fato de termos disponíveis crenças sobre o outro, mesmo em situações onde 

não há interação, pode ser explicado pelo que Devine (1989) chamou de processo de 

ativação automática, que se refere às crenças sobre determinadas pessoas ou grupos 

sociais muito disseminadas culturalmente que ocorrem automaticamente. No entanto, 

esse processo não é meramente cognitivo, tampouco ocorre descolado dos significados 

atribuídos aos diversos grupos sociais.  

Crenças sociais como, por exemplo, “os nordestinos são ignorantes” e “os 

negros são mais aptos a trabalhos braçais” circundam o universo de estereótipos 

nacionais em nossa sociedade e podem ser observados nos resultados dos estudos de 

Camino, Da Silva, Machado e Pereira (2001) e Lima e Vala (2004). Na Espanha, 

expressões tais como “os ciganos são desonestos”, “os catalães são tacanhos” são 
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exemplos de crenças sociais que estão presentes naquele país, retratadas nos estudos de 

D´Ancona e Martínez (2009) e Sangrador (1996).  

Em estudo pioneiro desenvolvido por Fiske e cols.(1999, 2002), Cuddy, Fiske 

e Glick (2008) e Cuddy et. al.(2009), através do modelo de conteúdo dos estereótipos 

(The stereotype content model –SCM), foi demonstrado que nem todos os estereótipos 

são iguais. Os autores justificam essa afirmação, aparentemente óbvia, destacando que 

tradicionalmente os estereótipos tinham sido estudados a partir da perspectiva de 

Allport (1962), que concebe apenas os estereótipos negativos/depreciativos. Estes 

serviriam como base para o preconceito, conceituado como sendo uma antipatia ou 

desprezo em direção ao exogrupo, através de uma variedade de dimensões.  

Deste modo, de acordo com Fiske et. al.(2002), a Psicologia Social focou os 

estudos sobre os estereótipos no processo de estereotipar, pelo fato dele responder a 

princípios sistemáticos que generalizam as características de um membro para todo o 

grupo, compreendendo assim, os estereótipos como sendo presumivelmente estáveis ao 

longo do tempo, lugar e exogrupos.  

Após investigarem vários tipos de emoções e afetos associados às diferentes 

formas de preconceito, Fiske et. al. (2002) afirmaram que o processo de estereotipar é 

um processo sócio cognitivo, uma vez que há um processamento subjacente que 

organiza os diversos conteúdos. O modelo proposto sugere que os estereótipos são 

apreendidos a partir das dimensões de sociabilidade e competência e ainda propõe que 

os estereótipos positivos/lisonjeiros não são contraditórios com o preconceito, uma vez 

que podem ser consistentes com os estereótipos negativos se analisados a partir da outra 

dimensão (Operario & Fiske, 2004; Jackman, 2011). Além disso, estudos posteriores 

também preveem que àqueles grupos que são concomitantemente estereotipados 

enquanto pouco sociáveis e pouco competentes (chamados de extreme out-groups) 
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tendem a serem desumanizados, sendo esta uma forma extrema de discriminação 

(Harris & Fiske, 2006).   

Neste trabalho, hipotetizamos que os grupos dos sulistas no Brasil, e os 

catalães, na Espanha, correspondem a um exemplo do SCM, que afirma que alguns 

grupos sociais são percebidos como pouco sociáveis (dimensão de sociabilidade) e 

muito competentes (dimensão de competência). Mais sobre esse modelo será discutido 

detalhadamente na quarta sessão deste capítulo. 

Fiske, Bersoff, Borgida, Deaux e Heilman (1991) e Fiske (1993) desde a 

década de 1990 têm destacado relação existente entre o processo de estereotipar e a 

discriminação de grupos minoritários. Em consonância, Sangrador (1996) afirma que 

dificilmente os estereótipos operam desconectados da dimensão atitudinal ou avaliativa, 

que geralmente subjaz a seus conteúdos. Assim, os estereótipos formam a parte 

cognitiva do preconceito e da discriminação.  

Numa perspectiva contemporânea, têm-se Jost e Banaji (2004), e Jost, Banaji e 

Nosek (2004), cujos estudos demonstram a estrapolação da função categorial dos 

estereótipos para sua função política e social de manutenção do status quo entre os 

grupos dominantes e grupos dominados. Esses autores defendem a ideia da existência 

de um sistema de justificação social, que funciona como uma legitimação e suporte na 

explicação das desigualdades existentes entre os grupos, reforçada, sobretudo, por 

membros dos grupos minoritários.  

O modelo do sistema de justificação se refere a processos psicológicos que 

contribuem para a preservação de arranjos sociais existentes, mesmo à custa de 

interesses pessoais e do grupo. Em linhas gerais, o modelo explica o papel fundamental 

que os membros dos grupos minoritários têm para a manutenção dos estereótipos 

negativos sobre si mesmos e sobre o próprio grupo, e enfatiza a natureza consensual 
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destas crenças estereotipadas, dentro e fora dos grupos estigmatizados. Essa 

compreensão, que sintetiza a concepção sobre o conteúdo dos estereótipos aos níveis 

intrapsíquico, intergrupos e societal, relacionando-os com a práxis social, tem um 

alcance sociopolítico interessante, e será retomada na análise dos resultados obtidos nos 

estudos empíricos desenvolvidos neste trabalho.  

Uma vez compreendido como os estereótipos são concebidos na atualidade, 

passaremos então a discutir como esse tema tem sido estudado na psicologia social a 

partir da perspectiva da percepção social. 

 

1.2   A perspectiva da percepção social: Organização e estruturação das ideias 

sobre os outros 

 

A perspectiva da percepção social buscou compreender os processos 

subjacentes à exatidão do julgamento social, a formação de impressões e atribuição de 

causalidade ao comportamento do outro e esse percurso teórico também abriu caminho 

para concepções incipientes sobre os conceitos dos estereótipos, sobre o processo de 

estereotipar e suas funções. Portanto, para compreender o papel dos estudos sobre a 

percepção social para as primeiras concepções estruturais sobre os estereótipos, faz-se 

necessário entender as relações existentes entre as explicações sobre onde, como e por 

que buscamos, organizamos e nos detemos em determinadas informações para 

formarmos o que os autores apontavam como a “personalidade das outras pessoas”.  

Camino (1996) situa os estudos sobre estereótipos no que ele denomina de 

“conhecimento do outro”, definido como sendo “o estudo do processo pelo qual 

adquirimos informações sobre as pessoas, suas características, suas qualidades” (p. 10). 

Aronson, Wilson e Arket (2002), da mesma forma que Camino (op.cit), afirmam que 
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historicamente na Psicologia o interesse pelo “outro” deu-se primeiramente por 

influência da obra de Darwin de 1872, sobre a exatidão no reconhecimento da expressão 

de emoções em homens e animais, e seguiu com o próprio estabelecimento da 

psicologia como ciência, no fim do século XIX.  

Nessa época, o olhar para o outro era demonstrado através da ênfase 

empregada pela Psicologia Clínica no diagnóstico, por meio do desenvolvimento e uso 

de testes de personalidade, e através da Psicologia Geral e seu interesse nos processos 

perceptivos dos objetos naturais e de pessoas. Já o interesse da Psicologia Social sobre o 

outro é marcado, então, a partir dos primeiros estudos sobre a percepção de pessoas.  

Por definição, a percepção é caracterizada como sendo um processo de 

construção do entendimento social a partir de dados obtidos por meio dos sentidos. Já a 

percepção social se refere aos estudos dos processos pelos quais formamos nossas 

impressões das características e da personalidade das outras pessoas (Michener, 

DeLamater & Myers, 2005). O processo de perceber pessoas se distingue dos estudos da 

percepção de objetos porque envolve a integração dos estímulos físicos e de suas 

intensidades – o objeto distal – e da aferição da intencionalidade do comportamento 

observado. (Heider, 1944).  

As primeiras abordagens teóricas sobre a percepção social tinham por objetivo 

explicar como se organizavam as ideias sobre os outros. Desta forma, os processos de 

estruturação perceptiva se desenvolveram a partir dois modelos explicativos: O modelo 

intuitivo e o modelo dedutivo, propostos por Cook em 1973 (Camino, 1996; Marques & 

Paéz, 2006).  

Os dois modelos sugeriam duas formas distintas de explicar como se 

originavam as ideias sobre os outros, e a distinção entre eles se dava em termos do lócus 

– interno ou externo – onde as pessoas iriam encontrar as ideias para gerar a percepção 
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do outro e o tipo de relação existente entre cada informação para formar uma percepção 

geral.  

O modelo intuitivo propunha que organização das ideias sobre os outros 

advinham de processos internos e que a percepção seria inata, global e imediata. Dito de 

outra forma, o modelo intuitivo promulgava que a percepção sobre o outro, passa pelo 

reconhecimento inato de emoções e expressões e que a organização desse 

reconhecimento seria guiada pelos princípios do isomorfismo ou da boa forma. Esse 

modelo possui forte influencia das ideias de Darwin, uma vez que firmava, através do 

inatismo, uma relação de continuidade entre o comportamento animal e o 

comportamento humano, através da percepção de expressão de emoções em homens e 

animais (Camino &Torres, 2011).  

O modelo intuitivo também sofreu influencia da escola da Gestalt, que traz em 

si a concepção de que não se pode conhecer o todo através das partes, e sim as partes 

por meio do todo. Segundo a Gestalt, a percepção se dá através de “todos estruturados” 

e é assim o cérebro percebe, interpreta e incorpora uma imagem ou uma ideia. Para isso, 

é postulado que há uma força integradora que, em nome da busca de estabilidade, tende 

a organizar e estruturar a percepção – a boa forma. Portanto, através da observação 

direta do fenômeno social, o outro e todos os elementos envolvidos são percebidos em 

sua totalidade e são vistos como um todo estruturado e coerente.   

Tratava-se, pois, de uma análise integrada dos elementos que compõe a 

percepção, enfatizando uma relação de interdependência entre eles. Sobre o imediatismo 

da percepção, Camino (1996) o compreende como sendo uma negação de qualquer tipo 

de mediação.  

Já o modelo dedutivo compreendia que a estruturação da percepção se baseava 

em experiências anteriores, de modo que as inferências sobre as pessoas se deviam, em 



43 

 

grande parte, à memória e a um esquema organizativo inferencial do tipo silogístico, 

“se-logo” (Camino, 1996; Marques & Paéz, 2006; Michener, DelaMater & Myeres, 

2005). Por exemplo, se conhecemos a uma pessoa negra e ela aparenta ser pobre, de 

acordo com as explicações fornecidas pelo modelo dedutivo, nosso esquema perceptivo 

sobre essas pessoas se estruturaria a partir dessa experiência e de outras similares, e uma 

vez que nos deparássemos a outras pessoas negras, partiríamos desse ponto (através da 

memória) e deduziríamos, numa relação simples, que se a pessoa é negra, logo é pobre.  

Resumindo, podemos, portanto, afirmar que, tanto o modelo intuitivo como o 

dedutivo enfatizam processos individuais que operariam na organização e estruturação 

perspectiva do outro uma vez que suas explicações se baseiam apenas na perspectiva 

observador– observado, os processos subjacentes à formação dos estereótipos poderiam 

ser compreendidos a partir de dois processos distintos: como processos automáticos, 

preconizado pelo modelo intuitivo; ou como processos controlados, preconizado pelo 

modelo dedutivo, onde a formação do estereótipo seria visto como dependente de 

recursos cognitivos, como por exemplo, a memória, e de experiências anteriores 

(Camino, 1996; Techio, 2011).  

Uma vez traçado os caminhos possíveis para a compreensão da forma como as 

ideias sobre os outros são organizadas, a preocupação em avaliar a exatidão do 

julgamento social passou a ocupar um lugar importante nos estudos sobre a percepção 

do outro.  

Segundo Camino (1996) e Filipe (2013), o julgamento do outro, por um lado, 

se referia a preocupação em aferir a personalidade e à quais critérios seriam mais 

apropriados para essa aferição, por outro havia o interesse da análise de uma possível 

habilidade individual de percepção social. E nesses termos, conceitualmente a exatidão 
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do julgamento se referia à concordância entre o julgamento emitido e o objeto julgado, e 

assim, quanto maior a concordância entre os dois, maior seria a habilidade perceptiva.  

Filipe (2013) afirma que o interesse sobre a habilidade perceptiva nos estudos 

pré Asch se revelaram importantes devido à crença de que um bom juiz de 

personalidade seria crucial no desempenho de várias funções e papéis sociais. Deste 

modo, vários procedimentos foram utilizados como forma de identificar os bons juízes, 

no entanto, devido à impossibilidade metodológica de aferir essa pretensa habilidade, 

alguns erros comuns ao processo de perceber o outro foram apontados (Aronson, 

Wilson & Arket, 2002; Caetano, 2006; Camino, 1996; Filipe, 2013; Marques & Paéz, 

2006).  

O efeito Halo foi descrito por Thordike em1920 como a tendência que o juiz 

tem em, depois de formada uma primeira impressão global sobre uma pessoa, buscar 

evidências que confirmem a sua impressão. Por exemplo, se percebo a uma pessoa 

como incompetente, teria a tendência em associar-lhe a características negativas, como 

por exemplo, burro e preguiçoso e desta forma, a primeira impressão imediata afetaria 

as avaliações subsequentes em relação à pessoa avaliada. Tratava-se, pois, de uma 

contaminação, de um erro de avaliação.  

Já o erro lógico, descrito por Newcomb em 1931 e por Guilford em 1936, se 

refere à interferência da avaliação do sujeito pelas concepções do mesmo sobre a 

associação entre traços, inferindo uma lógica entre eles. Assim, a percepção de um 

traço, como por exemplo, inteligente, poderia incitar a indução de traços como, por 

exemplo, responsável e competente, supondo-se uma associação análoga destes ao 

primeiro percebido.   

O efeito indulgência, segundo Sears (1983) se caracteriza pela tendência de 

atribuir maiores escores aos traços considerados positivos e escores baixos a traços 
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considerados negativos, avaliando de forma tolerante aquele que está sendo percebido. 

Segundo Caetano (2006), estudos têm revelado a propensão das pessoas em fazerem 

mais avaliações positivas do que negativas das pessoas. Esse autor explica esse efeito a 

partir da existência de uma normativa, que constitui uma âncora perceptiva através da 

qual as pessoas atribuem juízos positivos sobre as outras pessoas e a esta tendência 

também tem sido chamada de “efeito brandura”, “distorção de positividade” e de “efeito 

Pollyanna” (Caetano, op. cit.).  

Por último, Hanks, em 1936, propôs que o erro na percepção do outro baseado 

na semelhança assumida é a tendência de atribuir aos outros, respostas baseadas na 

autoatribuição. Desta forma, quanto mais o outro for percebido como semelhante àquele 

que está avaliando, maior a tendência à semelhança assumida. Segundo Camino (1996), 

essa tendência consiste num viés em diversas pesquisas, sobretudo quando se utilizam 

sujeitos semelhantes aos julgadores.   

Após as primeiras tentativas infrutíferas de se estudar a formação de 

impressões de personalidade através da identificação de bons juízes, por volta da década 

de 1940 os estudos sobre a percepção social se voltaram para explicações dos processos 

psicológicos básicos envolvidos na formação de impressão.  

Segundo Caetano (2006), historicamente o estudo e pesquisa sobre a formação 

de impressão pode ser demarcado sob a influência de três importantes períodos. O 

primeiro período foi entre 1946 e fim da década de 1950, representado pelo domínio da 

abordagem gestáltica ou configuracional, proposta por Solomon Asch. O segundo se 

deu no inicio dos anos de 1960 e meio dos anos de 1970, influenciado pelo modelo 

linear ou de integração da informação, proposto por Norman Anderson. O terceiro 

período compreende, desde o fim dos anos de 1970, a abordagem da memória das 

pessoas ou cognição social. Os modelos tinham como principal objetivo compreender 



46 

 

de que modo integramos o conjunto de avaliações que fazemos sobre determinada 

pessoa.  

Segundo a abordagem configuracional, a formação de impressões é 

determinada pelos processos básicos da percepção e a realidade social é construída a 

partir de esquemas cognitivos. Um dos exemplos mais conhecidos é o modelo 

Gestáltico, proposto por Asch em 1946 (Asch, 1946). Como o nome indica, este modelo 

toma emprestada a concepção de “boa forma” e prevê que a formação da impressão é 

realizada de modo a organizar as informações disponíveis sobre o outro para formar 

uma impressão integralizada e coerente. Para tanto, o significado de cada atributo é 

compreendido em relação aos outros e a formação da impressão se daria a partir das 

estruturas e processos cognitivos e afetivos.  

Os estudos de Asch em 1946 marcaram definitivamente os estudos sobre a 

formação de impressão. A importância das explicações sobre a percepção do outro, 

fornecidas por esse modelo se deu devido ao fato dele ser uma das primeiras tentativas 

de avaliar o impacto de cada atributo para uma impressão global. 

Conceitualmente, um traço possui um alto índice de centralidade quando as 

informações a respeito sobre uma pessoa se baseiam fortemente nele, e 

consequentemente, ele tem grande influência na impressão geral. Portanto, é importante 

salientar que foi através de experimentos sobre uma possível existência de centralidade 

de alguns traços, que se descobriu a importância que as primeiras informações sobre o 

outro têm em relação à formação geral da impressão. 

Em termos gerais, o que fez o modelo Gestáltico impactante na época foi sua 

incrível simplicidade: Asch comprovou empiricamente que a formação geral da 

impressão sobre uma determinada pessoa era diretamente afetada quando havia uma 

mudança de um determinado traço sobre outrem. De fato, a simples presença do traço 
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“frio” ou “afetivo” utilizados na descrição de um professor substituto em distintos 

experimentos, foi o suficiente para gerar impressões diferentes nos grupos de estudantes 

pesquisados (Asch, 1946). No entanto, apesar da importância desses estudos para a 

formação de impressão, uma das críticas mais contundentes se refere ao fato do modelo 

Gestáltico não conseguir explicar que traços especificamente, quando manipulados, 

seriam capazes de promover impressões distintas.  

Dito de outra forma há uma lacuna teórica que não explica quando um traço é 

central e quando esse mesmo traço se torna periférico em outra situação. Ainda, em uma 

replicação no ano de 1950, Kelley e colaboradores salientaram que a mudança de um 

traço não provocava mudanças apenas em nível perceptivo, mas também em nível 

comportamental. (Camino, 1996; Marques & Paéz, 2006; Rodrigues, Assmar & 

Jablonski, 2002; Tajfel, 1981).  

As inferências sobre os outros, com base nas relações das categorias descritivas 

usadas no dia a dia na percepção de pessoas foram estudadas através da teoria implícita 

da personalidade (Bruner & Tagiuri, 1954). Superando a concepção de Asch (1946), 

que acreditava que as ilações sobre os outros orbitavam no vácuo em torno do traço – 

estímulo, os autores avançaram do nível individual das explicações sobre o outro e seu 

comportamento para o nível das relações interpessoais e processos grupais, uma vez que 

essa teoria liga as impressões que os indivíduos têm sobre as pessoas e as insere numa 

rede significados compartilhados, que tem influência direta nas relações e interações 

sociais.  

Em consonância, Cronbach (1955), afirmava que as dimensões perceptivas não 

podiam ser avaliadas a partir de uma perspectiva estática. Ele também sugeria que as 

dimensões perceptivas para avaliar as mesmas pessoas variavam entre os sujeitos. 

Tratava-se então, de uma visão econômica da percepção, que previa que para criarmos 
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uma impressão sobre outra pessoa, geralmente não precisamos de muita informação. 

Assim, a teoria implícita da personalidade se traduzia numa tentativa de explicar as 

relações existentes entre os traços percebidos e sugeria uma tendência a correlacionar e 

inferir outros traços coerentemente. Esta teoria sugere, portanto, que as pessoas são 

capazes de realizar uma avaliação multidimensional da relação dos traços isolados 

percebidos, criando um universo inferencial, como uma espécie de cadeia de sentido. 

Segundo Camino (1996, p. 33),  

“O desenvolvimento desse tipo de teoria supõe inicialmente que acreditamos existir 

certa consistência no comportamento das pessoas. O que inferimos sobre os outros é 

baseado em expectativas derivadas, em parte, da experiência. A partir destas 

expectativas construímos uma configuração de traços que constituem nossa crença 

sobre a natureza das pessoas. É a partir desta configuração ou teoria implícita da 

personalidade que podemos inferir outros traços não observados a partir de um traço 

observado”.  

 

Caetano (2006) chama a atenção para a extrapolação – baseada em estudos 

empíricos – da inferência alcançada para além de outros estímulos que não só os traços 

de personalidade, como por exemplo, o vestuário, a aparência física e o comportamento 

não verbal. Para ele, a partir também desses estímulos são efetuadas inferências e 

julgamentos acerca dos outros. Segundo o autor, em se tratando das primeiras 

impressões, a avaliação inicial que fazemos sobre outro – se positiva ou negativa – 

traduzida pela maior ênfase na importância das dimensões afetiva e moral, tem 

fundamental influência para a consequente avaliação instrumental. Desse modo, a teoria 

foi amplamente utilizada por sua capacidade de explicar a natureza preditiva da nossa 

percepção social, agregando a essa percepção a importância do afeto e das nossas 

expectativas sobre o comportamento dos outros. Segundo Caetano (op.cit),  

 

Um componente fundamental dessa organização é a categoria avaliativa. Embora a 

avaliação possa ser de tipo afectivo (gostar/não gostar), moral (bom/mau) e 

instrumental (competente/incompetente), a generalidade da pesquisa sobre formação 
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de impressões tem incidido essencialmente sobre o primeiro e o segundo tipo. .... 

Efectivamente, a partir do momento em que fica estabelecida a avaliação positiva ou 

negativa, e sem mais informação, sentimo-nos capazes de fazer inferências óbvias 

acerca da inteligência, da integridade, da ambição, do sucesso profissional, etc, da 

pessoa em causa. (p. 89).    

 

No contexto da investigação sobre os estereótipos, a teoria implícita da 

personalidade impõe à impressão de pessoas, forma e conteúdo, uma vez que além de 

buscar a integralização de significados entre os atributos ou traços percebidos e a 

avaliação destes, compreende a relação que esta percepção implica no campo do 

comportamento social. Sendo assim, a generalização de traços observados sobre 

pessoas, prevista no conceito dos estereótipos, pode ser observada, mesmo que de modo 

incipiente, nesta concepção.  

O estudo sobre o impacto das primeiras impressões sobre a formação de 

impressão foi ressaltado por Asch em 1946, através do conceito de efeito primazia 

(Caetano, 2006; Camino, 1996; Michener, DeLamater & Myers, 2005; Rodrigues, 

Assmar & Jablonski, 2002). Este efeito propõe que o peso das primeiras informações 

sobre uma pessoa é maior que o peso das informações subsequentes. Como 

consequência desse efeito, essas informações obtidas direta ou indiretamente, sobre 

pessoas ou sobre grupos, como por exemplo, que os catalães na Espanha são tacanhos 

ou que os sulistas no Brasil são frios, seriam norteadoras de novas informações 

percebidas subsequentemente, de forma a ajustar coerentemente a organização da 

percepção em função das primeiras impressões.  

Deste modo, a importância da teoria implícita da personalidade para o estudo 

sobre a formação de estereótipos se refere ao fato dela ter sido a primeira tentativa 

articulada para explicitar a presença de processos automáticos subjacentes à percepção e 

avaliação do outro, ao associar a categorias sociais, como por exemplo, a raça ou etnia, 

características implícitas pela simples pertença. A teoria explica, assim, como a mera 
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pertença regional ou étnica, como por exemplo, um nordestino, no Brasil, ou um 

marroquino ou um cigano, na Espanha, por si só ativaria uma rede de traços associados 

que forneceriam inferências sobre informações a respeito da maneira de ser, de 

comportar, uma suposta aparência, e assim por diante.      

Portanto, o efeito primazia observado na formação de impressão via teoria 

implícita da personalidade pode ser justificado em razão de explicações já mencionadas, 

como nossa tendência a buscarmos coerência. Assim, uma vez que formamos a primeira 

impressão, nos deteríamos às informações confirmatórias a esta impressão. Outra 

explicação possível é dada em função do nosso processo de atenção, que em termos 

gerais, é ativado de forma contundente no momento em que estamos adquirindo as 

primeiras informações sobre uma pessoa e tende a se acomodar quando já temos 

informações suficientes para fazer um julgamento. Por outro lado, informações recentes 

podem ter mais importância para a formação de impressão – efeito chamado de 

recentidade – se houver passado tempo suficiente para esquecermos nossa primeira 

impressão. 

Em contrapartida, uma segunda abordagem sobre a formação de impressões se 

dá através do modelo Algébrico proposto por Anderson em 1974, que pressupunha que 

o conhecimento advinha essencialmente da experiência, e que o meio social tinha 

importância fundamental na formação de impressão. Assim, teoricamente, a formação 

da impressão poderia ser explicada pela perspectiva associacionista ou de 

“processamento guiado pelos dados” e seria fundamentalmente através das 

características físicas e do comportamento do outro que se formava a impressão. Desta 

forma, a avaliação dos traços se daria por meio de operações matemáticas envolvendo a 

soma, a subtração e/ou divisão entre os pontos aferidos às características e ao 

comportamento do outro, e o resultado formaria a impressão geral. Esse modelo 
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demarca diferenças com o modelo Gestáltico, sobretudo por considerar a não 

subordinação ao contexto, a interdependência dos traços e o peso que estes possuem 

para uma impressão geral. Para tanto, o autor considerou duas operações básicas na 

formação de impressão, a saber: a avaliação e a integração.  

A ideia central proposta pelo modelo Algébrico é a de que cada traço possui 

um valor especifico que contribui independentemente para a impressão final. A forma 

como esse traço é integrado à impressão final em função dos outros traços é o que dá 

origem às subdivisões do modelo em outros três: o modelo aditivo, o modelo da média 

simples e o modelo da média ponderada. 

O modelo aditivo supõe que na formação da impressão, as pessoas adicionam 

valores a cada característica percebida. Desta forma, a impressão global seria alcançada 

através da soma do valor atribuído individualmente a uma das características positivas e 

negativas. Já o modelo da média simples é similar ao modelo aditivo no que concerne a 

somar as pontuações alcançadas pelas características percebidas, no entanto a pontuação 

total é dividida pela quantidade de características consideradas.  

Por fim, o modelo da média ponderada acrescenta a premissa que as várias 

características percebidas não possuem a mesma importância para o percebedor, e 

propõe que o valor atribuído a cada uma delas seja combinado com o peso que cada 

característica tem para a impressão final. Contudo, da mesma forma que o modelo 

Gestáltico, o modelo Algébrico tampouco logrou em predizer o peso dos traços 

julgados.  

Por fim, o papel da memória para formação da impressão foi destacado através 

da metodologia utilizada pela abordagem da memória das pessoas ou cognição social 

(Galotti, Fernandes, Fugelsang & Stolz, 2010). Essa abordagem tomou emprestados 

conceitos da psicologia cognitiva, como a codificação, o armazenamento e a 
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recuperação da informação para explicá-los como processos mediadores fundamentais 

no processo de formar impressão sobre os outros.  

Em relação às informações adquiridas sobre os outros, a codificação 

corresponde às funções de interpretação e organização. Já o armazenamento se refere ao 

processo de retenção da informação já codificada e o processo recuperação é 

responsável permitir o acesso às essas informações. Nesta abordagem, a metodologia se 

diferencia dos outros modelos de formação de impressão pelo uso de histórias escritas 

ou vídeos sobre o comportamento usual de uma determinada pessoa, e posteriormente 

requerer a opinião sobre ela. Deste modo, são avaliadas as informações mais acessadas, 

ou seja, as que são mais recordadas anteriormente à formação da impressão.  

Dentre a abordagem da memória para a formação de impressão, o modelo de 

memória da pessoa
4
 proposto por Srull e Wyer (1989) revela-se como uma tentativa de 

integrar as pesquisas na área de cognição social, compreendendo a impressão como uma 

representação mental. Os autores relacionam a percepção das características sobre as 

pessoas a nódulos na memória, conectados a outras características por ligações 

associativas, chamadas de caminhos. Dessa forma, a memória atuaria como um baú 

organizativo que separaria e organizaria as informações similares, de modo a deixar 

acessíveis as que são mais acessadas.  

O modelo de memória da pessoa também prediz que há representações 

distintas, armazenadas em longo prazo, designadas por representação descritiva e 

representação avaliativa. Através dessas representações, as pessoas seriam capazes de 

emitir uma descrição geral ou um conceito avaliativo. Sendo assim, de acordo com este 

modelo, a formação de impressão se daria a partir de processos mnemônicos, onde a 

informação sobre as pessoas seriam codificadas e organizadas na memória, e o resultado 

                                                 
4
 Livre tradução 
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dessa representação mental seria transformada em julgamentos sociais, reações afetivas 

e decisões comportamentais. 

Brewer (1988) por sua vez, propõe um modelo de processo dual (dual process 

model), o qual afirma possível haver dois caminhos possíveis no processo de 

integralização das informações para a formação de impressão. A autora explica que 

esses dois métodos estão condicionados à motivação do observador entre obter a 

formação através do processo automático, baseado em categorias (top-down ou theory 

driven) ou através do processo controlado, baseado na experiência com o indivíduo, 

através da representação de pessoas (botton-up ou data-driven).  

Segundo Brewer (op. cit.), se uma pessoa é observada num contexto grupal, a 

percepção tende a estar condicionada à recordação de características e comportamentos 

baseados em processos de categorização. No entanto, a identidade categórica (como a 

etnia ou a pertença regional) pode tanto facilitar como interferir na identificação, a 

depender da natureza do grupo. Se a identidade categórica da pessoa é peculiar, o 

modelo baseado na representação de pessoas é ativado. Sendo assim, os modelos se 

diferenciam pela verticalidade alcançada, ficando condicionadas à escolha critica do 

observador.  

Indiscutivelmente, a memória desempenha um papel fundamental no acesso 

das informações sobre pessoas e grupos, no entanto, não se pode perder de vista que as 

memórias individuais referentes à recordação das informações sobre os outros, não 

acontecem num vazio social e tampouco podem ser extrapoladas para uma “memória 

social coletiva” que possa explicar o porquê, por exemplo, de determinadas informações 

sobre negros e os nordestinos, serem mais acessadas para esses grupos do que para os 

brancos e para os sulistas. Tampouco se pode pensar em uma “motivação coletiva” que 

permitisse explicar porque fazemos distinção entre a impressão baseada em categorias 
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ou baseada em pessoas, dependendo do grupo em que estamos avaliando. A distinção 

em relação à motivação entre uma impressão mais ou menos categorial, entre a retenção 

de determinadas informações para determinados grupos e a consequente representação 

mnemônica destes não podem ser pensadas sem balizar o sistema social e ideológico 

que subjaz as relações intergrupos.  

Até aqui, pode-se perceber que o caminho percorrido pela perspectiva da 

percepção social passou pelas explicações sobre a forma como organizamos as 

informações sobre os outros, explicados através dos modelos intuitivo e dedutivo, 

proposto por Cook (1973). Também superou a aspiração em encontrar pessoas com uma 

suposta habilidade perceptiva, detectando alguns dos erros fundamentais envolvidos 

nesse processo. A formação da impressão foi enfocada pelos estudos dos traços através 

dos modelos Gestáltico e Algébrico.  

Os modelos Gestáltico e Algébrico buscavam explicar respectivamente, em 

termos de centralidade ou periferia, e do peso atribuído a cada traço para impressão 

geral, e que tipo de consequência perceptiva ocorria a partir da presença de determinado 

traço para a formação da impressão global. Também, havia-se comprovado o importante 

papel da memória na recordação de informações e características para formação da 

impressão. De modo geral, a percepção de pessoas abrangia, até então, a organização 

das informações das ideias sobre os outros, por um lado, e por outro, a demonstração da 

importância que certos traços possuíam para a formação da impressão geral e para 

desencadear associações de outras características às pessoas.  

Assim, os modelos explicativos da percepção de pessoas, via formação de 

impressão eram dados em termos de integralização de informações, ora submetidos ao 

contexto, ora independente. Desta forma, o processo de estereotipar era tido como uma 

forma natural de inserção categorial subjacente ao processo de percepção de pessoas, 
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que consistia em enquadra-las em categoriais sociais e associá-las a uma espécie de 

entidade essencialista que explicava o comportamento, os traços e a personalidade das 

pessoas em função da pertença a categorias. Assim, a implicação deste enquadramento 

não era necessariamente problematizada como um processo deficiente, excludente ou 

discriminatório, mas apenas como uma etapa ou caminho natural do processo.  

Foi apenas através do processo de atribuição causal que se buscou 

compreender as causas do comportamento do outro, analisando, embora de modo 

incipiente, as consequências de se pertencer ao endogrupo ou ao exogrupo para a 

imputação da intencionalidade do comportamento. Segundo Michener, DeLamater e 

Myers (2005), o processo de atribuição é meio pelo qual observamos o comportamento 

dos outros e inferimos se suas causas são devido a fatores e pressões situacionais, 

chamado de disposição externa, ou se devido a intenções, habilidades e traços pessoais, 

chamado de disposição interna. Para os autores: 

A percepção social e a atribuição envolvem mais do que registrar passivamente os 

estímulos que se impingem aos nossos sentidos. Nossas expectativas e estruturas 

cognitivas influenciam aquilo que observamos e o modo como interpretamos isso (p. 

130).  

 

Assim, mais do que apenas registrar a imensa demanda de informações às 

quais somos expostos diariamente, nossa percepção é mediada também pelas nossas 

expectativas e pelo conhecimento prévio. Para Sousa (2006), o domínio da atribuição 

causal se configura num marco histórico para a Psicologia Social porque corresponde a 

uma das primeiras tentativas de abordagem dos processos mentais subjacentes ao 

comportamento do indivíduo. Para ela: 

As teorias da atribuição vieram mostrar que a adequação do individuo ao meio 

ambiente passa pela simplificação da informação e que, frequentemente, isso é 

possível através da categorização dos comportamentos em traços de personalidade (p. 

160).  
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Essa adequação e simplificação das informações do meio ambiente, segundo a 

referida autora, são desencadeadas pela necessidade de avaliação. Sobre isso, cita Fritz 

Heider como pioneiro em assinalar a necessidade dessa avaliação ser baseada no 

principio da consistência cognitiva.  

A teoria do equilíbrio cognitivo de Heider (1946) postula que há certo 

equilíbrio entre a percepção, as avaliações e as atitudes efetuadas pelo indivíduo. A 

teoria prevê que quando necessário, o individuo realiza ajustamentos internos em suas 

cognições em nome da busca por regularidades dos fenômenos, com objetivos de poder 

prevê-los e controlá-los. Segundo ele: 

Attitudes towards persons and causal unit formations influence each other. An attitude 

towards an event can alter the attitude towards the person who caused the event, and, 

if the attitudes towards a person and an event are similar, the event is easily ascribed 

to the person. A balanced configuration exists if the attitudes towards the parts of a 

causal unit are similar (p. 357). 

 

O autor ainda afirma que quando a mudança ou ajuste cognitivo não é possível, 

é experimentado um estado de tensão. Segundo Sousa (2006), a análise realizada através 

da teoria do equilíbrio proposta por Heider (1946), influenciada pela psicologia da 

Gestalt, tem dois principais aspectos. Primeiramente, a forma como as pessoas buscam 

ajustar internamente as suas cognições tem a ver com o equilíbrio pessoal e, por outro 

lado, com meio social no qual estão inseridos.   

De uma maneira geral, a teoria do equilíbrio buscou compreender o 

comportamento do outro através da necessidade humana pela busca de invariâncias. 

Para Heider, as pessoas agiriam como cientistas ingênuos, procurando dar sentido ao 

ambiente social através da atribuição de causa e efeito, de modo a controlar e prever os 

acontecimentos. Tratava-se, pois, de uma perspectiva individualista sobre o 

comportamento do outro.  
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No entanto, foi com a teoria da inferência correspondente de Jones e Davis 

(1965) que as explicações centraram-se especificamente sobre o julgamento do 

comportamento a partir das disposições pessoais ou a partir das disposições ambientais.  

Conforme Alváro e Garrido (2006), a ideia de Jones e Davis é a de que nos tendemos a 

fazer correspondências entre a motivação e o comportamento do outro, de modo a 

relacioná-lo a predisposição pessoal ou a influências do meio social. Ainda, como 

mediadores do comportamento observado, estariam a desejabilidade social e os efeitos 

não comuns.  

Portanto, a teoria da inferência correspondente explica o comportamento do 

outro a partir da inferência de suas intenções. São consideradas a influência das 

expectativas sociais, e o quanto inesperado é o comportamento para ele ser atribuído a 

disposições pessoais. Do mesmo modo, quanto mais previsível é o comportamento e 

quanto mais ele é percebido em função da desejabilidade social, mas ele é associado a 

disposições ambientais.  

Uma das criticas apontadas por Eiser (1983, apud. Sousa, 1996) se refere ao fato 

de que as hipóteses postuladas pela teoria da inferência negligenciam atributos que se 

caracterizam pela ausência da intenção e ao enfatizar o processamento de informação 

enquanto mecanismo para apreender o comportamento do outro, os autores acabaram 

não atentando para os determinantes afetivos do comportamento.  

Segundo Álvaro e Garrido (2006), Harold Kelley contribuiu para o 

desenvolvimento das teorias da atribuição durante a década de 1970, com o princípio da 

covariação. O modelo proposto representou inovação para os estudos do 

comportamento do outro, uma vez que inseria além das pessoas, cenário e situação, 

como conceitos básicos covariando entre as causas possíveis e efeitos. Para Garcia –

Marques e Garcia- Marques (2003), a ideia principal de Kelley era a de que o 
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comportamento é controlado pelas suas consequências. Desta forma, as consequências 

do comportamento das pessoas seria também resposta ao comportamento de outras 

pessoas e da interação e interdependência. Para os autores: 

O nosso comportamento não se rege em função das suas consequências objectivas mas 

sim da forma como subjectivamente interpretamos as consequências passadas do 

nosso comportamento ou antecipamos as suas consequências futuras (pp. 259-260). 

 

Kelley (1972) explica que a inferência sobre o comportamento do outro é dada 

pela covariação de fatores causais que conjugam três tipos de informação, a saber: a 

consistência, a distintividade e o consenso. O autor define a consistência como sendo o 

conhecimento adquirido sobre a história do comportamento do ator. A distintividade e o 

consenso incitam a observação da variação e da generalização do comportamento do 

outro, respectivamente, em função da presença de pessoas diferentes em diferentes 

contextos. Assim, um comportamento é atribuído a uma determinada pessoa se e 

somente se for frequente, em termos da temporalidade e da audiência.   

Mas do que observar a frequência ou a partir de que covariações de condições 

ocorrem tal comportamento, Jackman (2011) relata um incidente ocorrido em julho de 

2009 em Massachusetts, Cambridge, que representa bem como simples pertença a 

grupos considerados como minoritários, como os negros, serve como condição per si 

para atribuição de um comportamento. Policiais foram requeridos para interferir em um 

suposto arrombamento em uma residência em um bairro de classe média, e acabaram 

prendendo um homem negro. O homem em questão era o dono da casa, Henry Louis 

Gates Jr, pesquisador condecorado da Universidade de Yale, Harvard, que apenas teve 

problemas em entrar em sua casa porque a fechadura estava quebrada. Deste modo, a 

imputação da intencionalidade no comportamento do outro também deve ser 

considerada, levando em consideração as tensões implicadas nas relações entre os 

grupos.  
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Hewstone e Antaki (1988) refletem sobre os modelos que pressupõem a 

passagem por “fases” na análise para atribuição de intencionalidade ao comportamento 

do outro, e sobre ser possível dedicar tanto esforço e tempo, uma vez que em geral são 

necessárias poucas informações para realizar o discernimento sobre as causas do 

comportamento do outro. De uma forma geral, somos mais levados a seguir por 

heurísticas ou atalhos mentais para simplificar o nosso mundo e situações como a que 

ocorreu em 2009 em Massachusetts, se repete diariamente no Brasil, em relação 

também aos negros e aos nordestinos, e na Espanha, em relação aos marroquinos e 

ciganos. A atribuição de intenção do comportamento do “outro” considerado como 

exogrupo, como grupo dominado é carregado de significados correlacionados com a 

“imagem que temos em nossas cabeças” desses grupos e não pode ser entendida sem 

considerar as relações de poder entre julgadores e julgados.  

Em resumo, podemos concluir que a nossa percepção não acontece num vazio 

social, pois ela sofre influência direta de vários fatores. O ambiente social afeta a 

percepção, uma vez que fatores como a pertença à determinada cultura, gênero e etnia 

nos diferenciam dos demais e consequentemente afetam a forma como percebemos a 

nós mesmos, aos outros e também a forma como somos percebidos. 

Também, pode-se dizer que nos detemos mais à percepção de determinados 

objetos no cenário social e que isso se deve ao autointeresse. Ou seja, dedicamos mais 

atenção àqueles vieses que corroboram o nosso ponto de vista, influenciando assim, o 

nosso julgamento social. Por fim, a preocupação pessoal também influencia os 

processos subjacentes ao comportamento social, do mesmo modo que à atribuição de 

comportamento do outro. De modo geral, há a orientação estratégica a uma autoimagem 

e a uma imagem do endogrupo positiva.  
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Na secção a seguir, será analisado como pertença de grupo atravessa a 

percepção do outro e o processo de estereotipar.  

 

1.3 “Nós” e “eles”: Os estereótipos sociais e a pertença grupal 

 

Para Marques e Paéz (2006), é importante ressaltar que os estereótipos, além de 

serem definidos como estruturas cognitivas que contêm nossos conhecimentos e 

expectativas e que determinam julgamentos e avaliações sobre pessoas e grupos, são 

resultados de uma rede de fatores – àqueles relativos ao processamento de informação, 

os motivacionais, os de identidade, àqueles ligados a dinâmica social das relações entre 

os grupos e os fatores ideológicos.  

E uma vez inserida a noção de “os outros”, e como consequente, o conflito 

gerado nas fronteiras entre “nós” e “eles”, foi iniciado uma nova etapa nos estudos 

sobre os estereótipos, havendo uma maior problematização do termo para além da 

noção de heurísticas perceptivas, e das suas consequências sociais. Alguns dos 

conceitos-chave para esse entendimento são o de categorização social, identidade social 

e comparação social.  

Os três conceitos evocam a compreensão de grupo, compreendida pela 

psicologia social dos anos de 1970, e contornam o debate entre os níveis individual e 

social, através do enfoque a consciência da associação e a importância à pertença a 

grupos sociais, o conflito entre grupos e suas consequências sociais. (Turner, 1988). 

Deste modo, neste período já se compreende que o indivíduo pode utilizar-se de vários 

níveis, desde a experiência pessoal ao conhecimento categorial para compreender o 

comportamento social. Segundo Tajfel (1983), o papel das categorias sociais para a 

compreensão do comportamento individual e social se situa no profundo entendimento 
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de que a pertença e a importância atribuída a esta não é um fim per si, mas deve ser 

percebido como eixo condutor que nos guia. Para o referido autor: 

os indivíduos se conduzem a outros indivíduos, eles não se conduzem necessariamente 

uns para com os outros como
5
 indivíduos; frequentemente, comportam-se antes como 

de mais como membros de categorias sociais bem definidas e claramente distintas (p. 

260).  

 

Segundo Tajfel (1983), categorizar qualquer aspecto do meio ambiente, físico 

ou social, baseia-se na adoção de determinados critérios para a divisão em grupos 

distintos através de uma série de itens que se diferem e assemelham-se uns aos outros 

dentro de cada um dos agrupamentos. Ele ainda afirma que o “diferente” e o 

“semelhante” não precisa necessariamente ser baseado em qualquer semelhança ou 

diferença concreta facilmente verificável.  

Pereira (2011) enfatiza que a categorização social ocorre quando, em função do 

enquadramento revelado pelos critérios adotados, a pessoa deixa de ser percebida 

individualmente e passa a ser avaliada como membro de um grupo e essa avaliação 

tende a equivaler todos os membros como sendo similares em respeito a 

comportamentos e intenções. Para Amâncio (2006), a categorização consiste num 

poderoso processo organizador e simplificador da realidade social, pelo fato de que 

essas categorias estão associadas a critérios classificatórios e descritivos. A autora 

afirma existir uma seleção nas interações sociais das características que confirmem o 

efeito preditivo da categoria, bem como a integração dos indivíduos incluídos nela.  

Eles serviriam, portanto, como argumentação para, por exemplo, o 

comportamento de esquiva em relação a alguns grupos. Portanto, os estereótipos sociais 

formados a partir do “encaixe” de indivíduos em categorias sociais não só funcionaria 

                                                 
5
 Grifo do autor 
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como base organizativa social, mas também como um facilitador para a justificativa da 

existência, muitas vezes intransponível, entre o “nós” e o “eles”. Assim,  

Os estereótipos sociais constituem, nesta perspectiva, formas específicas de 

organização subjetiva da realidade social, reguladas por mecanismos sociocognitivos, 

que permitem compreender a sua incidência e resistência nas interações sociais, ao 

contrário das explicações que os associava a “desvios” individuais, como a falta de 

informação e a “rigidez” do pensamento. (Amâncio, 2006, p. 393). 

 

Deste modo, os estereótipos podem ser compreendidos não apenas como um 

processo automático e inevitável da percepção, mas como também através das funções 

política e social, de estabelecer e garantir distâncias sociais entre indivíduos e grupos. 

Ou seja, o fato de perceber a um indivíduo como membro de uma ou outra categoria – e 

principalmente como pertencente ao endogrupo ou ao exogrupo – tem consequências 

marcantes que extrapolam a simples percepção.  

Explicada por Tajfel e Turner (1979) e Tajfel (1970, 1982) em trabalhos 

pioneiros com o paradigma do grupo mínimo como a consciência da pertença e a 

importância associada a esta pertença, a identidade social passou a ser a justificativa 

explicativa para o comportamento social intergrupos, a partir da tendência de que 

teríamos de priorizar o nosso grupo, em detrimento a outros grupos aos quais não 

pertencemos em virtude da manutenção de uma alta autoestima grupal. Para Tajfel 

(1970), a identidade social está associada ao conhecimento de pertença aos grupos 

sociais e ao significado emocional e avaliativo dessa pertença. Segundo Deaux (2000), a 

questão do valor e significado emocional foi a chave para os termos em que Tajfel 

definiu originalmente a identidade social.  

De acordo com Brown (2000), o conceito de identidade social está situado no 

centro das discussões sobre a conceituação de grupo no campo da psicologia social, e o 

autor justifica sua posição argumentando que esse é um conceito chave na dissolução 

das ambiguidades que o rondam. Para Deaux (2000), o papel central da identidade 
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social se dá pela capacidade conceitual em atingir vários níveis de análise, como para 

descrever a autocategorização dos indivíduos e como eles são definidos por associações 

categóricas, para descrever o caráter de intergrupo nas relações e também a relação do 

indivíduo com a estrutura social mais ampla.  

No entanto, a referida autora enfatiza que, embora importante e um pré 

requisito para a compreensão de alguns aspectos da identidade social, é equivocado dar 

uma maior ênfase nos processos cognitivos, uma vez que a categorização sozinha não 

dá conta de aportar os diversos fenômenos subjacentes. Assim, é fundamental entender 

que há diferentes modelos de identificação social, como também variações nos 

significados associados à identidade social e motivações distintas para a manutenção de 

determinada identidade social. 

Brewer e Gardner (1996) em interessante artigo sobre os diversos níveis de 

identidade coletiva e autoconceito, imputados na representação desses “nós” subjetivos, 

oferecem três formas de autoconceito. De acordo com as autoras, as pessoas 

procurariam alcançar a identidade em função de três funções mentais: em termos de 

suas características pessoais, em termos da relação diádica com outras pessoas, e em 

termos de participações em grupos.  

Deste modo, a identificação pessoal seria conseguida através da diferenciação 

interpessoal e estaria associada a motivos de proteção ou de reforço psicológico pessoal. 

A identificação relacional contém aspectos do autoconceito que são compartilhados com 

outros significativos através da assimilação. Esta forma de autorrepresentação baseia-se 

no processo de avaliação refletida e estaria associada à proteção ou melhoria da própria 

relação em si. Por fim, a identificação coletiva seria alcançada pela inclusão em grandes 

grupos sociais, e pela comparação intergrupos. Esta forma também comunga com 
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aspectos do autoconceito e estaria associada à proteção e manutenção de superioridade 

do endogrupo (Brewer & Gardner 1996; Sedikides & Brewer, 2001).  

Onorato e Turner (2004) resumem as diferenças entre os níveis de 

categorização entre a identidade pessoal e a identidade social, assinando que no 

primeiro caso a categorização se dá em termos de “eu” e “não eu” através de 

comparações com o próprio grupo. Já no segundo caso, a categorização se daria em 

termos de “nós’ e “eles”, e a comparação seria em função de outros grupos relevantes 

psicologicamente. Numa perspectiva recente, Sidanius, Haley, Molina e Pratto (2007) 

encontraram evidências de favoritismo endogrupal, mesmo em situações empíricas em 

que esse favoritismo acarretava perdas para seu grupo. Portanto, a partir dessas 

definições, a identidade social operaria em diferentes níveis que coexistem entre si, e a 

importância dada a cada identificação dependeria de fatores como a motivação, o status 

do grupo de identificação, o status do indivíduo dentro desse grupo, as bases de 

autocategorização, dentre outros.  

Autores parecem concordar (Huici & Ros, 1993; Onorato & Turner, 2004; 

Reynolds, Turner, Haslam, Ryan, Bisumic, Subasic, 2007; Turner, 1980, 1988; Turner, 

Brown &Tajfel, 1979; Turner & Oakes, 1986) que a identidade social é o que dá 

realidade psicológica ao termo “grupo” para seus membros e também é o que permite 

àqueles membros individuais serem unidos em suas percepções e comportamentos 

coletivos. Entre as concepções de que um grupo se configuraria a partir de um destino 

comum entre seus membros, à ideia de que a existência de um grupo estaria 

condicionada à estrutura social formal ou implícita, ou à interação cara a cara entre os 

membros, a identidade social surge como síntese entre as concepções aplicáveis às 

realidades micro e macrossocial. (Brown, 2000).  
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A autocategorização explícita no conceito de identidade social, explica que um 

grupo existe quando um ou mais se percebe como pertencente a uma categoria social. 

Segundo Tajfel (1982) e Brown (op. cit.), é difícil conceber um grupo em que seus 

membros, em alguma altura, não classifiquem a si mesmos como pertencentes de fato a 

ele e ainda salientam que essa pertença tem que ser reconhecida por um “outro”, não 

pertencente a essa categoria. Deaux (2000) afirma que a maioria das categorias de 

identidade não só existe como um grupo ou o rótulo com que o indivíduo pode se 

identificar, mas também como um reconhecimento social da categoria ou um estereótipo 

investido de significados compartilhados.  

Em resumo, usamos categorias para a formação dos estereótipos através do 

principio de acentuação. Segundo esse principio, minimizamos a percepção de 

diferenças entre membro de um grupo e em contrapartida maximizamos as diferenças 

percebidas entre membros de grupos distintos. Categorizar significa perceber as 

semelhanças e diferenças entre os grupos, especialmente quando a categoria é 

importante ou de interesse para o indivíduo.  

A autocategorização é também derivada da pertença a grupos, que produz o 

sentimento de possuir uma identidade social e essa pertença orienta o comportamento 

em relação ao endogrupo. Portanto, a teoria da identidade social afirma que os 

indivíduos têm a necessidade de manter um senso positivo de identidade pessoal e 

social e isso é conseguido em parte, enfatizando a superioridade de seu próprio grupo, 

enfocando as distinções entre outros grupos.  

No entanto, a classificação de indivíduos e de grupos promovida via 

categorização social e o posicionamento frente a esses distintos grupos alcançados pela 

identidade social não operam separados da implicação social que a eleição e os 

sentimentos associados a um ou a outro grupo geram. As relações intergrupais são 
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diretamente influenciadas pelos processos subjacentes a pertença a grupos sociais e é 

através do conceito de comparação social que fica claro as consequências que a 

preferência sobre o próprio grupo aporta às relações sociais e à formação de 

estereótipos.  

Em clássico estudo sobre a psicologia social e as relações intergrupais, Tajfel 

(1982) cita os estudos de Sumner sobre etnocetrismo e aponta-o como pioneiro no uso 

dos termos “exogrupo” e endogrupo. Para ele, o princípio de diferenciação poderia ser 

considerado como uma parte da síndrome geral do etnocentrismo, e como todo processo 

dinâmico, só poderia ser entendido no contexto das relações entre grupos sociais e 

através das funções a que serviriam as comparações sociais.  

Torres e Camino (2011) afirmam que o exagero das qualidades e a 

intensificação de características peculiares ao próprio grupo e consequente 

diferenciação aos demais grupos, típicas do etnocentrismo, elevariam a coesão grupal, 

criando melhores condições de “sobrevivência grupal”. Metaforicamente associado ao 

contexto darwiano, os autores afirmam que essas condições tornam a entidade grupal 

mais forte. Essa é uma visão interessante, sobretudo quando se leva em conta o cenário 

de competição real ou simbólica entre grupos.  

Segundo Tajfel (1982), os estudos transculturais realizados durante a década de 

1970 encontraram evidências de que o processo de comparação grupal e consequente 

preferência pelo próprio grupo é um fenômeno frequente e a criação ou manutenção de 

diferenças entre os grupos seguiria o mesmo princípio para a manutenção de alta 

autoestima, preconizada nos estudos sobre a identidade social. O pressuposto 

fundamental da teoria é de que os indivíduos procuram realizar um tipo de identidade 

social que contribua para obter uma imagem positiva de si mesmo e esta imagem é 

obtida procurando se diferenciar positivamente dos outros grupos durante o processo de 
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comparação social. No entanto, foi percebido que a comparação grupal não resultava 

necessariamente em uma avaliação negativa do outro grupo, mas sim em uma tendência 

a avaliar mais positivamente o próprio grupo.  

Turner, Brown e Tajfel (1979) reafirmam a natureza descritiva da 

diferenciação grupal como a tendência em beneficiar o próprio grupo em relação a 

comportamentos, atitudes, preferências ou percepção. Os autores também demonstraram 

que essa predileção pode gerar comportamentos hostis e preconceituosos em relação a 

outros grupos, que podem ser aumentadas em situações de conflito, mas que essa não é 

uma condição sine qua non. Ainda, os autores alertam para redundância em associar 

esses comportamentos a uma simples antipatia ou a rejeição do exogrupo.     

Mas de que forma então, perceber similitudes e diferenças em relação aos 

grupos sociais, identificar-se em função desta percepção e anuir preferência ao próprio 

grupo em virtude dessa pertença constitui um problema? A resposta pode ser dada a 

partir da constatação de que os diversos grupos sociais experimentam distintos níveis 

status e de poder, e a falta de problematização das razões pelas quais os indivíduos 

sentem-se mais identificados com determinados grupos que outros, pode-se levar ao 

raciocínio silogístico, baseado somente em “se, logo”.  

Em casos de “pertença visível” a categorias sociais, como por exemplo, gênero 

e etnia, as respectivas identificações com essa pertença estariam garantidas a priori? 

Estudos sobre a predileção ao exogrupo oferecem explicações interessantes a esta 

questão, quando o exogrupo se configura como o grupo majoritário (Brown, 2000; 

Callejas, Solbes, Dopico, Escudero, 2011; Enesco, Navarro, Paradela, & Guerrero, 

2005; França, 2011, Nagel, 1994).  

Turner (2005) situa o poder como base explicativa para a estrutura e a vida 

social, conceituando como “capacidade para influenciar e essa influencia é baseada no 
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controle de recursos valorados ou desejados pelos outros
6
” (p. 1). O autor ainda 

descreve uma nova teoria sobre o poder que enfatiza a identidade, a organização social e 

as ideologias como bases, e não mais a dependência. Desta forma, a identificação pelo 

exogrupo, quando este representa o grupo majoritário pode ser entendido como uma 

tentativa de aproximação para poder gozar dos mesmos privilégios e status do grupo 

dominante.  

É importante deixar claro que a preferência ao exogrupo nem sempre acontece. 

Podemos observar ao largo do tempo movimentos organizados por grupos considerados 

minoritários em prol do empoderamento, afirmação de identidade e busca por direitos 

sociais igualitários, como por exemplo, o Movimento e Orgulho Negro, o Movimento 

Feminista, Movimento Arco-íris, dentre outros.  

No entanto, de um modo geral, não é difícil compreender as razões pelas quais 

muitas vezes as pessoas não se identificam com seu próprio grupo quando ele é 

considerado minoritário. Segundo Fiske (1998), o conteúdo dos estereótipos dos grupos 

minoritários é geralmente negativo e muito difundido. Fazer parte do grupo minoritário, 

além de impor simbolicamente etiquetas sociais apriorísticas – por vezes permanentes– 

acarreta àqueles que as possuem consequências sociais discriminatórias, em virtude do 

preconceito.  

Toda pertença grupal fornece, de certa forma, etiquetas sociais. No entanto, o 

que se tenta enforcar aqui é a consequência da imposição social estereotípica e negativa 

ocasionada pela pertença ou enquadre de pessoas a grupos considerados minoritários, o 

que não ocorre com grupos considerados majoritários. Conforme Pereira (2002), é 

justamente quando esses estereótipos saem – metaforicamente – das “fotografias em 
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nossas mentes” e ganham movimento no cenário social, que se inicia o problema. Para o 

autor,  

Se estas crenças estereotipadas forem amplamente compartilhadas e se forem 

suficientemente significativas para gerarem atitudes negativas ou preconceitos, assim 

como padrões discriminatórios de comportamento, certamente devemos considerá-los 

como algo mais que simples imagens mentais (p. 51).  

 

Para uma melhor compreensão sobre o papel dos estereótipos nas relações 

sociais, faz-se necessário uma inserção no cerne das relações de poder entre os grupos, 

através da análise das funções que devem ser cumpridas pelas imagens recíprocas dos 

grupos.  

 

1.4. Novas perspectivas nos estudos sobre os estereótipos e seus conteúdos 

 

De estudos clássicos realizados na década de 1990 a estudos recentes têm 

demonstrado a importância do estudo do conteúdo dos estereótipos para a compreensão 

da ênfase e da justificação das desigualdades sociais (Cuddy, Fiske & Glick, 2007, 

Cuddy, Fiske & Glick, 2004; Fiske et. al, 1991; Fiske, 1993; Fiske, Xu, Cuddy & Glick, 

1999; Fiske, Cuddy, Glick & Xu, 2002; Techio, 2011; Gonzáles-Castro & Ubillos, 

2011; Jost & Banaji, 4004; Jost, Banaji & Nosek, 2004; Willis, Rodríguez-Bailón & 

Moya, 2011;).  

O conteúdo dos estereótipos foi analisado por Fiske, Cuddy, Glick & Xu 

(2002), e através do modelo proposto - The stereotype content model ou SCM- foram 

demonstradas as relações existentes entre eles e certos tipo de preconceitos associados. 

Os autores afirmaram que o conteúdo dos estereótipos é ambivalente e pode ser 

estruturado através de duas dimensões da percepção social fundamentais: a 
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sociabilidade e a competência, que quando relacionadas às variáveis competição e status 

predizem as dimensões dos estereótipos.  

De acordo com o modelo, a combinação entre sociabilidade e competência e a 

percepção de alto ou baixo status gera distintos tipos de preconceitos, que por sua vez 

despertam distintas emoções, com destaque para admiração, inveja, compaixão e 

desprezo, que segundo os autores, são as mais impactantes para o comportamento e as 

atitudes intergupais.  

Segundo Fiske, Cuddy, Glick e Xu (2002), grupos estereotipados como muito 

sociáveis e pouco competentes incitariam atitudes de compaixão e o tipo de preconceito 

chamado de paternalista, já a percepção de baixa sociabilidade e alta competência 

suscitaria o preconceito associado a atitudes de inveja. Ainda, os grupos podem ser 

percebidos através dos dois extremos: Muito competentes e muito sociáveis, e pouco 

competentes e pouco sociáveis. No primeiro caso, as atitudes associadas seriam de 

admiração e aproximação, enquanto no segundo caso, atitudes de desprezo e evitação. 

Techio (2011) destaca para a ameaça percebida na relação entre os grupos e para a 

função dos estereótipos de justificar e manter as diferenças.  

É sabido que os estereótipos oferecem etiquetas sociais que guiam o 

comportamento social. As consequências do processo de estereotipar podem ser 

observadas através dos diversos estudos sobre o conteúdo dos estereótipos nos diversos 

grupos sociais. Estudos têm apontado para a fomentação de características negativas 

e/ou estáveis acerca dos grupos minoritários aqui estudados.  

A propagação em larga escala das crenças negativas e imagens depreciativas 

dos negros e os nordestinos no Brasil têm na colonização seu marco histórico (Blake, 

2011, Camino, Da Silva, Machado & Pereira, 2001). Ao longo do tempo, aos negros 

têm-se atribuído características essencializadoras, desde traços físicos a competências 



71 

 

justificadas pela cor, como por exemplo, tamanho do nariz “típico” dos negros, ou a 

força física “naturalmente” maior (Allport, 1962; Araújo, 2002, Azevedo, 1996; Gomes, 

2002; James, 1999; Korstanje, 2010; Lima & Vala, 2004; Lorimer, 1984; Navascués, 

2011; Nogueira, 2006; Oriola & Adeyadju, 2009; Proença Filho, 2004; Roso, Strey, 

Guareshi & Bueno, 2002; Silva & Silva, 2011) ou pelo sotaque (Azevedo & Pessoa, 

2005; Blake, 2011; Lobo, 2006; Techio, 2011; Rezende, 2001; Rodrigues, 2009; Silva, 

2010).  

Na Espanha, o cenário nacional fornece estereótipos específicos sobre a 

população autóctone, mais especificamente dirigido a catalães e andaluzes (Rodriguez, 

Sabucedo & Arce, 1991; Sangrador, 1996; Willis, Rodriguéz-Bailón & Moya, 2011; 

Techio, 2011), ciganos (Berrocal, 1995; Moscovici, 2009; López-Escribano & Beltrán, 

2009) e imigrantes de origem marroquina (Betancor, Rodriguéz Perez, Rodríguez & 

Mateo, 2012; Basabe & Bobowik, 2011; Callejas, Solbes, Dopico & Escudero; 2011; 

Calvo Buelzas, 2000; Cea D´Ancona, 2009, Cea D´Ancona & Valles Martínez, 2009; 

Gonzaléz Castro & Ubillos, 2011; Herranz de Rafael, 2011).  

Em todo o mundo, conflitos gerados por diferenças étnicas, regionais ou 

nacionalidade estão presentes e são perceptíveis as desigualdades entre esses grupos, no 

que se referem ao acesso à educação, saúde, cultura, bens materiais. Manifestações de 

preconceito podem ser observadas, como por exemplo, a perpetuação dos estereótipos 

através de piadas racistas ou regionais, a tendência ao distanciamento em relação 

àqueles que nos são “diferentes”, intolerância frente a tradições culturais distintas às 

nossas, dentre outros. A lista é longa, embora as pessoas tendam a não se considerarem 

como preconceituosas. O preconceito concebido um prejulgamento, ou seja, o ato de 

inferir sobre os outros tendo como base pouca informação sobre eles é, definitivamente, 
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uma forma de estereotipar e algumas formas de preconceito são fáceis de reconhecer, 

como a visão depreciativa direcionada a membros de alguns grupos.  

É importante compreender que os estereótipos podem servir para 

racionalização e manutenção social do status quo e eles se relacionam com o 

preconceito porque ambos revelam relações de desigualdade. Segundo Fiske et. al. 

(2002) e Jackson (2011), o preconceito nem sempre se associa a sentimentos de ódio. 

No entanto, algumas pessoas não consideram como lesivo reafirmar e endossar certos 

estereótipos, como por exemplo, considerar a todos os nordestinos como incultos e 

pobres, aos negros como escravos, aos ciganos e marroquinos como ladrões, aos 

catalães como tacanhos.  

Assim, o preconceito compreende uma amalgama de estereótipos, percepção 

de diferenças e de ameaça, e como consequência, resultam em respostas emocionais a 

grupos em virtude da combinação desta percepção. Portanto, tendo como base a 

compreensão de que os estereótipos correspondem à base cognitiva do preconceito, e 

que este corresponde à base atitudinal da discriminação, o próximo capítulo tratará do 

conceito, da natureza e das causas do preconceito, e em como ele está entrelaçado com a 

desigualdade e a discriminação entre os grupos. 
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A carne mais barata do mercado  

É a carne negra! 

Que fez e faz a história pra caralho 

Segurando esse país no braço 

O gado aqui não se sente revoltado  

Porque o revólver já está engatilhado  

E o vingador é lento  

Mas muito bem intencionado  

E esse país vai deixando  

Todo mundo preto de cabelo esticado 

 

A carne 

(Seu Jorge, Marcelo Yuca, Ulisses Cappelletti, 1998) 

 
Falta o cristão 

Aprender com São Francisco 

Falta tratar 

O Nordeste como o Sul 

Falta outra vez 

Lampião, trovão, corisco 

Falta feijão 

Ao invés de mandacaru 

Candeeiro encantado 

(Lenine, 2006) 

 

2.1. Origem e concepções do preconceito  

 

Dia 09 de julho de 2012, uma notícia vinculada ao jornal The Sun revela: uma 

rede de supermercado no Reino Unido está sendo acusada de racismo por vender uma 

boneca negra por um valor de £1 mais barato que outra do mesmo modelo, branca. O 

fato poderia ser apenas uma simples notícia isolada sobre o mercado dos brinquedos 

infantis, se ela não estivesse inserida no cenário de um dos mais antigos– e ainda 

atuais– debates sociais: o preconceito contra grupos minoritários.  

De onde vem a ideia de que é legítimo cobrar menos por uma boneca de cor 

negra? Quais são as raízes sociais implicadas nesse “barateamento”? De fato, existem 

“carnes” mais baratas, ou, dito de outra forma, “carnes de segunda” e de “terceira” no 

mercado social? Esse capítulo pretende explicar de que forma o preconceito se associa a 
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práticas sociais discriminatórias para formar um mercado desigual no julgamento social 

de “carnes”, cores, características fenotípicas, origens e sotaques.  

A origem da palavra preconceito vem do latim praejudicium, que segundo 

Allport (1962) sofreu três modificações em seu significado. A primeira e mais antiga se 

referia a qualidade de “precedente”, ou seja, um juízo formado baseado em experiências 

anteriores. A segunda concepção se referia a um juízo realizado sem a devida atenção, 

e/ou sem dados e informações suficientes, ou seja, um juízo prematuro. À terceira 

concepção foi aludido o estado de ânimo favorável ou desfavorável que acompanharia 

esse juízo prematuro e sem fundamentos.  

Em consonância com o caminho semântico percorrido pelas modificações da 

palavra, explicada por Allport (1962), Klineberg (1968, apud Tajfel, 1982) explica que 

o sentido de preconceito, se referia, sobretudo, a um conceito prévio, elaborado através 

de evidências inadequadas e insuficientes, foi inicialmente adotado pelas ciências 

sociais, no entanto essa concepção apenas contemplaria um aspecto do fenômeno 

preconceito. Segundo Klineberg (op.cit.) 

Preconceito também implica uma atitude a favor ou contra, a atribuição de um valor 

positivo ou negativo, de um componente afectivo ou sentimento. Normalmente, há 

além disso, uma prontidão para traduzir em acções os juízos ou sentimentos vividos, 

para nos comportarmos duma forma que reflecte a nossa aceitação ou rejeição dos 

outros: é este o aspecto conactivo ou comportamental do preconceito (p.147).  

 

Desse modo, pode-se compreender que o preconceito se refere a um conceito 

pré formado, rígido e despreocupado com evidências ou comprovações empíricas. Esse 

conceito prévio é geralmente acompanhado por afetos associados ao objeto do 

preconceito, e por sua vez pode indicar a forma pela qual nos comportamos diante desse 

objeto. Dito isso, é importante ressaltar que o cerne da questão que define 

conceitualmente o preconceito, também expõe a sua natureza irracional e injustificável: 

a anterioridade do conceito potencialmente à prova de comprovação do seu conteúdo 
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revela a funcionalidade do preconceito, uma vez que ele é geralmente direcionado a 

membros de determinados grupos sociais considerados minoritários.  

Para Fishbein (2004), os estereótipos são a base cognitiva para o preconceito. 

As razões pelas quais as pessoas lançam mão dos estereótipos é que eles por si só 

fornecem bodes expiatórios que justificam a falta de apoio a grupos específicos e a 

distância mantida dos considerados “outros” influencia na manutenção do nosso próprio 

status. Para Allport (1962), existe uma base natural para a tendência em estereotipar, 

que é justificada pelo uso excessivo de categoriais como uma forma de simplificação do 

mundo.   

Segundo Allport (1962) nenhum lugar do mundo está livre do preconceito e. 

Jackson (2011) relata que a desvalorização ou exclusão social de alguns indivíduos e 

grupos parece ser um fenômeno relativamente universal que atravessa o tempo, a 

cultura e até as espécies animais. Lima (2002, 2011) reflete sobre essa possível 

onipresença do preconceito como um fator de consequências éticas e políticas. Deste 

modo, Lima (2011) questiona que, se sempre existiu o preconceito, o que é necessário e 

possível fazer para extingui-lo.  

Segundo Jackson (2011), de acordo com a psicologia evolutiva, fenômenos 

psicológicos como, por exemplo, formas típicas de pensar, sentir e agir, são comuns em 

várias culturas e podem ter sido influenciadas no passado pela seleção natural. Assim, o 

preconceito entendido como um desses fenômenos pode, naturalmente, ser explicado 

como consequência da seleção natural. No entanto, Fishbein (2004), em estudo 

evolucionista, situa a origem do preconceito como um processo subjacente ao 

desenvolvimento do ódio em relação aos vários exogrupos e centra o seu argumento em 

três processos evolutivos que constituíram a espécie humana: aptidão para inclusão, 

sistemas de suporte a autoridade e hostilidade intergrupal.  
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A teoria da aptidão para inclusão refere-se à tendência de preferirmos parentes 

em relação aos demais membros de uma comunidade, e ainda enfatiza que os primatas 

são evolutivamente mais predispostos a preferência endogrupal, sobretudo numa 

situação de escassez de recursos. Já os sistemas de suporte a autoridade são explicados 

evolucionalmente como sendo responsáveis por transmitir informações aos mais jovens 

de uma forma rápida. Apesar de ser baseado em sistemas de hierarquia e dominação do 

grupo dos primatas, esse suporte à autoridade pode ser estendido aos sistemas de 

valores e crenças, uma vez que há não só a aceitação como a interiorização das 

informações dessa autoridade.   

A aceitação da autoridade corresponde a um dos maiores pilares para a difusão 

cultural do preconceito e da discriminação e provavelmente a maior força genética e 

evolutiva do ódio a exogrupos. Para Fishbein (2004), historicamente há grupos que são 

mais alvos de preconceito que outros e a expressão deste preconceito seria de certa 

forma, esperada e normativa. Assim,   

Membros de alguns grupos se tornam alvos do preconceito e da discriminação. Tal 

como acontecem com outros valores culturais, normas e crenças, o preconceito e a 

discriminação são aprendidos. Isso é muitas vezes um processo longo e depende do 

estado de desenvolvimento do indivíduo, a natureza do preconceito e da discriminação 

a ser aprendida, e da importância cultural da aprendizagem. É possível que o ódio 

possa ser aprendido de forma semelhante, especialmente se encorajado culturalmente 

pelas autoridades (p. 114). 
7
  

 

Por fim, Fishbein (2004) ressalta que as relações intergrupais, desde os 

primatas até as tribos de caça, sempre foram permeadas por tensão e hostilidade. O 

autor explica que a base evolucionista dessa hostilidade se relaciona intimamente com a 

necessidade de proteger os mais jovens e as mulheres de outros grupos, com o controle 

de recursos alimentares e com a manutenção da coesão grupal. Deste modo, o autor 
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sugere que tanto o preconceito quanto a discriminação têm uma base evolucionista, 

arraigada na natureza da subsistência dos grupos de primatas e humanos, sobretudo 

quando culturalmente essa subsistência impele ao crescimento e amadurecimento dos 

indivíduos.  

Em outras palavras, quando os indivíduos precisam competir para se 

destacarem na escala evolutiva, isso provavelmente tem influência na determinação de 

valores e características atribuídos a membros de outros grupos. Em resumo, as bases 

evolucionistas apontam para o fato de que o preconceito tem raízes na predileção do seu 

próprio grupo (familiares, parentes próximos, grupo de pertença), na aceitação e 

interiorização de valores normativos e na manutenção de poder e de privilégios por 

parte do grupo dominante.  

Assim, desde os primórdios o comportamento preconceituoso é explicado a 

partir da conduta pró endogrupo, seja baseado na incorporação das normas grupais que 

serviria como estribo para atitudes negativas em relação ao exogrupo, seja por meio da 

necessidade basal de manutenção do status quo do grupo dominante em relação aos 

demais. No entanto, a psicologia social tem explicado o preconceito como uma atitude 

dirigida a grupos considerados minoritários, não apenas por uma necessidade de 

proteção ou predileção pelo endogrupo, mas também pela crença de que os membros 

desses grupos possuem características negativas que o justificaria e que também 

manteria as desigualdades sociais.  

Historicamente há um consenso na psicologia social em compreender o 

preconceito como um fenômeno multicausal, explicado por fatores individuais e 

psicológicos por um lado, e por fatores sociais, culturais e históricos por outro. Allport 

(1962) propõe o modelo telescópio para expor seis níveis de explicação do preconceito, 
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a saber: histórico, sociocultural, situacional, pessoal (personalidade do preconceituoso), 

fenomenológico e vítima do preconceito (Lima, 2011).  

Duckitt (1994) critica essa classificação por ser demasiado extensa e afirma 

que a maioria dos estudos abordam os níveis explicativos do preconceito apenas por 

dois níveis de análise: nível societal, que enfoca as teorias sociais, e o nível individual, 

que enfoca as teorias psicológicas. Deste modo, o autor observa que as diferentes 

perspectivas e abordagens do preconceito tiveram dominância em diferentes períodos 

históricos, ressaltando que esses estudos, notadamente sobre o preconceito racial, se 

desenvolveram na América do Norte e que esses períodos também reflete a história 

daquele país.   

Até os anos de 1920, Duckitt (1994) afirma que a problemática das diferenças 

entre grupos era vista simplesmente como diferenças naturais entre raças e o 

pensamento científico da época aceitava a inferioridade racial. Segundo o autor, o 

conceito de preconceito racial sequer era um construto científico e o pensamento sobre a 

soberania do branco em relação ao negro era normativo e amplamente divulgado, 

podendo ser observado em comportamentos discriminatórios. Nesse período imperou o 

que autores chamaram de teorias raciais e o paradigma científico social se preocupava 

em identificar e explicar as diferenças entre raças, sobretudo para provar a inferioridade 

dos negros.  

Jones (1973) cita os anos de 1900 a 1920 como anos onde estiveram presentes 

distúrbios raciais marcados por linchamentos e mortes por fogo, em nome da eugenia. O 

autor também cita as Leis Jim Crow, promulgadas no ano de 1876, que estabeleciam a 

segregação racial em todas as instalações públicas dos estados do Sul dos Estados 

Unidos, como uma prova cabal das condições inferiores postas aos negros, sob a égide 

da máxima: “separados, mas iguais”. 
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A partir dos anos de 1920, o cenário social começou a mudar em virtude de 

mudanças sociais advindas do pós I Guerra. Segundo Duckitt (1994), essa época refletiu 

na mudança do pensamento da superioridade da raça branca, devido inicialmente ao 

movimento em prol dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, e a movimentos 

que pediam o fim da legitimidade das regras da colonização europeia e da dominação 

branca sobre colônias na Europa. Os dois movimentos tiveram grande impacto nos 

Estados Unidos, embora o autor cite outros fatores para a mudança do pensamento, 

como por exemplo, o deslocamento da atenção em virtude da restrição à imigração no 

inicio dos anos 1920 e influxo de psicólogos judeus na América.  

Para Duckitt (1994), nessa época houve um redirecionamento do paradigma 

científico e a crença na inferioridade dos negros foi drasticamente deslocada para a 

busca de explicações sobre estigmas atribuídos aos negros e a outros grupos 

minoritários e sobre como o próprio preconceito poderia ser explicado.   

Jones (1973) enfatiza que a década de 1920 foi marcada também pela entrada 

de trabalhadores negros em empregos industriais, criados pela Primeira Guerra Mundial, 

e pelo aparecimento, mesmo que de forma estereotipada, do negro nas artes (literatura, 

teatro), criando a expressão “novo Negro”. O autor também destaca o primeiro 

movimento negro separatista, que tinha como ênfase a acentuação dos elementos 

positivos da cultura negra fundamentalmente africana, precursor de muitos movimentos 

políticos e culturais contemporâneos ainda hoje importantes. Também nessa época o 

conceito de atitude associado ao preconceito começou a ser estudado empiricamente e a 

escala de distância social de atitudes raciais, idealizada por Emory S. Bogardus passou a 

ser um instrumento válido para medir o preconceito e seus resultados eram analisados 

como sendo bons preditores à ação discriminatória.  
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Os anos de 1930 e 1940 foram marcados pelos estudos psicodinâmicos do 

preconceito, desenvolvidos na tentativa de explicar a difusão e a onipresença do racismo 

nos Estados Unidos e do nazismo e antissemitismo na Alemanha. Deste modo, o 

preconceito poderia ser explicado como sendo resultado de processos psicológicos 

universais, como por exemplo, mecanismos de defesa. Para Duckitt (1994) esses 

processos operavam inconscientemente, canalizando tensões e problemas decorrentes 

tanto da personalidade do indivíduo como do meio ambiente, ameaças e frustrações para 

o preconceito contra minorias sociais.  

Em citando frustrações, Jones (1973) afirma que a crise econômica do fim dos 

anos 1920 e inicio dos anos 1930 foi um grande estressor social. O subsequente 

assistencialismo social federal deu inicio a crença de que a dependência financeira do 

dos negros se devia a aspectos idiossincráticos, como preguiça, apatia e ignorância. A 

competição por empregos foi também um grande mediador social de conflitos entre 

negros e brancos. O autor também cita a importante pesquisa sobre estereótipos, de Katz 

e Braly em 1933, como uma grande contribuição aos estudos sobre preconceito contra 

grupos minoritários.  

Nos anos 1940, a militância pelos direitos dos negros mostrou-se eficiente o 

suficiente para que o governo americano tomasse para si a responsabilidade de reduzir 

as desigualdades raciais. Assim, as teorias da personalidade convergiram para 

evidenciar a eficácia das teorias do contato para a redução da hostilidade racial.  

Nos anos de 1950, o impacto da II Guerra Mundial fez haver uma modificação 

no cerne das formulações de base psicodinâmicas, influentes até então. Segundo Duckitt 

(1994), a ênfase era dada não mais nos processos, mais sim nas estruturas subjacentes 

ao preconceito. Esse redirecionamento significou uma mudança de paradigma, que 

explicava que a origem do preconceito não estava em processos psicológicos universais, 
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mas era resultado de estruturas particulares de personalidade que condicionavam a 

adoção de atitudes preconceituosas. Essa explicação foi diretamente influenciada pela 

negação do preconceito como sendo um fenômeno universal, dado a repugnância social 

à ideologia nazista e ao antissemitismo, responsáveis pelo massivo genocídio de judeus 

na Europa.  

Jones (1973) mostra que os anos de 1950 marcaram a fase contemporânea de 

luta do negro americano pela igualdade. Um marco para isso foi a rejeição da doutrina 

“separados, mas iguais” pela Corte Suprema americana em um caso de investigação dos 

efeitos da segregação social nas escolas infantis. Segundo o autor, para negar o direito 

das escolas à segregação a Corte utilizou-se do conceito de autoridade contemporânea, 

ou se já, o uso da pesquisa social científica como base para justificar a decisão, numa 

amostra efetiva de como ciência pode influenciar as mudanças sociais.  

Como justificativa e base para decisão foram citados importantes estudos 

científicos, incluindo um dos mais famosos sobre identificação racial, proposto por 

Kenneth e Mamie Clark, em 1947. O estudo em questão consistia em avaliar a 

identidade racial de crianças negras de escolas públicas e segregadas a partir da 

preferência por bonecas que variavam quanto à cor e o cabelo. Foi verificado nesse 

estudo que as crianças negras preferiam as bonecas de cor branca, assim como as 

crianças brancas. Desta forma e com base nestes resultados, esse período marcou as 

exigências por direitos iguais por parte dos negros, e consequente resistência a estes 

direitos por parte dos brancos.   

Segundo Duckitt (1994), no fim dos anos 1950 as explicações sobre o 

preconceito passaram a serem inseridas no extenso tecido cultural e social, de modo a 

atrelar a concepção do preconceito como norma cultural. O caráter normativo explicaria 

a enorme difusão do preconceito e também a existência de sociedades extremamente 
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preconceituosas, como o Sul da África e o Sul dos Estados Unidos. Assim, os anos 1960 

e 1970 foram marcados pela tentativa de análise de um possível enraizamento do 

preconceito, entendido como uma norma incorporada pelo ambiente social através de 

processos de socialização e conformidade, com base em interesses grupais de uma 

maioria dominante. 

O último período histórico analisado por Duckitt (1994) compreende os anos 

1980 e 1990. Para o autor, nessa época são importantes as explicações que se centram 

em processos psicológicos fundamentais, como a categorização social e a identidade 

social. Assim, a persistência do preconceito, observada através de manifestações de 

racismo e conflitos intergrupais, poderia ser explicada por outros fatores, além daqueles 

relativos a estrutura social e ao interesse de grupos. As explicações a partir daqueles 

processos convergiam para associação do preconceito a processos cognitivos básicos, 

universais e normais.  

A definição clássica do preconceito é dada por Allport (1962). Para ele, o 

preconceito é 

Uma atitude hostil ou de esquiva em relação a uma pessoa que pertence a um grupo, 

simplesmente por ela pertencer a esse grupo, supondo-se que ela possua as qualidades 

desagradáveis atribuídas ao grupo (p. 22).
8
 

 

Com isso fica claro que a problematização do termo se refere à imputação de 

aspectos negativos, muito embora o autor tenha sinalizado a possibilidade de também 

haver generalizações “positivas”, também insuficientemente baseadas em realidade. No 

entanto, a atribuição de características positivas a determinados membros de grupos não 

se configura como um problema para as relações sociais entre pessoas e entre grupos, e 

por isso, o preconceito tem sido associado a generalizações negativas e estudado como 

um processo mediador de comportamentos geradores de discriminação e violência.  

                                                 
8
 Livre tradução 
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A partir da compreensão de Allport (1962.) que destaca que o preconceito 

como uma atitude hostil para membros de grupos minoritários, o autor incorpora a ideia 

de que a pertença grupal e a categorização social são de grande influência. Para ele, o 

preconceito é originado através dos processos grupais e não é algo que ocorre 

isoladamente, mas potencialmente pode afetar qualquer membro do grupo julgado. 

Deste modo, a categorização social é o ponto chave para evocar as categoriais sociais, 

através de processos de diferenciação intercategorial e assimilação intracategorial.  

Em consonância, também para Sherif (1967, apud Lima 2011), o preconceito 

está balizado pela categorização e pela pertença grupal, no entanto, para ele a ênfase se 

centra num subproduto desta pertença: as normas intragrupais. Assim, a expressão do 

preconceito perpassa pela assimilação das normas sociais de conduta compartilhadas 

pelos membros de um grupo. Segundo Sherif (1958), em situações de conflito real, 

como por exemplo, a falta de recursos, competição social por status e prestígio, o 

preconceito seria institucionalizado de acordo com as normas da situação social.  

Já Jones (1973) compreende o preconceito como sendo consequência do que 

Leon Festinger na década de 1950 definiu por comparação social, e situa-o entre a 

posição psicológica, que acentua sentimentos e atitudes, e a posição sociológica, que 

acentua a primazia do grupo. Desta forma, o preconceito seria definido como uma 

atitude negativa em relação a membros de outros grupos, resultante da comparação 

destes grupos com o próprio grupo de pertença. O endogrupo seria a referência positiva 

que daria margem a manifestação comportamental do preconceito, preservando ou 

criando vantagens para o próprio grupo.  

Brown (1995) critica alguns aspectos de definições anteriores e retoma a ênfase 

nos componentes afetivos para conceituar o preconceito. Para ele o preconceito seria 

uma atitude, emoção ou comportamento contra membros de um grupo, que diretamente 
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ou indiretamente implicaria em afetos negativos ou antipatia contra esse grupo
9
(p. 7). 

Desta forma, o preconceito seria uma atitude social expressa por afetos negativos ou por 

comportamentos hostis e discriminatórios.   

Como afeto negativo, o autor relativiza o fato de que algumas expressões do 

preconceito não são facilmente identificáveis socialmente. No entanto, esta concepção 

extrapola a simples função cognitiva atitudinal, uma vez que o concebe como uma 

atitude que é mediada por fatores emocionais que podem se expressar através do 

comportamento. Por outro lado, Brown (1995) tenta não incorrer ao erro de utilizar o 

termo preconceito como sinônimo de outras formas de afetos negativos relativos a 

grupos específicos, como por exemplo, o sexismo.  

Doise (2002) afirma que as teorias da psicologia social podem ser organizadas 

em quatro níveis de análise: intrapsíquico, interpessoal, intergrupal e societal. Esses 

níveis não correspondem a diferentes níveis da realidade, mas a diferentes formas de se 

analisar uma mesma realidade ou um mesmo fenômeno.  

Algumas teorias sobre o preconceito explicam-no a partir desses níveis. 

Segundo Doise (op. cit.), os modelos compreendidos ao nível intrapsíquico incorporam 

as explicações do comportamento ou fenômeno social que se encontram no interior do 

sujeito. Desta forma, este nível de análise explicaria o preconceito através da maneira 

pela qual os indivíduos organizam internamente suas experiências com o ambiente. 

Neste modelo estaria a teoria da frustração-agressão, proposta por Dollard. Doob e 

Miller em 1939, a teoria da personalidade autoritária de Adorno et. al. (1950) e a teoria 

do espírito fechado (closed mind) proposta por Rokeach (1968,1981).  

Para Dollard, Doob e Miller o preconceito seria explicado como resultado da 

relação causal entre a frustração e a agressão. Desta forma, o preconceito se originaria 

                                                 
9
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através de uma frustração em determinadas circunstâncias e se transformaria em raiva e 

hostilidade. No entanto, oprimidos pela impossibilidade de manifestarem-se contra o 

alvo adequado; os indivíduos deslocariam a raiva em direção daqueles que estão na base 

da escala social, os chamados “bodes expiatórios”. O resultado, então, desse 

deslocamento funcional seria o preconceito e a discriminação. Essa teoria foi 

influenciada pelo behaviorismo e pela psicanálise, através da teoria hidráulica de Freud 

(1929). 

Já para Adorno (1950) a origem do preconceito estaria relacionada à estrutura e 

a características da personalidade. A teoria da personalidade autoritária identifica o 

preconceito como tendo raízes em aspectos da primeira infância do individuo, como 

repressões, pais autoritários, rigidez, disciplina hierárquica. Desta forma, o preconceito 

seria expresso a partir do redirecionamento da agressão a alvos alternativos, como por 

exemplo, membros de minorias sociais.  

Segundo Rokeach (1981), o preconceito pode também ser explicado através da 

sua teoria do espírito fechado, que representa um tipo de preconceito de natureza 

intelectual (Falcão et. al., 2004). Sendo assim, Rokeach (1981) centra-se na hipótese de 

que as diferenças nas crenças entre os indivíduos são mais determinantes de preconceito 

do que diferenças raciais e étnicas. Deste modo, o preconceito se daria em função da 

diferença em relação a crenças em questões importantes, a partir da dificuldade do 

indivíduo dogmático em conciliar pontos de vista diferentes do seu.    

O nível interpessoal descreve os processos interindividuais e situacionais, 

situando a interação como mola propulsora que fornece os princípios explicativos das 

dinâmicas sociais. Insere-se neste nível a teoria da categorização social de Allport 

(1954,1962), anteriormente discutida no primeiro capítulo. 
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Em linhas gerais, a categorização, imersa no processo gerador de preconceito, 

seria a responsável natural pela generalização em categoriais sociais e, por conseguinte, 

segregação de membros considerados como minoritários. Allport (1962) defendia a 

ideia de que o processo de categorização ocorre de forma natural em função da 

organização do nosso dia a dia, e para isso, sugeria cinco importantes características 

subjacentes.  

Em primeiro lugar, as classes e agrupamentos amplos serviriam de guias para 

realizar ajustes diários na classificação dos objetos sociais. Outra característica apontada 

se refere ao processo de assimilação, ou seja, em situações de ambiguidade, a 

classificação se daria por aproximação a uma categoria preexistente. A terceira 

característica se refere à economia cognitiva oferecida por esse processo, pois a 

categorização permite identificar rapidamente a um objeto através de traços comuns a 

outros objetos já classificados.  

A quarta característica do processo de categorização referencia a saturação dos 

conteúdos em termos de iguais conotações ideacionais e emocionais, ou seja, permite 

uma classificação em termos conceituais e afetivos (gostar ou não gostar). A quinta 

característica reporta a possível racionalidade ou ao grau de verdade pelo qual se 

constitui as categoriais, embora Allport (1962) afirme que categorias “irracionais” 

podem se formar com a mesma facilidade.  

Desta forma, por permitir a classificação através da organização e interpretação 

da realidade, a categorização forçaria um “desvio perceptivo” relativo à acentuação de 

características e traços entre membros de uma categoria social e o preconceito se 

expressaria a partir da atribuição de valores a esses membros (Allport, 1962, Falcão, et. 

al., 2004).  
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No nível intergrupal as explicações são de orientação sociocultural e dadas a 

partir da análise das diferentes posições que os indivíduos ocupam nas relações sociais e 

da forma como esses desníveis influenciam a dinâmica social. Incluem-se neste nível a 

teoria do conflito real descrita em Sherif, Harvey, White, Hood e Sherif (1954) e a 

teoria da identidade social, proposta por Tajfel (1970, 1981) e Tajfel, Billig, Bundy e 

Flament, (1971). 

Sherif et. al. (1954) apresentaram, como uma critica a validade externa dos 

experimentos de grupo, até então realizados em condições não naturais por psicólogos 

sociais, um estudo no qual se observou as dinâmicas sociais e interações ocorridas no 

interior de um pequeno grupo em um ambiente social real em contextos de cooperação e 

conflito. Desta forma, o preconceito seria acionado a partir de situações grupais de 

conflito real e rivalidade.  

Os estudos relataram que a formação de estereótipos negativos e o 

comportamento de esquiva e de discriminação em relação ao exogrupo seriam também 

mantidos em situações não grupais. Também, que seriam subprodutos manifestados 

entre grupos em situações de conflito real e suposta ameaça do exogrupo, rivalidade, 

brigas e xingamentos (Sherif et. al., 1954).  

A teoria da identidade social proposta por Tajfel (1970, 1981) foi previamente 

discutida no primeiro capítulo. Assim, aqui faremos uma breve discussão sobre o tema. 

De um modo geral, a teoria da identidade social explica que a simples consciência da 

pertença a grupos sociais, mesmo em situações em que a interação entre os membros é 

mínima (paradigma do grupo mínimo), seria o suficiente para despertar sentimentos 

preconceituosos e comportamentos de discriminação a membros do exogrupo.  

Assim, a identidade social seria mediadora do processo de categorização social 

que serviria como a base para o comportamento intergrupal. Isso se explica, sobretudo, 
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porque a mera categorização em grupos distintos produz uma acentuação nas diferenças 

entre grupos, através da formação dos estereótipos, favorecendo o endogrupo e 

desfavorecendo o exogrupo. Em outras palavras, o preconceito e a discriminação ao 

exogrupo seriam balizados pelo favoritismo endogrupal, através da busca e manutenção 

de uma identidade e da imagem positiva de si e de seu próprio grupo. (Tajfel, Billig, 

Bundy & Flament, 1971). 

Por fim, o nível societal se insere no eixo de explicações suprassociais, uma 

vez que remete aos sistemas de crenças, representações, avaliações e normas sociais 

como produtos ideológicos e culturais de uma sociedade que dão a base e o suporte para 

os comportamentos individuais e para as diferenciações sociais (Falcão et. al., 2004). A 

teoria das representações sociais (R.S.), proposta por Serge Moscovici em 1961, 

representa esse nível de análise (Almeida, 2009).  

Em resumo, conceitualmente o termo preconceito remete-se a ideia 

preconcebida, ou seja, ter uma ideia prévia e negativa sobre algo ou alguém sem 

necessidade de comprovação empírica. A psicologia social o tem estudado como um 

fenômeno sócio histórico, observando os períodos históricos e as explicações vão desde 

níveis que compreendem as causas do preconceito como sendo de origem intrapsíquica, 

ou seja, através da forma pela qual os indivíduos organizam internamente suas 

experiências com o meio ambiente, até explicações que compreendem o preconceito 

num nível societal, como sendo produto do pensamento social, refletindo valores 

culturais, relações assimétricas de poder e ideologias dominantes.  

Uma vez compreendido os principais conceitos e níveis explicativos do 

preconceito, passaremos a conceituar brevemente quatro formas de preconceito que 

ainda são influentes no Brasil e na Espanha, respectivamente: o preconceito de cor ou 

preconceito racista, o preconceito regional e o preconceito sutil. Essas formas serão 
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abordadas a partir das idiossincrasias, na tentativa de enfocar o tema a partir das formas 

em que se revelam em cada país. Importante ressaltar que esse recorte será de ordem 

meramente organizativa, uma vez que esses temas aparecem intimamente entrelaçados 

ao próprio desenvolvimento histórico da concepção do preconceito.  

 

2.2.   Sobre o racismo e a discriminação racial  

 

Segundo Vala (1999), falar do racismo é “despertar a besta”. Embora para 

autores como Neves (2005), que acreditam que as lutas de grupos minoritários por 

reconhecimento social e pelo estabelecimento de uma ação estatal que combata a 

discriminação, que favoreça a igualdade e que permita a convivência entre populações 

de origens culturais e étnicas diferentes já façam parte da paisagem político-cultural do 

mundo contemporâneo, catorze anos após a publicação da referida frase, o racismo 

ainda parece adormecer dentro de cada um de nós.   

Marger (1994) define o racismo como sendo a crença que os humanos são 

subdivididos em distintos grupos que possuem diferenças inatas em relação ao 

comportamento e a capacidades mentais e essas diferenças podem ser classificadas em 

termos de grupos superiores e inferiores. Ainda, que essa presumida superioridade de 

alguns grupos e inferioridade de outros é consequentemente usada para legitimar as 

desigualdades nos recursos sociais.  

Unzueta e Lowery (2008) distinguem duas concepções de racismo – o 

individual e o institucional. A primeira vai ao encontro das explicações do nível 

individual e situa o racismo como atitudes deliberadas negativas e hostis contra 

membros de um grupo, no entanto apenas localizada em pessoas extremamente racistas 

e intolerantes. Já o racismo institucional seria representado por regras e procedimentos 
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desiguais com consequências desproporcionais para membros do grupo majoritário e 

minoritário, porém, ao contrario do racismo individual, pode ocorrer sem manifestações 

deliberadamente discriminatórias. 

Definido como crença na inferioridade natural dos membros de determinados 

grupos étnicos e raciais, o racismo sempre esteve intimamente ligado ao determinismo 

biológico, pois as justificativas para sua perpetração se relacionam com as bases 

biológicas inalteráveis. Segundo Lalueza (2001) e Vala, Diniz e Brito (1999), a própria 

ciência já foi utilizada para asseverar a distinção natural entre brancos e negros, sob a 

ideia da superioridade ariana. Assim como nas concepções essencialistas de Cesare 

Lombroso sobre a criminologia e o criminoso “nato”, tinha-se na raciologia as 

justificativas histórico-biológica para o preconceito e para a discriminação racial.  

Conforme Lalueza (op. cit), historicamente as distâncias geográficas 

contribuíram fortemente para o desconhecimento das diferenças do outro. Para o autor, 

ao longo da história, sempre houve a tentativa de apontar os grupos que compreendiam 

o mais baixo posto no escalão do progresso da humanidade, que ora fora ocupado pelos 

aborígenes australianos e pelos khoi- khoi do Sul da África. Em contrapartida, os 

europeus eram os povos os que ocupavam o posto mais alto da pirâmide racial. As 

explicações para isso se devem pela autorreferência – os mesmos eram os responsáveis 

pela.  

Tomando como base a concepção de Platão, que afirmava que era a 

racionalidade que separava os homens dos animais, os raciologos consideravam que 

havia diferenças intelectuais entre as raças e afirmavam que esta diferença estaria 

marcada pela teoria morfológica da craneometria, ou seja, a distinção entre os tamanhos 

dos crânios. Desse modo, as raças consideradas como “superiores” teriam os cérebros 

maiores e em consequência, crânios também maiores.  
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Ainda segundo Lalueza (2001), a craneologia se estabeleceu como ferramenta 

antropológica por Samuel George Mortor (1799 – 1851), que através de sua coleção 

ampla de crânios, afirmava que as raças se ordenavam unicamente pelo critério de 

medida do cérebro. Assim, seus resultados pareciam indicar que os brancos possuíam 

uma maior capacidade cranial, seguido dos asiáticos, ameríndios e por fim, africanos. 

Essas ideias foram revisadas e rechaçadas 150 anos depois, por Stephen Jay Gould em 

seu livro “A falsa da medida do homem”.  

Outra tentativa de validar a hierarquia racial através da pragmática 

evolucionista foi através prognatismo, que é caracterizado pela proeminência anormal 

da mandíbula para frente. Desta forma, o prognatismo foi utilizado como justificativa 

para se estabelecer uma escala evolutiva entre raças, que se dava na seguinte ordem 

decrescente: europeus – africanos – macacos – cachorros. Apesar de haverem sido 

invalidadas cientificamente, ideias equivocadas sobre a superioridade e inteligência de 

alguns povos em detrimentos de outros, ainda parecem fomentar crenças utilizadas até 

hoje para afirmar a existência de diferenças entre grupos.  

Assim, a ideologia do racismo parece estar desde muito associada a formas de 

naturalizar, ou seja, essencializar as diferenças entre grupos, de modo a justificá-las em 

nome de uma natureza imutável (Leyens, et. al., 2000; Lickel, et. al., 2000; Lima & 

Vala, 2005). Segundo Pereira, Torres, Pereira e Falcão (2011), pouco se têm estudado 

sobre as teorias do senso comum a respeito das naturezas dos grupos sociais. Esses 

autores ainda afirmam que os estudos realizados sob a luz do conceito de essencialismo 

psicológico são fundamentais para compreender as tensões entre grupos.  

O essencialismo subjaz um conjunto de crenças que se erigem no pensamento 

ingênuo fundamentado na atribuição de categoriais sociais naturais não observáveis, 

imutáveis e inalteráveis por intervenção humana a membros ou grupos humanos 
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(Estrada, Yzerbyt & Seron, 2004; Giffin, 1992; Gil-White, 2001, Hamilton & Sherman, 

1996; Haslam, Bastian, Bain & Kashima, 2006; Hirschfeld, 1998; Mahalingan & 

Rodriguez, 2006; Méndez y Pérez, 1994). Conforme Pereira, Álvaro, Oliveira e Dantas 

(2011), o essencialismo como heurística utilizada no processo de categorização é 

aplicada com mais facilidade a algumas categoriais sociais do que a outras.  

Além das crenças naturalizantes, tem-se utilizado a palavra “entitatividade” 

para se referir a outra estrutura das crenças essencialistas. Ela então representaria a 

crença numa forte e profunda similaridade entre membros de um grupo (Crawford, 

Sherman & Hamilton, 2002; Pereira, Álvaro, Oliveira & Dantas, 2011; Pereira, Paim, 

Mata Filho & Dantas, 2011; Pereira, Torres, Pereira & Falcão, 2011). Assim, parece 

haver estruturas de pensamento em que repousam ideias apriorísticas sobre a natureza 

de alguns grupos humanos, pautados na crença de uma natureza comum e na enraizada 

similaridade entre os membros destes grupos.   

A naturalidade com a qual associamos e evocamos categorias para representar 

os outros, àqueles outros considerados membros de grupos minoritários, aos quais 

também estão implicados a formação de estereótipos sociais e o discurso que subjaz a 

justificativas – sutis ou flagrantes – para o racismo, fazem parte de uma mesma 

explicação social que sustenta e suporta as diferenças sociais, como parte 

imprescindível de uma sociedade classista. A classificação da sociedade como base das 

diferenças – de cor, de classe social, de sotaque – explicadas ora via processos 

automáticos de processamento de informação, ora por estruturas de personalidade, ora 

por representações construídas, produzidas e reproduzidas socialmente constituem 

ramificações de uma mesma árvore, cujas raízes estão plantadas manutenção e 

ordenamento do poder político, econômico e social.  
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Por fim, mas sem, no entanto, pretender esgotar o tema, faz importante 

sublinhar que o debate sobre o uso da palavra “racismo” para designar atitudes e 

comportamentos discriminatórios contra membros de grupos considerados minoritários, 

sobretudo baseados na cor, tem sido alvo de diversas críticas e reflexões (Lima, 2003; 

Guimarães, 2004; Vala, 1999; Pereira, Álvaro, Oliveira & Dantas, 2011).  

Van Dijk (2008) assim como Lalueza (2001), defende que o termo racismo é 

inapropriado. Para Lalueza (op. cit), a razão é primordialmente biológica, uma vez que 

não há indícios que demonstrem empiricamente que entre brancos e negros haja uma 

diferenciação genética que justifique o uso do termo como que para distinguir duas 

raças distintas. A reconsideração do termo “raça” para se referir a “raças humanas” já 

havia sido retificada pela Associação Americana de Antropologia em 1998, através da 

“Declaração sobre Raça”, conforme afirmam Pena e Bortolini (2004). Segundo os 

autores, a Declaração afirma:  

Dado o nosso conhecimento a respeito da capacidade de seres humanos normais serem 

bem-sucedidos e funcionarem dentro de qualquer cultura, concluímos que as 

desigualdades atuais entre os chamados grupos raciais não são conseqüências de sua 

herança biológica, mas produtos de circunstâncias sociais históricas e contemporâneas 

e de conjunturas econômicas, educacionais e políticas (AAA, 1998, apud. Pena & 

Bortoline, 2004, p. 34).  

 

Em consonância, Pereira et. al. (2011a) sugerem o termo racialização como um 

conceito mais apropriado, por se referir a um processo discursivo que formula juízos 

negativos baseados na ideia de dominação social de uns grupos em relação a outros. 

Conforme os autores,  

A ausência de evidências biológicas que permitam postular diferenças de condutas 

baseadas em uma dimensão genética racial nos leva a afirmar que, mais do que raça, 

deveríamos fazer alusão ao conceito de racialização, um processo discursivo mediante 

o qual a adscrição a um grupo fenotipicamente homogêneo é acompanhada da 

hierarquização dos grupos humanos, baseados na crença da dominação social de uns 

grupos por outros e na formulação de juízos negativos sobre os grupos racializados (p. 

145). 
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Vala, Lopes e Brito (1999) já haviam sugerido o termo racialização 

anteriormente, situando – o nas discussões sobre as representações dos outros, na 

autorrepresentação e diferenças entre grupos sociais, povos e comunidades. Para eles, o 

termo “raça” passou a ser usado para a diferenciação entre homens e animais e para a 

hierarquização de grupos humanos. Na contramão do termo, os autores ponderam sobre 

o conceito de etnia, que pressupõe diferenças culturais entre grupos, que são construídas 

e transmitidas socialmente e não herdadas geneticamente. No entanto, tanto para Vala e 

cols. (op. cit.), como para Marger (1994), o termo não deixa de se referir ao ideal 

cultural, também em nome do evolucionismo presente no conceito raça. 

Reconhecemos aqui a importância da problematização dos termos “raça” e 

“racismo”. No entanto, vale ressaltar que para além de compreender a estrutura do 

pensamento racista ou de analisar os motivos pelos quais sustentamos práticas e 

conceitos sociais que justificam a racialização de grupos minoritários, trata-se 

precisamente de circunscrever o problema no âmbito das desigualdades sociais. Sawaia 

(2008) evidencia a dinâmica social das desigualdades através da polarização dos 

conceitos exclusão/inclusão, cuja ordem social desigual se revela através de uma rede 

complexa e contraditória, transmudada no processo de inclusão social perversa. 

Segundo a autora,  

A sociedade exclui para incluir e esta transmutação é condição da ordem social 

desigual, o que implica o caráter ilusório da inclusão. Todos estamos inseridos de 

algum modo, nem sempre decente e digno, no circuito reprodutivo das atividades 

econômicas, sendo a grande maioria da humanidade inserida através da insuficiência e 

das privações, que se desdobram para fora do econômico (p. 08) 

 

O desafio então é compreender a manutenção de desigualdades, na forma da 

racialização, etnicização, e de formas de preconceito e de discriminação em sociedades 

formalmente não racistas, como o Brasil e a Espanha, e tentar adentrar no campo 
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minado que são as manifestações latentes e dissimuladas de civilidade que as novas 

formas de racismo vêm tomando. 

 

2.3. Racismo à brasileira: A falsa cordialidade na expressão do preconceito no 

Brasil 

Segundo o jornalista Clarence Page, o racismo é uma palavra delicada: como 

você o define revela algo sobre você, sobre a forma como você vê o mundo e o seu 

lugar nele (Unzueta & Lowery, 2008). No Brasil, refletir sobre essa colocação se faz 

importante para nos revelar enquanto brasileiros, a forma pela qual concebemos e 

percebemos as diferenças e a forma pela qual nos posicionamos frente a essas 

diferenças percebidas.  

A expressão “mistura de raças” tem sido referida como característica da 

composição da população brasileira desde que o Brasil se tornou independente de 

Portugal. O discurso geral é que em nosso sangue corre toda essa mescla e todos somos 

um pouco de negro, de branco, de índio. Uma consequência social dessa miscelânea 

pode ser observada até hoje, através das muitas discussões sobre a impossibilidade de 

uma única definição fenotípica do negro brasileiro, “avatar” quiçá importante para os 

debates sobre políticas públicas e direitos sociais, como por exemplo, as cotas raciais. 

Se, supostamente nos falta uma imagem em “alta definição” do negro brasileiro, 

historicamente é na percepção dos outros que ele aparece.  

Ainda que os movimentos sociais organizados em torno da busca de igualdade 

para as pessoas negras, tenham conseguido importantes êxitos na história recente, como 

por exemplo, a Lei Afonso Arinos na década de 1950 (Lei 1390/51 | Lei no 1.390, de 3 

de julho de 1951) e a Lei n. 7.716 de 1989, que definiu como crime racial, injurias 

baseadas na etnia no Brasil, seguimos assistindo a manutenção e propagação de 
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estereótipos sociais e de práticas discriminatórias. A igualdade defendida por aqueles 

que acreditam na pseudo homogeneidade da miscigenação se revela ilusória a cada ano, 

através do que demonstram os indicadores sociais: Ainda são os autodeclarados negros 

os detêm os piores índices de desenvolvimento humano apresentados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Segundo autores, como Blake (2011), 

Lesser (2001) e Prado Júnior (2008), desde a colonização ao povoamento do Brasil, o 

projeto de branqueamento esteve presente na concepção da (boa e ideal) formação do 

povo brasileiro.  

Lesser (2001) ao analisar o papel que a imigração de europeus e não europeus 

na formação sócia l do Brasil reflete sobre o sentido dado aos imigrantes considerados 

como “diferentes”, àqueles que ameaçavam o projeto branquear o Brasil através da 

vinda massiva de imigrantes europeus: Para o autor, o sentido contido na palavra 

“diferente” se equilibrava entre o aceitável e o inaceitável para a formação e 

europeização do país. Embora o padrão de brancura, desejada como requisito para a 

inclusão na “raça brasileira” tenha modificado com o passar dos anos (no entanto, o 

fenótipo do “branco europeu” tenha sido sempre preferível), houve durante os anos de 

1850 a 1950 uma maior entrada de imigrantes sírios, libaneses e japoneses no Brasil, 

brancos – porém diferentes.  

A importância dada à aparência foi ressaltada por Lasser (2001), quando afirma 

que se consideravam como “mais brasileiros” àqueles que se pareciam mais ao que se 

julgava ser o brasileiro ideal. Assim, a fisionomia dos imigrantes sírios - libaneses e de 

seus descendentes facilmente os transformava em brasileiros, o que não ocorria com os 

imigrantes asiáticos. Embora fossem brancos e considerados com a aparência de “não 

pobres”, os imigrantes asiáticos eram considerados superiores aos índios e aos negros 

africanos, mas ainda inferiores aos europeus.  
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O caso dos imigrantes japoneses, considerados brancos, porém não europeus, 

serve de exemplo para o processo secular do que o autor chama de categorias 

hifenizadas de brasilidade e de negociação da identidade nacional. Assim, para Lesser 

(op. cit.) o Brasil permanece sendo um país onde a etnicidade hifenizada é 

predominante, embora não reconhecida e a homogeneização da identidade nacional e 

cultural jamais ocorreu. 

Se nem a brancura foi capaz de salvar os imigrantes não europeus dos 

estereótipos e de discriminação no Brasil, o que dizer dos imigrantes negros? De acordo 

com Prado Junior (2008), quem percorresse o Brasil no século XIX viria um cenário 

similar ao de hoje em dia: diferenças abismais entre a população branca e a população 

negra e entre a população rural e a população urbana. Para ele as três raças que entraram 

na constituição do Brasil – brancos, indígenas e negros  trazem a tona problemas étnicos 

complexos.  

A escravidão segundo Prado Júnior (2008) moldou e identificou os negros e 

negou-lhes outro destino que não esta particularidade histórica. No entanto, na 

importância da miscigenação do povo brasileiro está registrado nos anais da história a 

interassimilação entre os portugueses, os negros e os indígenas, etnias que compuseram 

a formação brasileira. Ainda conforme o autor, das três combinações de sangue 

possíveis: branco – negro, branco – índio e negro – índio, é a primeira que prevalece. As 

explicações são dadas em virtude da maior quantidade de negros no Brasil, da suposta 

maior resistência do negro frente o índio e do contato mais íntimo do negro com o 

branco. Porém, o autor sugere que esta mestiçagem se atenua conforme se ascende a 

escala social.  

Segundo Lima (2005) e Macedo (2006), o mercado afetivo é um dos espaços 

mais preconceituosos das relações afetivas, no entanto Lima (op.cit) se refere a 
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“mestiçagem negativa” para se referir a mestiçagem que rompe o caráter nacional, como 

foi o caso do casal miscigenador branco português com a negra ou indígena e segundo 

ela, ao cruzar cor, afeto e prazer, a articulação entre raça e status torna-se mais 

complexa.  

Para Barros (2008), as representações sobre as relações e o casamento inter-

racial variam significativamente conforme o contexto no qual ele é analisado. A autora 

situa o século XIX como apogeu do racismo científico, onde as explicações e 

interpretações biologicistas e poligenistas situavam a miscigenação como indesejável. 

Segundo Azevedo (1996), a interdição ao casamento inter-racial não decorria 

unicamente da posição de classe de brancos e negros, mas também pelo fato de o negro 

ser identificado como “pobre” e a “cor preta” ser símbolo de status inferior. Ainda, a 

autora afirma que boa parte dos estudos sobre relações raciais referem-se ao casamento 

inter-racial como uma tentativa do negro de “branquear-se”, para ascender a sua 

condição.  

Portanto, pode-se inferir que a ideia de miscigenação parece ser vista com o 

mesmo pessimismo daqueles que, no século XIX, eram favoráveis à ideia de 

branqueamento da população brasileira, assustados pelas teorias racistas provenientes da 

Europa. A miscigenação como parte da formação brasileira se constitui, portanto, como 

ideia idílica, que conta um aspecto da nossa história, que aparentemente ficou no 

passado (Vainfas, 1999).  

Então, o que se tem até aqui é o seguinte cenário: a promulgada miscigenação, 

iniciada como resultado da colonização portuguesa no Brasil se deu em meio ao projeto 

eugênico de branqueamento, cujo objetivo era tornar o país “mais europeu” e 

correspondia a interesses da elite, que negavam a integralidade da brancura a imigrantes 

considerados fenotipicamente mais distantes do ideal ariano. Então, a mescla entre as 
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etnias se deu no “quintal” e não no interior das casas, e estava muito mais associada em 

dar conta do povoamento de aéreas de pouca densidade populacional (Prado Júnior, 

2008) do que fornecer um matiz de cores e diversidade ao povo brasileiro. O 

preconceito referente às relações interétnicas parece atravessar o tempo e se reproduzir 

durantes gerações até os dias atuais.  

Nogueira (2006) traz a tona uma interessante comparação ao que chama de 

“situação social” entre os Estados Unidos e o Brasil, realizada pautada no fato de que 

embora exista nos dois países o preconceito racial, ambos tendem a negar ou a 

subestimar o preconceito existente. Para o autor,  

A tendência do intelectual brasileiro – geralmente branco – a negar ou subestimar o 

preconceito, tal como ocorre no Brasil, e a incapacidade do observador norte-

americano em percebê-lo estão em contradição com a impressão generalizada da 

própria população de cor do país (p. 291).  

 

Nogueira (2006) define como preconceito de marca o preconceito existente no 

Brasil, e preconceito de origem a modalidade de preconceito encontrada nos Estados 

Unidos, e compreende o preconceito como uma disposição desfavorável culturalmente 

condicionada em relação a membros de população considerada estigmatizada, seja 

devido à aparência, seja devido à ascendência étnica que se lhes atribui ou reconhece.  

Desde modo, reserva-se ao termo de marca o preconceito que é exercido em 

relação à aparência (traços físicos, fisionomia, gestos, sotaques), já ao termo de origem 

se refere ao preconceito exercido em virtude da descendência a determinado grupo 

étnico. Portanto, no Brasil ao mestiço restaria a possibilidade de mascarar sua negritude, 

como tentativa fugir do destino comum imposto a raça.  

Tomando com base as definições de marca e de origem quanto às diferenças 

apontadas relativas à carga afetiva para cada tipo de preconceito, tem-se no que se 
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configura como racismo cordial, possíveis pontes explicativas entre a concepção do 

preconceito no Brasil e a forma sutil com a qual ele tem se manifestado. Conforme 

Nogueira (op. cit.), ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos, onde o preconceito 

tende a ser mais emocional e integral, e baseado em sentimentos de ódio, no Brasil ele 

tende a ser mais intelectivo e estético, e não é incompatível com laços de amizade e de 

carinho.  

Dito de outra forma, no Brasil, o preconceito de marca se revela como uma 

preterição, porém, pode ser condicionado ao contexto social. Assim, se uma pessoa 

negra possui uma condição econômica superior, o efeito da cor pode ser 

contrabalanceado e a sua inserção social diferir de outros negros que não possuem a 

mesma condição. Sendo assim, não parece contraditório afirmar que o preconceito de 

marca convive de forma “pacífica” com relações de afeto, diferentemente do 

preconceito de origem, que nos Estados Unidos, tem em sua expressão hostilidade e 

repulsa independentemente das características individuais, sociais ou econômicas dos 

indivíduos.  

Turra e Venturi (1995), seguindo a nova leva de estudos nomeados de “novos 

racismos” que deram inicio nos anos de 1970 nos Estados Unidos para investigar as 

várias formas de manifestação do racismo em sociedade bi raciais, denominaram de 

“racismo cordial” o tipo de manifestação de racismo observada no Brasil (Lima & Vala, 

2004). Por racismo cordial é entendido a forma de discriminação a não brancos, 

caracterizada pela jocosidade das atitudes e comportamentos discriminatórios impressos 

através de piadas e ditos populares e brincadeiras de cunho “racial”, que pela ausência 

da virulência explicita em manifestações de violência física, social ou econômica, 

encontra-se dissimulada.  
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Em acordo, para Dahia (2008), o riso representa um importante mediador nas 

relações sociais e o sorriso despertado pela piada racista pode encobrir aspectos do 

racismo no Brasil. Para autora,   

O discurso jocoso parece ser uma das possibilidades peculiares ao brasileiro de 

resolver conflitos identitários na vivência de suas relações raciais. Por meio do riso, o 

brasileiro encontra uma via intermediária para extravasar seu racismo latente, 

contornando a censura e a reflexão crítica sobre seu conteúdo e sobre o alcance de 

satisfação simbólica que o riso propicia ao mesmo tempo em que ele não compromete 

sua auto-representação de não racista (p. 697, 698).  

 

Lima Nunes e Camino (2011) sugerem que a modificação na concepção do 

preconceito e a identificação de novas formas de expressão recolocaram o preconceito 

como um problema social, uma vez que, não encontrando meios de ser expresso em sua 

forma mais explícitas, devido às normas antirracistas, pode ser identificado pela 

inibição de atitudes discriminatórias, conforme assinalado como racismo aversivo por 

Gaertner e Dovidio em 1986. Deste modo, as atitudes racistas se tornariam, por assim 

dizer, mais sutis, se descolariam para justificativa de ordem econômica, onde se 

atribuiria aos não brancos características de países não desenvolvidos, assinalando-os 

com uma cultura menos adaptada ao desenvolvimento.  

Portanto, suposta a cordialidade do racismo à brasileira revela aspectos 

importantes pelos quais nós, brasileiros, enfrentamos o racismo. Invisibilizado pelo 

elemento cômico, o por elementos baseados no desenvolvimento econômico, o 

preconceito racista é covardemente dissimulado no Brasil, dando lugar ao subentendido, 

ao não dito, fornecendo a falsa impressão de harmonia nas relações sociais e 

dificultando a elaboração de estratégias diretas de enfrentamento.  
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2.4. Os nordestinos no cenário das minorias sociais no Brasil: breve 

contextualização 

 

Com dimensões continentais, o Brasil abriga diferentes povos, culturas e 

sotaques e essa pretensa igualdade vem sendo perseguida e instituída desde os anos de 

1950, com a Lei Afonso Arinos, até os dias atuais, com penas e punições para quem 

ousar discriminar membros de grupos considerados minoritários. Todo esse aparato 

legal não impede, no entanto, de termos expressões flagrantes de preconceito e 

discriminação, como ocorre com o grupo dos nordestinos. Retratados como pobres, 

atrasados ou serviçais, a imagem do nordestino tem sido produzida quase sem 

modificações ao longo dos anos.  

Em um estudo realizado em Brasília, nos anos de 1980, com adolescentes com 

média de idade de doze anos, Alencar (1985) investigou os estereótipos referentes a 

grupos regionais. Através da atribuição a de pontos a doze atributos (inteligente, alegre, 

bonito, preguiçoso, desconfiado, corajoso, irresponsável, "pão-duro", esperto, 

convencido, conversador e honesto), comparando cariocas, gaúchos, paulistas, mineiros 

e nordestinos, foi constatado que os nordestinos foram considerados como mais 

corajosos e mais honestos, porém, menos inteligentes, alegres, bonitos, espertos, 

convencidos e “pão- duros”, indicando uma visão estereotípica dos nordestinos entre as 

crianças e adolescentes pesquisados.  

Já Rezende (2001) analisa a noção de sociabilidade como uma prática para 

construção de identidade, afirmação de valores e reforçar certos tipos de relação, e 

questiona sobre a participação de jovens cariocas na Feira de São Cristóvão, no Rio de 

Janeiro, local associado a migrantes nordestinos de baixa renda. Através do movimento 

do “forró universitário”, a autora observou que a busca por autenticidade e pelo resgate 
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da “cultura nacional” referida a cultura nordestina, serviram de elementos mediadores 

para cindir em grupos os cariocas que frequentavam a feira.  

Como conclusões importantes deste trabalho, Rezende aponta que a ideia de 

sociabilidade como elemento de integração entre classes socialmente distintas, (re) cria 

na prática, limites nítidos entre eles, seja no endogrupo, entre os cariocas da zona sul e 

os da zona norte, justificados distinção simbólica aportada pela condição social, local 

onde moram e formas de se vestir, seja no exogrupo, entre cariocas e nordestinos, pela 

diferença de classe e de origem regional.  

Para a autora, este último é o limite à sociabilidade mais importante, uma vez 

que o que mantém apartados cariocas e nordestinos são as implicações que revelam os 

rótulos regionais percebidos, que conferem ao carioca a imagem de pessoas de camadas 

sociais médias, de educação universitária, enquanto ao nordestino, a imagem seria de 

migrante pobre, sem escolaridade, atrasados, ignorantes.  

Uma das possibilidades explicativas para a manutenção de ideias negativas 

sobre os nordestinos pode ser encontrada em Lasser (2001), Prado Júnior (2008) e 

Vasconcelos (2006), ambas fundamentadas na história do Brasil. Para Lasser, a 

migração de milhões de brasileiros vindos do Nordeste pobre para as cidades do Sul 

amedrontou tanto a elite quanto as classes médias, e embora os nordestinos 

representassem a mistura racial brasileira, eles também eram considerados a antítese do 

imigrante branco desejável.  

Prado Júnior situa a penosa condição climática do litoral como fator que 

dificultava o desenvolvimento da agricultura e afirma que foi no sertão que os negros e 

mestiços vindos do litoral encontravam lugar seguro para fugir da justiça. Assim, a 

imagem do sertanejo foi moldando-se com o tempo, e “o sangue branco destes, de tão 

diluído que a sua contribuição desaparece”. (p. 112).  
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Para Vasconcelos (2006), para solucionar a problemática que a miscigenação 

fornecia ao projeto de branqueamento e como forma de disfarçar a migração de “pobres 

e maltrapilhos nortistas”, que em muito atrapalhava a ideia de avanço e de 

modernização do país, a ideia foi inventar uma divisão regional viabilizasse a distinção 

entre o Brasil ideal (o Brasil de baixo), moderno, rico, industrial, formado por 

imigrantes europeus; e o Brasil real (o Brasil de cima), pobre, rural, atrasado, formado 

pela mestiçagem de índios e negros.  

Observado por Rezende (2001), Vasconcelos (2006) e confirmado por Blake 

(2011), a transformação da origem regional em raça, serviu e ainda serve para remeter a 

características essencializadoras dos nordestinos, tal qual acontece com os negros. Deste 

modo, a inclusão dos “nordestinos” como uma categoria de análise para os processos de 

estereotipar, preconceito e discriminação social, circunscritos na situação de exclusão 

social, não se refere apenas a uma extrapolação analítica destes processos junto à 

problemática racial, mas também, a uma busca por padrões de atitudes e 

comportamentos discriminatório existente no Brasil em relação àqueles considerados 

“os outros”.  

 

2.5. Sobre a xenofobia, imigração e o preconceito sutil na Europa 

 

Fevereiro de 2000, a Espanha assistiu a cenas de violência extrema na cidade 

de El Ejido, Almeria, quando centenas de manifestantes espanhóis saíram às ruas, 

gritando frases racistas e ateando fogo em estabelecimentos pertencentes a marroquinos, 

para protestar a morte de três pessoas espanholas, vítimas de esfaqueamento perpetrado 

por imigrantes provenientes de Marrocos. Esse incidente deu sequência a uma serie de 

estudos sobre a violência xenófoba na Espanha e no mundo.  
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Após o ocorrido em El Ejido, a Lei que regia a imigração desde 1985 foi 

revisada e publicada a Ley Orgánica sobre Derechos y Liberdades de los Extranjeros en 

España y su Integracíon Social (Número 4/2000/ 11 de enero), que assinalavam os 

seguintes pontos: 1. Igualdade com os espanhóis e interpretação das normas, 2. Direito a 

documentação, 3. Direito a liberdade de circulação, 4. Participação pública, 5. 

Liberdade de reunião e manifestação, 6. Liberdade de associação, 7. Direito a 

circulação, 8. Direito ao trabalho e a seguridade social, 9. Liberdade de sindicância e 

greve, 10. Direito a assistência sanitária, 11. Direito a ajuda à moradia, 12. Direito a 

seguridade social e serviços sociais, 13. Sujeição dos estrangeiros aos mesmos impostos 

que os espanhóis (Calvo Buezas, 2000).   

Sobre as medidas antidiscriminatórias, no capítulo IV foi promulgado que é  

considerado discriminação todo ato que direta ou indiretamente resulte em distinção, 

exclusão, restrição contra um estrangeiro baseado na raça, na cor, na ascendência ou 

origem nacional ou ética, às convicções e práticas religiosas, e que tenha como fim o 

objetivo de limitar o reconhecimento do exercício, em condições de igualdade, dos 

direitos humanos e das liberdades fundamentais no campo político, econômico, social 

ou cultural.    
 

Assim, a nova Lei visou regulamentar e conter quaisquer outros eventos 

explícitos ou não de xenofobia. No entanto, devido à crise econômica enfrentada pela 

maioria dos países da Europa, houve corte tanto na Lei de Asilo, quanto na Lei de 

Extranjería, principalmente no que se refere aos direitos dos imigrantes em situação 

irregular.  

Segundo Reher, Requena e Rosero – Bixby (2009) o ano de 2000 foi decisivo 

em termos de imigração na Espanha, que até o século XVII era fundamentalmente um 

país migratório, passou atrair cada vez mais um enorme contingente de imigrantes 

provenientes, sobretudo das Américas. Os autores apontam que a porcentagem da 

população não nativa que vivia na Espanha até o ano de 1999 era de somente 3%, um 

dos mais baixos da Europa. No inicio de 2008, o número já havia subido para 13%.  
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Stephan, Ybarra, Martinéz, Shwarzwald e Tur-Kaspa (1998) afirmam que a 

maioria dos países que não tinha a tradição de receber imigrantes sente que precisam ter 

controle sobre a imigração. Segundo os autores, em muitos países os imigrantes são 

desprezados, odiados, discriminados, muitas vezes de formas violentas, e duas razões 

são propostas para compreender essas relações de tensão. A primeira considera a 

imigração motivada por razões econômicas, e entende que para os cidadãos do país de 

acolhida, a imigração ameaça a oferta de emprego. A segunda razão ressalta a não 

assimilação aos costumes locais por parte de alguns grupos de imigrantes, de modo a 

não compartilharem a cultura do país da acolhida. 

Desta forma, o tema da xenofobia tem aparecido de forma recorrente no 

cenário internacional, notadamente na Europa, devido ao grande fluxo migratório e a 

mobilidade internacional, e a atual crise econômica que assombra o continente, 

sobretudo nos últimos dois anos. Como resultado dessa globalização, tem-se percebido 

o aumento da intolerância – seja ela política, religiosa ou étnica - dentro e fora do 

espaço europeu.  

Segundo Cea D´Ancona (2009) o termo xenofobia vem do grego xenos, que 

significa estranho e phobos, temor, fobia. As principais manifestações de racismo e 

xenofobia vão desde ações individuais diretas (violência física, assassinato, 

discriminação), passando pela discriminação no trabalho, na escola, nas relações sociais 

e afetivas. Verificam-se também essas atitudes ao nível institucional, como por 

exemplo, as “limpezas étnicas”, mortes, deportação ou imigração forçada, conforme 

afirmam Folgôa, Palma e Pessoa (2000).  

Cea D´Ancona (2009) indica a presença de um tipo de racismo na Europa 

contemporânea, contrário ao racismo genético que prevaleceu na primeira metade do 

século XX – o racismo cultural. Este ocorre quando a identidade cultural do imigrante é 
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contrária à identidade da população nativa, como é o caso do imigrante marroquino na 

Espanha, por exemplo. Sendo assim, o imigrante é percebido como uma ameaça à perda 

de uniformidade cultural, ao ser considerado como inassimilável: dito de outra forma, o 

imigrante só é aceito se renunciar a sua cultura – costumes, religião, idioma – e passar a 

adotar a cultura oficial como sua.  

Este conceito de racismo cultural se aproxima do conceito de preconceito sutil, 

proposto por Pettigrew e Meertens (1995). Este tipo de preconceito tem sido estudado 

na Europa e tem como grupo alvo as minorias culturais advindas de antigas ex-colônias 

de países europeus (Lima & Vala, 2004). Pettigrew e Meertens (1995) distinguem dois 

tipos de preconceito: o flagrante e o sutil. O preconceito flagrante é mais aberto e se 

refere a duas dimensões: ameaça e rejeição ao exogrupo, e rejeição da intimidade. O 

preconceito sutil é mais disfarçado e se manifesta em três dimensões: defesa dos valores 

tradicionais; exagero das diferenças culturais do exogrupo e negação de emoções 

positivas em relação ao exogrupo.  

Conforme distinguiu Nogueira (2006) para diferenciar o preconceito racial de 

marca e de origem, parece ser possível pensar em uma extrapolação da temática racial 

para a temática das relações internacionais pautadas pela imigração. Como aconteceu no 

processo de formação brasileira com os imigrantes japoneses, considerados menos 

brasileiros por sua aparência e por tentar manterem seus costumes – e por isso – serem 

considerados como inassimiláveis, parece haver na Europa um processo similar, onde a 

marca também desempenha papel importante para identificar aqueles imigrantes mais 

diferentes. 

Os níveis e expressões de xenofobia variam muito de país para país, variando 

não só nas diferentes posturas e modos de lidar com a presença de imigrantes, minorias 

étnicas, e estrangeiros, como também políticas mais ou menos consistentes de combate 
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à discriminação (Silva, 2000). Importante ressaltar que se a existência de diferenciação 

entre o significado atribuído às palavras imigrante e estrangeiro, segundo Cea 

D´Ancona e Valles Martínez (2009). Segundo tais autores, em geral pessoas 

procedentes de países de primeiro mundo quase nunca são identificados como 

imigrantes, mas sim como estrangeiros. A acepção do termo imigrante se refere ao que 

se entende por “imigrante econômico”, que são aqueles que têm procedência de países 

com níveis de desenvolvimento mais baixo, com características étnicas, culturais e de 

costumes que os diferencia da população autóctone.  

Para Calvo Buezas (2000), uma imagem distorcida pode contribuir para um 

estereótipo falso que incita e sustenta a xenofobia e segundo Gonzáles-Castro e Ubillos 

(2011), os meios de comunicação exercem influência direta para a manutenção dos 

estereótipos negativos em relação aos imigrantes, através da forma depreciativa pela 

qual reportam as notícias relacionadas a eles. Em um estudo sobre o impacto 

psicossocial da imigração na Espanha, González-Castro, Ubillos, Bilbao, Techio e 

Basabe (2009) destacam o estresse de aculturação, preconceito e discriminação 

experimentados pelos imigrantes em função das mudanças de vida ocasionadas pelo 

processo imigratório.  

Baseado num estudo realizado pela Eurostat, agência de estatísticas da União 

Européia, a Espanha em 2007 ocupou a primeira posição no ranking de países com 

maior migração liquida, alcançando o número de 74,86 imigrantes por 1.000 habitantes, 

seguida da Itália. Em relação à taxa que representa a população estrangeira por país, a 

Espanha ocupa a sexta posição, no entanto, já está no segundo estado do ciclo 

imigratório, que se assegura tanto pela permanência dos que chegaram ao país há mais 

de uma década, quanto pela política de reagrupação familiar aplicada. (Cea D´Ancona 

& Valles Martínez, 2009).  
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Em pesquisas desenvolvidas pelo Observatorio Español del Racismo e La 

Xenofobia (OBERAXE) e Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desde o ano 

2000 se observa um padrão de identificação do imigrante. Quando perguntados 

“Quando se fala de imigrantes estrangeiros que vivem na Espanha, em quem você 

pensa imediatamente?”, os marroquinos têm aparecido no topo da identificação, 

seguido dos sulafricanos e latinoamericanos em geral. Corroborando com esses 

resultados, desde 1997, o Marrocos é o país que possui a maior comunidade de 

estrangeiros com permissão para morar na Espanha, colaborando com a imagem atual 

do imigrante econômico.  

A União Europeia considera que deve combater as discriminações em razão do 

sexo, raça, origem étnica, religião e crença, deficiência, idade ou orientação sexual. 

Segundo inquérito realizado em 1997, essa necessidade de combate às discriminações 

têm razão de ser: a xenofobia atingiu um nível alto, com 33% dos inquiridos 

descrevendo-se abertamente como “bastante racistas” ou “muito racistas”. Estas pessoas 

que se declaram racistas estão mais descontentes com as suas condições de vida do que 

a restante população. Essa preocupação exposta por uma parcela da população 

autóctone se referia diretamente à ainda associação da imigração com a busca de 

melhores condições de vida em terras estrangeiras. Mais de dez anos depois, outra 

pesquisa realizada pela CIS-OBERAXE em 2008 sobre a que as pessoas associavam a 

imigração, os resultados da pesquisa revelou que os termos pobreza e gente sem 

dinheiro foram as mais utilizadas, juntamente com desespero, necessidade, buscar uma 

vida melhor, delinquência, insegurança, invasão. 

Apesar disso, coexistem fortes convicções favoráveis ao sistema democrático e 

ao respeito pelos direitos e pelas liberdades fundamentais dos imigrantes, segundo 

Fôlgoa, Palma e Pessoa (2000). Para tais autores, a maioria dos inquiridos considera que 
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a sociedade deve ser integradora e conceder igualdade de direitos a todos os cidadãos, 

incluindo os imigrantes legais e os pertencentes a grupos minoritários.  

No entanto, as opiniões dividem-se quando se pergunta se todos os membros 

das minorias devem se beneficiar destes direitos em todas as circunstâncias, pois muitos 

estão de acordo em limitar os direitos dos membros de minorias, considerados 

“causadores de problemas”, isto é, os imigrantes em situação ilegal na União Europeia, 

os autores de delitos e desempregados.  

Em consonância com ambiguidade que o tema suscita, diversos estudos foram 

desenvolvidos, buscando entender melhor a temática da imigração. Moleros, Navas e 

Morales (2001) afirmam que em termos gerais, as atitudes em relação à imigração na 

Espanha parecem favoráveis, no entanto, quando as pessoas são convidadas a refletir 

sobre as implicações econômicas provenientes da imigração, as atitudes se mostram 

mais negativas.  

Oliveira, Herranz, Techio e Paéz (2005) analisaram diferentes indicadores de 

atitude anti-imigração e preconceito contra os imigrantes, a partir de perspectivas 

clássicas sobre atitudes intergrupos, e destacaram fatores psicossociais explicativos do 

preconceito como: o conflito real por recursos escassos e a ameaça percebida, a ameaça 

simbólica, os estereótipos negativos, a ansiedade com o contato com grupos diferentes e 

valores culturais autoritários e normativos.  

Em linhas gerais, a ameaça realística se dá frente a situações de competição 

real por recursos escassos, como por exemplo, emprego, terra, poder. A ameaça 

simbólica refere-se à visão de mundo do grupo e como ele se diferencia de outros em 

termos de moral, normas, valores, padrões. Assim, seria uma manifestação de 

preconceito etnocêntrica baseada proteção das crenças que subjaz o sistema de valores 

do grupo (Stephan et. al., 1998). Estudos recentes realizados sobre a percepção de 
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justiça e atitudes para com os imigrantes reforçam a ideia de que ameaça realística pode 

de fato suscitar atitudes de preconceito contra o grupo com o qual se compete 

(Rodriguéz, Willis, Brambilla & Rodríguez- Bailón, 2013).   

Dados mais recentes apontam a imigração como responsável pela perda do 

poder aquisitivo do trabalhador autóctone e da perda de valor de algumas profissões, 

como por exemplo, trabalho com obras e construção, cuidadores (de idosos), pela 

presença majoritária de imigrantes (CIS, 2008). Resultados do Barômetro de abril de 

2012 confirmam esses dados e indicam que a imigração é apontada como sendo um dos 

temas que mais causam preocupações para os espanhóis atualmente. Quando 

perguntados sobre a opinião pessoal em relação ao principal problema na Espanha 

atualmente, a imigração aparece em quarto lugar, atrás apenas do desemprego, 

problemas de ordem econômica e partidos políticos e política. Quando perguntados 

sobre qual problema os afeta mais pessoalmente, a imigração aparece entre os dez 

principais problemas.  

 

 

2.6. Marroquinos e ciganos no cenário das minorias sociais na Espanha: breve 

contextualização 

 

A imigração de marroquinos para a Espanha respeita o tipo mais comum de 

imigração: pessoas provenientes de países pobres migram para um país mais rico e 

desenvolvido em busca de melhores condições e para fugir de refugiar da opressão de 

seu país. Segundo Stephan et. al. (1998), a imigração ocorreu primeiramente para 

preencher o as necessidades do mercado de trabalho na Espanha e não estava previsto 

que eles se tornassem residentes ou fossem assimilados pela sociedade espanhola.   
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A relação entre Marrocos e Espanha, apesar de não comungarem da mesma 

religião e cultura, sempre foi estreita, também pela proximidade entre os dois países: o 

que separa os limites fronteiriços é o Estreito de Gilbratar, de apenas 13 km de 

extensão. Historicamente, Ainda hoje a Espanha é o principal cliente no que se refere à 

distribuição de comércio. Por sete séculos, os mulçumanos dominaram a Espanha, até 

serem forçados a sair, no século XV. No século XIX, a Espanha ocupou o deserto do 

Saara, enfrentando Marrocos em duas guerras e só deixou a área em 1978. De fato, a 

Espanha foi estado semissoberano de Marrocos entre os anos de 1921 a 1956 e até hoje 

duas cidades no norte da África, Ceuta e Melilla pertencem a Espanha. Os frequentes 

conflitos entre os dois países durante o século XX seguramente influenciaram e ainda 

influenciam as tensões geradas pela imigração marroquina em terras espanholas, 

geradas pela competição de recursos e empregos (Stephan, 1998).      

Segundo Gonzaléz Castro e Ubillo (2011), o grupo marroquino é vítima de 

estereótipos historicamente arraigados na cultura Espanhola, a eles lhes imputam a 

denominação pejorativa de “mouros” e a imagem de um povo “sanguinário e lascivo 

que quer se apropriar da Espanha e de suas mulheres” (p. 182). Para os autores, esses 

estereótipos fazem parte do imaginário coletivo e são provenientes de séculos da 

reconquista espanhola.  

Esse imaginário coletivo parece influenciar desde cedo as crianças, conforme 

demonstra o estudo de Callejas, Solbes, Dopico e Escudero (2011), que avaliou as 

atitudes interéticas de dois grupos de crianças espanholas, divididos por faixa de idade, 

que iam dos sete aos treze anos, em relação os grupos étnicos nacionais, espanhol, 

latino-americano e marroquino. Os resultados mostraram que numa situação simulada 

de jogo online, as crianças espanholas apresentaram clara preferência pelos espanhóis e 

uma atribuição de penalidade mais severa para o grupo dos marroquinos.  
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Com relação ao mercado de trabalho, segundo Mendonza (2001), Moya e 

Puertas (2008) e Pedreño (2005), aos imigrantes marroquinos são oferecidos os piores 

empregos, com condições de trabalho e baixos salários em virtude da associação a eles 

de características de baixa competência, como menos trabalhadores, menos qualificados 

e com menos capacidade de aprender.  

Sobre os ciganos, Moscovici e Pérez (1999) e Moscovici (2009) os situam 

como uma minoria perseguida ao longo dos séculos, e apontam o Estado, a Igreja e a 

Inquisição como símbolos desta perseguição. Para os autores, o genocídio praticado 

contra eles, no decurso da história europeia, foi um fim em si mesmo, com o simples 

objetivo de fazê-los desaparecer.  

Na Espanha, ao longo dos séculos, a interação com o mundo dos não ciganos 

foi marcada por conflitos causados pela rejeição dos espanhóis e pela tentativa de 

converter assimilação da minoria cigana à cultura espanhola. Documentos judiciários 

afirmam, com algum grau de certeza, que foi no ano de 1425 que deram entrada os 

primeiros ciganos em terras espanholas e durante cinco séculos foram utilizadas formas 

mais brutais na tentativa de conversão. O não convertimento é explicado por três 

fatores, segundo Moscovici e Pérez (1999). O primeiro se refere ao reforçamento da 

identidade e os laços de solidariedade entre membros da minoria, acentuando elementos 

de sua própria cultura, como língua e costumes. Segundo, a perseguição teria suscitado 

atração e simpatia, e como consequência teria recrutado pessoas não ciganas que 

acabaram se fundindo com eles. Por fim, apesar da discriminação, é provável que os 

ciganos tenham conseguido estabelecer alianças com membros dos grupos majoritários, 

que lhes garantiram formas de proteção.  

Segundo consta, nos primeiros anos, a convivência entre ciganos e espanhóis 

foi pacífica, no entanto, quando eles decidiram se estabelecer, a falta de recursos os fez 
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cometer atos repreensíveis, como por exemplo, a leitura de mãos, o comércio de animais 

e roubo de alimentos. Deste modo deu-se a passagem da imagem dos ciganos, 

deslocando-se de peregrinos, nômades para a imagem de assaltantes e ladrões. Tratados 

há séculos como bandidos, os ciganos carregam até hoje esse estigma (Moscovici & 

Pérez, 1999).  

Dado que os estereótipos constituem a parte cognitiva do preconceito, e este, a 

base atitudinal da discriminação, este trabalho tem como objetivo refletir como esses 

três processos confluem para a expressão da discriminação aos grupos minoritários. 

Considerando que o preconceito pode ser expresso de diferentes formas, incluindo 

manifestações indiretas, como atitudes referentes a programas sociais que afetam a 

grupos de maneiras diferentes, pretendeu-se também avaliar a discriminação através do 

posicionamento frente à concessão de direitos sociais, através de ações afirmativas 

como programas de transferência de renda a nordestinos e negros, no Brasil, e a 

concessão de direitos sociais aos imigrantes ilegais na Espanha, exposto na quarta 

secção.   

O próximo capitulo trará uma série de estudos empíricos sobre os estereótipos 

de grupos majoritários e minoritários, com o fim de analisar se há semelhanças e 

consenso na forma como estes são percebidos. Sendo assim, buscamos realizar 

cruzamentos dos dados obtidos, cujo objetivo foi a identificação de processos comuns 

expressos nas crenças que subjazem a percepção do outro e nas justificativas utilizadas 

na concessão de direitos sociais às minorias. 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIIII--  SSOOBBRREE  AA  IINNVVEENNÇÇÃÃOO  DDOOSS  OOUUTTRROOSS::  
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OBJETIVOS GERAIS  

 

O objetivo geral deste conjunto de estudos foi o de analisar o conteúdo dos 

estereótipos de negros e brancos; nordestinos e sulistas, no Brasil, e de ciganos e 

marroquinos; andaluzes e catalães, na Espanha, a partir de três estratégias 

metodológicas distintas, comparando, em cada país, o conteúdo, as semelhanças e 

diferenças encontradas entre os grupos considerados majoritários e àqueles 

considerados minoritários.  

Os grupos foram divididos por temáticas distintas, e formados pelo grupo 

nacional e pelo par de grupos que nos interessava comparar. Assim, em cada país 

estudamos duas temáticas diferentes. Assim, no Brasil, tivemos a temática racial, cujos 

grupos avaliados foram os brasileiros, os negros e os brancos, e temática regional, cuja 

comparação se deu em função dos grupos dos brasileiros, nordestinos e sulistas. Na 

Espanha, as temáticas foram étnica, cujos grupos comparados foram os espanhóis, 

ciganos e marroquinos, a temática regional, com a comparação dos grupos dos 

espanhóis, andaluzes e catalães. O grupo nacional em cada país foi incluído para balizar 

e ressaltar as diferenças e semelhanças percebidas entre os grupos estudados. Cada 

participante respondeu aleatoriamente a apenas uma temática. 

Do mesmo modo, buscou-se investigar o conteúdo desses estereótipos em três 

regiões distintas em cada país, para examinar que papel que a pertença regional dos 

participantes desempenha para a formação dos estereótipos. No Brasil, as regiões 

estudadas foram o Centro Oeste, o Nordeste e o Sul, e na Espanha, a Comunidade 

Autônoma da Andaluzia, a Comunidade Autônoma da Catalunha e a Comunidade 

Autônoma de Madrid.  
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Ressalta-se que em cada país foi atentado para a inclusão de uma região 

considerada como maioria social (região Sul, no Brasil; Comunidade Autônoma da 

Catalunha, na Espanha), de uma região considerada como minoria social (região 

Nordeste, no Brasil; Comunidade Autônoma da Andaluzia, na Espanha) e de uma 

região considerada “neutra” (região Centro Oeste, no Brasil, e Comunidade Autônoma 

de Madrid, na Espanha), em virtude dos grupos de comparação aqui estudados, 

sobretudo para os casos de autorrepresentação.  

Sendo assim, assumem-se aqui um conjunto de objetivos, comuns aos três 

estudos, uma vez que todos buscam investigar o conteúdo dos estereótipos dos grupos 

estudados, em função da pertença regional dos participantes. São objetivos comuns aos 

três estudos: 

 

1. Analisar comparativamente o conteúdo dos estereótipos raciais (negros e 

brancos) no Brasil a partir da região de pertença dos participantes da amostra;  

2. Analisar comparativamente o conteúdo dos estereótipos regionais (nordestinos e 

sulistas) a partir da região de pertença dos participantes da amostra;  

3.  Analisar comparativamente o conteúdo dos estereótipos étnicos (marroquinos e 

ciganos) na Espanha a partir da região de pertença dos participantes da amostra;  

4. Analisar comparativamente o conteúdo dos estereótipos regionais (andaluzes e 

catalães) na Espanha a partir da região de pertença dos participantes da amostra; 

5.  Analisar comparativamente, em cada país, a existência de consensualidade no 

conteúdo dos estereótipos dos grupos considerados majoritários e àqueles 

considerados minoritários.  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EESSTTUUDDOO  II::  ““CCHHEECCKKAANNDDOO  OOSS  OOUUTTRROOSS””  DDOO  BBRRAASSIILL  EE  

DDAA  EESSPPAANNHHAA  
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3.1. “Checkando os outros” do Brasil e da Espanha 

3.1.1. Método  

No estudo I, para a análise dos conteúdos dos estereótipos, utilizou-se da 

técnica da lista de adjetivos (checklist), que foi inaugurada por Kartz e Braly em 1933. 

Sendo assim, acreditamos ser uma forma interessante de análise da atribuição social de 

características especificas a membros de um grupo, considerando que a força da escolha 

de um adjetivo específico para representar ou descrever um grupo, se relaciona 

diretamente com a natureza cognitiva do conceito dos estereótipos.  

Deste modo, através de uma lista de adjetivos, foram avaliados os cinco 

adjetivos mais atribuídos ao “brasileiro”, ao “negro”, ao “branco”, ao “nordestino” e ao 

“sulista” no Brasil e os cinco adjetivos mais atribuídos ao “espanhol”, ao “gitano”, ao 

“marroquí”, ao “andaluz” e ao “catalan”, na Espanha, em função da pertença regional 

dos participantes. As hipóteses específicas deste estudo I explicitam questões referentes 

ao tipo do método empregado, e podem ser observadas a seguir.  

Hipótese 1: No Brasil, em relação à descrição do conteúdo dos estereótipos 

raciais, espera-se em geral encontrar diferenças na percepção de negros e de brancos em 

função da pertença regional, considerando a possibilidade de que essas diferenças se 

deem em virtude da variabilidade da concentração de pessoas autodeclaradas negras em 

cada região.   

1.1 Espera-se encontrar diferenças estatisticamente significativas em 

relação à avaliação global entre as médias de atribuição de adjetivos positivos e 

negativos entre negros e brancos, em função da pertença regional.  

 

Hipótese 2: No Brasil, em relação à descrição dos conteúdos dos estereótipos 

regionais, espera-se encontrar uma maior atribuição de adjetivos positivos em relação 
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aos sulistas do que em relação aos nordestinos. Ademais, espera-se que a pertença 

regional para os participantes do Nordeste e do Sul seja o suficiente para que haja uma 

atribuição mais positiva quando se tratar de conteúdos autoclassificatórios.  

2.1: Espera-se encontrar diferenças estatísticas significativas em 

relação à avaliação global entre as médias de atribuição de adjetivos positivos e 

negativos para os nordestinos e sulistas em função da pertença regional. Supõe-se que 

na região Nordeste se encontrará a maior média de atribuição de adjetivos positivos para 

os nordestinos e a maior média de atribuição de adjetivos negativos para os sulistas. 

Também, que a região Sul apresentará a maior média de adjetivos positivos 

relacionados aos sulistas e a maior média de atribuição de adjetivos negativos em 

relação aos nordestinos.  

 

Hipótese 3: Na Espanha, em relação à descrição do conteúdo dos estereótipos 

étnicos, espera-se encontrar diferenças na atribuição dos adjetivos em função do maior 

contato concreto e simbólico em relação aos ciganos e marroquinos, que supõe-se 

acontecer na Comunidade Autônoma da Andaluzia e na Comunidade Autônoma de 

Madrid, respectivamente. Do mesmo modo espera-se em geral encontrar uma maior 

atribuição de adjetivos negativos a ambos os grupos, quando comparados aos espanhóis, 

uma vez que são considerados como minorias sociais não adaptados à cultura 

espanhola.  

 

Hipótese 4: Na Espanha, em relação à descrição dos conteúdos dos 

estereótipos regionais, espera-se que a pertença regional para os participantes da 

Comunidade Autônoma da Andaluzia e da Comunidade Autônoma da Catalunha seja o 
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suficiente para que haja uma representação mais positiva quando se tratar de conteúdos 

autoclassificatórios.  

4.1. Para os grupos estudados sob a temática regional na Espanha, 

espera-se encontrar diferenças estatísticas significativas em relação à avaliação global 

entre as médias de atribuição de adjetivos positivos e negativos para andaluzes e 

catalães em função da pertença regional. Supõe-se que na Comunidade Autônoma da 

Andaluzia se encontrará a maior média de atribuição de adjetivos positivos para 

andaluzes, e que na Comunidade Autônoma da Catalunha se encontrará a maior média 

de atribuição de adjetivos positivos para os catalães de por se tratar de conteúdos de 

autoclassificatórios. Também, espera-se encontrar a maior média de atribuição de 

adjetivos negativos para os andaluzes na região da Comunidade Autônoma da 

Catalunha, por ser tratar de uma região com forte histórico de movimento separatista em 

relação à Espanha.  

 

3.1.1.1. Participantes 

- NO BRASIL 

a) Temática racial  

Participaram deste estudo 116 estudantes universitários sendo 39,7 % da região 

Nordeste, 17,2 % da região Sul e 43,1% da região Centro – Oeste. As cidades 

pesquisadas foram João Pessoa, no Estado da Paraíba, Cascavel, no Estado do Paraná e 

Goiás, no Estado de Goiás. Como características gerais da amostra total, 77,3% eram do 

sexo feminino, 80,9% estavam solteiros, 45,4% se autodeclararam brancos, 64,2% não 

possuíam emprego e estavam concentrados na classe média (65,7%). A idade média da 

amostra foi de 22 anos (DP= 5,58). A distribuição detalhada da amostra pode ser 

observada na Tabela 1.  
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Tabela 1. Dados sócio demográficos da amostra distribuídos em função do sexo, cor, estado 

civil, classe social e condição laboral para a temática racial no Brasil (N=116)  

 

Variáveis 

Frequência por Região  

 

% Total da amostra 

Válida 

Centro 

Oeste 

(N=50) 

 

Nordeste 

(N=46) 

 

Sul 

(N=20) 

Sexo     

Masculino 12 11 02 22,7 

Feminino 

Não respondeu 

36 

02 

32 

03 

17 

01 
77,3 

 

Cor 

    

Negro 04 01 - 4,6 

Branco 23 15 11 45,4 

Moreno 16 23 07 42,6 

 Outra 

Não respondeu 

04 

03 

03 

04 

01 

01 
7,4 

     

Estado civil     

Casado/morando junto 10 04 02 14,5 

Separado/divorciado - 01 02 2,7 

Solteiro 38 37 14 80,9 

Viúvo 

Não respondeu 

 

Classe Social 

- 

02 

01 

03 

01 

01 
1,8 

Alta 02 04 01 6,5 

Média 29 33 09 65,7 

Média Baixa 13 06 09 25,9 

Baixa 

Não respondeu 

02 

04 

- 

03 

- 

01 
1,9 

     

Trabalha     

Sim 17 08 14 35,8 

Não 

Não respondeu 

30 

03 

35 

03 

05 

01 
64,2 

     

 

b) Temática regional 

Participaram deste estudo 118 estudantes universitários sendo 39% da região 

Nordeste, 18,6 % da região Sul e 42,4% da região Centro – Oeste, das cidades 

anteriormente citadas. Como características gerais da amostra total, 71,8% eram do sexo 

feminino, 84,6% estavam solteiros, 54,7% se autodeclararam brancos, 60,7% não 

possuíam emprego e estavam concentrados na classe média (55,6%). A idade média da 
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amostra foi de 22,2 anos (DP= 6,94). A distribuição detalhada da amostra pode ser 

observada na Tabela 2.  

 
Tabela 2. Dados sócio demográficos da amostra distribuídos em função do sexo, cor, estado 

civil, classe social e condição laboral para a temática regional no Brasil (N=118)  

 

Variáveis 

Frequência por Região  

 

% Total da amostra 

válida  

Centro 

Oeste 

(N=50) 

Nordeste 

(N=46) 

Sul 

(N=22) 

Sexo     

Masculino 11 20 02 28,2 

Feminino 

Não respondeu 

39 

- 

26 

- 

19 

01 
71,8 

 

Cor 

    

Negro 04 02 - 5,1 

Branco 25 23 16 54,7 

Moreno 18 15 05 32,5 

Outra 

Não respondeu 

03 

- 

06 

- 

- 

01 
7,7 

 

Estado civil 

    

Casado/morando junto 02 06 04 10,3 

Separado/divorciado 02 03 - 4,3 

Solteiro 45 37 17 84,6 

Viúvo 

Não respondeu 

 

01 

- 

- 

- 

- 

01 
0,9 

Classe Social     

Alta 06 03 - 7,7 

Média 26 27 12 556, 

Média Baixa 15 13 09 31,6 

Baixa 03 03 - 5,1 

Não respondeu 

 

- - 01  

Trabalha     

Sim 16 17 13 39,3 

Não 

Não respondeu 

34 

- 

39 

- 

08 

01 
60,7 
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- NA ESPANHA  

a) Temática étnica 

Participaram deste estudo 136 estudantes universitários sendo 27,2% da 

comunidade autônoma de Madri, 36,2 % da comunidade autônoma da Andaluzia e 36% 

da comunidade autônoma da Catalunha. Como características gerais da amostra total, 

68,4% eram do sexo feminino, 92,5% estavam solteiros, 82% não possuíam emprego e 

estavam concentrados na classe média (69,2%). A idade média da amostra foi de 20 

anos (DP= 5,55). A distribuição detalhada da amostra pode ser observada na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Dados sócio demográficos da amostra distribuídos em função do sexo, estado civil, 

classe social e condição laboral para a temática étnica na Espanha (N=136)  

 

Variáveis 

Frequência por Região  

 

% Total da amostra 

Válida 

Andaluzia 

(N=50) 

Catalunha 

(N=49) 

 

Madri          

(N=37) 

Sexo     

Masculino 12 13 17 31,6 

Feminino 

Não respondeu 

38 

- 

33 

03 

20 

- 
68,4 

 

Estado civil 

    

Casado/morando junto 05 03 - 6,0 

Separado/divorciado 01 - 01 1,5 

Solteiro 

Não respondeu 

44 

- 

43 

03 

36 

- 
92,5 

 

Classe Social 

    

Alta - 01 01 1,5 

Média 34 28 30 69,2 

Média Baixa 16 15 06 27,8 

Baixa - 02 - 1,5 

Não respondeu 

 

- 03 -  

Trabalha     

Sim 05 13 06 18 

Não 

Não respondeu 

45 

- 

33 

03 

31 

- 
82 
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b) Temática regional 

Participaram deste estudo 121 estudantes universitários sendo 24 % da 

Comunidade Autônoma de Madri, 41,3% da Comunidade Autônoma da Andaluzia e 

34,7% da Comunidade Autônoma da Catalunha. Como características gerais da amostra 

total, 78,2% eram do sexo feminino, 91,6% estavam solteiros, 82,4% não possuíam 

emprego e estavam concentrados na classe média (70,6%). A idade média da amostra 

foi de 19,8 anos (DP= 2,85). A distribuição detalhada da amostra pode ser observada na 

Tabela 4.  

 
Tabela 4. Dados sócio demográficos da amostra distribuídos em função do sexo, estado civil, 

classe social e condição laboral para a temática regional na Espanha (N=121) 

 

Variáveis 

Frequência por Região  

% Total da amostra 
Andaluzia 

(N=50) 

Catalunha 

(N=42) 

Madri  

(N=29) 

Sexo     

Masculino 11 09 06 21,8 

Feminino 39 31 23 78,2 

Não respondeu 

 

Estado civil 

- 02 -  

Casado/morando junto 02 - 03 4,2 

Separado/divorciado - - 05 4,2 

Solteiro 

Não respondeu 

48 

- 

40 

02 

21 

- 
91.6 

 

Classe Social 

    

Alta - 01 - 0,8 

Média 40 25 19 70,6 

Média Baixa 10 14 09 27,7 

Baixa 

Não respondeu 

- 

- 

- 

02 

01 

- 
0,8 

     

Trabalha     

Sim 04 08 09 17,6 

Não 

Não respondeu  

46 

- 

32 

02 

20 

- 
82,4 
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3.1.1.2. Instrumento 

a) No Brasil 

Para a obtenção dos dados, foi adaptada uma lista com 22 adjetivos, baseada 

nos resultados dos estudos de Camino, Da Silva, Machado e Pereira (2001) e Batista, 

Leite, Torres e Camino (no prelo). A partir do julgamento de três juízes, os adjetivos 

foram classificados como negativos (egoísta, desonesto, antipático, preguiçoso, 

agressivo, burro, acomodado, ambicioso, pobre, desajeitado), positivos (alegre, 

simpático, generoso, inteligente, batalhador, solidário, honesto, trabalhador, rico, 

civilizado, independente) e neutro (sonhador). Deste modo, frente a lista de adjetivos, 

neste estudo foi pedido aos estudantes que escolhessem apenas àqueles cinco que 

considerassem serem os melhores descritores para cada grupo estudado.    

 

b) Na Espanha
10

 

Para a obtenção dos dados, primeiramente foi necessário realizar um estudo 

piloto com 15 estudantes espanhóis, cujo objetivo foi investigar os conteúdos 

estereotípicos dos grupos espanhóis autóctones (andaluzes e catalães) e de ciganos e 

marroquinos, através de uma lista de 80 adjetivos, baseada nos resultados de Sangrador 

(1996) e do CIS (2008, 2009). Cada participante teve que apontar os adjetivos que 

consideravam descrever melhor cada um dos grupos estudados. Posteriormente o 

instrumento foi adaptado para uma lista menor, somente com adjetivos mais escolhidos 

(50% + 1) para cada grupo. Assim, foi criada uma lista com 30 adjetivos.  

Da mesma forma que no Brasil, através da avaliação de três juízes espanhóis, 

os adjetivos foram classificados como negativos (machista, tacaño, pobre, cabezota, 

                                                 
10

 Optamos por apresentar as palavras originais em espanhol. 
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vividor, cerrado, ignorante, orgulloso, vago, exagerado, juerguista), positivos 

(competente, honesto, buena gente, sincero, hospitalario, hábil, tolerante, disciplinado, 

cariñoso, alegre, gracioso, inteligente, seguro de si mismo, dialogante) e neutros 

(nacionalista, reservado, tradicionalista, religioso, conservador). Frente a essa lista de 

adjetivos, foi pedido aos estudantes que escolhesse àqueles cinco que considerassem 

serem os melhores descritores para cada grupo estudado.  

Cada estudante respondeu a apenas uma temática (racial ou regional, no Brasil; 

étnica ou regional na Espanha), que correspondia à atribuição dos adjetivos a três 

grupos distintos. Por exemplo, a temática racial no Brasil correspondeu à atribuição de 

adjetivos aos brasileiros, aos negros e aos brancos.  Já a temática regional 

correspondeu à atribuição de adjetivos aos brasileiros, aos nordestinos e aos sulistas. 

Na Espanha a temática étnica correspondeu à atribuição de adjetivos aos espanhóis, aos 

ciganos e aos marroquinos e a temática regional correspondeu à atribuição de adjetivos 

aos espanhóis, aos andaluzes e aos catalães. 

Neste e nos demais estudos, tanto no Brasil quanto na Espanha, os 

questionários foram aplicados coletivamente, aproveitando-se a presença dos 

participantes das salas de aula escolhidas. Os estudantes foram solicitados a participar 

da pesquisa depois de alguns esclarecimentos quanto aos objetivos, ao voluntariado e ao 

anonimato das informações coletadas, reiterando também o direito a não participação ou 

a interrupção em qualquer tempo.  

No Brasil, utilizamos o formato tradicional de questionários impressos e na 

Espanha, os questionários foram aplicados em uma versão online, sendo necessária a 

reserva de uma sala de informática para a aplicação. A técnica de amostragem em 

ambos os países foi do tipo não probabilística intencional por quota e o critério de 
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inclusão dos estudantes universitários foi o contato prévio, acessibilidade, 

disponibilidade e propensão à participação na pesquisa. 

 

3.1.1.3. Procedimento para análise dos dados  

As análises dos dados obtidos através da lista de adjetivos no Brasil e na 

Espanha foram procedidas através de duas etapas. Primeiramente foram realizadas 

estatísticas descritivas, a fim de obter a frequência (f) e porcentagens (%) dos adjetivos 

considerados como mais característicos de cada um dos grupos estudados.  

Posteriormente, para a análise específica para cada temática, os grupos 

nacionais ficaram de fora (brasileiros e espanhóis), de modo que foram considerados 

apenas os resultados dos adjetivos para os grupos alvo estudados no Brasil (temática 

racial: negros e brancos; temática regional: nordestinos e sulistas), e na Espanha 

(temática étnica: ciganos e marroquinos; temática regional: andaluzes e catalães). Desta 

forma, foram criados indicadores nomeados de “positivos” e “negativos”, através da 

soma de todos os adjetivos classificados como positivo e como negativo, 

respectivamente, para cada grupo de acordo com temática estudada em cada país. 

Finalmente, foram realizados Analises de Variância (ANOVA) para Medidas 

Repetidas (General Linear Model) para avaliar se havia diferenças significativas entre 

as médias de atribuição de adjetivos positivos, e de adjetivos negativos entre os grupos 

estudados em função da pertença regional; e para avaliar se havia diferenças 

significativas entre as médias da avaliação global (positivos – negativos) em função da 

variável pertença regional tanto no Brasil como na Espanha. Como teste post hoc, para 

proceder à discriminação das diferenças, utilizamos o teste de Bonferroni. Os dados 

foram processados através do programa SPSS em sua 21° versão.  
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3.1.2. Resultados e discussão no Brasil 

3.1.2.1. Descrição da frequência da lista de adjetivos para a temática racial 

a) Sobre os brasileiros 

As respostas obtidas com a lista de adjetivo foram contabilizadas e a frequência 

de adjetivos foi registrada, resultando desta maneira nos cinco adjetivos considerados 

mais importantes apontados pelos participantes das três regiões. Os resultados para os 

brasileiros podem ser observados na Tabela 5.  

 
Tabela 5. Frequência de respostas para os adjetivos descritores dos brasileiros (N=116) 

ADJETIVOS REGIÕES  

 

Positivos 

Nordeste 

(N=46)  

  f               % 

Sul 

(N=20) 

f                   % 

Centro Oeste 

(N=50)         

f                  % 

 

 

% Total 

Alegre 40 87 14 70 39 78 80,2 

Simpático 19 41,3 08 40 17 34 40 

Generoso 07 15,2 03 15 13 26 19,8 

Inteligente 09 19,5 03 15 09 18 18,1 

Batalhador 31 67,4 11 55 31 62 63 

Solidário 15 32,6 07 35 19 38 35,3 

Honesto 03 6,2 01 5,0 05 10 7,7 

Trabalhador 24 52,2 11 55 17 34 44,8 

Rico 02 4,3 - 0,0 - 0,0 1,7 

Civilizado 02 4,3 - 0,0 01 2,0 2,6 

Independente 03 6,5 01 5,0 01 2,0 3,4 

 

Total 

 

155 

 

66,5% 

 

59 

 

60,2% 

 

152 

 

 

62,1% 
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Pode-se observar que os adjetivos escolhidos pelos participantes no Nordeste 

como sendo mais representativos para os brasileiros foram alegre (87%), batalhador 

(67%), trabalhador (52,2%), sonhador (47,8%) e simpático (41,3%). Os participantes 

no Sul também elegeram alegre (70%), batalhador (55%), trabalhador (55%), sonhador 

(50%), acomodado (40%) e simpático (40%). Do mesmo modo, no Centro Oeste 

escolheram como mais representativos para os brasileiros os adjetivos alegre (78%), 

batalhador (62%), sonhador (50%), acomodado (44%) e solidário (38%). Em termos 

gerais, os adjetivos escolhidos pela amostra total foram: alegres (80%), batalhador 

(63%), sonhador (49,1%), trabalhador (44,8%) e acomodado (41,4%).  

Interessante ressaltar, a partir do conceito de saliência transversal de Javaloy 

(1990), a noção de contra imagem, definida pelo autor como o inverso do que é 

percebido. Enquanto a saliência transversal se refere a um adjetivo ser mais definidor 

para um grupo étnico que qualquer outro, a contra imagem se refere àqueles que foram 

pouco ou não escolhidos pelas pessoas. No caso desse estudo, no Nordeste, a contra 

imagem dos brasileiros, definida pelos adjetivos que não foram escolhidos para 

Negativos    

Egoísta 09 19,6 03 15 04 8,0 13,8 

Desonesto 07 15,2 06 30 09 18 18,9 

Antipático - 0,0 01 5,0 - 0,0 0,9 

Preguiçoso 08 17,4 04 20 11 22 19,8 

Agressivo - 0,0 - 0,0 03 6,0 2,6 

Burro 01 2,2 - 0,0 01 2,0 1,7 

Acomodado 18 39,1 08 40 22 44 41,4 

Ambicioso 05 10,8 03 15 09 18 14,8 

Pobre 06 13 04 20 09 18 16,4 

Desajeitado 

 

02 4,3 - 0,0 - 0,0 1,7 

Total 56 24 % 29 29,6% 68 27,7%  

Neutro     

Sonhador 

Total 

22 47,8 

9,5% 

10 50 

10,2% 

25 50 

10,2% 

         49,1% 
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caracterizá-los, foram: antipático e agressivo, além dos adjetivos de baixa frequência, 

como “burro”, “desajeitado”, “rico”, “civilizado”, “honesto”, “independente”. Para 

Javaloy (op. cit.), a contra imagem caracteriza o que o grupo avaliado “não é”.  

No Sul, a contra imagem do brasileiro foi representada pela não escolha dos 

adjetivos: rico, civilizado, agressivo, burro, desajeitado, além dos adjetivos de baixa 

frequência “antipático”, “honesto”, “independente”. Por fim, a contra imagem do 

brasileiro no Centro Oeste: rico, antipático e desajeitado e os adjetivos com baixa 

frequência foram: “civilizado”, “independente” e “agressivo”. É possível também 

perceber que em todas as regiões foram escolhidos um número maior de adjetivos 

positivos para representar os brasileiros, que adjetivos negativos.  

 

b) Sobre os negros 

Os procedimentos realizados para a análise das frequências e porcentagens 

foram os mesmos para todos os grupos. Assim, os resultados para as pessoas negras 

podem ser observados na Tabela 6.  

 

Tabela 6. Frequência de respostas para os adjetivos descritores das pessoas negras (N=116) 

ADJETIVOS REGIÕES  

 

Positivos 

Nordeste 

(N=46) 

f                 %  

Sul 

(N=20) 

f                   % 

Centro Oeste 

(N=50) 

f                % 

 

% Total 

Alegre 31 67,3 13 65 30 60 63,8 

Simpático 23 50 09 45 20 40 44,8 

Generoso 12 10,3 03 15 08 16 19,8 

Inteligente 15 32,6 03 15 14 28 27,6 

Batalhador 26 56,5 13 65 35 70 63,8 

Solidário 16 34,8 05 25 16 32 31,9 

Honesto 11 23,9 03 15 13 26 23,3 

Trabalhador 31 67,3 14 70 34 68 68,1 

Independente 05 10,9 02 10 07 14 12,1 

Rico - 0,0 - 0,0 -  0,0 0,0 

Civilizado 06 13 04 20 05 10 12,9 

Total 176 76%       69 72,6%        182 74%  
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Pode-se observar que os cinco adjetivos escolhidos pelos participantes das três 

regiões foram iguais – alegre, simpático, batalhador, trabalhador e sonhador – apenas 

variando em virtude da frequência. No Nordeste a percentagem para os cinco adjetivos 

foram alegre (67,3%), trabalhador (67,3%), batalhador (56,5%), simpático (50%) e 

sonhador (43,5%). No Sul a percentagem para os cinco adjetivos foram trabalhador 

(70%), alegre (65%), batalhador (65%), simpático (45%) e sonhador (45%). Já no 

Centro Oeste a percentagem para os adjetivos foi de batalhador (70%), trabalhador 

(68%), alegre (60%), sonhador (52%) e simpático (40%). É importante perceber que 

além de coincidirem nos cinco adjetivos eleitos como mais característicos das pessoas 

negras, três deles - alegre, batalhador e trabalhador - foram escolhidos por mais da 

metade das amostras compostas nos três Estados, indicando possivelmente uma imagem 

homogênea dos negros. 

Em relação à contra imagem, pode-se observar que o adjetivo rico não foi 

escolhido por nenhum participante para caracterizar os negros, no Nordeste. Além do 

mais, se observa também uma baixa frequência nos adjetivos “egoísta”, “antipático”, 

Negativos     

Egoísta 01 2,2 01 5,0 03 6,0 4,3 

Desonesto 02 4,3 01 5,0 01 2,0 3,4 

Antipático 01 2,2 - 0,0 - 0,0 0,9 

Preguiçoso 01 2,2 01 5,0 01 2,0 2,6 

Agressivo 04 8,7 03 15 06 12 11,2 

Burro 03 6,5 - 0,0 02 4,0 4,3 

Acomodado 04 8,7 02 10 07 14 11,2 

Ambicioso 04 8,7 03 15 05 10 10,3 

Pobre 14 30,4 04 20 11 22 25 

Desajeitado 02 

 

4,3 

 

02 

 

10 

 

02 

 

4,0 

 

5,2 

Total 36 15,5% 17 17,9% 38 15,4%  

Neutros     

Sonhador 

Total 

20 43,5 

8,5% 

09 45 

9,5% 

26 52 

10,6% 

 47,4 
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“preguiçoso”, “desonesto”, “desajeitado” e “burro”. No Sul, os adjetivos não escolhidos 

foram ricos, antipáticos e burros, e a baixa frequência foi observa nos adjetivos 

“egoísta”, “desonesto”, “preguiçoso”, “independente”, “acomodado” e “desajeitado”. A 

contra imagem observada no Centro Oeste foi caracterizada pela ausência na escolha dos 

adjetivos ricos e antipáticos, como também foi observada a baixa frequência nos 

adjetivos “desonestos”, “preguiçoso”, “burro” e “egoísta”.  

Deste modo, destaca-se aqui um aspecto importante da contra imagem das 

pessoas negras, observada nos três Estados: o adjetivo “rico” não foi escolhido para 

descrever os negros em nenhuma das regiões. No entanto, é possível também perceber 

que em todas as regiões foram escolhidos um número maior de adjetivos positivos para 

representar as pessoas negras, que adjetivos negativos.  

 

c) Sobre os brancos 

Os resultados para as pessoas brancas podem ser observados na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Frequência de respostas para os adjetivos descritores das pessoas brancas (N=116) 

ADJETIVOS REGIÕES  

 

Positivos 

Nordeste 

(N=46) 

f              % 

Sul 

(N=20) 

f               % 

Centro Oeste 

(N=50) 

f             % 

 

% Total 

Alegre 22 47,8 11 55 16 32 42,2 

Simpático 18 39,1 06 30 15 30 33,6 

Generoso 03 6,5 - 0,0 05 10 6,9 

Inteligente 24 52,2 06 30 15 30 38,8 

Batalhador 14 30,4 09 45 12 24 30,2 

Solidário 06 13 07 35 08 16 18,1 

Honesto 08 17,4 01 5,0 06 12 12,9 

Trabalhador 21 45,6 13 65 18 36 44,8 

Independente 22 47,8 04 20 10 2,0 31 

Rico 12 26,1 03 15 04 8,0 16,4 

Civilizado 13 28,2 07 35 09 18 25 

 

Total 

 

163 

 

70% 

 

67 

 

74,4% 

 

118 

 

62% 
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Na Tabela 7, pode-se observar que os adjetivos preferidos pelos participantes no 

Nordeste como sendo mais representativos para as pessoas brancas foram, inteligente 

(52,2%), independente e alegre (47,8%), trabalhador (45,6%) e simpático (39,1%). No 

Sul, os cinco adjetivos eleitos como os mais representativos foram trabalhador (65%), 

alegre (55%), batalhador (45%), solidário (35%) e civilizado (35%). Já no Centro 

Oeste os cinco adjetivos mais frequentes foram trabalhador (36%), alegre (32%), 

simpático, inteligente e ambicioso (30%). Os adjetivos escolhidos como mais frequentes 

para amostra total foram: alegre (42,2%), trabalhador (44,8%), inteligente (38,8%), 

simpático (33,6%) e ambicioso (30%).  

Em relação ao adjetivo inteligente, comparando-o dentre os mais representativos 

no Nordeste e no Centro Oeste, há uma clara diferença entre as porcentagens 

apresentadas (52,2% e 30%, respectivamente). Enquanto no Nordeste, ele aparece no 1° 

lugar do ranking dos adjetivos descritivos para as pessoas brancas, no Centro Oeste 

aparece dividindo espaço com os adjetivos simpáticos e ambiciosos, no último lugar 

dentre os cinco eleitos como os mais descritivos. Ainda, comparando a atribuição do 

Negativos    

Egoísta 14 30,4 03 15 09 18 22,4 

Desonesto 04 8,7 01 5,0 05 10 8,6 

Antipático 06 13 - 0,0 05 10 9,5 

Preguiçoso 05 10,9 04 20 04 8,0 11,2 

Agressivo 

Burro 

02 

- 

4,3 

0,0 

- 

- 

0,0 

0,0 

07 

02 

14 

4,0 

7,7 

1,7 

Acomodado 07 15,2 02 10 11 22 17,2 

Ambicioso 17 36,9 04 20 15 30 31 

Pobre 

Desajeitado 

- 

01 

0,0 

2,2 

03 

- 

15 

0,0 

02 

01 

4,0 

2,0 

4,3 

1,7 

 

Total 

 

56 

 

24% 

 

17 

 

18,9% 

 

61 

 

32% 

 

 

Neutros     

Sonhador 

Total 

14 30,4 

6,0% 

06 30 

6,7% 

12 24 

6,3% 

27,6% 
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adjetivo inteligente entre negros e brancos, a diferença na atribuição (27 % vs 38 %) se 

deve apenas às respostas da região Nordeste.  

Importante perceber que, embora em todas as regiões tenha havido uma 

preferência na escolha de adjetivos positivos para descrever as pessoas brancas, é no 

Nordeste onde a soma dessa escolha é maior. No entanto, comparando as porcentagens 

alcançadas para negros e brancos para os mesmos adjetivos, pode-se observar que há 

uma diferença notável em relação à descrição dos negros.  

A porcentagem da eleição de adjetivos positivos para as pessoas negras foram 

muito mais altas quando comparadas a porcentagem de eleição dos adjetivos para os 

brancos. Se observarmos, por exemplo, a porcentagem do adjetivo trabalhador por 

região para as pessoas negras (67,3% no Nordeste; 70% no Sul; 68% no Centro Oeste) 

e para as pessoas brancas (45,6%; 65%; 36%, respectivamente), percebe-se que exceto 

no Sul, as porcentagens não chegam a 50%. O mesmo ocorre com os demais adjetivos 

e esse padrão é também refletido nas porcentagens totais: Nenhum adjetivo foi 

escolhido por mais de 45% da amostra.  

Ainda na Tabela 7, se pode perceber que a contra imagem das pessoas brancas 

no Nordeste foi representada pela não eleição dos adjetivos: pobre e burro, além da 

baixa frequência nos adjetivos “desajeitado”, “agressivo”, “generoso” e “desonesto”. 

No Sul, a contra imagem das pessoas brancas foi de que elas não são generosas, 

antipáticas, agressivas e burras e observou-se uma baixa frequência nos adjetivos 

“honesto”, “desonesto”, “acomodado”. Por fim, no Centro Oeste, todos os adjetivos 

foram escolhidos por pelo menos um estudante, no entanto, considerando a contra 

imagem das pessoas brancas representada por àqueles menos escolhidos tem-se que os 

brancos não são desajeitados, pobres e burros. 
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Considerando o conceito de contra imagem, os resultados obtidos através da 

comparação entre negros e brancos é no mínimo, revelador: o adjetivo que não foi 

eleito por nenhum dos participantes para caracterizar as pessoas negras nas três cidades 

estudadas foi rico, e para as pessoas brancas, os adjetivos que obtiveram menores 

frequências foram pobre e burro. Assim, da mesma forma que o adjetivo “rico” não foi 

representativo para as pessoas negras, os adjetivos “pobres” e “burros” tampouco 

foram utilizados para representar as pessoas brancas. Isso leva a crer que quando 

analisados em conjunto, tanto os adjetivos eleitos como mais característicos, como 

àqueles desconsiderados da lista, refletem conteúdos estereotípicos.  

Resumindo os resultados apresentados, na Tabela 8 encontram-se os cinco 

adjetivos escolhidos como melhor descritores dos três grupos da temática racial nas 

três regiões no Brasil.  
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Tabela 8. Frequência de respostas para os cinco adjetivos apontados com os mais 

representativos para os brasileiros, negros e brancos 

BRASILEIROS 

Nordeste Sul Centro Oeste 

Alegre  Alegre  Alegre 

Batalhador Batalhador  Batalhador 

Trabalhador Trabalhador  Acomodado 

Sonhador Sonhador  Sonhador 

Simpático Acomodado/ Simpático Solidário 

∑ positivos= 155 

∑ negativos= 56 

∑ neutro= 22 

∑ positivos=59 

∑ negativos=29 

∑ neutro=10 

∑ positivos=152 

∑ negativos=68 

∑ neutro=25 

NEGROS 

Nordeste Sul Centro Oeste 

Alegre Alegre Alegre 

Trabalhador Trabalhador Trabalhador 

Batalhador Batalhador Batalhador 

Simpático 

Sonhador 

Simpático 

Sonhador 

Simpático 

Sonhador 

∑ positivos= 176 

∑ negativos= 36 

∑ neutro= 20 

∑ positivos=69 

∑ negativos=17 

∑ neutro=09 

∑ positivos=182 

∑ negativos=38 

∑ neutro=26 

BRANCOS 

Nordeste Sul Centro Oeste 

Inteligente Batalhador Inteligente 

Independente  Solidário Ambicioso 

Alegre Alegre Alegre 

Trabalhador Trabalhador Trabalhador 

Simpático Civilizado Simpático 

∑ positivos= 163 

∑ negativos= 56 

∑ neutro= 14 

∑ positivos=67 

∑ negativos=17 

∑ neutro=06 

∑ positivos=118 

∑ negativos=61 

∑ neutro=12 

 

Na Tabela 8, pode-se observar que a coincidência em relação aos adjetivos 

usados para descrever os brasileiros no Nordeste e no Sul foi à proporção de 5/5 e em 

relação ao Centro Oeste foi de 3/5. Em relação à descrição das pessoas negras, os 

mesmos cinco adjetivos foram utilizados em todas as regiões. Já sobre as pessoas 

brancas, os participantes no Nordeste coincidiram com os participantes do Centro 

Oeste numa proporção de 4/5 e comparando as três regiões, houve uma coincidência de 

2/5.  
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Também é possível perceber que os adjetivos escolhidos para caracterizar os 

brasileiros e os negros são bastante semelhantes. É provável que haja, deste modo, a 

ideia subjacente de que os negros são os brasileiros “mais típicos” que os brancos. 

Outro caminho explicativo pode ser percorrido através da analise semântica dos 

adjetivos “batalhador” e “sonhador”, mais referidos aos brasileiros e aos negros. De 

acordo com os principais dicionários da língua portuguesa (Houaiss, Buarque de 

Holanda), a palavra “batalhador” se refere à luta, a batalha, ou aquele que trabalha 

muito. Nota-se, que para ambos, o adjetivo “trabalhador” foi também escolhido como 

mais frequente, reforçando o sentido. Já o adjetivo “sonhador”, expressa a ideia de 

ingenuidade, de fantasia, de devaneios, ou aquele que almeja, que anseia por algo.  

Deste modo, a imagem dos brasileiros e dos negros parece estar mais 

relacionada à ideia de (necessidade) batalha e luta, e de sonhos e desejos. Os adjetivos 

considerados como descritores das pessoas brancas, quando confrontados com estes 

grupos revelam alguma diferença. Comparando os resultados em relação às pessoas 

negras, os adjetivos “alegre”, “trabalhador” “simpático” foram utilizados para 

descrevem ambos os grupos em todas as regiões, revelando-se pouco diferenciadores. 

No entanto, os adjetivos “inteligente”, “independente” “civilizado” e “ambicioso” 

foram utilizados apenas para descrever as pessoas brancas.  

Resultados semelhantes foram encontrados em estudos anteriores, como por 

exemplo, nos estudos de Camino, Da Silva, Machado e Pereira (2001). Os autores 

revelaram haver maior associação de características de pessoas simpáticas (alegre e 

simpática) para pessoas negras do que para pessoas brancas, da mesma forma que 

foram associadas características de pessoas do 1° mundo (rico, civilizado e 

independente) a pessoas brancas, e características de pessoas do 3° mundo (pobre e 

trabalhador) a pessoas negras. Já Maddox e Gray (2002), em um estudo sobre 
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preconceito, discriminação e tom de pele destacaram haver correlações significativas 

entre alguns traços e a percepção de tom de pele. Traços como criminalidade, pobreza, 

agressividade, preguiça, feiura foram associados pessoas negras, sobretudo as de tom 

mais escuro, enquanto os traços de atratividade, inteligência, educação, motivação e 

autoconfiança foram associados a pessoas de tom claro.  

Outros estudos (Chen, 2010; Dourado, 2012; Lee, 2007; Lima & Vala, 2004b; 

Lima & Vala, 2005; Pauker, Ambady & Apfelbaum, 2010; Pereira, Álvaro, Oliveira & 

Dantas, 2011; Sesko & Biernat, 2010, Zebrowistz & Bronstad, 2007) confirmam haver 

uma predileção na imputação de características ditas instrumentais para pessoas 

brancas, como por exemplo, competência e sucesso profissional. 

Em relação à proporção de adjetivos positivos e negativos para descrever os 

três grupos, quantitativamente foram utilizados mais adjetivos positivos para descrever 

as pessoas negras em todas as regiões, ao passo que da mesma forma foram utilizados 

mais adjetivos negativos para descrever os brasileiros. No entanto, levando-se em 

conta os resultados apresentados até aqui, é possível pensar que ao invés de uma 

representação “mais positiva” dos negros, há em geral uma adaptação das normas 

antirracistas que se traduz em uma imagem forçadamente mais estereotipada das 

pessoas negras, como efeito colateral da necessidade de assumir um discurso não 

discriminatório.  

Portanto, a partir dos resultados obtidos, podemos afirmar que, em relação à 

hipótese 1, proporcionalmente, houve no Nordeste uma maior atribuição de adjetivos 

positivos para pessoas negras (76%), em relação ao Sul (72,4%) e ao Centro Oeste 

(74%). Do mesmo modo, foi no Sul a maior atribuição de adjetivos negativos (17,9%), 

comparados com o Nordeste e o Centro Oeste (15,5%; 15,4%, respectivamente). 

Também, conforme se assumiu na mesma hipótese, proporcionalmente, houve no Sul 
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uma maior atribuição de adjetivos positivos para pessoas brancas (74,4%), em relação ao 

Nordeste (70%) e ao Centro Oeste (62%).  

Outro aspecto relevante refere-se à avaliação dos adjetivos eleitos para o grupo 

das pessoas negras e das pessoas brancos: Apesar de não se diferenciar da avaliação feita 

também para os brasileiros, os negros foram mais relacionados a características de 

sociabilidade (alegre, simpáticos, sonhador) e os brancos a características relacionadas à 

intelectualidade e prestígio (inteligente, independente, civilizado, ambicioso).  

 

3.1.2.2 ANOVA para medidas repetidas para temática racial 

Foram realizados Analises de Variância (ANOVA) para Medidas Repetidas 

(General Linear Model) para saber se (1) havia diferença entre à atribuição de adjetivos 

positivos para pessoas negras e para pessoas brancas em função da pertença regional, (2) 

para saber se havia diferença entre a atribuição de adjetivos negativos para pessoas 

negras e para pessoas brancas em função da pertença regional, e (3) para saber de havia 

diferença entre a avaliação global (positivos – negativos) para as pessoas negras e 

brancas em função da pertença regional.  

No que se refere à atribuição de adjetivos positivos para pessoas negras e para 

brancas, a ANOVA sugere que houve uma diferença estatisticamente significativa entre 

as médias que os participantes atribuíram para negros e para brancos [F (1, 113) = 

10,097, p = 0,002]. Portanto, a partir dos resultados mostrados na Tabela 9, pode-se 

afirmar que a média de atribuição de adjetivos positivos foi maior para as pessoas 

negras (M=3,63), do que para as pessoas brancas (M=3,08). Não obstante, também foi 

observado o efeito de interação entre as atribuições e à pertença regional [F (2, 113) = 5, 

360, p = 0,006].  
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Tabela 9. Médias de atribuição de adjetivos positivos a pessoas negras e a pessoas brancas de 

acordo com a pertença regional 

                                     Nordeste Sul Centro Oeste Total 

Positivos para 

negros 

3,83a 

(1,22) 

N= 46 

3,45ab 

(1,23) 

N= 20 

3,64b 

(1,08) 

N= 50 

3,63 

 

N= 116 

Positivos para 

brancos 

3,54c 

(1,28) 

N= 46 

3,35cd 

(1,39) 

N=20 

2,36d 

(1,86) 

N=50 

3,08 

 

N=116 

Total 3,68f 3,40fg  3,00g  

Nota. Desvio padrão é apresentado entre parênteses. Para a atribuição de adjetivos positivos, 

médias que não compartilham o mesmo subscrito diferem uma da outra de acordo com 

Bonferroni, p < ,05. 

Efeito de interação (Região vs grupos): F (2, 113) = 5,360, p = 0,006. 

Efeito principal (grupos): F (1, 113) = 10,097, p = 0,002 

 

Comparando as médias entre os grupos e entre as regiões, com o ajustamento 

de Bonferroni para as comparações múltiplas, foi constatado que as médias dos 

participantes no Nordeste para atribuição de adjetivos positivos para pessoas negras 

(M=3,83) e positivos para pessoas brancas (M=3,54) se diferenciaram 

significativamente em relação às respostas dadas pelos participantes no Centro Oeste 

(M=3,64; M=2,36). Isso significa dizer que os participantes no Nordeste tenderam a 

avaliar mais positivamente tanto as pessoas negras quanto as pessoas brancas do que os 

participantes no Centro Oeste. No Sul, as médias não se diferenciaram em relação às 

outras regiões. Esses resultados podem ser melhores observados na Figura 1. 
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Figura 1. Representação gráfica das médias da atribuição de adjetivos positivos para pessoas 

negras e para pessoas brancas em função da pertença regional  

 

A Figura 1 expõe claramente que as distâncias entre as médias dos 

participantes no Nordeste e no Centro Oeste, na atribuição de adjetivos positivos tanto 

para as pessoas negras quanto para pessoas brancas, apresentam-se distintas e 

estatisticamente significativas. Confirmando esses resultados com os pressupostos da 

hipótese 1.1, a maior média para atribuição de adjetivos positivos a pessoas negras 

encontra-se no Nordeste. No entanto, a maior média de atribuição de adjetivos positivos 

para as pessoas brancas também pertence ao Nordeste (M=3,54) e não ao Sul, como se 

pensou.  

No que se refere à atribuição de adjetivos negativos para pessoas negras e para 

brancas foi demonstrado que não houve uma diferença estatisticamente significativa 

entre as médias dos participantes [F (1, 113) = 3,226, p = 0.075], constatando assim que 
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as diferenças entre as médias atribuídas às pessoas negras (M=0.80) e às pessoas 

brancas (M=1,10) não foram estatisticamente significativas.  

Tampouco houve interação entre essas médias e a pertença regional [F (2,113)= 

0.617, p= 0.542]. O que significa dizer que as pessoas negras e brancas foram avaliadas 

em termos de adjetivos negativos de forma semelhante e que também não houve 

diferença entre a atribuição de adjetivos negativos entre os participantes do Nordeste, do 

Sul e do Centro Oeste.  

Deste modo, a diferença entre as médias para as pessoas negras entre os 

participantes no Nordeste (M=0,78, DP=1,26), no Sul (M= 0,85; DP=1,09) e no Centro 

Oeste (M=0,76, DP=1,02) e para as pessoas brancas entre os participantes no Nordeste 

(M=1,22, DP=1,24), no Sul (M=0,85, DP=0,99) e no Centro Oeste (M=1,22, DP=1,58) 

não se revelou significativa (p= 0.542).  

O mesmo foi observado na avaliação global sobre as pessoas negras e sobre as 

pessoas brancas, realizada através da diferença entre a avaliação positiva e a negativa 

para cada grupo. Foi observada inicialmente uma diferença estatisticamente 

significativa em função do fator de avaliação geral entre os grupos [F (1, 95) = 19,397, 

p = 0,000]. A média de avaliação global das pessoas negras foi significativamente 

menor (M=1,08) que a media de avaliação das pessoas brancas (M=1,35). No entanto 

esta diferença se dilui no efeito de interação com a região de pertença dos participantes, 

onde não foi observada significância estatística [F (2,95) = 2,153, p = 0,122].  

Isso significa dizer que, embora haja diferenças entre as avaliações gerais para 

as pessoas negras e para as pessoas brancas, essas se perdem quando contrastadas com a 

pertença regional. Portanto, as médias de avaliação sobre pessoas negras entre os 

participantes no Nordeste (M=1,06, DP=0,25), no Sul (M= 1,12; DP=0,34) e no Centro 

Oeste (M=1,05, DP=0,23) e a avaliação sobre pessoas brancas no Nordeste (M=1,41, 



146 

 

DP=0,50), no Sul (M= 1,19; DP=0,40) e no Centro Oeste (M=1,44, DP=0,50) não 

apresentaram diferenças significativas.  

De uma maneira geral, a descrição dos grupos da temática racial pela lista de 

adjetivos revelou semelhanças em relação à forma como os participantes nas três 

regiões percebem os brasileiros e as pessoas negras. A ANOVA para medidas repetidas 

comprovou que em todas as regiões, os negros foram avaliados mais positivamente que 

os brancos e que não houve diferença na atribuição de adjetivos negativos para negros 

e brancos.  

A existência de um pensamento hegemônico sobre a democracia racial e a 

mestiçagem como processo formador da população brasileira (Freyre, 2001; Ortiz, 

1985; Prado Júnior, 2008; Ribeiro, 2006) parece ainda influenciar o pensamento social. 

Esses resultados provavelmente apontam para uma possível incorporação do discurso 

antirracista, que apregoa a igualdade étnica e nega as diferenças entre brancos e negros 

no Brasil.  

A seguir serão apresentados os resultados da lista de adjetivos para temática 

regional, que compara brasileiros, nordestinos e sulistas.   

 

3.1.2.3. Descrição da frequência da lista de adjetivos para a temática regional 

a) Sobre os brasileiros 

Por se tratar de uma nova amostra, optamos por realizar uma segunda análise 

para as respostas obtidas para os brasileiros para temática regional. Desse modo, foram 

contabilizadas as respostas e a frequência de cada adjetivo foi registrada, resultando 

desta maneira nos cinco adjetivos considerados mais importantes apontados pelos 

participantes nas três regiões para essa temática. Os resultados podem ser observados na 

Tabela 10.  
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Tabela 10. Frequência de respostas para os adjetivos descritores dos brasileiros para a 

temática regional (N=118) 

 

 

Pode-se observar que os adjetivos escolhidos pelos participantes no Nordeste 

como sendo mais representativos para os brasileiros foram alegre (84,8%), batalhador 

(69,6%), trabalhador (58,7%), simpático (50%) e sonhador (43,5%). Os participantes 

no Sul elegeram alegre (68,2%), batalhador (54,5%), sonhador (54,5%), acomodado 

(40,1%), trabalhador (f=36,4%) e pobre (f=36,4%). Já os participantes do Centro Oeste 

ADJETIVOS REGIÕES  

 

Positivos 

Nordeste 

(N=46) 

f           % 

Sul 

(N=22) 

f             % 

Centro Oeste 

(N=50)  

f          % 

 

% Total 

Alegre 39 84,8 15 68,2 40 80 79,7 

Simpático 23 50 03 13,6 24 48 42,4 

Generoso 09 19,6 01 4,5 10 20 16,9 

Inteligente 13 28,3 01 4,5 04 8,0 15,2 

Batalhador 32 69,6 12 54,5 28 56 61 

Solidário 19 41,3 06 27,3 21 42 39 

Honesto 02 4,3 05 22,7 05 10 10,2 

Trabalhador 27 58,7 08 36,4 29 58 54,2 

Independente 05 10,9 01 4,5 03 6,0 7,6 

Rico 01 2,2 - 0,0 - 0,0 0,8 

Civilizado 02 1,7 - 0,0 - 0,0 1,7 

 

Total 

 

172 

 

73,8% 

 

52 

 

48,1% 

 

164 

 

64,3% 

 

 

Negativos    

Egoísta 01 2,2 05 22,7 02 4,0 6,8 

Desonesto 06 13 06 27,2 11 22 19,5 

Antipático 01 2,2 01 4,5 - 0,0 1,7 

Preguiçoso 03 6,5 04 18,2 07 14 28 

Agressivo - 0,0 02 9,1 - 0,0 1,7 

Burro - 0,0 02 9,1 03 6,0 4,2 

Acomodado 15 32,6 09 40,1 22 44 39 

Ambicioso 06 13 05 22,7 03 6,0 11,9 

Pobre 05 10,9 08 36,4 03 6,0 13,5 

Desajeitado -  02 9,1 11 22 11 

Total 31 13,3% 44 40,7% 62 24,3%  

Neutros       

Sonhador 

Total 

20 43,5 

8,6% 

12 54,5 

11,2% 

29 58 

11,4% 

51,7 
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escolheram como mais representativos para os brasileiros os adjetivos alegre (80%), 

trabalhador (58%), sonhador (58%), batalhador (56%), simpático (48%) e acomodado 

(44%).  

Se se observa os dados apresentados anteriormente na Tabela 5, pode-se 

verificar que os adjetivos escolhidos para os brasileiros nesta temática são os mesmos 

escolhidos na temática racial. Ou seja, imputação dos adjetivos para brasileiros na 

comparação entre eles, negros e brancos, ou entre nordestinos e sulistas não fez 

diferença, o que parece indicar que há uma imagem consensual e compartilhada 

socialmente sobre os mesmos. 

A contra imagem dos brasileiros, baseada nos adjetivos não escolhidos pelos 

participantes, no Nordeste foi agressivo, burro e desajeitado, representando, segundo 

Javaloy (1990) o que os brasileiros não são. Também foi observada uma baixa 

frequência nos adjetivos “rico”, “civilizado”, “egoísta” e “antipático. No Sul, os 

adjetivos que não foram escolhidos para caracterizar os brasileiros foram: rico e 

civilizado, além dos adjetivos de baixa frequência “generoso”, “inteligente”, 

“independente”, “antipático”. Por fim, no Centro Oeste a contra imagem foi 

caracterizada pela não eleição dos adjetivos: rico, civilizado, antipático, agressivo e os 

adjetivos com baixa frequência foram “egoísta”, “independente”, “burro”, “ambicioso”, 

“pobre”.  

Também a contra imagem nas três regiões se mostrou similar a apreendida na 

temática racial, onde os adjetivos “agressivo”, “rico”, “civilizado” foram 

desconsiderados na descrição dos brasileiros pelos participantes no Nordeste, no Sul e 

no Centro Oeste. É possível também perceber que em todas as regiões foram escolhidos 

um número maior de adjetivos positivos para representar os brasileiros, que adjetivos 

negativos. 
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b) Sobre os nordestinos 

Os resultados das frequências dos adjetivos para os nordestinos podem ser 

observados na Tabela 11.  

 

Tabela 11. Frequência de respostas para os adjetivos descritores dos nordestinos (N=118) 

 

Pode-se observar que os adjetivos escolhidos pelos participantes no Nordeste 

como sendo mais representativos para os nordestinos foram alegre (76,1%), batalhador 

ADJETIVOS REGIÕES  

 

Positivos 

Nordeste 

(N=46) 

f               % 

Sul 

(N=22) 

f           % 

Centro Oeste 

(N=50) 

f             % 

 

% Total  

Alegre 35 76,1 08 36,4 28 56 60,2 

Simpático 24 52,2 07 31,8 22 44 44,9 

Generoso 12 26,1 - 0,0 10 20 18,6 

Inteligente 10 21,7 - 0,0 07 14 14,4 

Batalhador 28 60,9 10 45,4 29 58 56,8 

Solidário 16 34,8 07 31,8 14 28 31,5 

Honesto 14 30,4 05 22,7 11 22 25,4 

Trabalhador 25 54,3 08 36,4 31 62 54,2 

Independente - 0,0 02 9,1 04 8,0 5,1 

Rico - 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 

Civilizado 02 4,3 01 4,5 - 0,0 2,5 

 

Total 

 

166 

 

74,1% 

 

48 

 

49,5 

 

156 

 

62,9% 

 

Negativos    

Egoísta 01 2,2 02 9,1 01 2,0 3,4 

Desonesto 02 4,3 01 4,5 02 4,0 4,2 

Antipático - 0,0 01 4,5 - 0,0 0.8 

Preguiçoso 01 2,2 05 22,7 07 14 11 

Agressivo 02 4,3 - 0,0 02 4,0 3,4 

Burro 02 4,3 03 13,6 02 4,0 5,9 

Acomodado 10 21,7 09 40,9 13 26 27,1 

Ambicioso - 0,0 - 0,0 03 6,0 2,5 

Pobre 14 30,4 13 59 28 56 46,6 

Desajeitado 03 6,5 03 13,6 06 12 10,2 

Total 35 15,6% 37 38,1% 64 25,8%  

Neutros        

Sonhador 

Total 

23 50 

10,3% 

12 54,5 

12,4% 

28 56 

11,3% 

         53,4% 
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(60,9%), trabalhador (54,3%), simpático (52,2%) e sonhador (50%). Já os participantes 

no Sul elegeram os adjetivos: pobre (59%), sonhador (54,4%), batalhador (45,4%), 

acomodado (40,9%), trabalhador e alegre (36,4%). Pela percentagem apresentada, se 

pode observar que apenas os adjetivos: “pobre” e “sonhador” obtiveram mais de 50% de 

eleição por parte dos participantes no Sul. Os participantes no Centro Oeste escolheram 

como mais representativos para os nordestinos os adjetivos trabalhador (62%), 

batalhador (58%), alegre, sonhador e pobre (56%). De uma maneira geral, os adjetivos 

mais escolhidos pela amostra nos três Estados foram alegre, batalhador, sonhador, 

trabalhador e pobre.  

A contra imagem dos nordestinos baseada nos adjetivos não escolhidos pelos 

participantes, no Nordeste foi de independente, rico, antipático e ambicioso. Também foi 

observada uma baixa frequência nos adjetivos “preguiçoso”, “egoísta”, “civilizado”, 

“desonesto”, “agressivo” e “burro”. No Sul, a contra imagem do nordestino foi a de não 

generoso, inteligente, rico, agressivo e ambicioso, além dos adjetivos de baixa 

frequência “civilizado”, “desonesto”, “antipático” e “egoísta”. Por fim, a contra imagem 

do nordestino no Centro Oeste foi de não: rico, civilizado e antipático, e os adjetivos 

com baixa frequência foram “egoísta”, “desonesto”, “agressivo” e “burro”. 

Observa-se que o adjetivo “rico” não foi eleito por nenhum dos participantes 

para caracterizar os nordestinos, assim como o adjetivo “ambicioso” não foi escolhido 

no Nordeste e no Sul. Nos três Estados houve baixa frequência do adjetivo “civilizado”. 

Desta forma, parece haver uma imagem socialmente compartilhada de que os 

nordestinos não são nem ricos nem ambiciosos e são pouco civilizados. Interessante 

perceber que até mesmo os próprios nordestinos reproduzem essa noção sobre o 

endogrupo. No entanto, é possível também perceber que foi escolhido um número maior 
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de adjetivos positivos para representar os nordestinos, que adjetivos negativos, 

sobretudo pelos participantes das regiões Nordeste e Centro Oeste.  

 

c) Sobre os sulistas  

Os resultados para as frequências dos adjetivos para os sulistas podem ser 

observados na Tabela 12.  

Tabela 12. Frequência de respostas para os adjetivos descritores dos sulistas (N=118) 

 

ADJETIVOS REGIÕES  

 

Positivos 

Nordeste 

(N=46) 

f            % 

Sul 

(N=22)  

f              % 

Centro Oeste 

(N=50) 

f            % 

 

% Total 

Alegre 10 21,7 13 59,1 22 44 38,1 

Simpático 06 13 09 40,9 11 22 22 

Generoso 02 4,3 02 9,1 03 6,0 5,9 

Inteligente 28 60,9 08 36.4 28 56 54,2 

Batalhador 12 26,1 07 31,8 09 18 24 

Solidário 01 2,2 01 4,5 07 14 7,6 

Honesto - 0,0 04 18,2 06 12 8,5 

Trabalhador 16 34,8 12 54,5 24 48 44,1 

Independente 24 52,2 10 45,5 23 46 48,3 

Rico 23 50 02 9,1 31 62 47,4 

Civilizado 27 58,7 06 27,3 33 66 55,9 

 

Total 

 

149 

 

65,3% 

 

74 

 

75,5% 

 

197 

 

78,8% 

 

Egoísta 14 28,6 04 18,2 11 22 24,6 

Desonesto 05 10,9 02 9,1 01 2,0 6,8 

Antipático 14 28,6 02 9,1 08 16 14,4 

Preguiçoso 02 4,3 02 9,1 01 2,0 4,2 

Agressivo 05 10,9 01 4,5 04 8,0 8,5 

Burro - 0,0 - - - 0,0 0,0 

Acomodado 04 8,7 01 4,5 02 4,0 5,9 

Ambicioso 22 47,8 05 22,7 21 42 40,7 

Pobre 01 2,2 - 0,0 - 0,0 0,8 

Desajeitado    01 2,2 02 9,1 03 6,0 5,1 

Total 69 30,3% 19 19,3% 51 20,4%  

Neutros       

Sonhador 

Total 

10 21,7 

4,4% 

05 22,7 

4,2% 

02     4,0 

 0,8% 

         14,4% 
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Pode-se observar que os adjetivos escolhidos pelos participantes do Nordeste 

como sendo mais representativos para os sulistas foram inteligente (60,9%), civilizado 

(58,7%), independente (52,2%), rico (50%) e ambicioso (47,8%). As porcentagens dos 

adjetivos escolhidos para descrever os sulistas no Nordeste foram bastante altas, 

representando uma imagem bastante semelhante entre os nordestinos. Já os participantes 

do Sul elegeram os adjetivos: alegre (59,1%), trabalhador (54,5%), independente 

(45,5%), simpático (40,9%), e inteligente (36,4%). Os participantes no Centro Oeste 

escolheram como mais representativos para os sulistas, os adjetivos: civilizado (66%), 

rico (62%), inteligente (56%), trabalhador (48%) e independente (46%). Também para a 

amostra no Centro Oeste, a imagem dos sulistas parece ser bastante compartilhada, se 

observa o percentual obtido para os adjetivos mais frequentes.  

A contra imagem dos sulistas baseada nos adjetivos não escolhidos pelos 

participantes, no Nordeste foi de honestos e burros. Também foi observada uma baixa 

frequência nos adjetivos “solidário”, “pobre”, “generoso”, “preguiçoso” e “desajeitado”. 

No Sul, a contra imagem do sulista foi de burro e pobre, além dos adjetivos de baixa 

frequência “solidário”, “agressivo”, “acomodado”, “generoso”, “rico”, “desonesto”, 

“antipático", “preguiçoso”. Por fim, a contra imagem do sulista no Centro Oeste foi de 

burro e pobre, e os adjetivos com baixa frequência foram “desonesto”, “preguiçoso” e 

“acomodado”. Deste modo, o adjetivo “burro” não foi escolhido por nenhum 

participante em nenhum dos três Estados, e “pobre” não foi escolhido nem no Sul, nem 

no Centro Oeste.  

A contra imagem do sulista, quando comparada ao do nordestino, traz aspectos 

interessantes a serem ressaltados: enquanto os nordestinos não são ricos e nem 

ambiciosos, os sulistas não são burros e nem pobres. Outro dado parece ser relevante: os 

dados obtidos através da contra imagem dos nordestinos e sulistas reproduzem àqueles 
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obtidos para a temática racial. Para os grupos considerados como minoria social (negros 

e nordestinos), o adjetivo “esquecido” por todos os participantes nas três regiões 

estudadas foi “rico”. Já para aqueles considerados como maioria social (brancos e 

sulistas), os adjetivos que não foram eleitos foram “pobres” e “burros”.  

Constata-se assim que, da mesma forma que apresentado nos resultados para 

temática racial, os conteúdos estereotípicos também podem ser manifestados a partir 

daqueles adjetivos desprezados pelos participantes. Ainda, que parece haver um 

pensamento estruturado e socialmente compartilhado sobre como devem ser e também 

como não devem ser as maiorias e a minorias sociais no Brasil.   

É possível também perceber que foi escolhido um número maior de adjetivos 

positivos para representar os sulistas, que adjetivos negativos. Para resumir os resultados 

apresentados, na Tabela 13 encontram-se os cinco adjetivos escolhidos como mais 

descritores dos três grupos da temática regional nas três regiões no Brasil.  
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Tabela 13. Frequência de respostas para os cinco adjetivos apontados com os mais 

representativos para os brasileiros, nordestinos e sulistas  

BRASILEIROS 

Nordeste Sul Centro Oeste 

Alegre  Alegre  Alegre 

Simpático Batalhador  Simpático 

Batalhador Trabalhador  Batalhador 

Trabalhador Acomodado  Trabalhador/Sonhador 

Sonhador Pobre Acomodado 

∑ positivos= 172 

∑ negativos= 31 

∑ neutro= 20 

∑ positivos=52 

∑ negativos=44 

∑ neutro=12 

∑ positivos=164 

∑ negativos=62 

∑ neutro=29 

NORDESTINOS 

Nordeste Sul Centro Oeste 

Alegre Alegre Alegre 

Simpático Batalhador Batalhador 

Batalhador Trabalhador Trabalhador 

Trabalhador 

Sonhador 

Acomodado 

Pobre 

Pobre 

Sonhador 

∑ positivos= 166 

∑ negativos= 35 

∑ neutro= 23 

∑ positivos=48 

∑ negativos=37 

∑ neutro=12 

∑ positivos=156 

∑ negativos=64 

∑ neutro=28 

SULISTAS 

Nordeste Sul Centro Oeste 

Inteligente Alegre Inteligente 

Independente  Simpático Trabalhador 

Rico Inteligente Independente 

Civilizado Trabalhador Rico 

Ambicioso Independente Civilizado 

∑ positivos= 149 

∑ negativos= 69 

∑ neutro= 10 

∑ positivos=74 

∑ negativos=19 

∑ neutro=05 

∑ positivos=197 

∑ negativos=51 

∑ neutro=02 

 

Na Tabela 13, pode-se observar que a coincidência em relação aos adjetivos 

usados para descrever os brasileiros no Nordeste e no Centro Oeste foi à proporção de 

5/5 e em relação ao Sul foi de 3/5. Em relação à descrição dos nordestinos, no Nordeste 

e no Sul, foram utilizados os mesmos cinco adjetivos utilizados para os brasileiros. Ou 

seja, para os participantes tanto Nordeste quanto no Sul, os brasileiros e os nordestinos 

foram descritos da mesma maneira. O mesmo se observou na temática racial, quando a 

comparação era entre brasileiros e negros.  
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Comparando a descrição sobre os nordestinos nas três regiões, os adjetivos 

considerados como descritores coincidiram numa proporção de 3/5. Já sobre os 

sulistas, os participantes no Nordeste coincidiram com os participantes do Centro Oeste 

numa proporção de 4/5 e comparando as três regiões, houve uma coincidência de 2/5. 

Em relação à autopercepção, observou-se uma tendência ao favoritismo endogrupal nas 

duas regiões, em que tanto no Nordeste quanto no Sul, os participantes atribuíram uma 

maior quantidade de adjetivos positivos e uma menor quantidade de adjetivos 

negativos para o próprio grupo, que quando avaliavam o exogrupo.  

Os adjetivos considerados como descritores dos sulistas, quando confrontado 

com os resultados dos demais grupos revelam algumas diferenças. Comparando os 

resultados relativos aos nordestinos x sulistas, o adjetivo “trabalhador” foi utilizado 

para descrevem ambos os grupos, exceto na descrição dos sulistas no Nordeste. Nesta 

região, nenhuns dos adjetivos para descrever ambos os grupos coincidem entre si. No 

entanto, o adjetivo “batalhador” e “pobre” foi frequente apenas como descritor dos 

nordestinos e os adjetivos “inteligente”, “independente”, rico, “civilizado” e 

“ambicioso” foram utilizados apenas para descrever os sulistas.  

Resultados similares podem ser observados em um estudo realizado nos anos de 

1980, com crianças e adolescentes com média de idade de doze anos por Alencar (1985). 

Os resultados obtidos há quase 30 anos se assemelham aos resultados obtidos neste 

estudo: Foi constatado que os nordestinos foram considerados como mais corajosos e 

mais honestos, porém, menos inteligentes, bonitos, espertos. Já os gaúchos e os cariocas 

foram considerados como mais inteligentes e mais bonitos, e os gaúchos e os paulistas 

como menos preguiçosos. Esses resultados já apontam para uma visão estereotípica 

entre as crianças e adolescentes pesquisados.  
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Já em uma pesquisa com jovens cariocas, Rezende (2001) confirma as 

diferenças percebidas entre cariocas e nordestinos, que conferem ao carioca a imagem de 

pessoas de camadas sociais médias, de educação universitária, enquanto ao nordestino, a 

imagem de migrante pobre, sem escolaridade, atrasados, ignorantes. Outros estudos 

(Galvão, 2010; Guimarães, 2000; Santana, Lacerda & Fontenele, 2012; Vasconcelos, 

2006), também confirmam que aos nordestinos são referidos os termos: pobres, 

miseráveis, ignorantes, preguiçosos, analfabetos.  

Deste modo, no estudo anterior, pensou-se haver a ideia de que os negros 

seriam considerados brasileiros “mais típicos” que os brancos, pela similaridade entre 

os adjetivos escolhidos para descrever os dois grupos. No entanto, considerando 

havermos encontrado os mesmo resultados sobre os nordestinos, é possível que exista, 

além dessa pretensa tipicidade que direciona os nordestinos e os negros a uma maior 

brasilidade, resquícios da ideia de branqueamento como sinônimo de progresso, que 

outrora fez parte do projeto da formação do Brasil (Blake, 2011; Lesser, 2001, Klein, 

2012; Prado Júnior, 2008).  

Talvez seja coerente pensar que tanto os negros quanto os nordestinos sejam 

percebidos como "figuras típicas" do Brasil ainda não desenvolvido. Sendo assim, não 

seriam necessariamente produtos do branqueamento, mas o resultado da equação que 

iguala os brancos ao progresso. Portanto, a ideia desenvolvimentista de que o Brasil 

para alcançar o progresso econômico precisaria branquear-se via imigração – mais 

precisamente europeia – provavelmente ainda influencia o imaginário nacional para 

perceber com semelhança àqueles considerados menos desenvolvidos, como os negros 

e os nordestinos, e os brasileiros em geral, e “para fora” àqueles que são percebidos 

como mais desenvolvidos, como os brancos e os sulistas.  
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Em consonância, avaliando a contra imagem dos grupos, também se observa 

diferenças marcantes: para os participantes nas três regiões os nordestinos não são ricos 

e para os participantes no Nordeste e do Sul, os nordestinos não são ambiciosos. Para os 

sulistas, a contra imagem nas três regiões foi a de que os sulistas não são burros e para 

os participantes no Sul e no Centro Oeste, os sulistas não são pobres.  

Assim, conforme assumido na hipótese 2, para descrever os dois grupos, 

quantitativamente foram utilizados mais adjetivos positivos para descrever os sulistas do 

que para descrever os nordestinos (nas regiões do Sul e do Centro Oeste). Do mesmo 

modo, a partir dos resultados obtidos, podemos também afirmar que no que concerne aos 

conteúdos autoclassificatórios, proporcionalmente, houve no Nordeste uma maior 

atribuição de adjetivos positivos para os nordestinos (74%), em relação ao Sul (49%) e 

ao Centro Oeste (63%). No entanto, houve no Centro Oeste, e não no Sul, como 

presumimos, uma maior atribuição de adjetivos positivos para os sulistas (78%), 

comparado a região Sul (75%) e ao Nordeste (65%). Também, conforme se assumiu na 

mesma hipótese, proporcionalmente, foi confirmada no Sul (38%) a maior atribuição de 

adjetivos negativos em relação aos nordestinos, quando comparado ao Centro Oeste 

(25%) e ao Nordeste (15%). 

No que se refere à avaliação dos adjetivos eleitos para o grupo dos nordestinos 

e dos sulistas, os nordestinos foram relacionados a características de sociabilidade 

(alegre, simpáticos, sonhador) e a adjetivos menos prestigiosos (acomodado, pobre) e os 

sulistas a características relacionadas à intelectualidade e prestígio (inteligente, 

independente, rico, civilizado, ambicioso). 
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3.1.2.4. ANOVA para medidas repetidas para temática regional 

Foram realizados Analises de Variância (ANOVA) para Medidas Repetidas 

(General Linear Model) para saber se (1) havia diferença entre à atribuição de adjetivos 

positivos para os nordestinos e para os sulistas em função da pertença regional, (2) para 

saber se havia diferença entre a atribuição de adjetivos negativos para os nordestinos e 

sulistas em função da pertença regional, e (3) para saber de havia diferença entre a 

avaliação global (positivos – negativos) para os nordestinos e sulistas em função da 

pertença regional.  

No que se refere à atribuição de adjetivos positivos para os nordestinos e para 

os sulistas, foi demonstrado que houve uma diferença estatisticamente significativa 

entre as médias dos participantes para os dois grupos [F (1, 115) = 12,400, p =0,001]. 

Deste modo, pode-se afirmar que foram atribuídos mais adjetivos positivos para os 

sulistas (M= 3,51) do que para os nordestinos (M=2,97). Não obstante, também foi 

observado o efeito de interação entre as atribuições positivas e à pertença regional [F (2, 

115) = 10,033, p = 0,000], conforme pode ser visto na Tabela 14.  

 

Tabela 14. Médias de atribuição de adjetivos positivos para os nordestinos e para os sulistas de 

acordo com a pertença regional 

                                     Nordeste Sul Centro Oeste Total 

Positivos para 

nordestinos 

3,61a 

(1,12) 

N= 46 

2,18b 

(1,43) 

N= 22 

3,12a 

(1,17) 

N= 50 

2,97 

 

N= 118 

Positivos para 

sulistas 

3,24c 

(1,21) 

N= 46 

3,36d 

(1,56) 

N=22 

3,94c 

(1,09) 

N=50 

3,51 

 

N=118 

Total 3,42e 2,77f 3,53e  

Nota. Desvio padrão é apresentado entre parênteses. Para a atribuição de adjetivos positivos, 

médias que não compartilham o mesmo subscrito diferem uma da outra de acordo com 

Bonferroni, p < ,05. 

Efeito de interação (Região vs grupos): F (1, 115) = 12,400, p = 0,001. 

Efeito principal (grupos): F (2, 115) = 10,033, p =0,000. 
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A análise de variância mostrou que na comparação entre regiões, as médias dos 

para atribuição de adjetivos positivos para os nordestinos e para os sulistas no Nordeste 

(M=3,61 e M=3,24, respectivamente) não se diferenciaram em relação às respostas 

dadas pelos participantes no Centro Oeste (M= 3,12; M= 3,94), mas sim em função das 

médias dos participantes no Sul (M=2,18; M=3,36) Essas diferenças podem ser 

melhores observadas na Figura 2.  

 
Figura 2: Representação gráfica das distancias das médias para atribuição de adjetivos 

positivos para nordestinos e sulistas em função da pertença regional  

 

Através da observação das distâncias, na Figura 2, pode-se perceber que as 

médias dos participantes para atribuição de adjetivos positivos para nordestinos e 

sulistas no Nordeste e no Centro Oeste se diferenciam das médias dos participantes do 

Sul. Confirmando esses resultados com os pressupostos da hipótese 2.1, a maior média 

para atribuição de adjetivos positivos para os nordestinos encontra-se no Nordeste 
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(M=3,61), no entanto, as médias de atribuição de adjetivos positivos para os sulistas 

encontram-se no Centro Oeste (M=3,94) e não no Sul (M=3,36).  

No que se refere à atribuição de adjetivos negativos para os nordestinos e para 

os sulistas foi demonstrado que não houve diferença estatisticamente significativa entre 

as médias para os grupos [F (1, 115) = 0,542, p = 0.463], de modo que as médias 

atribuídas para os nordestinos (M=1,24) e para os sulistas (M=1,13) não apresentaram 

diferença estatística. No que se refere à interação entre as médias para os adjetivos 

negativos e a região de pertença dos participantes, foi observado inicialmente uma 

diferença estatisticamente significativa [F (2,115) =8,871, p=0,000], entretanto esta 

desapareceu após o ajustamento para comparações múltiplas Bonferroni. Em outras 

palavras, significa dizer que para esta amostra, os nordestinos e os sulistas foram 

avaliados em termos de adjetivos negativos de forma semelhante, e que também não 

houve diferença entre a atribuição de adjetivos negativos entre os participantes do 

Nordeste, do Sul e do Centro Oeste.  

Deste modo, as diferenças entre as médias para os adjetivos negativos atribuídos 

aos nordestinos entre os participantes no Nordeste (M=0,76, DP=0,98), no Sul (M= 

1,68; DP=1,36) e no Centro Oeste (M=1,28, DP=1,16) e para os sulistas entre os 

participantes do Nordeste (M=1,50, DP=1,31), no Sul (M=0,86, DP=0,94) e no Centro 

Oeste (M=1,02, DP=1,06) não se revelou significativa (p> 0,05). Esse resultado infirma 

outro aspecto de nossa hipótese 2.1, de que haveria maior atribuição de adjetivos 

negativos para os nordestinos na região Sul.  

Sobre a avaliação global sobre os nordestinos e sulistas, realizada através da 

diferença entre a avaliação positiva e a negativa para cada grupo, foram observadas 

inicialmente diferenças estatisticamente significativas entre a avaliação geral do 

nordestino e do sulista [F (1, 115) = 4,835, p = 0,030]. Deste modo, as medias de 
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avaliação geral, atribuídas aos nordestinos (M=1,73) e aos sulistas (M=2,39) foram 

estatisticamente significativas e os sulistas foram avaliados mais positivamente.  

Também foi observado o efeito de interação da avaliação geral com a região de 

pertença dos participantes, [F (2, 115)= 9,988, p = 0,000]. Todavia, após o post hoc de 

Bonferroni as diferenças encontradas não se revelaram significativas. Assim, as médias 

de avaliação sobre os nordestinos entre os participantes no Nordeste (M=2,85, 

DP=1,95), no Sul (M= 0.50; DP=2,32) e no Centro Oeste (M=1,84, DP=2,27) e a 

avaliação sobre os sulistas no Nordeste (M=1,74, DP=2,48), no Sul (M= 2,50; 

DP=2,17) e no Centro Oeste (M=2,92, DP=2,14) não apresentaram diferenças 

significativas. 

Conclui-se então, que, de uma maneira geral, a descrição dos grupos da 

temática regional pela lista de adjetivos revelou similitudes em relação à forma como 

os participantes nas três regiões percebem os brasileiros e os nordestinos. A máxima de 

Euclides da Cunha de que o povo nordestino “é um forte” e os ditos populares sobre o 

povo brasileiro é aquele que “não desiste nunca”, parece se traduzir na imputação a 

ambos de adjetivos como “trabalhadores” e “batalhadores”, este último não referido 

aos sulistas. A análise de variância com medidas repetidas demonstrou que os sulistas 

são avaliados mais positivamente, quando comparados aos nordestinos, embora não 

haja diferenças em relação à avaliação negativa entre os dois grupos.  

Entre as regiões, foram os nordestinos que perceberam menos diferenças em 

relação à atribuição de adjetivos positivos entre eles e os sulistas, enquanto nas outras 

regiões, as diferenças entre nordestinos e sulistas foram claramente percebidas. 

Vasconcelos (2006) atenta para o fato de que sempre existiu a distinção entre as regiões 

Norte e Sul do Brasil, sobre chancela da ideia de um Brasil “ideal”, moderno, rico e 

industrial, formado por brancos e imigrantes europeus, e um Brasil “real”, atrasado, 
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pobre, rural e escurecido. Portanto, o conflito entre as regiões Sul e Nordeste no Brasil 

parece ser aqui representado por contornos sutis. A atribuição de desenvolvimento 

econômico atrelado ao desenvolvimento do povo foi percebida através da atribuição de 

características essencialistas distintas para um e para outro, também observados em 

outros estudos (Alencar, 1985; Azevedo & Pessoa, 2005; Blake, 2011; Lobo, 2006, 

Rodrigues, 2009; Silva, 2010, Vasconcelos, 2006).  
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3.1.3.1. Descrição da frequência da lista de adjetivos para a temática étnica 

a) Sobre os espanhóis  

Os resultados das frequências da lista de adjetivos atribuídos aos espanhóis 

podem ser observados na Tabela 15.  

 

Tabela 15. Frequência de respostas para os adjetivos descritores dos espanhóis (N=136) 

ADJETIVOS COMUNIDADES AUTÔNOMAS  

 

Positivos 

Andaluzia  

(N=50) 

f           % 

Catalunha 

(N=49) 

f           % 

Madri 

(N=37) 

f                % 

 

% Total  

Competentes 

Honestos 

Buena Gente 

Sinceros 

Hospitalarios 

Hábiles 

Tolerantes 

Disciplinados 

Cariñosos 

Alegres 

Graciosos 

Inteligentes 

Seguros de si 

mismo 

10 

02 

27 

03 

19 

04 

05 

01 

05 

23 

18 

08 

04 

20 

4,0 

54 

6,0 

38 

8,0 

10 

2,0 

10 

46 

36 

16 

8,0 

04 

- 

13 

01 

05 

01 

03 

02 

05 

07 

06 

- 

02 

10,2 

0,0 

26,5 

2,0 

10,2 

2,0 

6,1 

4,1 

10,2 

14,3 

12,2 

0,0 

4,1 

06 

04 

10 

01 

07 

03 

05 

01 

03 

15 

06 

- 

04 

16,2 

10,8 

27 

2,7 

18,9 

8,1 

13,5 

2,7 

8,1 

40,5 

16,2 

0,0 

10,8 

14,8 

4,4 

36,8 

3,7 

22,8 

5,9 

9,5 

2,9 

9,5 

33 

22 

5,9 

7,3 

Dialogantes 

 

Total 

04 

 

133 

8,0 

 

53,8% 

03 

 

53 

6,1 

 

22,2% 

03 

 

68 

8,1 

 

36,9% 

7,3 

 

 

Negativos    

Machistas 

Tacaños 

Pobres 

Cabezotas 

Vividores 

Cerrados 

Ignorantes 

Orgullosos 

Vagos 

Exagerados 

Juerguistas 

 

Total 

03 

01 

01 

07 

16 

04 

01 

16 

10 

15 

17 

 

91 

6,0 

2,0 

2,0 

14 

32 

8,0 

2,0 

32 

20 

30 

34 

 

36,8% 

07 

02 

10 

12 

17 

04 

15 

16 

21 

06 

17 

 

127 

14,3 

4,1 

20,4 

24,5 

34,6 

8,2 

30,6 

32,6 

42,8 

12,2 

34,7 

 

53,1 

07 

01 

01 

06 

15 

01 

03 

13 

13 

07 

23 

 

90 

18,9 

2,7 

2,7 

16,2 

40,5 

2,7 

8,1 

35,1 

35,1 

18,9 

62,2 

 

48,9% 

12,5 

2,9 

8,8 

18,4 

35,3 

6,6 

14 

33,1 

32,3 

20,6 

41,9 

 

        

Neutros     

Nacionalistas 11 22 18 36,7 06 16,2 25,7 

Reservados - 0,0 - 0,0 02 5,4 1,5 
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Pode-se perceber que os adjetivos eleitos como melhor descritores dos 

espanhóis pelos participantes na Andaluzia foram: buena gente (54%), alegres (46%), 

hospitalarios (38%), graciosos (36%) e juerguistas (34%). Na Catalunha os adjetivos 

mais frequentes foram: tradicionalistas (49%), vagos (42,8%), nacionalistas (36,7%), 

juerguistas e vividores (34,7%). Já em Madri, os adjetivos escolhidos como mais 

descritores dos espanhóis foram: juerguistas (62,2%), alegres (40,5%), vividores 

(40,5%), orgullosos (35,1%) e vagos (35,1%). De uma maneira geral, os adjetivos 

escolhidos como mais típicos entre as três as regiões foram juerguistas,vividores, buena 

gente, alegres e orgullosos. Observa-se que nenhum dos adjetivos obteve porcentagem 

maior que 42%, e embora se perceba relativamente uma maior escolha entre os adjetivos 

negativos, a baixa porcentagem pode indicar uma imagem mais difusa e pouco 

estereotipada sobre os espanhóis.   

A contra imagem, representada por aqueles adjetivos que não foram escolhidos 

pelos participantes na Andaluzia foi de que os espanhóis não são tradicionalistas. 

Também se observou uma baixa frequência para os adjetivos: “disciplinados”, “tacaños”, 

“pobres”, ignorantes, “religiosos”. Já a contra imagem dos espanhóis pelos participantes 

da Catalunha foi representada pela não eleição dos adjetivos honestos, inteligentes e 

reservados, além ser observada a baixa frequência nos adjetivos “sinceros”, “hábiles”, 

“disciplinados”, “seguros de si mismo”, “tacaños”. Por fim, a contra imagem dos 

espanhóis por participantes em Madri foi de que estes não são inteligentes, além de se 

observar a baixa frequência dos adjetivos “sinceros”, “disciplinados”, “tacaños” e 

“pobres”.  

Tradicionalistas 

Religiosos 

Conservadores 

07 

01 

04 

14 

2,0 

8,0 

24 

03 

14 

49 

6,1 

28,6 

07 

07 

04 

18,9 

18,9 

10,8 

27,9 

8,1 

16,2 

 

Total 

 

23 

 

9,4% 

 

59 

 

24,7% 

 

26 

 

14,1% 
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b) Sobre os ciganos  

Os resultados da lista de adjetivos atribuídos para os ciganos podem ser 

observados na Tabela 16.  

 

Tabela 16. Frequência de respostas para os adjetivos descritores dos ciganos (N=136) 

ADJETIVOS COMUNIDADES AUTÔNOMAS  

 

Positivos 

Andaluzia  

(N=50) 

f             % 

Catalunha 

(N=49) 

f             % 

Madri 

(N=37) 

f            % 

  

% Total 

Competentes 

Honestos 

Buena Gente 

Sinceros 

Hospitalarios 

Hábiles 

Tolerantes 

Disciplinados 

Cariñosos 

Alegres 

Graciosos 

Inteligentes 

Seguros de si 

mismo 

- 

02 

03 

04 

03 

08 

- 

01 

- 

08 

05 

01 

11 

0,0 

4,0 

6,0 

8,0 

6,0 

16 

0,0 

2,0 

0,0 

16 

10 

2,0 

22 

- 

02 

02 

02 

05 

03 

- 

- 

01 

10 

03 

- 

10 

0,0 

4,1 

4,1 

4,1 

10,2 

6,1 

0,0 

0,0 

2,0 

20 

6,1 

0,0 

20 

- 

01 

- 

01 

- 

09 

- 

- 

01 

07 

05 

02 

10 

0,0 

2,7 

0,0 

2,7 

0,0 

24,3 

0,0 

0,0 

2,7 

18,9 

13,5 

5,4 

27 

0,0 

3,7 

3,7 

5,1 

5,9 

14,7 

0,0 

0,7 

1,5 

18,4 

9,5 

2,2 

22,8 

Dialogantes 

 

Total 

04 

 

50 

8,0 

 

20,4% 

01 

 

39 

2,0 

 

20,1% 

01 

 

37 

 

2,0 

 

20,3% 

 

4,4 

 

 

Negativos    

Machistas 

Tacaños 

Pobres 

Cabezotas 

Vividores 

Cerrados 

Ignorantes 

Orgullosos 

Vagos 

Exagerados 

Juerguistas 

 

Total 

28 

02 

14 

10 

16 

19 

10 

13 

13 

11 

14 

 

150 

56 

4,0 

28 

20 

32 

38 

20 

26 

26 

22 

28 

 

61,2% 

23 

02 

15 

04 

14 

13 

14 

20 

09 

09 

09 

 

132 

46,9 

4,1 

30,6 

8,2 

28,5 

26,5 

28,5 

40,8 

18,4 

18,4 

18,4 

 

68% 

23 

01 

13 

07 

04 

17 

11 

14 

08 

04 

07 

 

109 

62,2 

2,7 

35,1 

18,9 

10,8 

45,9 

29,7 

37,8 

21,6 

10,8 

18,9 

 

59,9% 

54,4 

3,7 

30,9 

15,4 

25 

36 

25,7 

34,5 

22,1 

17,8 

22,1 
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De acordo com a tabela 16, pode-se observar que os adjetivos escolhidos como 

melhores descritores dos ciganos segundo os participantes na Andaluzia foram 

machistas (56%), cerrados (38%), vividores (32%), tradicionalistas (32%) e religiosos 

(32%). Para os participantes na Catalunha, os adjetivos mais frequentes foram machistas 

(46,9%), tradicionalista (46,9%), orgullosos (40,8%), religiosos (40,8%) e pobres 

(30,6%). Os participantes em Madri escolheram machistas (62,2%), cerrados (45,9%), 

orgullosos (37,8%), pobres e religiosos (35,1%).  

Em geral, os eleitos como melhor descritores dos ciganos nas três regiões foram 

machistas, tradicionalistas, religiosos, cerrados e orgullosos. Interessante perceber que 

os adjetivos considerados mais frequentes para este grupo foram escolhidos em sua 

maioria, entre aqueles considerados negativos (61,2%; 68%; 59,9%, respectivamente).  

A contra imagem dos ciganos pelos participantes na Andaluzia foi representada 

pela ausência da escolha dos adjetivos competentes, tolerantes e cariñosos, além de 

observada a baixa frequência em relação aos adjetivos “disciplinados”, “inteligentes”, 

“honestos”, “tacaños” e “nacionalistas”. A contra imagem na Catalunha se deu em 

virtude da não escolha dos adjetivos competentes, tolerantes, disciplinados, inteligentes 

e nacionalistas, além de ser observada uma baixa frequência nos adjetivos “cariñosos”, 

“dialogantes”, “honestos”, “buena gente”, “sinceros”. Por fim, a contra imagem dos 

ciganos, pelos participantes em Madri foi observada pela ausência na eleição dos 

Neutros    

Nacionalistas 02 4,0 - 0,0 01 2,7 5,1 

Reservados 

Tradicionalistas 

Religiosos 

Conservadores 

02 

16 

16 

09 

4,0 

32 

32 

18 

08 

23 

20 

11 

16,3 

46,9 

40,8 

22,4 

03 

12 

13 

07 

8,1 

32,4 

35,1 

18,9 

9,5 

37,5 

36 

19,8 

 

Total 

 

45 

 

18,4% 

 

62 

 

31,9% 

 

36 

 

19,8% 

 



168 

 

adjetivos competentes, buena gente, hospitalarios, tolerantes, disciplinados e cariñosos, 

além da baixa frequência nos adjetivos “honestos”, “sinceros”, “cariñosos”, 

“dialogantes”, “tacaños” e “nacionalista”. 

Observa-se uma regularidade na contra imagem dos ciganos, em torno dos 

adjetivos “competentes” e “tolerantes”, não escolhidos por nenhum dos participantes das 

três regiões. Do mesmo modo, também se percebe uma baixa frequência nos adjetivos 

“disciplinados” e “cariñosos”.  

 

c) Sobre os marroquinos 

Os resultados observados para atribuição de adjetivos para os marroquinos 

estão descritos na Tabela 17.  

 

Tabela 17. Frequência de respostas para os adjetivos descritores dos marroquinos (N=136) 

ADJETIVOS COMUNIDADES AUTÔNOMAS  

 

Positivos 

Andaluzia  

(N=50) 

f           % 

Catalunha 

(N=49) 

f           % 

Madri 

(N=37) 

f           % 

 

% Total 

Competentes 

Honestos 

Buena Gente 

Sinceros 

Hospitalarios 

Hábiles 

Tolerantes 

Disciplinados 

Cariñosos 

Alegres 

Graciosos 

Inteligentes 

Seguros de si 

mismo 

06 

01 

03 

01 

04 

11 

02 

03 

- 

01 

- 

05 

05 

12 

2,0 

6,0 

2,0 

8,0 

22 

4,0 

6,0 

0,0 

2,0 

0,0 

10 

10 

04 

01 

06 

01 

03 

04 

- 

05 

- 

03 

- 

01 

01 

8,2 

2,0 

12,2 

2,0 

6,1 

8,2 

0,0 

10,2 

0,0 

6,1 

0,0 

2,0 

2,0 

05 

- 

01 

01 

07 

09 

01 

03 

- 

04 

- 

02 

03 

13,5 

0,0 

2,7 

2,7 

18,9 

24,3 

2,7 

8,1 

0,0 

10,8 

0,0 

5,4 

8,1 

11 

1,5 

0,7 

2,2 

10,3 

17,6 

2,2 

8,1 

0,0 

5,9 

0,0 

5,9 

6,6 

Dialogantes 

 

Total 

02 

 

44 

4,0 

 

17,7% 

02 

 

31 

  4,1 

 

12,9% 

03 

 

39 

8,1 

 

21,5% 

5,2 
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Observando a Tabela 17, para os participantes na Andaluzia os adjetivos mais 

frequentes para descrever os marroquinos foram machistas (78%), religiosos (72%), 

tradicionalistas (46%), e conservadores (44%) e reservados (42%). Para os participantes 

na Catalunha os adjetivos foram religiosos (91,8%), machistas (79,6%), tradicionalistas 

(53,1%), conservadores (53,1), pobres (36,7%). Em Madri, os adjetivos mais frequentes 

para escrever os marroquinos foram machistas (83,8%), religiosos (81,2%), 

tradicionalistas (51,3%) cerrados (37,8%) e reservados (32,4%). Os adjetivos mais 

escolhidos nas três regiões foram machistas, religiosos, tradicionalistas, conservadores e 

cerrados. No entanto, há um dado que parece interessante avaliar: a elevada eleição de 

adjetivos considerados neutros para o grupo dos marroquinos nas regiões pesquisadas 

(43,5%, 47,% e 38,7%, respectivamente). 

Negativos    

Machistas 

Tacaños 

Pobres 

Cabezotas 

Vividores 

Cerrados 

Ignorantes 

Orgullosos 

Vagos 

Exagerados 

Juerguistas 

 

Total 

39 

02 

14 

04 

04 

20 

03 

08 

- 

- 

02 

 

96 

78 

4,0 

28 

8,0 

8,0 

40 

6,0 

16 

0,0 

0,0 

4,0 

 

38,8% 

39 

02 

18 

02 

- 

17 

05 

04 

05 

02 

01 

 

95 

79,6 

4,1 

36,7 

4,1 

0,0 

34,7 

10,2 

8,2 

10,2 

4,1 

2,0 

 

39,6% 

31 

- 

10 

03 

01 

14 

01 

05 

04 

01 

02 

 

72 

83,8 

0,0 

27 

8,1 

2,7 

37,8 

2,7 

13,5 

10,8 

2,7 

5,4 

 

39,8% 

80,1 

2,9 

30,9 

6,6 

3,7 

37,5 

6,6 

12,5 

6,6 

2,2 

3,7 

 

 

Neutros    

Nacionalistas 06 12 04 8,2 01 2,7 8,1 

Reservados 

Tradicionalistas 

Religiosos 

Conservadores 

21 

23 

36 

22 

42 

46 

72 

44 

13 

26 

45 

26 

26,5 

53,1 

91,8 

53,1 

12 

19 

30 

08 

32,4 

51,3 

81,2 
21,6 

33,8 

50 

81,6 

41,2 

 

Total 

 

108 

 

43,5 

 

114 

 

47,5% 

 

70 

 

38,7% 
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Conforme já descrito anteriormente, a decisão sobre a “positividade”, 

“negatividade” e “neutralidade” dos adjetivos foi realizada através da avaliação de três 

juízes espanhóis, considerando apenas a lista de adjetivos e não os grupos envolvidos. 

Desta forma, não se desconsidera aqui a atribuição de caráter negativo, sobretudo aos 

adjetivos “religiosos”, “tradicionalistas” e “conservadores”, percebidos como descritores 

deste grupo.  

De acordo com estudos anteriores (Callejas, Solbes, Dopico & Escudero, 2011; 

García, 2013; Gonzaléz- Castro, et.al., 2009; Portes, Vickstrom & Aparicio, 2013), a 

associação dos marroquinos à imagem fechados na própria cultura, e “diferentes” dos 

europeus, relaciona-se a concepção de aculturação e de assimilação (Farjado, Patiño & 

Patiño, 2008), de modo que a inadaptação e não afiliação às normas e valores de um 

novo ambiente são apontados como principais justificativas para demonstrações de 

xenofobia na Europa (Cea D´Ancona, 2009; Cea D´Ancona & Valles Martínez, 2009). 

Ainda assim, optou-se por considerá-los neutros para uniformizar as análises e 

comparações intergrupos, uma vez que a porcentagem da soma entre as escolhas dos 

adjetivos positivos e negativos em todas as regiões estudadas ultrapassava 50% (56,5% 

na Andaluzia, 52,5% na Catalunha, e 61,3% em Madri), e ainda demonstravam 

diferenças marcantes e contrastes contundentes entre a atribuição de adjetivos positivos 

e negativos.  

Pela mesma tabela, pode-se observar que a contra imagem do marroquino, 

caracterizada pelos adjetivos não escolhidos pelos participantes, na Andaluzia foi 

marcada pelos adjetivos cariñosos, graciosos, vagos e exagerados, além de se observar 

uma baixa frequência para os adjetivos “honestos”, “sinceros”, “alegres”, “juerguistas” e 

“tolerantes”. Já a contra imagem dos marroquinos na Catalunha se caracterizou pela 

ausência na escolha dos adjetivos: tolerantes, cariñosos, graciosos e vividores, além da 
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baixa frequência na pontuação dos adjetivos “honestos”, “sinceros”, “inteligentes”, 

“seguros de si mesmo” e “juerguistas”. 

Por fim, a contra imagem dos marroquinos em Madri foi de que os marroquinos 

não são honestos, cariñosos, graciosos, além de se observar baixa frequência para os 

adjetivos “buena gente”, “sinceros”, “tolerantes”, “vividores”, “ignorantes” e 

“exagerados”. Cabe ainda destacar que os adjetivos “cariñosos” e “graciosos” não foram 

escolhidos por nenhum participante entre as três regiões estudadas.  

Resumindo os resultados apresentados, na Tabela 18 encontram-se os cinco 

adjetivos escolhidos como mais descritores dos três grupos estudados na temática 

étnica nas três Comunidades Autônomas na Espanha.  
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Tabela 18. Frequência de respostas para os cinco adjetivos apontados com os mais 

representativos para os espanhóis, ciganos e marroquinos  

ESPANHÓIS 

Andaluzia Catalunha Madri 

Buena gente Buena gente Alegres 

Hospitalarios Vividores Vividores 

Alegres Vagos Orgullosos 

Graciosos Juerguistas Vagos 

Juerguistas Nacionalistas Juerguistas 

 Tradicionalistas  

∑ positivos= 133 

∑ negativos= 91 

∑ neutro= 23 

∑ positivos=53 

∑ negativos=127 

∑ neutro=59 

∑ positivos=68 

∑ negativos=90 

∑ neutro=26 

CIGANOS 

Andaluzia Catalunha Madri 

Machistas Machistas Machistas 

Vividores Pobres Pobres 

Cerrados Orgullosos Cerrados 

Tradicionalistas Tradicionalistas Orgullosos 

Religiosos Religiosos Religiosos 

∑ positivos= 50 

∑ negativos= 150 

∑ neutro= 45 

∑ positivos=39 

∑ negativos=132 

∑ neutro=62 

∑ positivos=37 

∑ negativos=109 

∑ neutro=36 

MARROQUINOS 

Andaluzia Catalunha Madri 

Machistas Machistas Machistas 

Reservados Pobres Cerrados 

Tradicionalistas Tradicionalistas Reservados 

Religiosos Religiosos Tradicionalistas 

Conservadores Conservadores Religiosos 

∑ positivos= 44 

∑ negativos= 96 

∑ neutros= 108 

∑ positivos=31 

∑ negativos=95 

∑ neutros=114 

∑ positivos=39 

∑ negativos=72 

∑ neutros=70 

 

Na Tabela 18, pode-se observar que a coincidência em relação aos adjetivos 

usados para descrever os espanhóis entre três regiões foi de apenas 1/5 (juerguistas). Entre 

as Comunidades Autônomas da Andaluzia e da Catalunha a coincidência foi na proporção 

de 2/5, e entre as Comunidades Autônomas da Andaluzia e Madri, a mesma proporção foi 

observada. Em relação à descrição dos ciganos, comparando as três regiões, os adjetivos 

considerados como descritores coincidiram numa proporção 2/5 (machistas e religiosos). 

Entre as Comunidades Autônomas da Andaluzia e da Catalunha, e entre as Comunidades 
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Autônomas da Andaluzia e de Madri a coincidência entre os adjetivos considerados mais 

frequentes foi de 3/5. Já entre a Catalunha e Madri, a coincidência foi de 4/5. Para a 

descrição dos marroquinos, entre a coincidência entre as regiões foi de 3/5 (machistas, 

tradicionalistas e religiosos). Entre as Comunidades Autônomas da Andaluzia e da 

Catalunha foi de 4/5, e entre as Comunidades Autônomas da Catalunha e de Madri, a 

coincidência foi de 3/5.  

Os adjetivos considerados como descritores dos ciganos e dos marroquinos, 

quando comparados, revelaram semelhanças. Nos resultados relativos aos ciganos x 

marroquinos, os adjetivos “machistas” e “religiosos” foram utilizados para descrevem 

ambos os grupos em todas as Comunidades Autônomas, além dos adjetivos “pobres” e 

“tradicionalistas” que foram citados com frequência para descrever tanto os ciganos como 

os marroquinos. Avaliando a contra imagem dos grupos, também se observa semelhanças 

marcantes: para os participantes nas três regiões os ciganos não são competentes e não 

são tolerantes. Para os marroquinos, a contra imagem nas três regiões foi a de que eles 

não são carinhosos.  

No entanto, diferentemente do que se observou na amostra no Brasil, a 

associação às minorias sociais não parece seguir um padrão per si. No caso do Brasil, 

parece pertinente discutir se não há uma ideia subjacente sobre o estereótipo daqueles 

considerados enquanto minoria social, em virtude das semelhanças na atribuição de 

adjetivos aos negros e aos nordestinos.  

Embora os resultados também remontem o padrão observado na pesquisa no 

Brasil, que associa às minorias a características negativas e não associadas ao 

desenvolvimento e progresso, na Espanha, entretanto, os resultados parecem estar mais 

ligados à ideologia que permeia a ideia de “inadaptação dos outros”, advinda da crescente 

imigração nos países da Europa (Farjado, Patiño & Patiño, 2008; León del Barco, 
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Castaño, Carroza, 2010; Martínez, Tello & Braco, 2009; Muriel, Perosanz, Parra & 

Hérnandez, 2008). Isso pode ser observado através dos adjetivos escolhidos para 

descrevê-los, que não são apenas negativos, mas revelam diferenças marcantes entre 

àqueles eleitos para descrever os espanhóis. Tanto os ciganos como os marroquinos são 

percebidos como não pertencentes à cultura espanhola, sendo assim, suas diferenças 

imascaráveis, e acentuadas pela não adoção por parte destes grupos, de estratégias de 

aculturação.   

Em resumo, para descrever os dois grupos, conforme assumido na hipótese 3, 

quantitativamente foram utilizados nas três regiões mais adjetivos negativos para 

descrever tanto os ciganos como os marroquinos, quando comparados com os espanhóis. 

Precisamente o grupo dos ciganos foi aquele que recebeu o maior número de atribuições 

negativas em todas as regiões, em comparação aos demais grupos.  

Portanto, a partir dos resultados obtidos, também podemos afirmar os 

pressupostos da hipótese 3 em que, proporcionalmente, houve na Comunidade 

Autônoma da Andaluzia uma maior atribuição de adjetivos negativos para os ciganos 

(61%), em relação à Comunidade Autônoma da Catalunha (56%) e a Comunidade 

Autônoma de Madri (59%). No entanto não houve diferença entre a atribuição de 

adjetivos positivos para ciganos entre a Comunidade Autônoma da Andaluzia e a 

Comunidade Autônoma de Madri (20%), comparado a Comunidade Autônoma da 

Catalunha (17%).  

Também, conforme se assumiu na mesma hipótese, proporcionalmente, foi 

confirmada na Comunidade Autônoma de Madri (21%) a maior atribuição de adjetivos 

positivos em relação aos marroquinos, quando comparado a Comunidade Autônoma da 

Andaluzia (17%) e a Comunidade Autônoma da Catalunha (13%). A proporção para 
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atribuição de adjetivos negativos para os marroquinos foi curiosamente igual em todas 

as regiões (40%).  

No que se refere à avaliação dos adjetivos eleitos para o grupo dos ciganos e 

dos marroquinos, percebeu-se que a maior frequência dos adjetivos eleitos como mais 

descritores estavam situados entre os adjetivos negativos e neutros. Nenhum dos 

adjetivos escolhidos como os cinco mais frequentes foram classificados enquanto 

positivos, confirmando a hipótese 3.  

 

3.1.3.2. ANOVA para medidas repetidas para temática étnica  

Foram realizados Analises de Variância (ANOVA) para Medidas Repetidas 

(General Linear Model) para saber se (1) havia diferença entre à atribuição de adjetivos 

positivos para os ciganos e para os marroquinos em função da pertença regional, (2) para 

saber se havia diferença entre a atribuição de adjetivos negativos para os ciganos e 

marroquinos em função da pertença regional, e (3) para saber de havia diferença entre a 

avaliação global (positivos – negativos) para os ciganos e marroquinos em função da 

pertença regional.  

No que se refere à atribuição de adjetivos positivos para os ciganos e para os 

marroquinos, foi demonstrado que não houve uma diferença estatisticamente 

significativa entre as médias dos participantes para os dois grupos [F (1, 133) = 0,701, p 

=0,404]. Deste modo, pode-se afirmar que os ciganos (M=0,94) e os marroquinos 

(M=0.86) foram avaliados a partir da atribuição de adjetivos positivos de forma 

semelhante, sendo atribuídos poucos adjetivos positivos para ambos os grupos.  

Não obstante, também não foi observado o efeito de interação entre as 

atribuições positivas e à pertença regional [F (2, 133) = 0,463, p = 0,630]. Esse 

resultado demonstra que na comparação entre regiões, as médias dos participantes na 

Comunidade Autônoma da Andaluzia para atribuição de adjetivos positivos para os 
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ciganos (M=1,00; DP=1,07) e para os marroquinos (M=0,88; DP=1,21) não se 

diferenciaram em relação às respostas dadas pelos participantes na Comunidade 

Autônoma da Catalunha (M= 0,84; DP= 0,94, para os ciganos; M= 0,63; DP=0,93; para 

os marroquinos), tampouco das médias dos participantes na Comunidade Autônoma de 

Madri para ciganos (M=1,00; DP=0,97) e para os marroquinos (M=1,05; DP=1,18). 

Por outro lado, foi observada uma diferença estatisticamente significativa entre 

as médias dos participantes para a atribuição de atribuição de adjetivos negativos para 

os ciganos e para os marroquinos [F (1,133)=70,537, p=0,000]. Deste modo, a 

atribuição de adjetivos negativos foi maior para o grupo dos ciganos (M=2,88) do que 

para o grupo dos marroquinos (M=1,93). No entanto, não foi percebido o efeito de 

interação entre a atribuição de adjetivos negativos e a pertença regional dos 

participantes [F (2,113)= 0,825= 0.440]. Esses resultados demonstram que não houve 

diferenças na atribuição de adjetivos negativos entre as Comunidades Autônomas da 

Andaluzia, da Catalunha e de Madri, conforme se observa na Figura 3.  

 
Figura 3: Representação gráfica das distancias das médias para atribuição de adjetivos negativos 

para ciganos e marroquinos em função da pertença regional 
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Para a avaliação geral dos ciganos e marroquinos, os resultados observados 

obedecem ao mesmo padrão: As medias das avaliações entre os grupos são 

estatisticamente significativas [F (1,133)= 19, 545, p= 0,000], confirmando a avaliação 

mais positiva para os marroquinos (M=-1,08), do que para os ciganos (M=-1,94) e essas 

diferenças se diluem quando contrastadas com a pertença regional [F (2,133)= 0,652, p= 

0,523].  

De acordo com os resultados dessa temática, verificou-se que ambos os grupos 

foram percebidos de forma bastante negativa, quando comparados aos espanhóis, e que 

de fato, foram utilizados adjetivos descritores similares para os dois grupos. A partir dos 

resultados obtidos através da lista de adjetivo, pode-se perceber que houve uma 

tendência em eleger os adjetivos negativos e neutros para descrição dos grupos 

comparados. Quando avaliados em função das médias de atribuição de adjetivos 

positivos e negativos, foi percebido que os ciganos foram avaliados mais negativamente 

quando comparados aos marroquinos. No entanto, conforme discutido anteriormente, 

bem mais que apresentar um padrão estereotípico sobre as minorias sociais, parece 

haver um “policiamento” cultural baseado nas diferenças percebidas sobre as diversas 

etnias que convivem na Espanha.   

Esses resultados se mostram interessantes, quando se atenta para o fato de que 

se trata de dois grupos marginalizados na Espanha e a priori, por essa razão não 

hipotetizamos qual grupo seria mais negativamente avaliado. Contudo, podemos 

interpretar que embora aos marroquinos sejam associados à imigração ilegal e ao 

terrorismo (Basabe & Bobowik, 2011; Betancor, Rodríguez-Perez & Rodríguez, 2012; 

Callejas, Solbes, Dopico & Escudero, 2011; Calvo Buezas, 2000; Cea D´Ancona, 2009; 

Cea D´Ancona & Valles Martínez, 2009, Enesco, Navarro, Paradela & Guerrero, 2005; 

Techio (2011), Willis, Rodríguez Bailón & Moya, 2011), provavelmente, quando 
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comparados aos ciganos, se encontram de certa forma mais integrados à cultura 

espanhola.  

Os resultados a temática regional serão apresentados a seguir.  

 

3.1.3.3. Descrição da frequência da lista de adjetivos para a temática regional 

a) Sobre os espanhóis 

A segunda análise para as respostas obtidas para os espanhóis para a temática 

regional se justifica pela curiosidade em analisar se haveriam diferenças na atribuição de 

adjetivos aos espanhóis, quando os grupos de comparação eram andaluzes e catalães. 

Assim, as respostas obtidas com a lista de adjetivos foram contabilizadas e a frenquência 

de adjetivos foi registrada, resultando desta maneira nos cinco adjetivos considerados 

mais importantes apontados pelos participantes nas três Comunidades Autônomas. Os 

resultados para os espanhóis para a temática regional podem ser observados na Tabela 

19.  

Tabela 19. Frequência de respostas para os adjetivos descritores dos espanhóis (N=123) 

ADJETIVOS COMUNIDADES AUTÔNOMAS  

 

Positivos 

Andaluzia  

(N=50) 

f             % 

Catalunha 

(N=42) 

f           % 

Madri 

(N=31) 

f          % 

 

% Total 

Competentes 

Honestos 

Buena Gente 

Sinceros 

Hospitalarios 

Hábiles 

Tolerantes 

Disciplinados 

Cariñosos 

Alegres 

Graciosos 

Inteligentes 

Seguros de si 

mismo 

02 

03 

27 

03 

14 

03 

10 

01 

06 

31 

15 

02 

05 

4,0 

6,0 

54 

6,0 

28 

6,0 

20 

2,0 

12 

62 

30 

4,0 

10 

04 

- 

03 

01 

04 

- 

- 

01 

04 

05 

03 

02 

04 

9,5 

0,0 

7,1 

2,4 

9,4 

0,0 

0,0 

2,4 

9,5 

11,9 

7,1 

4,8 

9,4 

01 

01 

12 

01 

13 

02 

02 

- 

02 

13 

07 

02 

03 

3,2 

3,2 

38,7 

3,2 

41,9 

6,4 

6,4 

0,0 

6,4 

41,9 

22,6 

6,4 

9,7 

 5,7 

3,2 

34,1 

4,1 

25,2 

4,1 

9,7 

1,6 

9,7 

39,8 

20,3 

4,9 

9,7 

Dialogantes 

 

07 

 

14 

 

03 

 

7,1 

 

01 

 

3,2 

 

 8,9 
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De acordo com a Tabela 19, os adjetivos considerados melhores descritores 

para os espanhóis para os participantes que responderam a temática regional na 

Andaluzia foram alegre (62%), buena gente (54%), vividores (40%), orgullosos (36%), 

graciosos e juerguistas (30%). Já na Catalunha, os adjetivos escolhidos foram 

nacionalistas (54,8%), vagos (42,8%), ignorantes, orgullosos e tradicionalistas (40,5%). 

Interessante perceber que os adjetivos escolhidos como melhor descritores dos espanhóis 

para os participantes na Catalunha se situam entre aqueles classificados como negativos. 

Em Madri os adjetivos eleitos como melhores descritores dos espanhóis foram 

juerguistas (51,6%), hospitalarios (41,9%), alegres (41,9%), buena gente (38,7%) e 

tradicionalistas (35,5%). 

De maneira geral, os adjetivos mais escolhidos por toda a amostra foram 

alegres, buena gente, vividores, orgullosos e juerguistas. Comparando os resultados com 

os obtidos através da temática étnica, percebe-se que os adjetivos eleitos foram 

Total 129 51,8% 34 16,4% 60 40,8%  

Negativos    

Machistas 

Tacaños 

Pobres 

Cabezotas 

Vividores 

Cerrados 

Ignorantes 

Orgullosos 

Vagos 

Exagerados 

Juerguistas 

 

Total 

02 

01 

04 

08 

20 

01 

08 

18 

08 

08 

15 

 

93 

4,0 

2,0 

8,0 

16 

40 

2,0 

16 

36 

16 

16 

30 

 

37,4% 

08 

01 

06 

10 

15 

02 

17 

17 

18 

08 

15 

 

117 

19 

2,4 

14,3 

23,8 

35,7 

4,8 

40,5 

40,5 

42,8 

19 

35,7 

 

56,5% 

06 

- 

01 

02 

08 

03 

05 

08 

09 

06 

16 

 

64 

19,3 

0,0 

3,2 

6,4 

25,8 

9,7 

16,1 

25,8 

29 

19,3 

51,6 

 

43,5% 

13 

1,6 

8,9 

16,3 

34,9 

4,9 

24,4 

34,9 

28,4 

17,9 

37,4 

 

 

Neutros    

Nacionalistas 05 10 23 54,8 01 3,2 23,6 

Reservados 

Tradicionalistas 

Religiosos 

Conservadores 

02 

13 

05 

02 

4,0 

26 

10 

4,0 

01 

17 

02 

13 

2,4 

40,5 

4,8 

30,9 

01 

11 

04 

05 

3,2 

35,5 

12,9 

16,1 

3,2 

33,3 

8,9 

16,3 

 

Total 

 

27 

 

10,8% 

 

56 

 

27,4% 

 

23 

 

15,6% 
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exatamente os mesmos, embora, em ambos os resultados se observe baixas porcentagens 

– em torno de 35%.  

Sangrador (1996), Rodríguez e Moya (1998), há mais de 15 anos encontraram 

resultados semelhantes. Os referidos estudos revelaram que as características mais 

associadas aos espanhóis foram buena gente, alegres, abiertos, trabajadores, amantes de 

su tierra, amables, hospitalarios, juerguistas. Num estudo mais recente, Kersbergen 

(2010) destaca que aos espanhóis foram associados à imagem de alegres, bom vivant, e 

orgulhosos.  

Avaliando a contra imagem dos espanhóis na Andaluzia, percebe-se que todos 

os adjetivos foram escolhidos para representá-los pelo menos uma vez. Deste modo, 

podemos compreender a contra imagem através daqueles que obtiveram uma baixa 

frequência, como “disciplinados”, “tacaños” e “cerrados”. A contra imagem entre os 

participantes na Catalunha, representada pelos adjetivos não escolhidos, foi marcada 

pela ideia de que os espanhóis não são: “honestos”, hábiles” e “tolerantes”, além de 

haver tido uma baixa frequência nos adjetivos “sinceros”, disciplinados, “tacaños”, 

“reservados”. Por fim a contra imagem dos participantes em Madri foi representado pela 

ausência na escolha dos adjetivos “disciplinados” e “tacaños” para representar os 

espanhóis, além de se observar baixa frequência nos adjetivos “competentes”, 

“honestos”, “sinceros”, “dialogantes”, “nacionalistas” e “reservados”.  

 

b) Sobre os andaluzes 

Os resultados para os andaluzes podem ser observados na Tabela 20.  
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Tabela 20. Frequência de respostas para os adjetivos descritores dos andaluzes (N=123) 

 

Na Tabela 20, se pode perceber que os adjetivos descritores para os andaluzes, 

de acordo com os participantes na Andaluzia foram alegres (72%), graciosos (72%), 

ADJETIVOS COMUNIDADES AUTÔNOMAS  

 

Positivos 

Andaluzia  

(N=50) 

f              % 

Catalunha 

(N=42) 

f               % 

Madri 

(N=31) 

f             % 

 

% Total 

Competentes 

Honestos 

Buena Gente 

Sinceros 

Hospitalarios 

Hábiles 

Tolerantes 

Disciplinados 

Cariñosos 

Alegres 

Graciosos 

Inteligentes 

Seguros de si 

mismo 

02 

07 

27 

03 

14 

03 

02 

- 

11 

36 

36 

01 

03 

4,0 

14 

54 

6,0 

28 

6,0 

4,0 

0,0 

22 

72 

72 

2,0 

6,0 

- 

04 

22 

02 

16 

03 

- 

- 

11 

18 

16 

01 

04 

0,0 

9,5 

52,4 

4,8 

38,1 

7,1 

0,0 

0,0 

26,2 

42,8 

38,1 
2,4 

9,5 

02 

01 

10 

03 

14 

01 

02 

- 

05 

18 

15 

- 

02 

6,4 

3,2 

32,2 

9,7 

41,2 

3,2 

6,4 

0,0 

16,1 

58,1 

48,4 

0,0 

6,4 

3,2 

9,7 

48 

6,5 

35,8 

5,7 

3,2 

0,0 

21,9 

58,5 

54,5 

1,6 

7,3 

Dialogantes 

 

Total 

05 

 

150 

10 

 

62,5% 

05 

 

102 

11,9 

 

48,3% 

03 

 

76 

9,7 

 

53,1% 

10,6 

 

 

Negativos    

Machistas 

Tacaños 

Pobres 

Cabezotas 

Vividores 

Cerrados 

Ignorantes 

Orgullosos 

Vagos 

Exagerados 

Juerguistas 

 

Total 

02 

01 

02 

03 

15 

01 

01 

09 

07 

17 

16 

 

74 

4,0 

2,0 

4,0 

6,0 

30 

2,0 

2,0 

18 

14 

34 

32 

 

30,8% 

07 

02 

03 

02 

21 

01 

03 

02 

18 

10 

14 

 

83 

16,7 

4,8 

7,1 

4,8 

50 

2,4 

7,1 

4,8 

42,8 

23,8 

33,3 

 

39,3% 

04 

- 

- 

03 

04 

01 

03 

03 

07 

09 

09 

 

43 

12,9 

0,0 

0,0 

9,7 

12,9 

3,2 

9,7 

9,7 

22,6 

29 

29 

 

30,1 

10,6 

2,4 

4,1 

6,5 

32,5 

2,4 

5,7 

11,4 

26 

29,3 

31,7 

 

 

Neutros     

Nacionalistas - 0,0 07 16,7 01 3,2 6,5 

Reservados 

Tradicionalistas 

Religiosos 

Conservadores 

- 

05 

09 

02 

0,0 

10 

18 

4,0 

- 

09 

10 

- 

0,0 

21,4 

23,8 

0,0 

01 

08 

11 

03 

3,2 

25,8 

35,5 

9,7 

0,8 

17,9 

24,4 

4,1 

 

Total 

 

16 

 

6,7% 

 

26 

 

12.3% 

 

24 

 

16,8% 
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buena gente (54%), exagerados (34%) e juerguistas (32%). Na Catalunha, os adjetivos 

eleitos para descrever os andaluzes foram buena gente (52,4%), vividores (50%), alegres 

(42,8%), vagos (42,8%), hospitalarios e graciosos (38,1%). Em Madri, os adjetivos 

escolhidos para descrever os andaluzes foram alegres (58,1%), graciosos (48,4%), 

hospitalarios (41,2%), religiosos (35,5%) e buena gente (32,2%).  

Os adjetivos escolhidos pela maioria dos participantes foram alegres, graciosos, 

buena gente, hospitalarios e vividores, exceto o ultimo, todos são positivos. Destaca-se 

também que na condição de atribuição de características ao endogrupo, os adjetivos 

“alegres” e “graciosos” foram escolhidos por mais de 70% dos participantes na 

Andaluzia. No entanto, as porcentagens para os mesmos adjetivos não chegam a 45% na 

Catalunha.  

A contra imagem dos andaluzes na Andaluzia foi marcada pela ausência da 

escolha dos adjetivos “disciplinados”, “nacionalistas” e “reservados”. Também foi 

observada uma baixa frequência nos adjetivos “inteligentes”, “tacaños”, “cerrados”, 

“ignorantes”. Já na Catalunha, os adjetivos não escolhidos para representar os andaluzes 

foram “competentes”, “tolerantes”, “disciplinados”, “cerrados”, “reservados” e 

“conservadores” e a baixa frequência se deram nos adjetivos “inteligentes”, “cerrados”, 

“orgullosos”, “tacaños”, “cabezotas”, “sinceros”. Já a contra imagem dos andaluzes em 

Madri foi representada pela não escolha dos adjetivos “disciplinados”, “inteligentes”, 

“tacaños” e “pobres”. Também foi observada uma baixa frequência nos adjetivos 

“honestos”, “hábiles”, “cerrados”, “nacionalistas” e “reservados”. Assim, todos os 

participantes da amostra nas três regiões, os andaluzes não são disciplinados, e para 

aqueles da Catalunha e da Andaluzia, eles também não são reservados.  

Num estudo sobre como os andaluzes percebiam a si mesmos e aos demais 

membros das comunidades autônomas, Rodríguez e Moya (1998) encontraram que os 



183 

 

adjetivos juerguistas, graciosos, abiertos, alegres, exagerados, vivos, serviciales e vagos 

foram associados com mais frequencia para os andaluzes quando comparados aos 

vascos, galegos, catalães e espanhóis. O referido estudo também indicou que o 

estereótipo dos andaluzes era o mais unânime entre os grupos avaliados.  

 

c) Sobre os catalães 

Os resultados para os catalães podem ser observados na Tabela 21.  

 

Tabela 21. Frequência de respostas para os adjetivos descritores dos catalães (N=123) 

ADJETIVOS COMUNIDADES AUTÔNOMAS  

 

Positivos 

Andaluzia  

(N=50) 

f          % 

Catalunha 

(N=42) 

f         % 

Madri 

(N=31) 

f            % 

 

% Total 

Competentes 

Honestos 

Buena Gente 

Sinceros 

Hospitalarios 

Hábiles 

Tolerantes 

Disciplinados 

Cariñosos 

Alegres 

Graciosos 

Inteligentes 

Seguros de si 

mismo 

21 

01 

04 

02 

02 

10 

04 

13 

- 

03 

01 

04 

13 

42 

2,0 

8,0 

4,0 

4,0 

20 

8,0 

26 

0,0 

6,0 

2,0 

8,0 

26 

15 

03 

13 

09 

06 

03 

05 

11 

01 

07 

01 

14 

12 

35,7 

7,1 

30,9 

21,4 

14,3 

7,1 

11,9 

26,2 

2,4 

16,7 

2,4 

33,3 

28,6 

13 

02 

04 

03 

02 

05 

  01 

05 

- 

01 

- 

05 

11 

41,9 

6,4 

12,9 

9,7 

6,4 

16,1 

3,2 

16,1 

0,0 

3,2 

0,0 

16,1 

35,5 

39,8 

4,9 

17,1 

11,4 

8,1 

14,6 

8,1 

23,6 

0,8 

8,1 

1,6 

18,7 

29,3 

14,6 

 

 
Dialogantes 

 

Total 

04 

 

82 

8,0 

 

34,7% 

12 

 

112 

28,6 

 

56,3% 

02 

 

54 

6,4 

 

40% 
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A Tabela 21 mostra que os adjetivos escolhidos pelos participantes na 

Andaluzia para descrever os catalães foram orgullosos (58%), tacaños (56%), cerrados 

(48%), competentes (42%) e cabezotas (34%). Já quando se tratou da autoclassificação, 

os catalães se descreveram como sendo orgullosos (42.8%), nacionalistas (40,5%), 

competentes (35,7%), inteligentes (33,3%) e buena gente (30,9%). Em Madri, os 

adjetivos mais escolhidos para descrever os catalães foram nacionalistas (51,6%), 

tacaños (48,4%), orgullosos (48,4%), competentes (41,9%), seguros de si mismos, 

cerrados, reservados (35,5%). 

No geral, os adjetivos mais escolhidos como descritores dos catalães foram 

orgullosos, tacaños, nacionalista, competentes e cerrados. Entretanto, as porcentagens 

de escolha dos adjetivos foram baixas, resultando em uma média de eleição de 40% para 

cada adjetivo considerado como mais característico. Ou seja, a maior parte daqueles 

Negativos    

Machistas 

Tacaños 

Pobres 

Cabezotas 

Vividores 

Cerrados 

Ignorantes 

Orgullosos 

Vagos 

Exagerados 

Juerguistas 

 

Total 

02 

28 

01 

17 

- 

24 

- 

29 

- 

08 

01 

 

102 

4,0 

56 

2,0 

34 

0,0 

48 

0,0 

58 

0,0 

16 

2,0 

 

43,2% 

- 

11 

01 

08 

05 

08 

- 

18 

01 

01 

02 

 

54 

 

26,2 

2,4 

19 

11,9 

19 

0,0 

42,8 

2,4 

2,4 

4,8 

 

27,1% 

- 

15 

- 

06 

- 

11 

- 

15 

- 

04 

01 

 

48 

0,0 

48,4 

0,0 

19,3 

0,0 

35,5 

0,0 

48,4 

0,0 

12,9 

3,2 

 

35,5% 

1,6 

43,9 

1,6 

25,2 

4,1 

34,9 

0,0 

50,4 

0,8 

10,6 

3,2 

 

 

Neutros    

Nacionalistas 16 32 17 40,5 16 51,6 39,8 

Reservados 

Tradicionalistas 

Religiosos 

Conservadores 

16 

07 

- 

13 

32 

14 

0,0 

26 

07 

06 

- 

03 

16,7 

14,3 

0,0 

7,1 

11 

04 

- 

02 

35,5 

12,9 

0,0 

6,4 

27,6 

13,8 

0,0 

14,6 

 

Total 

 

52 

 

22,1% 

 

33 

 

16,6% 

 

33 

 

24,4% 
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considerados como mais típicos foram eleitos por menos da metade dos participantes. 

Quantitativamente, foram escolhidos mais adjetivos considerados negativos para 

representar os catalães, todavia, essa tendência não se revelou nas porcentagens 

observadas, havendo uma distribuição das escolhas entre os adjetivos classificados 

enquanto positivos negativos e neutros. Todavia, a imagem que os catalães têm sobre si 

mesmo é mais positiva, quando comparada às demais regiões, ressaltando o fenômeno 

do favoritismo endogrupal.  

Um aspecto importante a destacar é sobre a escolha do adjetivo “nacionalista”, 

eleito por 39,8% dos participantes como sendo um dos cinco adjetivos mais 

característicos dos catalães. Considerado neste estudo enquanto “neutro”, não se 

desconsidera aqui o seu aspecto idiossincrático, que revela a associação negativa à ideia 

de nacionalismo e separatismo e a questões de ordem política entre a Catalunha e as 

demais comunidades autônomas (Barranco, 2005; Herrera, 2010; Kersbergen, 2010; 

Rodríguez & Moya, 1998; Sangrador, 1996; Seixas, 1995). 

Pela mesma tabela, pode-se observar que a contra imagem dos catalães na 

Andaluzia foi representada pela ausência na escolha dos adjetivos “cariñosos”, 

“vividores”, “ignorantes”, “vagos” e “religiosos”, além de se notar uma baixa frequência 

nos adjetivos honestos, graciosos, pobres, juerguistas. A contra imagem dos catalães na 

Catalunha se caracterizou pela ausência na escolha dos adjetivos “machistas”, 

“ignorantes” e “religiosos”, além de se observar baixa Valencia na escolha dos adjetivos 

“cariñosos”, “graciosos”, “pobres”, “vagos”. Em Madri os adjetivos que não foram 

escolhidos para descrever os catalães foram: “cariñosos”, “graciosos”, “pobres”, 

“machistas”, “pobres”, “ignorantes” e “religiosos”.  
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Resumindo os resultados apresentados, na Tabela 22 encontram-se os cinco 

adjetivos escolhidos como melhores descritores dos três grupos da temática regional 

nas três Comunidades Autônomas na Espanha.  

Tabela 22. Frequência de respostas para os cinco adjetivos apontados com os mais 

representativos para os espanhóis, andaluzes e catalães  

ESPANHÓIS 

Andaluzia Catalunha Madri 

Buena gente Ignorantes Buena gente 

Alegres Orgullosos Hospitalarios 

Graciosos Vagos Alegres 

Vividores Nacionalistas Juerguistas 

Orgullosos Tradicionalistas Tradicionalistas 

Juerguistas   

∑ positivos= 129 

∑ negativos= 93 

∑ neutro= 27 

∑ positivos=34 

∑ negativos=117 

∑ neutro=56 

∑ positivos=60 

∑ negativos=64 

∑ neutro=23 

ANDALUZES 

Andaluzia Catalunha Madri 

Buena gente Buena gente Buena gente 

Alegres Hospitalarios Hospitalarios 

Graciosos Alegres Alegres 

Exagerados Graciosos Graciosos 

Juerguistas Vividores Religiosos 

 Vagos  

∑ positivos= 150 

∑ negativos= 74 

∑ neutro= 16 

∑ positivos=102 

∑ negativos=83 

∑ neutro=26 

∑ positivos=76 

∑ negativos=43 

∑ neutro=24 

CATALÃES 

Andaluzia Catalunha Madri 

Competentes Competentes Competentes 

Tacaños Buena gente Seguros de si mismo 

Cabezotas  Inteligentes Tacaños 

Cerrados Orgullosos Cerrados 

Orgullosos Nacionalistas Orgullosos 

  Nacionalistas 

  Reservados 

∑ positivos= 82 

∑ negativos= 102 

∑ neutros= 52 

∑ positivos=112 

∑ negativos=54 

∑ neutros=33 

∑ positivos=54 

∑ negativos=48 

∑ neutros=33 

 

Na Tabela 22, pode-se observar que a descrição dos espanhóis entre as três 

regiões não houve coincidência entre os adjetivos escolhidos, no entanto, entre as 

Comunidades Autônomas da Andaluzia e de Madri a coincidência foi na proporção de 
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3/5, e entre a Catalunha e as demais regiões, essa proporção cai para 1/5. Em relação à 

descrição dos andaluzes, comparando as três regiões, os adjetivos considerados como 

descritores coincidiram numa proporção de 3/5 (buena gente, alegres e graciosos). Entre 

as Comunidades Autônomas da Catalunha e de Madri a proporção é de 4/5. Para 

descrever os catalães, comparando as três Comunidades Autônomas, a coincidência na 

escolha dos adjetivos foi de 2/5. Entre as Comunidades Autônomas da Andaluzia e de 

Madri foi de 4/5 e entre as Comunidades Autônomas da Catalunha e de Madri, a 

proporção foi de 3/5.   

Estudos anteriores sobre estereótipos regionais na Espanha estão em 

consonância com os resultados deste estudo. Por exemplo, Sangrador (1996) em um 

estudo realizado com uma amostra representativa de mais de 2.000 espanhóis em todas 

as comunidades autônomas revelou que as características mais atribuídas aos andaluzes 

foram alegres, abertos, boa gente, graciosos, amáveis e festeiros (o equivalente em 

português a “juerguistas”). Enquanto aos catalães foram atribuídos os adjetivos: 

tacanhos, trabalhadores, independentes, fechados, separatistas, empreendedores, 

egoístas, individualistas, materialistas, ambiciosos e antipáticos. No mesmo estudo, 

quando perguntados sobre com que membros de comunidades autônomas não gostariam 

de trabalhar, os catalães foram os mais rejeitados.  

Os resultados reportados reproduzem os aqui encontrados: uma imagem 

estereotípica com conotação negativa sobre os catalães, e por outro lado, uma imagem 

estereotípica mais positiva em relação aos andaluzes. No entanto, se se observa as 

características que se consideram como positivas e típicas dos andaluzes, percebe-se que 

estas são distintas das associadas aos catalães. Os adjetivos considerados como 

descritores dos andaluzes e dos catalães revelam as diferenças percebidas entre os 

grupos. A comparação entre andaluzes x catalães evidencia que não houve coincidência 
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entre os adjetivos usados para descrever cada um dos grupos. Os adjetivos “buena 

gente”, “alegres”, “graciosos”, “hospitalarios” foram descritores apenas dos andaluzes, 

enquanto os adjetivos “competentes”, “tacaños”, “cerrados”, “orgullosos” foram 

utilizados apenas para descrever os catalães.  

Muito embora esse estudo não tenha tido como pretensão saber quais os 

adjetivos melhor avaliados pelos participantes, é possível pensar que “alegres”, 

“graciosos”, e “buena gente”, associados aos andaluzes, sejam igualmente positivos aos 

adjetivos “inteligentes” e “competentes”, associados somente aos catalães, mas 

diferentemente valorizados socialmente. Moya (1994) segure uma divisão dimensional 

entre adjetivos positivos, assinalando diferenças entre as competências social e 

intelectual. Fiske e colaboradores (2002) também propõem uma divisão em dimensões e 

assinalam diferenças entre as dimensões de sociabilidade, competência, status e 

competitividade, que será mais bem avaliado no estudo 3.   

Em resumo, para descrever os dois grupos, conforme assumido na hipótese 4, 

quantitativamente foram utilizados mais adjetivos positivos quando se tratou de 

conteúdo autoclassificatórios. De um modo geral, foram usados mais adjetivos positivos 

para descrever os andaluzes do que para descrever os catalães. Já para os adjetivos 

negativos, para as os participantes da Comunidade Autônoma da Catalunha e de Madri 

avaliaram mais negativamente os espanhóis, e para os da Comunidade Autônoma da 

Andaluzia foram os catalães os que mais receberam adjetivos negativos.   

Portanto, a partir dos resultados obtidos, podemos afirmar que, em relação à 

hipótese 4, proporcionalmente, houve na Comunidade Autônoma da Andaluzia uma 

maior atribuição de adjetivos positivos os andaluzes (62,5%), em relação Comunidade 

Autônoma da Catalunha (48,3%) e a Comunidade Autônoma de Madri (53,1%). Em 

relação à atribuição de adjetivos negativos para o mesmo grupo, foi na Comunidade 
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Autônoma da Catalunha onde se encontrou uma maior atribuição (39,3%), quando 

comparado com a Comunidade Autônoma da Andaluzia (30,8%) e a Comunidade 

Autônoma de Madri (30,1%).  

Para a descrição dos catalães, houve na Comunidade Autônoma da Catalunha 

uma maior atribuição de adjetivos positivos (56%), em relação à Comunidade Autônoma 

de Madri (40%) e Comunidade Autônoma da Andaluzia (34%). Em relação à atribuição 

de adjetivos negativos aos catalães, a maior atribuição de adjetivos negativos se deu na 

Comunidade Autônoma da Andaluzia (43%), comparado com Comunidade Autônoma 

de Madri (35%) e com a Comunidade Autônoma da Catalunha (27%), também, 

conforme se assumiu na mesma hipótese.  

Avaliando a contra imagem dos dois grupos, também se observa diferenças 

interessantes: para os participantes das três Comunidades Autônomas os andaluzes não 

são disciplinados, Para os participantes em Madri, os andaluzes também não são 

inteligentes, nem tacaños, nem pobre, e para os participantes na Catalunha, os andaluzes 

também não são competentes, nem tolerantes, nem reservados, nem conservadores.  Para 

os catalães, a contra imagem nas três Comunidades Autônomas foi a de que eles não 

são.ignorantes e nem religiosos. Para os participantes das Comunidades da Andaluzia e 

de Madri, os catalães também não são cariñosos e vividores.  

Considerando os adjetivos eleitos para o grupo dos andaluzes, foram percebidos 

que as características relacionadas à sociabilidade (buena gente, alegres, graciosos, 

hospitalarios), e menos prestigiosas (vividores, vagos, juerguistas), enquanto para os 

catalães foram relacionados características relacionadas à intelectualidade e prestígio 

(competentes, inteligentes, seguros de si) e baixa sociabilidade (tacaños, cerrados, 

orgullosos, reservados). 
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3.1.3.4. ANOVA para medidas repetidas para temática regional 

Foram realizados Analises de Variância (ANOVA) para Medidas Repetidas 

(General Linear Model) para saber se (1) havia diferença entre à atribuição de adjetivos 

positivos para os andaluzes e para os catalães em função da pertença regional, (2) para 

saber se havia diferença entre a atribuição de adjetivos negativos para os andaluzes e 

catalães em função da pertença regional, e (3) para saber de havia diferença entre a 

avaliação global (positivos – negativos) para os andaluzes e catalães em função da 

pertença regional.  

No que se refere à atribuição de adjetivos positivos para os andaluzes e para os 

catalães, foi demonstrado que houve uma diferença estatisticamente significativa entre 

as médias dos participantes para os dois grupos [F (1, 118) = 13,739, p =0,000]. Deste 

modo, pode-se afirmar que os andaluzes (M=2,70) tiveram uma maior atribuição de 

adjetivos positivos, que os catalães (M=2,06), muito embora em ambos os casos essas 

médias tenham sido baixas. Em relação à interação entre a atribuição de adjetivos 

positivos e a pertença regional, também foi verificado significância estatística [F (2,118) 

=9,689, p=0,000]. No entanto, após realização do post hoc de Bonferroni, estas 

diferenças não foram confirmadas. Uma das explicações prováveis é que as respostas 

tenham gerado uma maior variabilidade interna do que externa, conforme se observa na 

Figura 4.  
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Figura 4. Representação gráfica das distancias das médias para atribuição de adjetivos positivos 

para andaluzes e catalães em função da pertença regional 

 

 

Em relação à atribuição de adjetivos negativos, foi observado que não houve 

diferença significativa entre as medias atribuídas para o dois grupos [F (1,118)= 0,644, 

p=0,424], de modo que as medias de atribuição de adjetivos negativos para andaluzes 

(M=1,65) e para catalães (M=1,77) não foram estatisticamente significativa. 

Inicialmente foi percebido o efeito de interação ente a atribuição de adjetivos negativos 

e a pertença regional [F (2,118)= 8,573, p= 0,000], no entanto, após realização do teste 

post hoc de Bonferroni,essas diferenças não se mostraram significantes.  

Comparando por fim, a avaliação global (positivos-negativos) entre andaluzes 

e catalães os resultados se repetem: há diferenças significativas entre a avaliação entre 

os grupos [F (1,118)= 6,503, p=0,012], e entre as regiões [F (2,118)= 10,736, p=0,000], 

após realização do post hoc de Bonferroni, essas diferenças não se mostram 

estatisticamente significativas.  
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De uma maneira geral, o conteúdo dos estereótipos foi mais positivo em relação 

aos andaluzes do que em relação aos catalães. Conforme já citado, no entanto, é 

importante avaliar sobre as idiossincrasias desta pretensa positividade. Gonzaléz (2001) 

fala da existência de uma hierarquia valorativa de lugares geográficos, que diz respeito à 

avaliação que temos a respeito do lugar onde vivemos e também a forma como 

avaliamos os outros lugares. Seus resultados demonstraram que as dimensões adquiridas 

a partir de participantes universitários sobre os estereótipos regionais estavam 

organizados a partir dos eixos rural/urbano; atrasado/moderno e ancião/jovem.  

Assim, o referido autor referencia a influência e o efeito da mídia na vinculação 

de noticias que corroboram a ideia de que o Norte da Espanha é triste e sério, o Sul é 

alegre, o campo é atrasado, a cidade é jovem e moderna, e assim por diante. No entanto, 

essa não é uma associação recente. Ferrol (1981) já denunciava uma visão da Andaluzia 

atrasada e predominantemente associada à de turismo. E como o próprio já admitia, os 

estereótipos têm certa permanência e algum grau de duração. 

Rodríguez e Moya (1998) afirmaram haver tido um interesse no estudo sobre os 

estereótipos regionais na Espanha pelas décadas de 1980 e 1990, e já afirmavam haver 

uma imagem consensual e estável dos membros das diferentes comunidades autônomas, 

quando comparada estudo precursor de Rodríguez Sanabara, em 1963. De fato, isso 

pode ser confirmado através de resultados de estudos anteriores.  

Por exemplo, o Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, conduziu um 

estudo em 1994 sobre estereótipos regionais e obteve que os andaluzes eram vistos como 

sendo “alegres”, “graciosos”, “juerguistas”, “charlatanes” e “hospitalarios”; e os catalães 

como sendo “tacaños”, “independientes”, “orgullosos”, “empreendedores” e “cerrados”. 

Considerando que foi utilizando uma lista diferente da que foi utilizada neste estudo, os 

resultados ainda são mais contundentes: Passados anos, os estereótipos sobre andaluzes 



193 

 

e catalães ainda são semelhantes aos obtidos anteriormente (Campos & Fernandéz, 

2004; Mercadé, 1989; Rodríguez & Moya, 1998; Rodríguez, Sabucedo & Arce, 1991; 

Sangrador, 1996).  

Por fim, é certo que o processo de estereotipar está na base da discriminação e 

forma a parte cognitiva do processo discriminativo. Contudo, não é sempre que leva a 

atitudes discriminatórias. No caso dos estereótipos das comunidades autóctones na 

Espanha, apesar de haver claramente um processo interno e forte de estereotipar frente a 

determinados grupos que parecem atravessar anos sem muitas alterações, não parece 

existir de forma direta o mesmo tipo de discriminação que há em relação aos outros 

grupos estudados, como os marroquinos e os ciganos (Cea D´Ancona, 2009).  

 

3.1.4. Considerações sobre o Estudo I 

O estudo I utilizou-se da técnica da lista de adjetivos (checklist), inaugurada 

por Kartz e Braly na década de 1930, para analisar os cinco adjetivos consideramos 

como mais característicos para cinco grupos no Brasil e cinco grupos na Espanha. No 

entanto, os estereótipos não se fundamentam em apenas uma lista de características 

atribuídas pelas pessoas, mas, sobretudo, nas explicações subjacentes que unem esses 

adjetivos. Através dos resultados obtidos, é possível perceber aproximações ideológicas 

sobre quais são as características preferencialmente associadas aos grupos considerados 

majoritários e àqueles considerados minoritários, tanto pela escolha dos adjetivos, 

quanto pela “não escolha”, expressa pela contra imagem.  

No Brasil, aos negros e aos nordestinos – grupos considerados minoritários – 

foram atribuídos os mesmos adjetivos: alegre, batalhador, trabalhador, simpático, 

sonhador. Da mesma forma. para as duas temáticas, esses mesmos adjetivos se 

repetiram para o grupo nacional. Deste modo, parece haver uma identificação aparente 
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entre as características atribuídas aos brasileiros com as atribuídas aos grupos 

minoritários. Por outro lado, os adjetivos inteligente, independente e civilizado foram 

utilizados apenas para descrever os brancos e os sulistas, grupos considerados 

majoritários.  

Enquanto no Brasil, o grupo nacional foi avaliado de forma semelhante aos 

grupos minoritários, na Espanha observou-se uma distinção nitidamente marcada entre 

todos os grupos avaliados. Na comparação entre espanhóis, ciganos e marroquinos, os 

adjetivos associados aos espanhóis – considerados como grupo majoritário na temática 

étnica – não coincidiram com nenhum adjetivo associado aos dois grupos. Para essa 

comparação, os adjetivos atribuídos aos espanhóis foram buena gente, alegres, 

vividores, orgullosos, juerguistas. Aos ciganos e aos marroquinos foram associados aos 

adjetivos machistas, pobres, cerrados, tradicionalistas e religiosos.  

Quando comparados aos andaluzes e catalães, aos espanhóis foram atribuídos os 

mesmos adjetivos utilizados na temática étnica, no entanto, houve uma aproximação 

entre àqueles e os atribuídos aos andaluzes. Os andaluzes foram descritos como buena 

gente, hospitalarios, alegres, graciosos e vividores. Já aos catalães foram atribuídos os 

adjetivos competentes, tacaños, cerrados, orgullosos e nacionalistas.  

Considerando as especificidades da escolha destes, tem-se em estudos anteriores 

(Camino et.al., 2001; Fiske et. al., 2002; Gonzaléz, 2001; Lima, 2004; Moya, 1994; 

Zárate, Garcia, Garza & Hitlan, 2004) uma tentativa de compreensão e classificação dos 

adjetivos, com base na semântica e na valorização social distinta que se aplica a cada 

um deles. Deste modo, para estudos posteriores, é importante ressaltar a diferença entre 

adjetivos serem considerados enquanto positivos, e dentre esses, quais são os mais 

valorizados socialmente. No entanto, é possível observar que houve, nos dois países, a 
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tendência em atribuir aos grupos considerados majoritários características tidas como 

instrumentais, que se referem à competência e a sucesso profissional, como por 

exemplo, “inteligente”, “competentes”, “independente”, “rico”.  

Outro ponto comum entre Brasil e Espanha, se refere aos resultados atribuídos à 

temática regional. Podemos verificar que, em acordo com Gonzaléz (2001), as 

dimensões adquiridas através dos estereótipos regionais se organizaram de uma forma 

muito semelhante aos eixos por ele definido como rural/urbano e atrasado/moderno. 

Assim, tem-se que no Brasil, os nordestinos e na Espanha os andaluzes, se situariam nos 

eixos “rural” e “atrasado”, do mesmo modo que os sulistas e os catalães estariam nos 

eixos “urbano” e “ moderno”.  

No que se refere à descrição dos conteúdos autoclassificatórios, em ambos os 

países houve a confirmação do favoritismo endogrupal, que segundo Tajfel (1982), da 

comparação grupal não resulta necessariamente em avaliação negativa do outro grupo, 

mas sim em uma tendência a avaliar mais positivamente o próprio grupo. Os 

participantes tanto no Nordeste quanto no Sul atribuíram uma maior porcentagem de 

adjetivos positivos para caracterizar o próprio grupo, da mesma forma que os andaluzes 

e os catalães na Espanha. No entanto, a comprovação estatística através dos testes da 

ANOVA para Medidas Repetidas asseverou esses resultados apenas para amostra 

brasileira.  

Os resultados dos testes estatísticos para a temática étnico –racial nos dois países 

apresentam padrões distintos. Enquanto no Brasil, há um mascaramento do racismo, sob 

a justificativa forjada de igualdade, na Espanha, os imigrantes marroquinos e ciganos 

são abertamente percebidos como estrangeiros à formação cultural espanhola e ambos 

os grupos obtiveram baixas médias no que concerne à atribuição de adjetivos positivos 
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em todas as Comunidades Autônomas. Esses dados não são necessariamente bons, no 

entanto, sabê-los torna mais fácil o combate e a prevenção de atitudes etnocêntricas e 

discriminatórias.  

Por outro lado, os resultados para a temática racial no Brasil indicaram uma 

diferença estatisticamente significativa em função da média de atribuição de adjetivos 

positivos, sendo os negros avaliados de forma mais positiva que os brancos. Esses 

resultados vão ao encontro às novas expressões do racismo, uma vez que pelas normas 

antirracistas, o racismo se revelaria não mais pela atribuição de traços negativos, mas 

sim pela negação de traços positivos (Lima, 2004; Pettigrew & Meertens, 1995; Vala, 

Lopes & Brito). Entretanto há de se assumir que esses resultados podem ter sido dados 

em função da norma da desejabilidade social, uma vez que ficou clara a comparação 

entre os grupos neste estudo.  

No próximo estudo, passaremos a avaliar o conteúdos dos estereótipos, a partir 

do método da associação livre de palavras. Deste modo, analisaremos os dados 

fornecidos por uma nova amostra de estudantes no Brasil e na Espanha, com a 

finalidade de observar se há semelhanças com os resultados aqui encontrados.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EESSTTUUDDOO  IIII::  ““EEVVOOCCAANNDDOO  OOSS  OOUUTTRROOSS””  DDOO  BBRRAASSIILL  EE  

DDAA  EESSPPAANNHHAA  
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3.2. “Evocando os outros” do Brasil e da Espanha 

3.2.1. Método 

O estudo II tem como objetivo analisar o conteúdo dos estereótipos através das 

representações sociais dos grupos considerados majoritários e daqueles considerados 

minoritários no Brasil e na Espanha, por meio de associação livre de palavras, evocados 

a partir das palavras indutoras: “brasileiros”, “negros” e “brancos”, “nordestinos” e 

“sulistas” no Brasil e das palavras indutoras “españoles”, “gitanos” e “marroquís”, 

“andaluces” e “catalanes”, na Espanha.  

A teoria das representações apresentou-se como sendo teorias do senso 

comum, uma vez que tem como objetivo tornar familiar algo que conceitualmente nos é 

distante, através dos processos de ancoragem e objetivação (Farr, 1995; Moscovici, 

2003). Trata-se então de uma abordagem psicossociológica sobre como se constrói o 

pensamento social (Álvaro & Garrido, 2006; Camino, 1996; Chaves & Silva, 2011).  

Deste modo, essa teoria se constitui enquanto construção do conhecimento 

social, e sendo assim, o preconceito compreendido como pensamento social e como um 

fenômeno nascido no interior das relações intergrupais, pode ser analisado em suas 

dimensões cognitivas, afetivas, avaliativas e simbólicas, a partir do modo como o 

conhecimento sobre os grupos são organizados em termos de imagens e conceitos e 

como estes estão vinculados ao comportamento das pessoas.  

No terreno das R.S, a teoria do Núcleo Central, proposta por Jean Abric em 

1976, é uma abordagem estrutural cujo cerne apoia-se na ideia de que as representações 

podem ser hierarquizadas em torno de um sistema central e um sistema periférico. Esses 

sistemas são complementares e correspondem, respectivamente, ao conteúdo estável e 

ao conteúdo flexível das representações.  
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Em linhas gerais, a abordagem estrutural da Teoria do Núcleo Central é 

complementar a teoria das representações sociais e sustenta que toda representação 

social se organiza em torno de um sistema central e de um sistema periférico. Segundo 

Sá (1996), o sistema central é o onde se situa o núcleo central - lócus hierarquicamente 

mais importante da representação social. O núcleo central estaria ligado à memória 

coletiva e a história do grupo, por conter elementos consensuais, estáveis e mais 

permanentes, sendo menos passíveis de mudança. Estes também determinariam o 

comportamento do sujeito em relação ao objeto da representação social.  

Já no sistema periférico haveria a integração de elementos provenientes de 

experiências e histórias individuais. Para Sá (op. cit.), o sistema periférico tem um 

caráter funcional, por ser mais sensível ao contexto imediato, tem funções de regulação 

e de adaptação e serve de proteção para o sistema central. Deste modo, na prática, os 

elementos centrais seriam aqueles mais acessíveis à nossa memória evocativa, e os 

elementos periféricos, menos acessíveis, porém, importantes para dar sentido a 

representação.  

Em resumo, o sistema central corresponde às ideias mais recorrentes e 

acessíveis à memória coletiva do grupo, e sendo assim, representa as representações 

consensuais e homogêneas. Por ser consensual, o sistema central abriga as ideias 

estáveis e mais resistentes à mudança, enquanto o sistema periférico permite a 

integração de representações contraditórias e seu conteúdo é flexível e mais 

heterogêneo. 

A teoria do Núcleo Central nos permite conhecer hierarquicamente de que 

forma estão organizados os conteúdos das representações, e precisamente nesse estudo, 

avaliar os conteúdos centrais e os conteúdos periféricos dos grupos aqui estudados. Para 

a análise da estrutura representacional dos grupos, utilizou-se o software EVOC 2000, 
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desenvolvido por Vergès (2003). O programa realiza a distribuição do conjunto de 

palavras – respostas através da combinação dos critérios de frequência de evocação e 

ordem média de evocação de cada palavra e a com isso, possibilita a configuração 

daquelas que possivelmente pertencem ao núcleo central da representação e do sistema 

periférico. Assim, são a partir desses critérios que são definidos quatro quadrantes que 

conferem diferentes graus de centralidade as palavras que os compõem (Sá, 2002).  

Embora se assuma aqui não termos a intenção de uma análise dos estereótipos 

baseada estritamente na teoria das representações sociais, a Teoria do Núcleo Central se 

mostra metodologicamente coerente com os objetivos desta tese, uma vez que 

compreende a importância das representações e de sua função simbólica da construção 

do real. As hipóteses específicas deste estudo orientam a busca de resultados em função 

do método proposto deste estudo II.  

 

Hipótese 1: Em relação ao conteúdo dos estereótipos raciais no Brasil, espera-

se que na cidade estudada no Nordeste, por ser a região aonde há mais concentração de 

pessoas autodeclaradas negras, haja – comparativamente – uma ancoragem em 

elementos mais positivos dos conteúdos evocados em relação aos negros. Do mesmo 

modo, espera-se encontrar uma ancoragem em elementos positivos em relação aos 

brancos na cidade estudada na região Sul. De modo geral, espera-se também encontrar 

uma maior ancoragem em elementos negativos em relação aos negros em todas as 

regiões estudas, quando comparados aos brancos, uma vez que se supõe que a esse 

grupo ainda se associe elementos relativos ao período da escravidão no Brasil.  

 

Hipótese 2: Em relação ao conteúdo dos estereótipos regionais, espera-se 

encontrar uma ancoragem em elementos negativos em relação aos nordestinos em 
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relação aos conteúdos evocados pelos participantes da região Centro Oeste e Sul. 

Ademais, espera-se que a pertença regional para os participantes do Nordeste e do Sul 

seja o suficiente para que haja uma ancoragem em elementos positivos quando se tratar 

da evocação dos conteúdos autoclassificatórios.  

 

Hipótese 3: Em relação ao conteúdo dos estereótipos étnicos na Espanha, 

espera-se encontrar diferenças nos conteúdos evocados em função do maior contato 

concreto e simbólico em relação aos ciganos e marroquinos, que supõe-se acontecer na 

região da Andaluzia e na região de Madrid, respectivamente.  

 

Hipótese 4: Em relação aos estereótipos regionais, espera-se que a pertença 

regional para os participantes da Andaluzia e da Catalunha seja o suficiente para que 

haja uma ancoragem em elementos positivos quando se tratar da evocação dos 

conteúdos autoclassificatórios.  

 

3.2.1.1. Participantes 

- NO BRASIL 

a) Temática racial  

Participaram deste estudo 123 estudantes universitários sendo 37,3 % da região 

Nordeste, 22 % da região Sul e 40,7% da região Centro Oeste. Como características 

gerais da amostra total, 76,7% eram do sexo feminino, 79,2% estavam solteiros, 52,1% 

se autodeclararam brancos, 51,7% possuíam emprego e estavam concentrados na classe 

média (65,5%). A média da idade da amostra foi de 22,4 anos (dp= 6,03). A 

distribuição detalhada da amostra pode ser observada na Tabela 23.  

 



202 

 

Tabela 23. Dados sócio demográficos da amostra distribuídos em função do sexo, cor, estado 

civil, classe social, condição laboral para a temática racial no Brasil (N=123)  

 

Variáveis 

Frequência por Região  

 

% Total da amostra 

válida 

Centro 

Oeste 

(N=50) 

 

Nordeste 

(N=46) 

 

Sul 

(N=27) 

Sexo     

Masculino 02 22 04 23,3 

Feminino 47 24 21 76,7 

Não respondeu 

 

Cor 

01           - 02  

Negro 02 - - 1,7 

Branco 22 21 19 52,1 

Moreno 17 21 06 37 

Outra 

Não respondeu 

07 

02 

04 

- 

- 

02 
9,2 

     

Estado civil     

Casado/morando junto 15 04 03 18,3 

Separado/divorciado - - 03 2,5 

Solteiro 34 42 19 79,2 

Não respondeu 

 

Classe Social 

01 - 02  

Alta 01 03 01 4,2 

Média 26 34 18 65,5 

Média Baixa 18 09 04 26,1 

Baixa 04 - 01 4,2 

Não respondeu 

 

01 - 03  

Trabalha     

Sim 35 12 15 51,7 

Não 

Não respondeu 

14 

01 

34 

- 

10 

02 
48,3 

     

 

b) Temática regional 

Participaram deste estudo 124 estudantes universitários sendo 39,4 % da região 

Nordeste, 22,6 % da região Sul e 37,9% da região Centro Oeste, das cidades 

anteriormente citadas. Como características gerais da amostra total, 79,3% eram do sexo 

feminino, 82,6% estavam solteiros, 49,6% se autodeclararam brancos, 57% não 

possuíam emprego e estavam concentrados na classe média (63,3%). A média da idade 

da amostra foi de 22,4 anos (dp= 6,8). A distribuição detalhada da amostra pode ser 

observada na Tabela 24.  



203 

 

 

Tabela 24. Dados sócio demográficos da amostra distribuídos em função do sexo, cor, estado 

civil, classe social, condição laboral para a temática regional no Brasil (N=124)  

 

Variáveis 

Frequência por Região  

% Total da amostra 

válida Centro 

Oeste 

(N=47) 

 

Nordeste 

(N=49) 

 

Sul 

(N=28) 

Sexo     

Masculino 11 12 22 20,7 

Feminino 35 36 25 79,3 

Não respondeu 

 

Cor 

01 

 

       01 01  

 

Negro 02 06 - 6,6 

Branco 18 21 21 49,6 

Moreno 23 17 06 38 

Outra 

Não repondeu 

 

03 

01 

04 

01 

- 

01 
5,8 

Estado civil     

Casado/morando junto 04 06 02 9,9 

Separado/divorciado 02 04 01 5,8 

Solteiro 20 37 23 82,6 

Viúvo 

Não respondeu 

 

- 

01 

01 

01 

01 

01 
1,7 

Classe Social     

Alta 02 02 01 4,2 

Média 29 30 17 63,3 

Média Baixa 12 15 08 29,2 

Baixa 03 01 - 3,3 

Não respondeu 

 

01 01 02  

Trabalha     

Sim 18 17 17 43 

Não 

Não respondeu 

28 

01 

31 

01 

10 

01 
57 

     

 

- NA ESPANHA  

a) Temática étnica 

Participaram deste estudo 138 estudantes universitários sendo 29% da 

Comunidade Autônoma de Madri, 35,5 % da Comunidade Autônoma da Andaluzia e 

35,5% da Comunidade Autônoma da Catalunha. Como características gerais da amostra 

total, 76,8% eram do sexo feminino, 84,1% estavam solteiros, 74,6% não possuíam 
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emprego e estavam concentrados na classe média (65,9%). A média da idade da amostra 

foi de 21,4 anos (dp= 5,5). A distribuição detalhada da amostra pode ser observada na 

Tabela 25.  

 

Tabela 25. Dados sócio demográficos da amostra distribuídos em função do sexo, estado civil, 

classe social e condição laboral para a temática étnica na Espanha (N=138)  

 

Variáveis 

Frequência por Região  

% Total da amostra 

Válida Andaluzia 

(N=49) 

Catalunha 

(N=49) 

Madri 

(N=40) 

Sexo     

Masculino 06 08 18 23,2 

Feminino 

Não respondeu 

43 

- 

41 

- 

22 

- 
76,8 

 

Estado civil 

    

Casado/morando junto 04 06 07 12,3 

Separado/divorciado 02 - 03 3,6 

Solteiro 

Não respondeu 

43 

- 

43 

- 

30 

- 
84,1 

 

Classe Social 

    

Alta 02 02 - 2,9 

Média 32 30 29 65,9 

Média Baixa 15 15 11 29,7 

Baixa - 02 - 1,4 

Não respondeu 

 

- - -  

Trabalha     

Sim 03 16 16 25,4 

Não 

Não respondeu 

46 33 24 74,6 

     

 

 

b) Temática regional 

Participaram deste estudo 124 estudantes universitários sendo 23,4 % da 

comunidade autônoma de Madri, 39,5 % da comunidade autônoma da Andaluzia e 

37,1% da comunidade autônoma da Catalunha. Como características gerais da amostra 

total, 71% eram do sexo feminino, 91% estavam solteiros, 85,5% não possuíam 

emprego e estavam concentrados na classe média (62,6%). A média da idade da amostra 
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foi de 21,2 anos (dp= 6,14). A distribuição detalhada da amostra pode ser observada na 

Tabela 26.  

 

Tabela 26. Dados sócio demográficos da amostra distribuídos em função do sexo, estado civil, 

classe social e condição laboral para a temática regional na Espanha (N=124) 

 

Variáveis 

Frequência por Região  

% Total da amostra 

válida Andaluzia 

(N=49) 

Catalunha 

(N=46) 

Madri 

(N=29) 

Sexo     

Masculino 14 12 10 29 

Feminino 35 34 20 71 

Não respondeu 

 

Estado civil 

- - -  

Casado/morando junto 02 05 02 7,4 

Separado/divorciado 02 -  1,6 

Solteiro 

Não respondeu 

45 

- 

39 

02 

28 

- 
91 

 

Classe Social 

    

Alta 01 01 02 3,3 

Média 30 30 18 62,6 

Média Baixa 17 12 09 30,9 

Baixa 01 02 01 3,3 

Não respondeu 

 

- 01 -  

Trabalha     

Sim 02 08 08 14,5 

Não 

Não respondeu 

47 

- 

38 

- 

22 

- 
85,5 

     

 

A técnica de amostragem em ambos os países foi do tipo não probabilística 

intencional por quota e o critério de inclusão dos estudantes universitários foi o contato 

prévio, acessibilidade, disponibilidade e propensão à participação na pesquisa. 

 

3.2.1.2. Instrumento 

Para a obtenção dos dados foi utilizada a técnica de associação livre de 

palavras, a qual os participantes descreveram as primeiras palavras ou expressões que 

vieram à mente a partir de perguntas indutoras em relação a cada grupo estudado. Para 
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cada temática cada estudante respondia separadamente às três perguntas referentes aos 

grupos estudados, conforme o exemplo utilizado no Brasil, para a temática racial: 

“Quais são os primeiros pensamentos, ideias ou palavras que veem a sua 

mente quando você ouve a palavra “brasileiros?” 

“Quais são os primeiros pensamentos, ideias ou palavras que veem a sua 

mente quando você ouve as palavras pessoas negras?” 

“Quais são os primeiros pensamentos, ideias ou palavras que veem a sua 

mente quando você ouve as palavras pessoas brancas?” 

 

3.2.1.3. Procedimento para análise dos dados  

As análises dos dados obtidos através das perguntas indutoras, sobre o 

brasileiro, sobre o negro e sobre o branco, para a temática racial; sobre o brasileiro, o 

nordestino e o sulista, para a temática regional no Brasil e através das perguntas 

indutoras sobre o espanhol, sobre cigano e sobre o marroquino, para a temática étnica; 

sobre o espanhol, foram procedidas através de três fases.  

Primeiramente foram realizadas leituras flutuantes sobre o material colhido. 

Posteriormente, para cada pergunta foram realizadas categorizações, com o objetivo de 

agrupar as respostas semelhantes, transformando-as, quando necessário, em palavras ou 

expressões, como por exemplo, “um povo que batalha muito para obter o que quer” em 

“batalhadores”. Para tanto, contou-se com a presença de três juízes e foi adotado um 

critério de concordância de 2/1. Importante ressaltar que para a pesquisa realizada na 

Espanha, tivemos a presença de um juiz de nacionalidade espanhola, visando assim uma 

melhor compreensão do sentido das respostas e de seus referidos sinônimos.  

Finalmente, os dados foram processados através do software EVOC, 

desenvolvido por Vergès (2003). Esta análise permite atribuir o grau de importância das 

palavras evocadas em relação às representações dos grupos estudados, tendo em vista os 
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critérios de frequência e ordem média de evocação (O.M.E.), possibilitando assim 

identificar os elementos do núcleo central e do sistema periférico das representações.  

É importante ressaltar que os critérios utilizados em todas as análises no Brasil 

e na Espanha, seguiram os parâmetros propostos por Sá (2002) e Oliveira, Fischer, 

Texeira, Sá e Gomes (2010) para frequência média do termo evocado (acima da média) 

e para a ordem de evocação (mais próxima de um e menor do que a média ponderada). 

Esses valores são fornecidos pelo EVOC a cada análise.  

Desta forma, as palavras localizadas no quadrante superior esquerdo, formam o 

provável núcleo central da representação e apresentam maior frequência e ordem média 

de evocação mais próxima a um. Os quadrantes superior e inferior direito correspondem 

ao sistema periférico, e também são chamados primeira e segunda periferia, 

respectivamente. Estão no sistema periférico às palavras que apresentaram alta ou baixa 

frequência (acima ou abaixo da média) e ordem de evocação mais distante de um (maior 

do que a média ponderada). O último quadrante, denominado de zona de contraste, 

foram aqueles que atenderam ao critério de importância, mas não de saliência 

(frequência menor do que a média e ordem de evocação mais próxima de um), 

localizados no quadrante inferior esquerdo (Oliveira et. al.). 
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3.2.2. Resultados relativos à associação livre de palavras no Brasil 

 

A partir das análises processadas pelo software EVOC, foram observadas as 

estruturas representacionais referentes a cada pergunta indutora. É importante destacar 

que, para cada análise, os índices de referência em relação à frequência média do termo 

evocado e ordem média de aparição (O.M.E.) variaram em função do tamanho da 

amostra e, por conseguinte, em função da quantidade de palavras evocadas. Os 

parâmetros foram empregados, segundo Oliveira et. al. (2010), e para frequência média 

do termo evocado foi considerado o valor acima da média e para a ordem de evocação 

considerou-se um valor mais próximo de um e menor do que a média ponderada, dados 

fornecidos na própria analise do EVOC.  

A seguir serão apresentados os resultados da associação livre de palavras para o 

grupo nacional, realizado através da análise das amostras das duas temáticas em cada 

região. Após uma leitura flutuante do material, optou-se por apresentar os resultados em 

conjunto, sem separação por temática apenas para este grupo. Deste modo, os resultados 

são fruto das respostas sobre os brasileiros, na temática racial, como também das 

respostas obtidas através dos participantes que responderam na temática regional.  

 

a)  Brasileiros, por participantes no Nordeste. 

Para a pergunta indutora sobre os brasileiros no Nordeste, foram encontradas 

292 evocações, sendo 160 palavras diferentes entre si. Foram consideradas para esta 

análise apenas as palavras que foram citadas por pelo menos quatro vezes, equivalente a 

8,75% do conjunto total, que corresponderam a 46,9% de palavras evocadas. Segundo 

Vergér (1994, apud Sá, 2002), esse tipo de “limpeza” é apropriado e torna a 

representação mais saliente. Os parâmetros utilizados foram: frequência média de seis e 
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ordem média de evocação de dois. As palavras que provavelmente configuram o núcleo 

central se encontram no quadrante superior esquerdo, sendo alegres a palavra mais 

frequente (f=20). Os resultados podem ser observados na Tabela 27. 

 

Tabela 27. Evocações livres para o estímulo indutor “brasileiros” para participantes no 

Nordeste, pela frequência média e ordem média de evocação (N=91). 
 O.M.E. < 2,0 O.M.E. ≥ 2,0 

Freq. 

Med. 

Termo evocado 

 

Freq. 

 

O.M.E 

 

Termo evocado Freq. O.M.E 

 

 

 

≥ 06 

Alegres 20 1,90 Acolhedores 06 2,50 

Batalhadores 14 1,85 Corrupção 10 2,30 

Mistura 06 1,00 Futebol 07 2,57 

Raças 06 1,00    

Simpáticos 10 1,90    

Trabalhadores 10 1,90    

 

 

< 06 

Fortes 04 1,00 Bonitas 04 3,00 

Orgulho 04 1,25 Conformismo 05 3,80 

Samba 04 2,00 

 

 

A representação dos brasileiros incorpora aspectos centrais às características 

tidas como típicas do povo brasileiro (alegres, batalhadores, simpáticos, trabalhadores) e 

se relacionam com a ideia da miscigenação como característica da composição da 

população brasileira, representada pelos termos mistura e raça. No sistema periférico 

das representações, junto com elementos que fazem referência a dimensão central que 

parece caracterizar o povo brasileiro, (acolhedores), aparecem termos que se referem 

elementos culturais (futebol e samba) e a aspectos negativos (corrupção e 

conformismo), que possivelmente indica a desaprovação dos participantes ao sistema 

político no Brasil e ao comportamento político do brasileiro. Na zona de contraste 

aparecem os termos fortes e orgulho, que junto com termos do sistema periférico 

apresentam aspectos positivos relacionados aos brasileiros, e ao mesmo tempo reforçam 

as evocações contidas no núcleo central.  
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b) Brasileiros, por participantes no Sul. 

Para os participantes no Sul, o resultado da associação livre para a palavra 

brasileiro gerou 67 palavras diferentes, de um total de 142 evocações. Considerou-se 

para a análise as palavras que foram citadas por pelo menos três vezes, significando 

14,9% do conjunto total que corresponderam a 52,8% do total de evocações. Foi 

utilizada como parâmetros a frequência média de cinco e a ordem média de evocação de 

dois. Foi observado que, do mesmo modo que ocorreu nos resultados da amostra no 

Nordeste, a palavra alegres apareceu com o maior número de evocações (f=12), 

conforme se observa na Tabela 28. 

 

Tabela 28. Evocações livres para o estímulo indutor “brasileiros” para participantes no Sul, pela 

frequência média e ordem média de evocação (N=55). 

 O.M.E. < 2,0 O.M.E. ≥ 2,0 

Freq. 

Med. 

Termo evocado Freq. O.M.E Termo evocado Freq. O.M.E 

 

 

≥ 5 

Alegres 12 1,42 Batalhadores 07 2,14 

Carnaval 07 1,71 Corrupção 10 2,60 

Mistura 07 1,86 Festa 06 2,67 

Raças 07 1.86 Futebol 11 2,45 

   Samba 05 2,80 

< 5    Persistentes 03 2,00 

 

Os elementos que compõe o núcleo central da representação do brasileiro no 

Sul estão ancorados em características positivas relacionadas características imputadas 

ao povo brasileiro (alegres), à ideia de miscigenação (mistura e raças) e aspectos 

culturais (carnaval). Importante salientar que os mesmos elementos centrais nesta 

representação (alegres, miscigenação e raça), também foram apresentados como 

cognições estruturantes na percepção do brasileiro para os participantes no Nordeste.  

No sistema periférico, situados no quadrante superior e inferior do lado direito, 

encontra-se elementos que reforçam os elementos do núcleo central referidos a aspectos 
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culturais (festa, futebol, samba). Também se observa elementos conflitantes na 

representação do brasileiro, uma vez apresenta a ideia de somos um povo que batalha, 

que persiste, mas, que ao mesmo, somos corruptos e/ou convivemos com a corrupção. 

A zona de contraste nesta análise está representada pela ausência de evocações 

no quadrante, e alguns autores denominam de zona muda. (Menin, 2006; Naiff, Naiff & 

Souza, 2009; Oliveira & Costa, 2007; Oliveira, 2013). No entanto, importante ressaltar 

que esta ausência não se constitui pela parte “inconsciente” das representações. Ao 

contrário, Oliveira e Costa (2007) ressaltam que em geral esse fenômeno acontece, 

sobretudo quando existem objetos mais fortemente marcados por valores e normas 

sociais, e quando os sujeitos percebem que se encontram numa situação onde há 

elementos expressáveis, ou seja, o que imaginam ser a “boa resposta”, ou o discurso 

politicamente correto. Deste modo, a zona muda é a representação conscientemente não 

expressa, não verbalizada pelos sujeitos.  

Como neste caso a zona muda está situada na zona de contraste, onde caberiam 

os elementos pouco citados, porém mais acessíveis à evocação, pode-se supor que a 

imagem do brasileiro pelos participantes do Sul está estruturada em torno das evocações 

do núcleo central e do sistema periférico.  

 

c) Brasileiros, por participantes no Centro Oeste.  

A associação livre para a palavra brasileiros no Centro Oeste resultou em 288 

evocações, e destas 104 eram palavras diferentes. Nesta analise foram consideradas 

apenas as palavras com que obtiveram a frequencia igual ou superior a cinco, 

configurando 13,5% do conjunto total que correspondeu a 56,3% do total de evocações. 

Foi observado que, do mesmo modo que ocorreu nos resultados das amostras anteriores, 

a palavra alegres apareceu com o maior número de evocações (f=32). As palavras foram 
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distribuídas considerando a frequencia média de dez e a ordem média de aparecimento 

de dois.  

 

Tabela 29. Evocações livres para o estímulo indutor “brasileiros” no Centro Oeste, pela 

frequência média e ordem média de evocação (N=97). 

  O.M.E. < 2,0 O.M.E. ≥ 2,0 

Freq. 

Med. 

Termo evocado  Freq. O.M.E. Termo evocado Freq O.M.E. 

 

 

≥ 10 

Alegres 32 1,56 Carnaval 13 2,00 

Batalhadores 17 1,65 Corrupção 14 2,57 

Futebol 07 1,69 Mistura 11 2,10 

   Raças 11 2,10 

 

 

 

< 10 

 

 

 

Malandros 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

1,78 

 

Acolhedores 09 2,33 

Acomodados 07 2,14 

Desenvolvimento 05 3,00 

Desigualdade 06 3,50 

Festeiros 07 2,57 

Trabalhadores 05 2,40 

   

 

A análise das evocações pelos participantes no Centro Oeste, observada na 

Tabela 29, aponta para um provável núcleo central da representação social do brasileiro 

estruturado em torno de elementos que se relacionam a características típicas do povo 

como a alegria e ao fato de serem batalhadores, como também à elementos da cultura 

brasileira, como neste caso, o futebol.  

Chama atenção o fato de que a percepção do elemento formador do povo 

brasileiro expresso pela expressão “mistura de raças”, nesta representação deixa de ser 

central e passa a ser periférico. A corrupção e o carnaval também aparecem como 

elementos associados ao brasileiro na primeira periferia. Na segunda periferia é possível 

perceber um entendimento ambíguo sobre o brasileiro, expresso por dimensões 

contrárias, expressas por elementos positivos, como o acolhimento e a predisposição ao 

trabalho, quanto negativos, como à desigualdade no Brasil e a acomodação do 

brasileiro. A zona de contraste reforça a ideia de que no Brasil há corrupção e pessoas 
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corruptas, expressa pela evocação da palavra “malandros”, como uma característica do 

brasileiro. 

De modo geral, para essa amostra, composta por participantes no Nordeste, no 

Sul e no Centro Oeste, a representação do brasileiro é positiva e associada à dimensão 

da afetividade, uma vez que a palavra “alegres” apareceu como elemento central nas 

três análises. Também é possível verificar que o conteúdo evocado ao se pensar no 

brasileiro está ancorado em elementos culturais, como o futebol, e o carnaval, e no 

entendimento de que somos um povo mestiço, mesclado, misturado. Essas ideias 

aparecem tanto como elementos centrais quanto periféricos. Como elemento negativo, a 

corrupção aparece de forma marcante como elemento periférico, situando na primeira 

periferia em todas as três análises realizadas.  

Considerados em conjunto, os elementos que constituíram a representação dos 

brasileiros podem ser classificados em quatro categorias: Dimensão socioafetiva 

(alegres, batalhadores, simpáticos, trabalhadores, acolhedores) Aspectos culturais 

(futebol, samba, carnaval, festa), Formação racial (mistura e raças) e Aspectos negativos 

(corrupção, conformismo). De uma forma geral, as todas as categorias estiveram 

presentes, porém, é possível ressaltar algumas diferenças de ênfase observadas entre as 

regiões.  

No Nordeste tanto os elementos centrais quanto os periféricos tenderam a 

representação dos brasileiros, com base na dimensão socioafetiva. Foram utilizados 

mais termos para referir às características do povo brasileiro em geral. No Sul, houve 

uma ênfase em representar os brasileiros a partir dos aspectos culturais e as palavras 

carnaval (núcleo central), festa, futebol e samba (primeira periferia) apareceram como 

estruturais. No Centro Oeste a representação do brasileiro resultou em numero maior de 

palavras compondo os quatro quadrantes, no entanto, e possível observar que dentre os 
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elementos centrais e os periféricos, a ênfase na descrição dos brasileiros se evidencia a 

partir da dimensão socioafetiva e dos aspectos negativos. A formação racial esteve 

presente em todas as representações.  

A seguir, seguiremos com as análises temáticas no Brasil, com o objetivo de 

observar as semelhanças e diferenças em função os conteúdos evocados a partir da 

comparação entre os grupos negros/brancos, nordestinos/sulistas.  
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3.2.2.1. Temática racial 

d) Negros, por participantes no Nordeste. 

A associação livre para o estímulo indutor negros no Nordeste resultou em 100 

evocações, sendo 53 palavras diferentes. Para esta análise considerou-se apenas àquelas 

que foram citadas pelo menos três vezes, correspondendo a 17% do conjunto total de 

palavras que representaram 52% das evocações. Como mais frequentes destacam-se as 

palavras iguais (f=11) e preconceito (f=11). As palavras foram distribuídas 

considerando a frequência média de cinco e a ordem média de aparição foi de dois.  

 

Tabela 30. Evocações livres para o estímulo indutor “negros” no Nordeste, pela frequência 

média e ordem média de evocação (N =46) 

 O.M.E. < 2,0 O.M.E. ≥ 2,0 

Freq. 

Med. 

Termo evocado Freq. O.M.E. Termo evocado Freq. O.M.E. 

≥ 5 Iguais 11 1,09 Discriminação 06 2,67 

Preconceito 11 1,72 Sofrimento 06 2,00 

      

 

 

< 5 

Batalhadores 04 1,50 Marginalizados 04 2,75 

Fortes 03 1,00 Racismo 03 2,00 

Normais 

 

04 

 

1,00    

 

Na representação dos negros pelos participantes no Nordeste, aos elementos 

presentes no núcleo central se incorpora a ideia de igualdade racial, entretanto, a 

igualdade é dividida com o preconceito (Tabela 30, quadrante superior esquerdo). No 

entanto, é possível verificar que o significado positivo refletivo pela “igualdade” é 

confrontado por elementos negativos no sistema periférico (discriminação, sofrimento, 

marginalizados, racismo). A ideia de igualdade racial, expressa também na zona de 

contraste (normais) aparece submetida à discriminação e a marginalização dos negros 

no Brasil. Na zona de contraste também há elementos positivos, que se referem à luta e 

força.  
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A representação dos negros com base na igualdade e “normalidade”, situados 

respectivamente no núcleo central e na zona de contraste, parecem refletir a ideia do 

mito de democracia racial, inaugurado por Gilberto Freyre, em Casa Grande e Senzala, 

que buscaram relativizar os preconceitos e discriminações existentes no Brasil em 

relação ao negro. O que é evidente nesta representação é a forma como esses elementos 

normativos convivem de forma ambígua com a afirmação do preconceito, discriminação 

e racismo.  

 

e) Negros, por participantes no Sul.  

Para os participantes no Sul, o resultado da associação livre gerou 41 

evocações, sendo 27 palavras diferentes. Considerou-se 27% do conjunto total, cujas 

palavras foram evocadas pelo menos por duas vezes, representando 51,2% das 

evocações. Tal como na análise no Nordeste, a palavra preconceito apareceu com o 

maior número de evocações (f=6), conforme se observa na Tabela 31. Foi utilizada 

como parâmetros para a distribuição de palavras a frequência média de quatro e a ordem 

média de evocação de 1,5.  

 

Tabela 31. Evocações livres para o estímulo indutor “negros” para participantes no Sul, pela 

frequência média e ordem média de evocação (N=27)  
 O.M.E. < 1,5 O.M.E. ≥ 1,5 

Freq. 

Med. 

Termo evocado Freq. O.M.E. Termo evocado Freq. O.M.E. 

 

≥ 4 

Escravidão 04 1,00 Preconceito 06 1,50 

      

 

 

< 4 

Injustiçados 02 1,00 Batalhadores 03 1,67 

Sofrimento 

 

02 

 

1,00 

 

Iguais 02 1,50 

Luta 02 1,50 

 

A análise das evocações pelos participantes no Sul aponta para um provável 

núcleo central da representação social do negro estruturado em torno do período da 

escravidão. Esse conteúdo simbólico é reforçado no sistema periférico pelas palavras 
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“preconceito”, “batalhadores”, “luta” e na zona de contraste (injustiçados, sofrimento). 

Nesta representação é importante destacar o deslocamento da ideia de igualdade entre 

negros e brancos para o sistema periférico, com a incorporação de elementos referidos à 

sobrevivência.  

 

f) Negros, por participantes no Centro Oeste.  

O estímulo indutor negros para os participantes no Centro Oeste resultou em 

61 palavras distintas, num total de 124 evocações. Somente foram consideradas na 

análise àquelas citadas por pelo menos três vezes (19,7% do conjunto total) que 

corresponderam a 53,2% do total de evocações. Conforme observado nas outras 

representações dos negros, o termo preconceito obteve a o maior número de evocações 

(f=12), no entanto, se situa no sistema periférico. Foi utilizada como critério para a 

distribuição de palavras a frequência média de cinco, e a ordem média de evocação de 

1,90.  

Tabela 32. Evocações livres para o estímulo indutor “negros” para participantes no Centro 

Oeste, pela frequência média e ordem média de evocação (N=50). 

 O.M.E. < 1,90 O.M.E. ≥ 1,90 

Freq. 

Med.  

Termo evocado Freq. O.M.E. Termo evocado Freq. O.M.E. 

 

≥ 5 

Batalhadores 09 1,89 Preconceito 12 2,42 

Discriminação 08 1,62 

Iguais 05 1,20 

Marginalizados 07 1,86 

 

 

< 5 

Cotas 03 1,00 Alegres 03 2,33 

Escravidão 03 1,33 Racismo 

 

03 

 

2,00 

 Fortes 03 1,67 

Injustiçados 02 1,00 

 

De acordo com a Tabela 32, os elementos que compõe o núcleo central da 

representação do negro são representados pelas evocações “batalhadores”, 

“discriminação”, “iguais” e “marginalizados”. É possível verificar que mais uma vez a 
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ideia de igualdade entre negros e brancos aparece como central, embora incorporada à 

elementos negativos, como a discriminação e a marginalização dos negros.  

Os elementos periféricos (preconceito, racismo) reforçam a ideia contida no 

núcleo central. Na zona de contraste também se observa elementos negativos na 

representação do negro, uma vez apresenta a ideia de que foram escravizados e que 

sofrem injustiças no Brasil (escravidão, injustiçados). Também aparece pela primeira 

vez a ideia das cotas sociais como um elemento relacionado aos negros. A alegria e a 

força também foram pontuadas.  

Analisando as três representações, pode-se apreender quatro categorias a 

partir dos elementos que as constituíram: Igualdade racial (iguais, normais), Marco 

histórico (Escravidão, luta), Condição social (discriminação, marginalizados, 

injustiçados, preconceito, racismo, sofrimento), e Dimensão socioafetiva (alegres, 

fortes, batalhadores). Houve uma ênfase na estruturação da representação dos negros 

através termos contidos na categoria “condição social” em todas as regiões. E embora as 

evocações “batalhadores” tenham aparecido em todas as representações, ela parece ter 

sido estruturada em torno de elementos justificadores do enfrentamento da própria 

condição: de marginalização, de discriminação, de preconceito.  

No entanto, ao comparar as análises nas três regiões, parece interesse ressaltar 

para o fato de que o racismo apenas aparece enquanto elemento periférico, apesar do 

preconceito e da discriminação aparecerem enquanto estruturas cognitivas 

representativas do núcleo central e da primeira periferia. 

Esse resultado parece indicar que o estereótipo do negro é composto de 

crenças e ideias socialmente partilhadas em todas as regiões, aspecto que infirma a 

hipótese 1, que previa uma ancoragem de elementos positiva pelos participantes no 

Nordeste. Desta forma, os dados confirmam os estudos de Costa Júnior (2013) e Naiff, 
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Naiff e Souza (2009). Ambos utilizaram a mesma técnica e comprovaram a associação 

ao negro a elementos negativos, como o preconceito e o racismo.  

É possível perceber semelhanças entre esses dados e os resultados obtidos no 

estudo I, ao mesmo tempo em que esclarece as incongruências não reveladas, ou 

veladas, através da lista de adjetivos. Os resultados para a temática racial indicam que o 

adjetivo batalhadores foi escolhido por 63,8% para representar os negros e a ideia de 

igualdade foi expressa na comparação com o grupo dos brasileiros: foram utilizados os 

mesmos adjetivos para representar os dois grupos. A contraimagem, no entanto, revelou 

diferenças nos adjetivos menos utilizados para representar os grupos e para os negros o 

adjetivo rico não foi utilizado por nenhum dos participantes. 

Portanto, o negro foi representado por elementos negativos, apesar da 

contradição expressa pelo elemento normativo da igualdade entre negros e brancos, 

imposta por nossa sociedade marcadamente antirracista. Entretanto, diferentemente do 

que ocorreu com as representações do brasileiro, que foram ancoradas na dimensão da 

afetividade e pareceram estarem mais associadas a elementos culturais e/ou elementos 

constitutivos próprios do povo brasileiro, as representações do negro parecem indicar 

uma avaliação da condição social do negro no Brasil.  

As lacunas preenchidas entre os resultados do estudo I e os resultados aqui 

obtidos ressaltam as diferenças percebidas entre brasileiros e negros, e confirmam os 

estudos que apontam que apesar do forte discurso amparado socialmente da democracia 

social, os negros constituem no Brasil um grupo racializado (Camino et. al., 2013; 

Camino, et. al., 2001, Costa Júnior, 2013; Dahia, 2008, França, 2011; Guimarães, 2004; 

Lima & Vala, 2004a, 2005; Martins, 2012, Nogueira, 2006; Oliveira Filho, 2009; 

Oliveira, 2013; Pereira et. al., 2011).  
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g) Brancos, por participantes no Nordeste.  

Para a pergunta indutora sobre os brancos no Nordeste, foram encontradas 102 

evocações, sendo 44 palavras diferentes. Para esta análise foram consideradas apenas as 

palavras que foram citadas por pelo menos três vezes, que equivaleu a 18,2% do 

conjunto total de palavras e foram correspondentes a 61,8% do total de evocações. Foi 

observado que a expressão “pessoas normais” apareceu com o maior numero de 

evocações (f=13). Foi utilizada como critério para a distribuição de palavras nesta 

análise a frequência abaixo ou acima de cinco e a ordem média de evocação de 1,5.  

 

Tabela 33. Evocações livres para o estímulo indutor “brancos” para participantes no Nordeste, 

pela frequência média e ordem média de evocação (N=46) 

 O.M.E. < 1,5 O.M.E. ≥ 1,5 

Freq. 

Med. 

Termo evocado 

 

Freq. 

 

O.M.E. 

 

Termo evocado Freq. O.M.E 

 

≥ 5 

Igual 09 1,33 Arrogantes 07 2,14 

Normais 13 1,00 Preconceituosos 06 1,67 

Pessoas 13 1,00    

Todos 09 1,33 

   

 

< 5 

Bem 04 1,00 Melhores 03 1,67 

Sucedidos 

 

04 

 

1,00 Oportunidades 03 1,67 

 

A representação dos brancos através da análise das evocações pelos 

participantes no Nordeste (Tabela 33) aponta para um provável núcleo central 

estruturado em torno da ideia de que todos são iguais, e de que as pessoas brancas são 

pessoas normais. (igual, normais, pessoas, todos). No entanto, os elementos periféricos 

denunciam as diferenças existentes possivelmente entre brancos e negros. Já na primeira 

periferia se observa os elementos negativos “arrogantes” e “preconceituosos”, resultante 

da configuração simbólica da dimensão afetiva do branco. As diferenças expressas na 

segunda periferia estariam na ordem da condição social dos brancos (melhores 
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oportunidades), que provavelmente explicaria serem melhores sucedidos, termos 

presentes na zona de contraste.  

 

h) Brancos, por participantes no Sul.  

A associação livre para o estímulo indutor brancos no Sul resultou em 29 

evocações, e destas 22 eram palavras diferentes. Considerou-se 18,2% do conjunto total 

de palavras, cujas palavras foram citadas por pelo menos duas vezes, representando 

37,9% do total de evocações. A palavra arrogantes apareceu com o maior número de 

evocações (f=5). Nesta analise foram utilizados como critério para a distribuição de 

palavras a frequência média de quatro e a ordem média de evocação de 1,5.  

 

Tabela 34. Evocações livres para o estímulo indutor “brancos” para participantes no Sul, pela 

frequência média e ordem média de evocação (N= 27) 

 O.M.E. < 1,5 O.M.E. ≥ 1,5 

Freq. Med. Termo evocado Freq. O.M.E Termo evocado          Freq.    O.M.E 

 

≥ 4 

Arrogantes 05 1,33  

 

< 4 

Normais 02 1,00  

Preconceituosos 02 1,00 

Ricos 

 

02 

 

1,00 

 

Nesta analise, um único elemento compõe o possível núcleo central da 

representação do branco por participantes no Sul, e está representado pelo termo 

arrogantes. Há zonas mudas nos quadrantes do sistema periférico, indicando conteúdos 

latentes não ditos em função da desejabilidade social em fornecer respostas socialmente 

aceitas. Das 29 palavras citadas, 18 foram citadas apenas uma vez e por isso, não 

participaram da análise. Para estudos posteriores, a realização de uma categorização 

dessas respostas poderá fornecer informações complementares interessantes sobre as 

dimensões destas palavras ausentes.  
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Entretanto, é possível verificar que no conteúdo evocado também aparece, 

embora deslocado para a zona de contraste, a ideia sobre a normalidade das pessoas 

brancas. Do mesmo modo que na análise no Nordeste, aparece também como conteúdo 

periférico a ideia de que os brancos são preconceituosos e bem sucedidos (ricos, nesta 

análise). 

 

i) Brancos, por participantes no Centro Oeste.  

No Centro Oeste, o resultado da associação livre para a palavra brancos gerou 

50 palavras distintas, num total de 95 evocações. Para esta análise, foram consideradas 

as palavras que foram citadas pelo menos três vezes (18%), que correspondeu a 51,6% 

do total de evocações. Foi utilizada como critérios para a distribuição de palavras a 

frequência média de cinco, e a ordem média de evocação de 1,4. O termo 

“superioridade” apareceu com o maior numero de evocações (f=9), conforme se observa 

na Tabela 35.  

 

Tabela 35. Evocações livres para o estímulo indutor “brancos” para participantes no Centro 

Oeste, pela frequência média e ordem média de evocação (N=50). 

 O.M.E. < 1,4 O.M.E. ≥ 1,4 

Freq. 

Med. 

Termo evocado Freq. O.M.E. Termo evocado Freq. O.M.E. 

 

≥ 5 

Mais 05 1,40 Preconceituosos 05 1,60 

Normais 07 1,14 Superioridade  09 1,56 

Oportunidades 05 1,14    

Pessoas 07 1,14    

 

< 5 

Pretensiosos 04 1,25 Europeus 03 1,67 

Ricos 

 

04 

 

1,25 

 

Pode-se observar na Tabela 35 que o possível núcleo central da representação 

dos brancos é caracterizado pela normativa (pessoas normais) e pela ideia de que são 

pessoas que possuem mais oportunidades. O sistema periférico parece reforçar o 

privilégio que gozam os brancos, através dos termos superioridade e europeus, este 
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último referência sobre uma provável origem dos brancos. Elementos negativos 

aparecem através das características socioafetivas associadas aos brancos 

(preconceituosos, pretensiosos).  

Entre os elementos evocados nas representações dos brancos, podem-se 

destacar três dimensões: Imagem normativa (pessoas normais), Condição social 

(superioridade, bem sucedidos, melhores condições, ricos) e dimensão socioafetiva 

(arrogantes, preconceituosos, pretensiosos), que foram comuns em todas as análises. 

Parece interessante, entretanto, observar com atenção a expressão normativa “pessoas 

normais”, que é diferente do conteúdo central evocado para a representação dos negros, 

“iguais”. Portanto, a hipótese 1, que pressupunha haver uma ancoragem em elementos 

positivos da representação dos brancos no Sul não foi confirmada, uma vez que se 

observou o mesmo padrão de respostas nas três regiões. 

Embora “pessoas normais” possa parecer um conteúdo vazio, termo referido 

quando as evocações são pouco descritivas e não informam muito sobre o objeto da 

representação, ele reflete a total necessidade de problematização do sentido de ser 

branco no Brasil, por ser um grupo majoritário, e também por se tratar de 

autorrepresentação, uma vez que mais da metade da amostra se autodeclarou como 

branco (52,1%). Se considerarmos os resultados no Sul, onde o sistema periférico foi 

representado, nos dois quadrantes, por zonas mudas, é provável conjecturar que as 

tensões raciais sejam geralmente pensadas em termos do outro.  

E por falar em o outro, quando comparados os resultados desta análise à 

realizada para o grupo dos negros, observa-se diferenças no número de evocações e de 

palavras diferentes para se referir aos negros e aos brancos. De uma maneira geral, os 

participantes nas três regiões pesquisadas tenderam a usar uma maior quantidade de 
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palavras para aludir aos negros, corroborando com a ideia normativa, uma vez que se 

trata da análise de uma maioria social em função do grupo minoritário.  

Esses resultados corroboram com a abordagem da identidade social (Tajfel, 

1981, 1983, Tajfel & Tunner, 1979) que supõe que os processos de identificação e 

comparação social influenciam a percepção psicossocial dos grupos. Neste estudo, o 

processo de comparação dos grupos negros vs brancos desencadeou uma percepção de 

maior homogeneidade endogrupal, e por outro lado, heterogeneidade exogrupal. 

Segundo Kelley (1972), a homogeneidade grupal pode ser explicada pela necessidade 

de proteção da identidade social e pela busca de coesão, numa situação de conflito ou de 

comparação social.  

A falsa ideia de que somos um povo miscigenado, e de que os brancos no 

Brasil seriam um grupo mítico, dado o alto grau de mescla entre os povos constituintes, 

e principalmente, de que as diferenças entre brancos e negros não existem, pode ser 

desmitificado pela construção simbólica do branco presente nas três análises. A 

normalidade imputada se refere às melhores oportunidades, ao maior poder aquisitivo. 

Resultados semelhantes foram observados no estudo I, através da lista de adjetivos. As 

características inteligente, independente e ambicioso foram eleitas apenas para 

descrever os brancos. No que concerne a contraimagem, burro e pobre foram os 

adjetivos com menor frequência entre os participantes. De uma forma geral, os brancos 

foram descritos através de adjetivos mais valorados socialmente, quando comparados 

aos negros e aos brasileiros. 

De certa forma, a análise da representação dos brancos parece refletir relações 

de poder simbólico, quando situa a representação numa estância social, entre classe 

social, poder aquisitivo e status. Enquanto a analise da representação dos negros parece 

indicar que a “luta” e “batalha” são necessários para enfrentar sua condição social 
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inferior, a “arrogância”, “pretensão” e “preconceito” parecem surgir como consequência 

da condição superior dos brancos no Brasil.  

 

3.2.2.2. Temática regional 

j) Nordestinos, por participantes no Nordeste. 

A autorrepresentação dos nordestinos analisada pela associação livre resultou 

em um total de 150 evocações, e destas 89 eram palavras distintas. Para esta análise 

considerou-se apenas 13,5% do conjunto total de palavras, que corresponderam a 42% 

do total de evocações. Foram consideradas àquelas que foram citadas por pelo menos 

três vezes. Os termos seca, iguais e sofrimento são os elementos que compõe o possível 

núcleo central da representação, conforme se observa na Tabela 36. Para esta análise, 

utilizou-se como critério a frequência média de cinco e a ordem média de evocação de 

1,7.  

 

Tabela 36. Evocações livres para o estímulo indutor “nordestinos” para participantes no 

Nordeste, pela frequência média e ordem média de evocação (N=49). 

 O.M.E. < 1,7 O.M.E. ≥ 1,7 

Freq. Med. Termo evocado Freq. O.M.E. Termo evocado Freq. O.M.E. 

 

≥ 5 

Iguais 

Seca 

Sofrimento 

05 

08 

07 

1,40 

1,50 

1,57 

Cultura 

Lutadores 

Trabalhadores 

06 

08 

08 

2,17 

2,37 

2,13 

 

 

< 5 

Esforçados 

Fortes 

03 

03 

1,67 

1,00 

Descaso 

Fome 

Pobreza 

Simpáticos 

04 

04 

04 

03 

4,75 

2,75 

2,75 

2,33 

 

O possível núcleo central da representação do nordestino por participantes no 

Nordeste incorpora a ideia de igualdade entre os nordestinos e os demais brasileiros de 

outras regiões (iguais), e se relaciona com situação climática da região (seca, 

sofrimento), e junto com os elementos periféricos da representação, trazem elementos 

que fazem referência à condição social no Nordeste (descaso, fome, pobreza). No 
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sistema periférico aparecem termos que se referem a aspectos sociocognitivos que 

parecem caracterizar os nordestinos (lutadores, trabalhadores, simpáticos). A zona de 

contraste reforça a construção simbólica, através dos termos “esforçados” e “fortes”. A 

importância da cultura nordestina como um elemento constituinte do nordestino também 

foi citado.  

 

k) Nordestinos, por participantes no Sul. 

No Sul, o resultado da associação livre para a palavra nordestinos gerou 48 

palavras distintas, num total de 71 evocações. Considerou-se apenas àquelas que 

obtiveram uma frequência mínima de dois, o que representou 16,7 % do conjunto de 

palavras (43,7% das evocações). Os parâmetros estipulados para esta análise foram a 

frequência média de quatro e a ordem média de evocação de 1,8. Os resultados podem 

ser observados na Tabela 37. 

 

Tabela 37. Evocações livres para o estímulo indutor “nordestinos” para participantes no Sul, 

pela frequência média e ordem média de evocação (N=28). 

 O.M.E. < 1,8 O.M.E. ≥ 1,8 

Freq. 

Med. 

Termo evocado Freq. O.M.E. Termo evocado Freq. O.M.E

; 

 

≥ 4 

Preguiçosos 

 

05 

 

1,60 

 

Pobreza 

Seca 

Sossegados 

06 

07 

04 

2,00 

2,14 

2,75 

 

 

< 4 

Alegres 

Pouca 

Oportunidade 

 

03 

02 

02 

 

1,67 

1,50 

1,50 

 

Fome 

Sofrimento 

02 

02 

2,50 

2,00 

 

A análise das evocações aponta para um provável núcleo central da 

representação do nordestino estruturado em torno de elementos que se relacionam a 

características essencializadoras, como a preguiça. Junto com elementos que ressaltam 

as características essencializadoras (sossegados), aparecem elementos que enfatizam a 

situação climática (seca, sofrimento) e social da região (pobreza, fome), no sistema 
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periférico. Chama atenção o fato de que tanto a seca, como sua consequência – o 

sofrimento – nesta representação deixa de ser central e passa a ser periférico. A ideia de 

que os nordestinos são alegres e possuem menos oportunidades que os demais, também 

foram pontuados.  

 

l) Nordestinos, por participantes no Centro Oeste. 

Da associação livre para o estimulo indutor nordestinos para os participantes 

no Centro Oeste resultaram 70 palavras diferentes de um total de 133 evocações. 

Considerou-se apenas àquelas que foram citadas por pelo menos duas vezes, o que 

correspondeu a 28,6% do conjunto de total de palavras. Estas representaram 62,4% do 

total de evocações. Para a análise foram utilizados os parâmetros da frequencia média 

de dez e a ordem média de aparição de 1,6. Na Tabela 38 pode ser observado que os 

termos pobreza e seca apareceram com o maior número de evocações (f=10).  

 

Tabela 38. Evocações livres para o estímulo indutor “nordestinos” para participantes no Centro 

Oeste, pela frequência média e ordem média de evocação (N=47). 

 O.M.E. < 1,6 O.M.E. ≥ 1,6 

Freq. 

Med. 

Termo evocado Freq. O.M.E. Termo evocado Freq. O.M.E. 

 

≥ 10 

Pobreza 

 

10 

 

 

1,50 Seca 10 2,75 

 

 

< 10 

Batalhadores 

Sofrimento 

06 

07 

1,33 

1,28 

Alegres 

Cultura 

Fome 

07 

06 

02 

2,57 

3,33 

2,20 

 

O possível núcleo central para os participantes no Centro Oeste é representado 

pela ideia de que os nordestinos são pobres (pobreza). O sistema periférico traz 

elementos que enfatizam a condição climática (seca) e social (fome), que parecem 

corroboram com a ideia da pobreza presente no núcleo central. Esses elementos 

aparecem juntos da referência à alegria e à cultura do povo nordestino. Os elementos 
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que aparecem zona de contraste parecem indicar, ao mesmo tempo, batalha como 

estratégia de enfrentamento às condições difíceis, e o sofrimento, como consequência 

natural.  

De uma forma geral, a maioria dos elementos que configuraram a 

representação foi referente à situação climática do Nordeste, e a configuração simbólica 

do nordestino está ancorada na seca, na pobreza e no sofrimento. As representações dos 

nordestinos nas distintas regiões indicaram a presença de três categorias comuns: 

Condição climática (seca, sofrimento), Subdesenvolvimento (pobreza, fome, pouca 

oportunidade, descaso), Dimensão socioafetiva (alegres, batalhadores, trabalhadores, 

simpáticos, esforçados).  

As representações nas três regiões parecem indicar que as consequências 

climáticas do Nordeste se sobrepõem a imagem dos nordestinos, uma vez que foi 

observado que foram utilizados poucos termos que se exprimiam características sociais. 

Segundo Blake (2011), depois da conhecida “Grande Seca” (1877 a 1879) que assolou o 

Nordeste, esta região ficou conhecida como o “polígono da seca” e marcou de forma 

intelectual, pública e política a maneira como as pessoas compreendiam o povo e a 

região.  

No entanto, as representações guardam algumas diferenças entre si, em função 

da pertença do participante. A igualdade – dos nordestinos em relação aos demais 

brasileiros – aparece central apenas na região Nordeste, por ser tratar possivelmente de 

uma autorrepreentação. Entretanto, a pretensa igualdade aparece dividindo espaço com 

a seca e o sofrimento. Também no Nordeste, comparando com as demais regiões, os 

participantes utilizaram mais termos relativos à dimensão socioafetiva dos nordestinos 

(simpáticos, lutadores, trabalhadores, esforçados).  
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A representação do nordestino como um povo batalhador também aparece na 

representação dos participantes no Centro Oeste (“batalhadores”). No Sul, as 

características direcionadas diretamente ao nordestino foram opostas (“preguiçosos” e 

“sossegados”) a percepção nas duas outras regiões. Em virtude disso, pode-se afirmar 

que no que concerne a autorepresentação, os participantes no Nordeste evocaram mais 

elementos sobre o povo e a cultura, que os participantes nas outras regiões, confirmando 

assim a hipótese dois. 

Os resultados do estudo I sobre a temática regional corroboram com os 

resultados encontrados neste estudo. Entre os vinte e dois adjetivos da lista, o adjetivo 

pobre foi escolhido como um dos cinco mais característicos por 46,6% dos 

participantes. Ainda no estudo I, apenas na região Sul, o adjetivo acomodado foi eleito 

como um dos mais frequentes para representar os nordestinos (40,9%), tal como neste 

estudo os termos preguiçosos e sossegados apareceram como estruturais para a 

representação na mesma região.  

Portanto, pode-se compreender que a representação do nordestino esteve 

subordinada às consequências climáticas do Nordeste e outros estudos trazem resultados 

semelhantes, enfocando a imagem do nordestino à migração econômica, pobreza e 

subdesenvolvimento da região (Blake, 2010; Galvão, 2010; Rezende, 2001; Rodrigues, 

2009; Santana. Lacerda & Fontenelle, 2012; Silva, 2010; Vasconcelos, Nunes & Silva, 

2011; Vasconcelos, 2006).  

 

m) Sulistas, por participantes no Nordeste. 

No Nordeste, o estímulo indutor sulista resultou em 60 palavras diferentes, 

num total de 123 evocações. Para análise foram consideradas apenas as que foram 

citadas por pelo menos três vezes, o que configurou 11,4% do conjunto de palavras. Os 
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parâmetros utilizados foram a frequência média de cinco e a ordem média de evocação 

de 2,1.  

 

Tabela 39. Evocações livres para o estímulo indutor “sulista” para participantes no Nordeste, 

pela frequência média e ordem média de evocação (N=49). 

 O.M.E. < 2,1 O.M.E. ≥ 2,1 

Freq. 

Med. 

Termo evocado Freq. O.M.E. Termo evocado Freq. O.M.E. 

 

≥ 5 

Arrogantes 

Frio 

Ricos 

06 

08 

07 

1,50 

1,50 

1,43 

Preconceituosos 06 2,33 

 

< 5 

Educados 04 2,00 Cultos 

Inteligentes 

03 

03 

3,00 

2,33 

 

Para os participantes no Nordeste, o possível núcleo central da representação 

dos sulistas está representado por características socioafetivas (arrogantes), pelo aspecto 

climático da região Sul (frio) e pela condição social imputada a este grupo (ricos). As 

características centrais que se referiram diretamente às características socioafetivas 

foram reforçadas pelos elementos periféricos (preconceituosos, cultos, inteligentes) e 

pela zona de contraste (educados).   

 

n) Sulistas por participantes no Sul. 

A autorrepresentação do sulista através da associação livre gerou 69 evocações 

e um total de 46 palavras diferentes. Destas, foram consideradas somente aquelas que 

foram citadas por pelo menos duas vezes (21,7%), que corresponderam a 47,8% do total 

de evocações. Os parâmetros utilizados para analise foram a frequência média de três a 

ordem média de evocação de 2,1.  
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Tabela 40. Evocações livres para o estímulo indutor “sulista” para participantes no Sul, pela 

frequência média e ordem média de evocação (N=28) 

 O.M.E. < 2,1 O.M.E. ≥ 2,1 

Freq. 

Med. 

Termo evocado Freq. O.M.E. Termo 

evocado 

Freq. O.M.E. 

 

≥ 3 

Chimarrão 

Frio 

Trabalhadores 

04 

04 

09 

1,75 

1,75 

1,44 

Churrasco 

Tradição 

03 

03 

2,33 

2,67 

 

 

< 3 

Condições 

Inteligentes 

Melhores 

Vida 

02 

02 

02 

02 

 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

Estudiosos 02 3,50 

 

Na tabela 40 pode-se observar que os elementos que compõe o provável núcleo 

central da representação dos sulistas, estão estruturados na ideia de que são 

trabalhadores, na condição climática da região (frio) e no chimarrão como elemento 

cultural relevante. Os elementos periféricos evidenciam a importância dos elementos 

culturais como constitutivos (churrasco e tradição), do mesmo modo em que reforçam 

uma autorrepresentação positiva (estudiosos), também presente nos elementos da zona 

de contraste (melhores condições de vida, inteligentes). Percebe-se, do mesmo modo, 

que não há elementos negativos nesta autorrepresentação, e assim, podemos afirmar os 

pressupostos presentes na hipótese 2, no que se refere à representação dos sulistas, pelos 

participantes no Sul.  

 

o) Sulistas por participantes no Centro Oeste. 

Para os participantes no Centro Oeste, os resultados para estímulo indutor 

sulista indicaram um total de 120 evocações, sendo 62 palavras diferentes. Destas, 

foram consideradas apenas as que obtiveram a frequencia mínima de três repetições, o 

que constituiu 19,4% do conjunto total de palavras, representando 47,5% do total de 

evocações.Na tabela 41 se observa que o termo ricos (f=8) apareceu com maior número 



233 

 

de evocações. Os parâmetros utilizados para a distribuição de palavras a frequência 

média de cinco e a ordem média de evocação 1,8.  

 

Tabela 41. Evocações livres para o estímulo indutor “sulista” para participantes no Centro 

Oeste, pela frequência média e ordem média de evocação (N=47) 
 O.M.E. < 1,8 O.M.E. ≥ 1,8 

Freq. 

Med. 

Termo evocado Freq. O.M.E. Termo evocado Freq. O.M.E. 

 

≥ 5 

Desenvolvidos 

Frio 

Inteligentes 

Ricos 

06 

05 

05 

08 

1,50 

1,80 

1,40 

1,75 

Bonitos 

Europeus 

07 

05 

2,00 

3,00 

 

 

< 5 

Alegres 

Educados 

Qualidade 

Vida 

03 

03 

04 

04 

1,00 

1,33 

1,25 

1,25 

Arrogantes 

Chimarrão 

03 

04 

2,68 

3,25 

 

A representação dos sulistas incorpora aspectos centrais às condições sociais 

imputadas a eles (desenvolvidos, ricos) como também se relacionam a características 

instrumentais (inteligentes). Como elemento central, a condição climática (frio) também 

aparece – em comum com as demais representações nas outras regiões. No sistema 

periférico das representações, junto com elementos que fazem referência a dimensão 

central que parece caracterizar os sulistas (bonitos, europeus), aparece termos que fazem 

referência à cultura (chimarrão) e a aspectos negativos das pessoas do Sul (arrogantes). 

A zona de contraste confirma a representação positiva do sulista contida no núcleo 

central (alegres, educados, qualidade de vida). Nesta representação, o elemento negativo 

(arrogantes) aparece enquanto elemento periférico, quando na representação para os 

participantes no Nordeste esse elemento foi central.  

As dimensões da representação dos sulistas percebidas enquanto comum entre 

os participantes nas três regiões foram: Referência climática (frio) e Características 

instrumentais (inteligentes, educados, desenvolvidos, estudiosos, cultos), e Condições 

sociais (ricos, melhores condições de vida). No entanto, algumas diferenças foram 
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percebidas em virtude da pertença regional. No Nordeste e no Centro Oeste, elementos 

negativos referentes a características socioafetivas (arrogantes, preconceituosos) e a 

referência à condição socioeconômica (ricos) aparecem enquanto estruturantes da 

representação dos sulistas, enquanto na autorrepresentação, esse elemento é deslocado 

para periferia.  No Sul, há uma ênfase dada a elementos culturais (chimarrão, churrasco, 

tradição) para a autorrepresentação, ausentes nas demais representações. 

Sendo assim, os sulistas foram marcadamente representados em função das 

características instrumentais e a partir das características socioeconômicas. Um aspecto 

interessante em comparação à representação dos nordestinos se destaca pelo fato dos 

sulistas serem associados a características possivelmente referentes às condições 

socioeconômicas da região (ricos, desenvolvidos), enquanto a representação dos 

nordestinos foi subordinada às condições sociais do Nordeste (pobreza, fome, 

sofrimento).  

Resultados semelhantes foram obtidos por meio do estudo I sobre a temática 

regional. Os adjetivos independente, inteligente, rico e civilizado foram eleitos pela 

maioria dos participantes para definir os sulistas, enquanto burro e pobre foram os que 

obtiveram menor frequência. Também, se percebe a ausência de evocações que 

expressassem “estratégia de sobrevivência”, como batalhadores e esforçados, termos 

ancorados para representar os nordestinos, sendo, portanto, as características 

instrumentais e socioeconômicas presentes nas representações dos sulistas os principais 

demarcadores das diferenças entre eles e os nordestinos.  

Por fim, avaliando comparativamente o número de palavras e evocações 

utilizadas pelos participantes no Nordeste e no Sul, no que concerne a 

autorrepresentação houve o uso de um maior numero de palavras para definir o 

endogrupo. No Centro Oeste, não foi observada diferenças entre a descrição de 
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nordestinos e sulistas. Deste modo, parece pertinente afirmar a tendência à distinção 

grupal.  

De um modo geral, os resultados apresentaram-se interessantes e 

complementares aos já discutidos no estudo I, uma vez que as respostas abertas, por 

serem consideradas mais espontâneas, nos forneceram informações bastante similares às 

apreendidas através da lista de adjetivos. Na sequência, serão expostos os resultados 

para os dados da Espanha.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________RESULTADOS 

EEssppaannhhaa  
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3.2.3. Resultados relativos à associação livre de palavras na Espanha 

a) Espanhóis, por participantes na Comunidade Autônoma de 

Madri. 

Da mesma forma que para amostra brasileira, os resultados para o grupo 

nacional foram realizados a partir das respostas dos participantes de ambas temáticas, 

étnica e regional. Para a palavra espanhóis o resultado da associação livre para os 

participantes em Madri forneceu um total de 123 palavras distintas, entre 232 

evocações. Considerou-se apenas as palavras que foram citadas pelo menos três vezes, o 

que resultou em 12,2% do total, responsável por 47,4% do total de evocações. Para esta 

análise, as palavras foram distribuídas considerando a frequência abaixo ou acima de 

cinco e a ordem média de evocação de 1,7.  

 

Tabela 42. Evocações livres para o estímulo indutor “españoles” para participantes na 

Comunidade Autônoma de Madri, pela frequência média e ordem média de evocação (N=71) 

 O.M.E. < 1,7 O.M.E. ≥ 1,7 

Freq. 

Med. 

Termo evocado Freq. O.M.E. Termo evocado Freq. O.M.E. 

 

≥ 5 

Ciudadanos 

España 

Idioma 

Nacidos 

 

07 

25 

19 

17 

 

1,14 

1,44 

1,37 

1,59 

 

Orgullo 

Toros 

 

05 

06 

 

2,00 

2,83 

 

 

< 5 

Futbol 

País 

Sol 

03 

03 

03 

1,67 

1,67 

1,67 

Alegres 

Cerrados 

Comida 

Fiesta 

Flamenco 

Vagos 

04 

04 

04 

03 

03 

04 

3,00 

3,25 

2,75 

3,33 

3,00 

5,00 

 

A representação dos espanhóis incorpora aspectos centrais que se referem à 

dimensão da nacionalidade (idioma, nascidos, cidadãos, Espanha). No sistema 

periférico, junto com os elementos que fazem referência a dimensão central, como o 

sentimento associado à nacionalidade (orgulho) e elementos culturais (touros, comida, 

festa, flamenco), aparecem termos que parecem características tidas como típicas dos 
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espanhóis (alegres, vagabundos, fechados). Na zona de contraste aparecem elementos 

que enfatizam aspectos culturais (futebol, sol).  

 

b) Espanhóis, por participantes na Comunidade Autônoma da Catalunha 

Na Catalunha, o resultado da associação livre para a palavra espanhóis gerou 

125 palavras distintas, num total de 294 evocações. Para análise, foram consideradas as 

que foram citadas por pelo menos cinco vezes, que correspondeu 12,8% do conjunto de 

palavras, e 51% do total de evocações. Os parâmetros utilizados foram a frequência 

média de dez e a ordem média de evocação de 1,8.  

 

Tabela 43. Evocações livres para o estímulo indutor “españoles” para participantes na 

Comunidade Autônoma da Catalunha, pela frequência média e ordem média de evocação 

(N=99) 

 O.M.E. < 1,8 O.M.E. ≥ 1,8 

Freq. 

Med. 

Termo evocado Freq. O.M.E. Termo evocado Freq. O.M.E. 

 

≥ 10 

España 

Nacidos 

Residentes 

Vagos 

26 

10 

12 

12 

1,11 

1,10 

1,17 

1,75 

Corrupción 

Crisis 

11 

11 

2,36 

2,18 

 

 

< 10 

Catalan 

Identidad 

Idioma 

Facistas 

País 

Toros 

05 

05 

06 

09 

09 

07 

1,60 

1,60 

1,60 

1,11 

1,67 

1,57 

Cerrados 

Incultos 

07 

09 

2,57 

2,44 

 

Na representação dos espanhóis pelos participantes na Catalunha, pode-se 

observar que o possível núcleo é caracterizado por elementos que se referem à dimensão 

da nacionalidade (Espanha, nascidos, residentes,) e a aspectos negativos referentes aos 

espanhóis (vagabundos). O sistema periférico parece reforçar os aspectos negativos, 

com os elementos corrupção e crise que aparecem provavelmente refletindo a 

preocupação dos participantes com a situação política e econômica atual da Espanha, e 
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com características negativas atribuídas aos espanhóis (fechados, incultos). Além de 

elementos relacionados a aspectos da cultura espanhola (touros) e de referência à 

nacionalidade (identidade, país), os elementos da zona de contraste refletem e reforçam 

a imagem negativa dos espanhóis (fascistas, identidade catalã). A expressão identidade 

catalã está relacionada ao movimento separatista catalão, que reivindica independência 

da Espanha. 

Chama-se atenção para o fascismo – doutrina política e ideológica com raízes 

na Itália e que em linhas gerais, enfatiza o totalitarismo e subordinação ao poder 

ilimitado do Estado – ser citada. Francisco Franco durante os anos de 1939 a 1973 foi 

ditador espanhol e esteve à frente do Governo da Espanha e essa interrelação 

provavelmente se refere à desaprovação do atual Governo do Partido Popular, e a 

percepção dos espanhóis em geral como partidários desse regime.  

 

c) Espanhóis, por participantes na Comunidade Autônoma da Andaluzia. 

O resultado da associação livre na Andaluzia resultou em 296 evocações e 121 

palavras distintas. Destas, foram consideradas para análise apenas 16,5%, que 

corresponderam a 48,3% do total de evocações. Para esta análise, consideraram-se as 

palavras que foram citadas por pelo menos seis vezes. Para a distribuição nos 

quadrantes, os parâmetros foram: frequência média de oito e a ordem média de 

evocação de 1,5. 
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Tabela 44. Evocações livres para o estímulo indutor “españoles” para participantes na 

Comunidade Autônoma da Andaluzia, pela frequência média e ordem média de evocação 

(N=90) 

 O.M.E. < 1,5 O.M.E. ≥ 1,5 

Freq. 

Med. 

Termo evocado Freq. O.M.E. Termo evocado Freq. O.M.E. 

 

≥ 8 

España 

Idioma 

Nacionalidad 

 

10 

11 

17 

 

1,10 

1,36 

1,35 

 

Alegres 

Bandera 

Crisis 

Fútbol 

Sol 

08 

08 

08 

09 

09 

1,75 

1,50 

2,37 

1,89 

2,89 

 

< 8 

Paro 

 

06 

 

1,17 

 

Corrupción 

Cultura 

Orgullo 

Toros 

Trabajadores 

07 

06 

06 

06 

07 

2,43 

2,83 

1,67 

2,50 

2,57 

 

O núcleo central da representação dos espanhóis na Andaluzia – comum às 

outras representações – se estruturou em torno da dimensão da nacionalidade (Espanha, 

idioma, nacionalidade). O sistema periférico reúne elementos que reforçam a dimensão 

da nacionalidade (bandeira), aspectos culturais (futebol, cultura, toros), e aspectos 

socioafetivos (alegres, orgulho, trabalhadores) ao mesmo tempo em que apresenta 

elementos negativos sobre a Espanha (crise, corrupção), também presente na zona de 

contraste (desemprego).  

De uma forma geral, o núcleo central das representações dos espanhóis pelas 

três Comunidades Autônomas foi composto por elementos referidos à nacionalidade, 

representados por expressões como “cidadãos da Espanha”, “nascidos na Espanha”, 

“idioma”, “nacionalidade”, e assim por diante. No entanto, é através da observação das 

periferias – próximas e distantes  que se percebem as diferenças nas representações em 

função da pertença regional.  

A ideia de que os espanhóis são vagabundos (vagos) aparece central apenas 

para os participantes na Catalunha, por ser tratar possivelmente de uma baixa 

identificação destes com a cultura e o povo espanhol. Para os participantes de Madri, 
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este conteúdo aparece deslocado para periferia. Entretanto, a situação de crise, 

corrupção e desemprego que afeta a Europa, sobretudo a Espanha, aparecem na 

representação na Catalunha (corrupção, crise) e dos participantes da Andaluzia (crise, 

corrupção, desemprego). 

Interessante ressaltar que os aspectos positivos, relacionados aos espanhóis e a 

Espanha enquanto povo e enquanto cultura (alegres, trabalhadores, comida, festa, 

touros), foi citado apenas pelos participantes em Madri e na Andaluzia. Na Catalunha, 

contudo, o conteúdo referido especificamente aos espanhóis foi essencialmente negativo 

(fechados, incultos, fascistas).   

A seguir serão apresentados os resultados para a temática étnica e para temática 

regional, que compara, respectivamente, os grupos ciganos/marroquinos, 

andaluzes/catalães.  

 

3.2.3.1. Temática étnica 

d) Ciganos, por participantes na Comunidade Autônoma de Madri. 

O estímulo indutor ciganos gerou um total de 187 evocações, sendo 76 

palavras diferentes. Destas, só foram consideradas para análise àquelas que obtiveram a 

frequencia mínima de quatro, o que correspondeu a 28% das palavras e 62% do total de 

evocações. Os termos etnia gitana formam o possível núcleo central da representação, 

conforme os dados expostos na Tabela 45. Foi utilizada como critério para a distribuição 

de palavras a frequência média de seis e a ordem média de evocação de 1,8.  
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Tabela 45. Evocações livres para o estímulo indutor “gitanos” para participantes na Comunidade 

Autônoma de Madri, pela frequência média e ordem média de evocação (N=40) 

 O.M.E. < 1,8 O.M.E. ≥ 1,8 

Freq. 

Med. 

Termo evocado Freq. O.M.E. Termo evocado Freq. O.M.E. 

 

≥ 6 

Etnia 

Gitana 

 

07 

07 

 

1,00 

1,72 

 

Cerrados 

Cultura 

Familiares 

Flamenco 

Morenos 

Pobres 

Prejuicio 

Robo 

Sucios 

06 

06 

10 

06 

06 

09 

06 

06 

06 

4,33 

3,17 

2,80 

3,00 

2,50 

2,67 

2,50 

3,83 

3,33 

 

 

< 6 

Diferentes 

Nomades 

04 

04 

1,75 

1,25 

Apartados 

Chatarra 

Delincuencia 

Desaliñados 

Incultos 

Numerosos 

Oro 

Tradicionalistas 

05 

04 

04 

04 

04 

04 

04 

04 

4,20 

3,00 

3,50 

3,75 

5,50 

3,25 

3,50 

3,00 

 

A representação dos ciganos para os participantes de Madri está estruturada na 

ideia de que pertencem a outra etnia (etnia gitana). O sistema periférico traz elementos 

que provavelmente apontam para o cerne desta diferença, e é possível verificar o 

significado negativo atribuído aos ciganos, aonde a representação simbólica destes 

parece estar ligada a ideia de precariedade (pobres, sujos, chatarra) e marginalidade 

(roubo, preconceito, delinqüência). Também a ideia de que os ciganos possuem um 

fenótipo distinto (morenos, desalinhados), além de aspectos culturais, tidos como 

próprios desse grupo (cultura, familiares, numerosos, flamenco, oro) e características 

sociais tidas como próprias do povo cigano (fechados, incultos, apartados, 

tradicionalistas). Na zona de contraste mais uma vez aparece a ideia de diferença entre 

os ciganos e os espanhóis (diferentes), e a noção de constante mudança de morada deste 

grupo (nômades).  
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 Deste modo, o conteúdo presente no sistema periférico descreve a etnia cigana 

através da ênfase na precariedade das condições em que vivem os ciganos na Espanha, 

na ênfase na marginalidade dos ciganos, na ênfase nas diferenças culturais entre eles e 

os espanhóis.  

 

e) Ciganos, por participantes na Comunidade Autônoma da Catalunha. 

Na Comunidade Autônoma da Catalunha, o resultado da associação livre para a 

palavra ciganos gerou 77 palavras diferentes, num total de 156 evocações. Para esta 

análise, foram consideradas as palavras que foram citadas pelo menos quatro vezes 

(15,6%), que corresponderam a 46,8% do total de evocações. Foi utilizada como critério 

para a distribuição de palavras a frequência média de cinco e a ordem média de 

evocação de 1,9.  

 

Tabela 46. Evocações livres para o estímulo indutor “gitanos” para participantes na 

Comunidade Autônoma da Catalunha, pela frequência média e ordem média de evocação 

(N=50) 

 O.M.E. < 1,9 O.M.E. ≥ 1,9 

Freq. 

Med. 

Termo evocado Freq. O.M.E. Termo evocado Freq. O.M.E. 

 

≥ 5 

Cultura 

Etnia 

Ladrones 

Outra 

Propia 

 

10 

06 

08 

06 

05 

 

1,80 

1,50 

1,85 

1,50 

1,80 

 

Familiares 

Flamenco 

Incultos 

Pobres 

06 

06 

07 

07 

2,67 

2,50 

2,86 

2,14 

 

< 5 

Inadaptados 

Sucios 

04 

04 

1,50 

1,50 

Machistas 04 3,00 

 

Os elementos que compõe o possível núcleo central podem ser observados na 

Tabela 46 e como na representação anterior, refletem a ideia de que os ciganos 

pertencem a outra etnia (outra etnia, cultura própria). Aspectos referentes à 

marginalidade (ladrones) nesta apresentação aparecem como central. Na primeira 

periferia estão os elementos que correspondem à atribuição ao povo cigano de 
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características essencializadoras, como a falta de cultura e a pobreza (“incultos” e 

“pobres”). A forma de viver e estar em família, geralmente associada a um grande 

número de pessoas, o machismo, e o flamenco, como expressão cultural também foram 

pontuados.  

A zona de contraste apresenta elementos negativos e segue o padrão 

apresentado no núcleo central e na periferia, cujo conteúdo negativo associado faz 

referência à diferença cultural entre eles (inadaptados) e os espanhóis e à precariedade 

(sujos).  

 

f) Ciganos, por participantes na Comunidade Autônoma da Andaluzia. 

O resultado da associação livre forneceu 60 palavras diferentes, num total de 

133 evocações. Pertenceram a analise àquelas que obtiveram uma frequência mínima de 

quatro aparições, o que configurou 16,6% do conjunto total de palavras, representando 

47,4% do total de evocações. Os parâmetros utilizados foram a frequência média de 

cinco e ordem média de evocação de 2,1.  

 

Tabela 47. Evocações livres para o estímulo indutor “gitanos” para participantes na Comunidade 

Autônoma da Andaluzia, pela frequência média e ordem média de evocação (N=41) 

 O.M.E. < 2,1 O.M.E. ≥ 2,1 

Freq. 

Med. 

Termo evocado Freq. O.M.E. Termo evocado Freq. O.M.E. 

≥ 5 Cultura 

Diferente 

Flamenco 

Morenos 

08 

08 

05 

10 

 

1,62 

1,62 

2,00 

1,30 

Familiares 

Ladrones 

Marginación 

Pobres 

08 

06 

05 

05 

2,85 

2,33 

3,00 

2,20 

 

< 5 

Desaliñados 

 

04 

 

2,00 Conservadores 04 2,75 

 

O possível núcleo central da representação dos ciganos pelos participantes na 

Andaluzia corresponde à ideia – também presente no núcleo central na Catalunha – que 

de eles possuem uma cultura diferente. Interessante ressaltar que a ideia de que os 
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ciganos são morenos, fenótipo também presente na representação por participantes em 

Madri, nesta representação aparece como elemento central. O mesmo ocorreu com o 

elemento “flamenco”, que nesta representação aparece como elemento central, e nas 

representações em Madri e na Catalunha aparece como deslocado para primeira 

periferia.  

Pode-se dizer que, de certa forma, que esse deslocamento acontece 

possivelmente em virtude do maior contato dos andaluzes com a cultura cigana, e por 

isso, esse elemento seria mais saliente, o que confirmaria a hipótese 3. Por outro lado, a 

associação com a marginalização (ladrões, marginalização) e com a precariedade 

(pobres, desalinhado) também se fez presente nesta representação. A ideia de que os 

ciganos são conservadores também foi pontuado.  

De uma maneira geral, pode-se observar que a representação simbólica dos 

ciganos pelos participantes nas três regiões se caracterizou por uma percepção negativa 

e bastante uniforme em relação ao conteúdo: A ideia de que os ciganos pertencem à 

outra etnia e possuem sua própria cultura – diferente da cultura espanhola – foi um 

pensamento central presente na representação em todas as regiões pesquisadas. Também 

a associação à precariedade de condições de vida, à marginalidade e ao distanciamento a 

cultura espanhola estiveram presentes em todas as representações.  

Por fim, parece relevante relembrar um dado semelhante, obtido nos resultados 

obtidos no estudo I: Nenhum dos adjetivos eleitos para caracterizar os ciganos estava 

classificado entre os positivos, e na comparação entre ciganos e marroquinos, observou-

se uma diferença estatística significativa na atribuição de adjetivos negativos, sendo os 

ciganos avaliados mais negativamente em todas as regiões.  

A imagem negativa e estigmatizada dos ciganos também é observada por 

López- Escribano e Beltrán (2009), Moscovici (2009), Santos e Lima (2012) e Tremlett 
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(2012). Santos e Lima (op. cit.) afirmam a exclusão e marginalização em que vivem os 

ciganos, e explicam que as demonstrações de violência e discriminação que sofrem têm 

como base as imagens negativas legitimadoras construídas sobre ele, enquanto Tremlett 

(op.cit) afirma que na Europa os ciganos ainda são classificados enquanto “os outros” e 

que as diferenças culturais percebidas são de certa forma transformadas em espetáculo, 

através da veiculação midiática de programas que expõe pejorativamente o ritual de 

casamentos e funerais, na cultura cigana. Deste modo, é possível pensar que a 

representação dos ciganos para os participantes nas três Comunidades Autônomas é uma 

representação do outro – daqueles que não comungam do ideal cultural europeu e que 

são vistos como um grupo racializado (Moscovici, 2009).  

 

g) Marroquinos, por participantes na Comunidade Autônoma de Madri 

A associação livre do estímulo indutor marroquinos resultou 160 evocações e 

destas, 84 foram palavras distintas. Foram excluídas da análise àquelas que obtiveram 

uma frequência mínima menor que quatro. Deste modo, foram analisadas 13% do 

conjunto total de palavras, que representaram 48,8% do total de evocações. O termo 

Marruecos compõe o possível núcleo central da representação, conforme se observa na 

Tabela 48. Foram utilizados como critério para a distribuição de palavras a frequência 

média de seis e a ordem média de evocação de 1,8. 
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Tabela 48. Evocações livres para o estímulo indutor “marroquís” para participantes na 

Comunidade Autônoma de Madri, pela frequência média e ordem média de evocação (N=40) 

 O.M.E. < 1,8 O.M.E. ≥ 1,8 

Freq. Med. Termo evocado Freq. O.M.E. Termo evocado Freq. O.M.E. 

 

≥ 6 

Marruecos 

 

09 

 

1,22 

 

Inmigrantes 

Robo 

 

09 

06 

 

2,00 

3,33 

 

 

< 6 

Cultura 

Distinta 

05 

05 

 

1,80 

1,80 

Machistas 

Oportunidad 

Pobres 

Religión 

Trabajadores 

Árabes 

04 

05 

05 

04 

04 

04 

3,25 

2,80 

3,20 

3,25 

4,50 

2,00 

 

A representação dos marroquinos em Madri está representada no núcleo central 

pelo país de origem dos marroquinos. O sistema periférico vincula aos marroquinos 

uma imagem associada à imigração (imigrantes, oportunidade), delinqüência (robo), 

características socioeconômicas (trabalhadores, pobres), e aspectos culturais (religião, 

machistas, árabes), também ressaltados na zona de contraste (cultura distante).  

 

h) Marroquinos, por participantes na Comunidade Autônoma da 

Catalunha. 

A associação livre para a palavra marroquinos na Catalunha resultou num total 

de 71 palavras diferentes de 170 evocações. Foram desconsideradas as palavras citadas 

pelo menos de cinco vezes. Os termos migrantes e Marruecos formam o possível núcleo 

central da representação, conforme demonstrado na Tabela 49. Nesta analise foram 

utilizados como critério para a distribuição de palavras a frequência média de seis e a 

ordem média de evocação de 1,7.  
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Tabela 49. Evocações livres para o estímulo indutor “marroquís” para participantes na 

Comunidade Autônoma da Catalunha, pela frequência média e ordem média de evocação 

(N=50) 

 O.M.E. < 1,7 O.M.E. ≥ 1,7 

Freq. Med. Termo evocado Freq. O.M.E. Termo evocado Freq O.M.E. 

 

≥ 6 

Inmigrante 

Marruecos 

12 

11 

 

1,33 

1,50 

Extremismo 

Femenina 

Machistas 

Religioso 

Sumisíon 

12 

08 

16 

12 

08 

2,83 

2,63 

2,53 

2,83 

2,63 

 

 

< 6 

Pobres 05 1,60 Diferencias 

Negativas 

05 

05 

3,40 

3,40 

 

A representação dos marroquinos para os participantes na Catalunha está 

estruturada na imigração, e sistema periférico ressalta as diferenças – consideradas 

negativas – imputadas aos aspectos culturais percebidos (extremismo religioso, 

submissão feminina, machistas). Na zona de contraste encontra-se referência a condição 

econômica dos marroquinos (pobres).  

 

i) Marroquinos, por participantes na Comunidade Autônoma 

da Andaluzia. 

A associação livre da palavra marroquinos na Andaluzia resultou em 129 

evocações, sendo 59 palavras diferentes. Excluiu-se da análise as palavras com 

frequência menor que quatro. Foram analisadas 17% das palavras, responsáveis por 

44,2% do total de evocações. Os parâmetros utilizados para a distribuição de palavras 

foram a frequência média cinco e a ordem média de evocação de 1,8.  



249 

 

 

Tabela 50. Evocações livres para o estímulo indutor “marroquís” para participantes na 

Comunidade Autônoma da Andaluzia, pela frequência média e ordem média de evocação 

(N=41) 

 O.M.E. < 1,8 O.M.E. ≥ 1,8 

Freq. Med. Termo evocado Freq. O.M.E. Termo evocado Freq. O.M.E. 

 

≥ 5 

Inmigrante 

 

11 

 

1,00 

 

Cultura 

Diferente 

Machistas 

11 

06 

09 

2,36 

2,33 

2,33 

 

< 5 

Moros 

Religiosos 

04 

04 

1,25 

1,75 

Trabajo 

Marruecos 

04 

04 

2,00 

2,00 

 

De acordo com a Tabela 50, os elementos que possivelmente compõem o 

núcleo central da representação do marroquino estão ancorados na ideia de que eles são 

imigrantes na Espanha. O sistema periférico traz elementos que se relacionam a 

dimensão central da representação, através de elementos que possivelmente enfatizam a 

motivação da imigração econômica (trabalho).  

De uma forma geral, a representação simbólica dos marroquinos compartilha 

de duas dimensões em comum em todas as regiões: Imigração econômica (trabalho, 

oportunidades, pobres) e Cultura Distinta (machistas, extremismo religioso, submissão 

feminina). As diferenças culturais demarcaram todas as representações.  

Os resultados encontrados neste estudo são complementares aos obtidos no 

estudo I, realizado por meio da lista de adjetivos. O adjetivo machistas, elemento 

periférico constituinte das representações neste estudo, no estudo I também foi eleito 

pela maioria dos participantes (80,1%) para descrever os marroquinos. E os adjetivos 

religiosos, tradicionalistas e conservadores, classificados enquanto neutros no primeiro 

estudo, neste, puderam ser expressos espontaneamente, ficando clara a associação 

negativa através das referências dadas pelos participantes à cultura marroquina 

(extremismo religioso, submissão feminina).  
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A demarcação das diferenças culturais, associadas à imigração parece revelar, 

mesmo que indiretamente, a preocupação dos espanhóis com o fenômeno da imigração, 

que vem acontecendo na Espanha nos últimos 10 anos. Situando a questão no contexto 

europeu e espanhol, Ballesteros (2003) afirma que o crescimento do contingente de 

imigrantes nos últimos anos acarretou na criação de leis mais restritivas que ainda não 

resolveram a questão da imigração ilegal e da situação que daqueles que permanecem 

no país sem autorização e com ameaça permanente de expulsão.  

Ainda, segundo Ballesteros (op. cit.), a Espanha era um país de emigração até a 

metade do século XX, e no pós-guerra, houve um fenômeno de migração intra-européia, 

no entanto, a mão de obra era composta de trabalhadores “convidados” que não tinham 

intenção de permanência. Contudo, o fluxo migratório de pessoas não européias 

advindas da periferia econômica, com culturas distintas, mudou este cenário, e fez da 

Espanha um país receptor de imigrantes no final da década de 1980.  

Uma das questões subjacentes à imigração é a preocupação com a integração 

dos imigrantes na cultura receptora (Gonzáles-Castro, Ubillos, Bilbao, Techio & 

Basabe, 2009; Portes, Vickstrom &Aparicio, 2013; Zárate, Garcia, Garza & Hitlan, 

2004). A ameaça cultural é um dos fatores que explicam o preconceito sutil, e justificam 

os processos de aculturação e assimilação. Segundo Stephan e colaboradores (1998), 

uma crença popular sobre os imigrantes é a de que eles podem mudar a estrutura 

cultural existente. A ameaça cultural é definida como uma percepção negativa dos 

imigrantes, causada pela diferença de normas e valores. Portanto, se socialmente há uma 

percepção de ameaça pelo potencial integração de um conjunto particular de migrantes, 

pode haver uma resposta mais negativa para esse grupo.  

Já para Zárate e colaboradores (op. cit.), a ameaça cultural é definida como a 

percepção das diferenças grupais em termos de características sociais ou individuais. 



251 

 

Para estes autores, um elemento fundamental nesse processo é a percepção de 

semelhanças e diferenças entre o endogrupo e o coletivo imigrante, e quanto maior 

forem às diferenças percebidas, maior as demonstrações de preconceito. No entanto, os 

autores também situam a ameaça real no cenário dos conflitos contra os imigrantes, e 

revelam que neste caso, mais importantes que a percepção de características sociais ou 

individuais, as teorias do conflito real sugerem que semelhanças na economia ou na 

capacitação laboral são mais ameaçadoras. A essência desta ameaça é que grupos de 

imigrantes competem por recursos econômicos escassos.  

Portanto, a ancoragem negativa em relação aos marroquinos, em todas as 

regiões estudas, pode ser compreendida através da associação à imigração ilegal e a mão 

de obra barata, importantes marcadores sociais em tempos de crise econômica na 

Europa.  
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3.2.3.2. Temática regional 

j) Andaluzes, por participantes na Comunidade Autônoma de 

Madri. 

Em Madri, o estimulo indutor andaluzes resultou em 40 palavras diferentes, 

num total de 92 evocações. Foram consideradas para esta análise somente as palavras 

que obtiveram uma frequência mínima de três repetições, o que configurou um total de 

27,5% correspondente a 59,8% do total de evocações. O termo alegres apareceu com o 

maior número de evocações (f=10), conforme demonstrado na Tabela 51. Os parâmetros 

utilizados como critério para a distribuição de palavras foram a frequência média de 

cinco e a ordem média de evocação de 1,9.  

 

Tabela 51. Evocações livres para o estímulo indutor “andaluces” para participantes na 

Comunidade Autônoma de Madri, pela frequência média e ordem média de evocação (N=31) 

 O.M.E. < 2,0 O.M.E. ≥ 2,0 

Freq. 

Med. 

Termo evocado Freq. O.M.E. Termo evocado Freq. O.M.E. 

 

≥ 5 

Alegres 

Andalucia 

 

10 

05 

 

1,80 

1,00 

 

Acento 

Amables 

Graciosos 

Playa 

05 

08 

05 

05 

3,00 

3,12 

2,80 

2,80 

 

 

< 5 

Fiesta 

Flamenco 

Nacidos 

Vagos 

03 

04 

03 

04 

 

1,67 

1,25 

1,00 

1,75 

Calor 03 2,00 

 

De acordo com a tabela 51, o possível núcleo central da representação está 

ancorado na ideia de que os andaluzes são alegres. Os elementos periféricos reafirmam 

o conteúdo no núcleo central, numa espécie de desdobramento dessa alegria percebida, 

como se pode observar através da associação aos andaluzes a características positivas 

relacionadas à dimensão da sociabilidade (amáveis, graciosos) e condição climática da 

região (calor, praia). O sotaque dos andaluzes também é citado (acento). Na zona de 

contraste, aparecem elementos que fazem referência à alegria da região, também 
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associada ao período de férias de verão na Espanha (festas), à cultura (flamenco) e a 

provável relação do elemento nascido com Andaluzia¸ presente no núcleo central. Por 

fim, um elemento negativo também aparece (vagabundos), associado à percepção de 

que os andaluzes não gostam de trabalhar.  

 

k) Andaluzes, por participantes na Comunidade Autônoma da 

Catalunha. 

Para os participantes na Catalunha, a associação livre para a palavra andaluzes 

gerou 145 evocações, sendo 59 palavras diferentes. Foram excluídas da análise as 

palavras que não obtiveram uma frequência mínima de quatro aparições. Deste modo, 

foram analisadas 13,5% das palavras, que corresponderam a 50,3% do total de 

evocações. Foram utilizados como critério para a distribuição de palavras a frequência 

média de seis e a ordem média de evocação de 1,9.  

 

Tabela 52. Evocações livres para o estímulo indutor “andaluces” para participantes na 

Comunidade Autônoma da Catalunha, pela frequência média e ordem média de evocação 

(N=49) 

 O.M.E. < 1,9 O.M.E. ≥ 1,9 

Freq. Med. Termo evocado Freq. O.M.E. Termo 

evocado 

Freq. O.M.E. 

 

≥ 6 

Andalucia 

Fiesta 

Residentes 

Vagos 

15 

08 

11 

15 

 

1,33 

1,87 

1,18 

1,73 

Acento 

Alegres 

06 

10 

2,00 

2,10 

< 6 Nacidos 04 1,00 Calor 04 3,00 

 

O possível núcleo central da representação dos andaluzes pelos participantes na 

Catalunha está, por um lado, está relacionado à noção de residir na região, e por outro, 

na ideia de que a região da Andaluzia é um local para festas, como também que os 

andaluzes são um povo que não gostam de trabalhar (vagos). Interessante perceber que 
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nesta representação, esse conteúdo é central, enquanto em Madri, encontra-se deslocado 

para a zona de contraste.  

No sistema periférico foi observado que o sotaque típico das pessoas 

andaluzas, também foi relevante nesta representação, assim como a alegria do povo, 

aqui considerada como elemento periférico. a condição climática da Andaluzia (“calor”) 

também foi pontuada. Já na zona de contraste, aparece a ideia – complementar ao 

núcleo central – de que um andaluz também é aquele que não só reside, mas também 

nasce na Andaluzia.  

 

l) Andaluzes, por participantes na Comunidade Autônoma da 

Andaluzia. 

O resultado da autorrepresentação pela associação livre de palavras resultou em 

184 evocações, sendo 84 palavras distintas. Destas, foram consideradas apenas àquelas 

que foram citadas por pelo menos cinco vezes. Foi observado que o termo alegres 

apareceu com o maior número de evocações (f=18). Nesta analise foram utilizados 

como critério para a distribuição de palavras a frequência média de oito e a ordem 

média de evocação de dois.  

 

Tabela 53. Evocações livres para o estímulo indutor “andaluces” para participantes na 

Comunidade Autônoma da Andaluzia, pela frequência média e ordem média de evocação 

(N=49) 

 O.M.E. < 2,0 O.M.E. ≥ 2,0 

Freq. Med. Termo evocado Freq. O.M.E. Termo evocado Freq. O.M.E. 

 

≥ 8 

Alegres 

Graciosos 

 

18 

08 

 

1,94 

1,75 

 

Amables 08 3,25 

 

 

< 8 

Andalucia 

Viven 

07 

05 

1,00 

1,00 

Acento 

Fiesteros 

Playas 

Salados 

06 

07 

05 

05 

2,33 

3,71 

3,40 

2,40 

 



255 

 

Na Tabela 53 pode-se observar que os elementos autorrepresentativos que 

compõe o provável núcleo central da representação do andaluz estão ancorados na 

dimensão da sociabilidade, revelada pela alegria e graça dos andaluzes. As periferias 

confirmam esse conteúdo, complementando a associação positiva à dimensão da 

sociabilidade, relacionando o andaluz a amabilidade, festa, charme. Também há 

referência ao sotaque dos andaluzes e as praias da região. Interessante perceber que, 

talvez, por tratar-se se uma autorrepresentação, não há elementos de conteúdo negativo 

nesta representação, o que confirma os pressupostos da hipótese 4. Na zona de contraste 

aparece a ideia de que andaluzes são àqueles que vivem em Andaluzia.  

De uma forma geral, os andaluzes foram representados a partir de três 

dimensões: Sociabilidade (alegres, graciosos, amáveis), Características da região (sol, 

playa, fiestas, calor, sotaque) e aspectos negativos (vadiagem ou preguiça). As 

representações pelos participantes nas três Comunidades Autônomas retrataram um 

povo alegre, engraçados e amáveis. As boas condições climáticas e as festas também 

foram relacionadas. O sotaque como elemento característico dos andaluzes também foi 

citado nas representações, embora como elemento periférico, como também a 

associação deles com a preguiça para trabalhar (vagos), presente somente na 

representação dos participantes em Madri e na Catalunha.  

Sobre esse dado, vale salientar que somente na Catalunha, o adjetivo vagos foi 

escolhido como um dos mais típicos para representar os andaluzes por 42,8% dos 

participantes calatães, no estudo I. Neste estudo, esse elemento aparece como central 

somente nesta região. A associação dos andaluzes a dimensão da sociabilidade também 

foi observada nos resultados dos estudos I, onde os adjetivos alegres e graciosos foram 

escolhidos por mais da metade dos participantes nas três Comunidades Autônomas 

(58,5% e 54,5%, respectivamente).  
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m) Catalães, por participantes na Comunidade Autônoma de 

Madri. 

Para os participantes em Madri, os resultados apontaram para uma lista de 34 

palavras distintas num total de 77 evocações. Apenas foram consideradas para analise 

apenas aquelas citadas por pelo menos quatro vezes. Assim, foram analisadas 20,5 % 

das palavras, que corresponderam a 48,1% do total de evocações. O termo tacaños 

apareceu com o maior número de evocações conforme se observa na Tabela 54. Nesta 

analise foram utilizados como critério para a distribuição de palavras a frequência média 

de cinco e a ordem média de evocação de 1,9.  

 

Tabela 54. Evocações livres para o estímulo indutor “catalanes” para participantes na 

Comunidade Autônoma de Madri, pela frequência média e ordem média de evocação (N=31) 

 O.M.E. < 1,9 O.M.E. ≥ 1,9 

Freq. 

Med. 

Termo evocado Freq. O.M.E. Termo evocado Freq. O.M.E. 

 

≥ 5 

Catalan 

Tacaños 

Lengua 

05 

08 

05 

1,60 

1,87 

1,50 

Independentistas 

Separatistas 

07 

05 

2,00 

2,20 

 

< 5 

Diferentes 

Nacionalistas 

04 

04 

1,33 

1,00 

Barça 

Cerrados 

 

04 

04 

 

2,00 

2,00 

 

 

O possível núcleo central da representação dos catalães em Madri está 

ancorado na dimensão da independência catalã, em referência ao catalão ou língua 

catalã, que divide o status de língua oficial com o espanhol, e é falada e compreendida 

majoritariamente na região da Catalunha. Também é central a imagem dos catalães 

como sendo tacanhos. Na primeira periferia, pode se observar os contornos produzidos 

pela representação latente contida no núcleo central, que a língua própria – neste caso o 

catalão – produz: independência e separação.  

Os elementos periféricos seguintes contidos na segunda periferia e na zona de 

contraste confirmam esse conteúdo, uma vez que trazem à tona a noção de que os 
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catalães são diferentes dos espanhóis, são nacionalistas, uma vez que consideram a 

Catalunha o seu país e são demasiados fechados em relação às demais Comunidades 

Autônomas da Espanha.  

 

n) Catalães, por participantes na Comunidade Autônoma da 

Catalunha. 

A autorrepresentação dos catalães através da associação livre gerou 77 palavras 

diferentes, num total de 164 evocações. Considerou-se apenas 19,5% do conjunto de 

palavras, uma vez que foram excluídas àquelas com uma frequencia menor a quatro. 

Esse conjunto correspondeu a 54,3% do total de evocações. Como critério para a 

distribuição de palavras a frequência média de cinco e a ordem média de evocação de 

1,8.  

Tabela 55. Evocações livres para o estímulo indutor “catalanes” para participantes na 

Comunidade Autônoma da Catalunha, pela frequência média e ordem média de evocação 

(N=49) 

 O.M.E. < 1,8 O.M.E. ≥ 1,8 

Freq. 

Med. 

Termo evocado Freq. O.M.E Termo evocado Freq. O.M.E 

 

≥ 5 

Cataluña 

Idioma 

Independentistas 

Residentes 

Trabajadores 

14 

06 

10 

07 

07 

1,07 

1,67 

1,70 

1,00 

1,43 

Nación 

No 

Respectada 

08 

05 

05 

2,87 

3,20 

3,20 

 

 

< 5 

Con 

Identificación 

04 

04 

 

1,00 

1,00 

Catalana 

Cultura 

Inteligentes 

Lengua 

Luchadores 

Tacaños 

04 

04 

04 

04 

04 

04 

2,50 

2,75 

2,25 

2,50 

2,00 

2,00 

 

Pode-se observar na Tabela 55 que o possível núcleo central da 

autorrepresentação dos participantes na Catalunha está ancorado na dimensão da 

independência catalã, cujos elementos fazem referência à busca da independência da 

Catalunha em relação à Espanha, a língua catalã e a residência na região. Por outro lado, 
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também está presente enquanto representação central a ideia de que os catalães são 

trabalhadores. Os elementos periféricos demonstram certa insatisfação e sustenta a ideia 

de independência, quando trazem a ideia de que para esses participantes, a Catalunha é 

uma nação não respeitada pelos demais, como também reafirmam a dimensão da 

independência catalã, central na representação (língua catalã, cultura). Os termos 

inteligentes e tacanhos também foram citados.  

Interessante perceber, que por ser tratar de uma autorrepresentação, o conteúdo 

negativo tacanhos atribuído aos catalães, nesta representação encontra-se deslocado 

para o núcleo distante, enquanto em Madri, este mesmo conteúdo é central. Na zona de 

contraste, se percebe uma reafirmação de da identidade catalã, expressa pela ideia 

identificação com a cultura catalã.  

 

o) Catalães, por participantes na Comunidade Autônoma da Andaluzia 

A associação livre para a palavra catalães na Andaluzia resultou em 127 

evocações, sendo 46 palavras distintas. Destas, foram analisadas apenas 15,2 %, uma 

vez que foram excluídas da análise àquelas que foram citadas menos de cinco vezes. 

Esse conjunto correspondeu a 50,4% do total de evocações. O termo tacaños compôs o 

provável núcleo central da representação dos catalães, conforme apresentado na Tabela 

56. Nesta análise foi utilizada como critério para a distribuição de palavras a frequência 

média de dez e a ordem média de evocação de 1,5.  
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Tabela 56. Evocações livres para o estímulo indutor “catalanes” para participantes na 

Comunidade Autônoma da Andaluzia, pela frequência média e ordem média de evocação 

(N=49) 

 O.M.E. < 1,5 O.M.E. ≥ 1,5 

Freq. 

Med. 

Termo evocado Freq. O.M.E. Termo evocado Freq. O.M.E. 

≥ 10 Tacaños 

 

19 

 

1,42 Independentistas 

 

17 

 

1,83 

 

 

< 10 

Cataluña 

 

 

07 

 

 

1,00 

 

 

Catalan 

Idioma 

Orgullosos 

Serios 

05 

05 

05 

06 

2,40 

2,20 

3,40 

1,67 

 

A representação dos catalães incorpora aspectos centrais às características tidas 

como típicas (tacanhos). No sistema periférico, junto com elementos que fazem 

referência a dimensão da independência catalã (independentistas, idioma catalão), 

aparece termos que se referem a características atribuídas aos catalães (orgulhosos, 

sérios).  

De uma maneira geral, a representação simbólica dos catalães pelos 

participantes nas três regiões circundou o caráter independentista da Catalunha em 

relação à Espanha. Elementos nacionalistas, como língua, idioma, nação, cultura, foram 

utilizados como símbolos dessa bipartição entre os catalães e os demais espanhóis. 

Comparativamente, observou-se que nas dimensões da sociabilidade, os catalães foram 

percebidos como menos desenvolvidos, através da atribuição dos elementos tacaños, 

sérios, separatistas, cerrados. Interessante perceber, que mesmo deslocado para o 

núcleo distante, tacaño foi um elemento citado, mesmo quando se tratou da 

autorrepresentação.  

A afirmação da independência catalã, elemento central inclusive na 

autorrepresentação, pode ser observada para além dos resultados desta tese. No dia 11 

de setembro foi o Feriado Nacional na Catalunha, ao redor do mundo veicularam uma 

manifestação massiva realizada em prol da separação da Comunidade Autônoma da 
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Catalunha da Espanha: Centenas de milhares de catalães formaram uma corrente 

humana, com cerca de 400 quilômetros de extensão, como um protesto para chamar a 

atenção internacional para a vontade popular de se realizar um referendo sobre a 

independência da região. A corrente humana cruzou a Catalunha de norte a sul, ligando 

a região de Valência à fronteira francesa. Segundo estudos de opinião recentes, em 

algumas regiões da Catalunha chega a 50 % a aprovação dos catalães a secessão (Fonte: 

euronews.com).  

Da mesma forma que para a condição de autorrepresentação para a amostra 

regional no Brasil, nestes resultados também se observou a tendência à distinção 

endogrupal, de modo que foi utilizado um número maior de palavras para se referir ao 

próprio grupo. Não foi observado diferenças no número de palavras distintas para 

classificar os catalães e os andaluzes pelos participantes em Madri.  

 

3.2.4. Considerações sobre o Estudo II 

 

Segundo Sá (1996, 2002), o núcleo central de uma representação social 

relaciona-se com a natureza do objeto representado e pela relação que o sujeito ou o 

grupo estabelece com esse objeto. Ele é determinado pelas condições históricas, 

sociológicas e ideológicas, é consensual e fortemente marcado pela memória coletiva. 

Ao propor analisar comparativamente os estereótipos dos grupos minoritários e 

majoritários através desta teoria, buscamos compreender as condições sócio-históricas 

que fomentam as relações entre o grupo de avaliadores e os grupos avaliados. Os 

elementos estáveis e mais permanentes presentes no núcleo, quando contrastados com 

os elementos periféricos complementares, forneceram representações simbólicas 

interessantes, das quais podemos perceber as estruturas cognitivas sociais que 

http://pt.euronews.com/tag/independencia/
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engendram a base, a hierarquia e a estrutura do preconceito contra os grupos 

minoritários.  

No Brasil, a ênfase das representações dos brasileiros se deu em função da 

ideia de miscigenação das raças, difundida pela ideia da democracia racial. A expressão 

"mistura de raças" foi determinante em todas as regiões e muito embora essa tenha sido 

uma representação consensual, as representações dos negros quando comparadas as 

representações dos brancos não reafirmaram essa "mistura", e não apresentaram 

elementos em comum.  

Analisadas em conjunto, considerando as respostas nas três regiões, a ênfase na 

representação dos negros foi a percepção das baixas condições sociais atribuídas sobre 

eles, enquanto a representação dos brancos foi percebida a ênfase na normatividade. 

Vale ressaltar que por se tratar de uma amostra majoritamente branca (52,1%), essa 

normatividade se desdobra enquanto o conteúdo autorrepresentativo: “Somos normais”, 

e faz-no questionar, neste estudo, sobre uma pseudo inexistência de estereótipos para 

pessoas brancas.  

Sobre a representação dos nordestinos, a situação climática da região Nordeste 

se sobrepôs às características do povo, e a representação caracterizou pela percepção da 

seca, de pobreza e de sofrimento. Enquanto, por outro lado, a representação dos sulistas 

se deu em função da percepção de melhores condições de vida. 

Tomados em conjunto, podemos perceber que também neste estudo houve uma 

interrelação entre a associação e ancoragem em características relativas ao 

desenvolvimento e progresso e o grupo avaliado. Os brancos e os sulistas foram 

representados por elementos normativos e características associadas ao 

desenvolvimento econômico, embora, para os primeiros, esses elementos tenham 

aparecido apenas enquanto conteúdos periféricos. Já aos negros e aos nordestinos, a 
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representação simbólica incorporou aspectos negativos e características ligadas ao 

preconceito e ao sofrimento, como elementos do núcleo central.    

Na Espanha, de uma forma geral, o núcleo central da representação dos 

espanhóis foi representado por elementos notadamente nacionalistas, cujos elementos 

evocados possivelmente revelam a noção de jus solis, preceito jurídico que imputa a 

nacionalidade ao local de nascimento do indivíduo. Outro aspecto curioso esteve 

presente na representação social dos espanhóis pelos catalães, que foram representados 

por elementos majoritariamente negativos. O mesmo foi observado no estudo I, onde a 

porcentagem de escolha de adjetivos negativos para descrever os espanhóis ultrapassou 

50%. Por outro lado, o núcleo central da representação dos catalães foi também 

representado através de elementos negativos, relativos à independência e pró-secessão 

da Espanha, aspecto também observado através da escolha de alguns dos adjetivos para 

descrevê-los, apresentados no estudo I. Comum aos resultados do estudo I, o núcleo 

central dos andaluzes se configurou por incorporar elementos positivos, relativos à 

dimensão da sociabilidade.  

Sobre a temática étnica, o núcleo central da representação dos ciganos foi 

ancorado em elementos de ênfase na concepção de que eles formam parte de outra etnia, 

cujas condições sociais são precárias e vivem na marginalidade, da mesma forma que o 

núcleo central das representações dos marroquinos foi representado por elementos que 

deram ênfase a percepção das diferenças culturais entre Marrocos e Espanha. Desta 

forma, ambos os grupos foram percebidos enquanto "os outros", e as respostas 

espontâneas fornecidas pelos participantes desta amostra também não coincidem com as 

utilizadas para se referir aos espanhóis, aos andaluzes ou aos catalães.  

Ao determinar algumas dimensões para a análise do núcleo central e do sistema 

periférico das representações dos grupos, foi possível observar algumas diferenças a 
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partir da pertença regional, sobretudo quando se tratou de conteúdos 

autorrepresentativos. No entanto, de uma maneira geral, a estrutura e o conteúdo das 

representações foram bastante similares. Também se notou semelhanças entre os 

resultados obtidos através das associações livres, com aqueles obtidos através do estudo 

I, de forma que as respostas espontâneas oferecidas pelos participantes deste estudo 

proporcionaram um maior entendimento e permitiram preencher as lacunas deixadas 

pelos resultados obtidos através da lista de adjetivos. Até agora, os resultados nos 

permitem pensar na existência de certa estabilidade em relação aos estereótipos dos 

grupos estudados.  

Outro tipo de análise pode ser realizado por meio da avaliação quantitativa das 

evocações e das palavras distintas utilizadas para representar os grupos, e desta, pode-se 

distinguir dois processos. O primeiro, presente nos resultados sobre a temática racial no 

Brasil, é a homogeneidade endogrupal. Entendendo que amostra brasileira deste estudo 

é composta em maior número por pessoas autodeclaradas brancas, a homogeneidade foi 

compreendida através do menor número de palavras usadas para descrever os brancos, 

quando comparadas ao número de palavras utilizadas para descrever os negros.  

Por outro lado, observado nos resultados sobre a temática regional no Brasil e 

na Espanha, em que a condição de autorrepresentação estava presente, foi observado o 

processo de distinção grupal, onde houve a utilização de um maior número de palavras 

para descrever o endogrupo.   

Contudo, há de se admitir fragilidades no estudo, em virtude do baixo número 

de participantes em algumas condições, sobretudo na amostra no Sul do Brasil. Outros 

estudos deverão ser desenvolvidos, afim de que se possa afirmar, com mais propriedade, 

os resultados aqui apresentados. Por hora, podemos pensar na possibilidade desses 
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dados refletirem uma tendência de respostas, que será confirmada a partir de estudos 

posteriores.   

De uma forma geral, é possível pensar que esses resultados, para além das 

categorias lexicais, refletem efetivamente uma rede de significados e afetos, de 

denotações e conotações e através da relação observada entre os elementos centrais e os 

elementos periféricos, podemos supor a existência de estereótipos fortemente 

estruturados e socialmente compartilhados com a função de legitimar as desigualdades 

existentes entre grupos majoritários e grupos minoritários, e justificar os 

comportamentos discriminatórios em relação às minorias sociais.  

A seguir, serão expostos os resultados do terceiro e último estudo sobre o 

conteúdo dos estereótipos, realizado através do Modelo de Conteúdo dos Estereótipos 

(SMC), proposto por Fiske e cols. (2002, 2009).  
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3.3. Dimensionando os outros do Brasil e da Espanha 

 

3.3.1. Método 

O estudo III teve como objetivo analisar o conteúdo dos estereótipos a partir da 

análise das dimensões propostas pelo modelo do conteúdo dos estereótipos - The 

stereotype content model – SCM (Fiske & cols., 1999, 2002; Cuddy, Fiske & Glick, 2008; 

Cuddy et. al., 2009). Esse modelo representa uma visão contemporânea dos estudos dos 

estereótipos ao acrescer a noção de que eles nem sempre são somente negativos. Para os 

autores, os estereótipos são associados a emoções, e as diferentes combinações de 

respostas afetivas geram distintas formas de preconceito.  

Sobretudo, é a partir da avaliação das dimensões de sociabilidade e de 

competência que os estereótipos são apreendidos, e a avaliação positiva em uma das 

dimensões não é contraditória a avaliação negativa na outra dimensão. A ênfase do modelo 

é demonstrar que os estereótipos nem sempre são somente negativos, uma vez que se 

podem ter, ao mesmo tempo, conteúdos positivos e negativos sobre um mesmo grupo.  

O modelo também prevê que nas relações intergrupos, as variáveis de status e de 

competitividade são importantes preditores das dimensões dos estereótipos. É importante 

esclarecer que a competitividade aqui avaliada se associa a percepção de ameaça e de 

conflito intergrupal. São propostos dois tipos de preconceitos associados às dimensões: O 

preconceito paternalista e o preconceito invejoso. O tipo paternalista se refere aos grupos 

considerados como muito sociáveis, porém pouco competentes, a estes estariam associados 

sentimentos de pena e compaixão. Já o do tipo invejo se refere ao preconceito direcionado 

aos grupos considerados como muito competentes, e pouco sociáveis.   
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Assim, este estudo pretende avaliar comparativamente, através do modelo do 

conteúdo dos estereótipos, a atribuição de sociabilidade, competência, status
11

 e 

competitividade aos negros e os brancos e aos nordestinos e aos sulistas no Brasil; aos 

ciganos e marroquinos e aos andaluzes e aos catalães na Espanha.  

Desta forma, o estudo III encerra a serie de trabalhos propostos nesta tese com a 

finalidade de analisar como os participantes no Nordeste, no Sul e no Centro Oeste, no 

Brasil, e como os participantes nas Comunidades Autônomas da Andaluzia, da Catalunha e 

de Madri, na Espanha, avaliam os grupos estudados. As hipóteses específicas deste estudo 

se referem ao tipo de método empregado para coleta dos dados.  

 

Hipótese 1: No Brasil, em relação ao conteúdo dos estereótipos raciais, espera-se 

que haja uma maior atribuição das dimensões de status, de competência às pessoas 

brancas, quando comparadas aos brasileiros e as pessoas negras, e uma maior atribuição da 

dimensão sociabilidade às pessoas negras, quando comparados aos brasileiros e as pessoas 

brancas.  

1.1: Em relação à pertença regional, quando comparados negros x 

brancos, espera-se que haja diferenças entre a percepção dos participantes no Nordeste e no 

Sul, pelo fato de haver, respectivamente, uma maior concentração de pessoas negras e 

brancas em cada uma das regiões.  

 

Hipótese 2: No Brasil, em relação ao conteúdo dos estereótipos regionais, de uma 

maneira geral, espera-se que haja uma maior atribuição das dimensões de status, de 

competê ncia referidos aos sulistas, quando comparados aos brasileiros e aos nordestinos, e 

                                                 
11

 A variável competitividade não foi incluída na na temática regional na Espanha (comparação andaluzes e 

catalães), em consonância com estudos anteriores (Sangrador, 1996; Cea D´Ancona, 2009). 
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uma maior atribuição de sociabilidade aos nordestinos, quando comparados aos brasileiros 

e sulistas.  

2.1: Em relação à pertença regional, quando comparados nordestinos x 

sulistas, espera-se que haja diferenças entre a percepção dos participantes no Nordeste e no 

Sul, por se tratar de conteúdos autoclassificatórios. 

 

Hipótese 3: Na Espanha, em relação ao conteúdo dos estereótipos étnicos, espera-

se encontrar uma maior a atribuição das dimensões status e competência aos espanhóis, 

quando comparados aos ciganos e marroquinos.  

3.1: Em relação à pertença regional, espera-se encontrar diferenças na 

atribuição dos participantes na Comunidade Autônoma de Madri em comparação às 

demais regiões, por considerá-la uma região culturalmente diversificada e que congrega 

um grande fluxo de pessoas de diversas culturas e etnias. 

 

Hipótese 4: Na Espanha, em relação aos estereótipos regionais, espera-se 

encontrar  uma maior na atribuição das dimensões de status e de competência aos catalães, 

quando comparados aos espanhóis e andaluzes, e uma maior atribuição de sociabilidade 

aos andaluzes, quando comparados aos catalães e espanhóis.  

4.1: No que se refere à pertença regional, na comparação andaluzes vs 

catalães, espera-se que haja diferenças na percepção dos participantes na Comunidade 

Autônoma da Andaluzia e da Catalunha, por se tratar de conteúdos autoclassificatórios.  
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3.3.1.1. Participantes 

- NO BRASIL 

a) Temática racial  

Participaram deste estudo 124 estudantes universitários sendo 39,5 % da região 

Nordeste, 16,9% da região Sul e 43,5% da região Centro Oeste. Como características 

gerais da amostra total, 68,9% eram do sexo feminino, 84,7% estavam solteiros, 55,5% se 

autodeclararam brancos, 64,2% não possuíam emprego e estavam concentrados na classe 

média (72,9%). A idade média da amostra foi de 22 anos (dp= 7,17). A distribuição 

detalhada da amostra pode ser observada na Tabela 57.  

 

Tabela 57. Dados sócio demográficos da amostra distribuídos em função do sexo, cor, estado civil, 

classe social e condição laboral para a temática racial no Brasil (N=124)  

 

 

Variáveis 

Frequência por Região  

 

% Total da amostra 

válida 

Centro Oeste 

(N=54) 

Nordeste 

(N=49) 

Sul 

   (N=21) 

Sexo     

Masculino 17 17 03 31,1 

Feminino 35 30 17 68,9 

Não respondeu 

 

Cor 

02 02 01  

Negro 01 01 01 2,5 

Branco 29 22 15 55,5 

Moreno 19 21 03 37,0 

Outra 

Não respondeu 

03 

02 

03 

02 

- 

01 
5,0 

     

Estado civil     

Casado/morando 

junto 

07 02 02 9,3 

Separado/divorci

ado 

01 05 01 5,9 

Solteiro 44 40 16 84,7 

Não respondeu 

 

Classe Social 

Alta 

02 

 

 

03 

02 

 

 

3 

02 

 

1 

 

 

 

 

5,9 

Média 39 36 11 72,9 

Média Baixa 09 08 07 20,3 

Baixa 01 - - 0,8 

Não respondeu 02 02 02  
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Trabalha 

Sim 20 15 13 40,7 

Não 32 32 06 59,3 

Não respondeu 02 02 02  

 

 

b) Temática regional 

Participaram deste estudo 109 estudantes universitários sendo 44% da região 

Nordeste, 17,4 % da região Sul e 38,5% da região Centro Oeste. Como características 

gerais da amostra total, 76,6% eram do sexo feminino, 85% estavam solteiros, 56,6% se 

autodeclararam brancos, 59,8% não possuíam emprego e estavam concentrados na classe 

média (65,4%). A idade média da amostra foi de 22 anos (dp= 5,94). A distribuição 

detalhada da amostra pode ser observada na Tabela 58.  

Tabela 58. Dados sócio demográficos da amostra, distribuída em função do sexo, cor, estado 

civil, classe social e condição laboral para a temática regional no Brasil (N=109)  

 

 

Variáveis 

Regiões  

% Total da amostra 

válida Centro Oeste 

(N=42) 

Nordeste 

(N=48) 

Sul 

(N=19) 

Sexo     

Masculino 08 14 03 23,4 

Feminino 32 34 16 76,6 

Não respondeu 

 

Cor 

02 - -  

Negro 01 01 - 1,9 

Branco 16 27 17 56,6 

Moreno 20 18 02 37,7 

Outra 

Não respondeu 

03 

02 

01 

01 

- 

- 
3,8 

 

Estado civil 

    

Casado/morando junto 03 07 05 14 

Separado/divorciado - - 01 0,9 

Solteiro 

Não respondeu 

37 

02 

41 

- 

13 

- 
85 

 

Classe Social 

 

 
   

Alta 04 01 - 4,7 

Média 24 35 11 65,4 

Média Baixa 11 11 07 27,1 

Baixa 

Não respondeu 

01 

02 

01 

- 

01 

- 
2,8 
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Trabalha     

Sim 17 10 16 40,2 

Não 

Não respondeu 

23 

02 

38 

- 

03 

- 
59,8 

     

 

- NA ESPANHA  

a) Temática étnica 

Participaram deste estudo 129 estudantes universitários sendo 27,9% da 

Comunidade Autônoma de Madri, 38,8% da Comunidade Autônoma da Andaluzia, e 

33,3% da Comunidade Autônoma da Catalunha. Como características gerais da amostra 

total, 76% eram do sexo feminino, 93,8% estavam solteiros, 79,8% não possuíam emprego 

e estavam concentrados na classe média (62,5%). A idade média da amostra foi de 20 anos 

(dp= 4,72). A distribuição detalhada da amostra pode ser observada na Tabela 59.   

Tabela 59. Dados sócio demográficos da amostra distribuídos em função do sexo, estado civil, 

classe social e condição laboral para a temática étnica na Espanha (N=129)  

 

 

Variáveis 

Frequência por Região  

% Total da amostra 

válida Andaluzia 

(N=50) 

Catalunha 

(N=43) 

           Madri 

           

(N=36) 

Sexo     

Masculino 12 09 10 24 

Feminino 38 34 26 76 

 

Estado civil 

    

Casado/morando junto 02 03 03 6,2 

Separado/divorciado - - - - 

Solteiro 

Não respondeu 

48 

- 

39 

01 

33 

- 
93,8 

 

Classe Social 

    

Alta - 02 - 1,6 

Média 31 27 22 62,5 

Média Baixa 18 10 12 31,3 

Baixa 01 04 01 4,7 

Não respondeu - - 01  

 

 

Trabalha 

    

Sim 03 12 10 19,4 

Não 47 30 26 79,8 
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b) Temática regional 

 

Participaram deste estudo 129 estudantes universitários sendo 23,3 % da 

Comunidade Autônoma de Madri, 38% da Comunidade Autônoma da Andaluzia e 38,7% 

da Comunidade Autônoma da Catalunha. Como características gerais da amostra total, 

72,4% eram do sexo feminino, 90,6% estavam solteiros, 73,2% não possuíam emprego e 

estavam concentrados na classe média (59,8%). A idade média da amostra foi de 21,2 anos 

(DP= 6,10). A distribuição detalhada da amostra pode ser observada na Tabela 60.  

 

Tabela 60. Dados sócio demográficos da amostra, distribuídos em função do sexo, estado civil, 

classe social e condição laboral para a temática regional na Espanha (N=129) 

 

 

Variáveis 

Frequência por Região  

% Total da amostra 

válida Andaluzia 

(N=49) 

Catalunha 

(N=50) 

           Madri 

          (N=30) 

Sexo     

Masculino 12 13 10 27,6 

Feminino 37 35 20 72,4 

Não respondeu 

 

Estado civil 

- 02 -  

Casado/morando junto 06 04 02 9,4 

Separado/divorciado - - - - 

Solteiro 43 44 28 90,6 

Não respondeu 

 

Classe Social 

- 02 -  

Alta - 02 -  

Média 30 28 18 1,6 

Média Baixa 16 15 10 59,8 

Baixa 03 03 02 32,3 

Não respondeu - 02 - 6,3 

 

Trabalha 

    

Sim 08 16 09 26,8 

Não 41 32 21 73,2 

Não respondeu - 02 -  
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3.3.1.2. Instrumento 

 

Os dados foram obtidos por meio do modelo de conteúdo dos estereótipos 

proposto por Fiske e colaboradores (2002, 2009). Este modelo é composto por 14 itens 

subdivididos em quatro dimensões estereotípicas, avaliadas a partir de uma escala Likert 

de seis pontos (1=nada; 6= extremamente).  

A dimensão estereotípica da sociabilidade, constituída por quatro itens que 

diferem em função do adjetivo utilizado (respeitosos, afetuosos, sinceros e boa índole), 

conforme o exemplo da temática regional no Brasil: “Em sua opinião, quão respeitosos são 

os ______ (brasileiros/nordestinos/sulistas)”. Do mesmo modo, foi indagado sobre a 

dimensão estereotípica da competência, composta por cinco itens (competentes, confiantes, 

independentes, competitivos e inteligentes), sobre a dimensão de status, composta por três 

itens (prestígio, desenvolvidos economicamente, qualificados) e sobre a dimensão de 

competitividade, também constituída por três itens (contrato de trabalho, poder e 

destinação de recursos). O instrumento foi traduzido do original em inglês e adaptado para 

cada país.  

Assim, cada estudante respondeu a apenas uma temática (racial ou regional, no 

Brasil; étnica ou regional na Espanha), que correspondia à atribuição das dimensões 

estereotípicas a três grupos distintos. Portanto, a temática racial no Brasil correspondeu à 

atribuição das dimensões estereotípicas de sociabilidade, competência, status aos 

brasileiros, aos negros e aos brancos, ademais da atribuição da dimensão de 

competitividade entre os negros e os brancos. Do mesmo modo, a temática regional 

correspondeu à atribuição das dimensões estereotípicas de sociabilidade, competência, 

status aos brasileiros, aos nordestinos e aos sulistas, e a atribuição da dimensão de 

competitividade apenas entre os nordestinos e sulistas.  
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Na Espanha a temática étnica correspondeu à atribuição das dimensões 

estereotípicas de sociabilidade, competência, status aos espanhóis, aos ciganos e aos 

marroquinos, e a atribuição da dimensão de competitividade apenas entre ciganos e 

marroquinos. Por fim, a temática regional correspondeu à atribuição de sociabilidade, 

competência, status aos espanhóis, aos andaluzes e aos catalães. 

 

3.3.1.3. Procedimento para análise dos dados  

 

As análises dos dados obtidos através do modelo de conteúdo de Fiske e 

colaboradores (op.cit.) foram procedidos através de duas etapas. Primeiramente foram 

realizadas analises de confiabilidade, mensuradas nas subescalas para cada temática em 

cada país, como pode ser observado na Tabela 61. 

Tabela 61. Índice de confiabilidade das escalas de estereótipos 

 Estereótipos Brasil (α.) Espanha (α.) 

 Sociabilidade .84 .72 

Temática étnica/racial Competência .86 .79 

 Status .80 .69 

 Competitividade .77 .87 

 Sociabilidade .78 .74 

Temática regional Competência .81 .87 

 Status .77 .87 

 Competitividade .77 .81 

 

Uma vez que os índices de confiabilidade foram satisfatórios, para a análise de 

cada temática, foram realizados Analises de Variância (ANOVA) para avaliar se como 

estruturavam as dimensões estereotípicas segundo a pertença regional. Como teste post 

hoc, para proceder à discriminação das diferenças, utilizamos o teste de Scheffé. Os dados 

foram processados através do programa SPSS em sua 21° versão. 
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3.3.2. Resultados no Brasil 

3.3.2.1. Temática racial 

Para a dimensão estereotípica de sociabilidade, foi procedida uma ANOVA com 

design fatorial 3x3 (pertença regional x grupos avaliados), considerando a pertença 

regional dos estudantes que compuseram essa amostra (Centro Oeste, Nordeste, Sul) e os 

grupos avaliados (brasileiros, negros e brancos).  

Um efeito principal significativo entre os grupos avaliados foi observado [F(2, 

124) =342,080, p= 0,000], sendo os negros considerados mais sociáveis (M=3,76) que os 

brancos (M= 3,33) e que os brasileiros (M=3,16), conforme se previa na hipótese 1. 

Também foi observado um efeito principal significativo entre a pertença regional 

[F(2,124)= 12,749, p=0,000], em que os estudantes no Centro Oeste (M=3,48) atribuíram 

maior média de socialização em comparação aos estudantes no Nordeste (M=3,40) no Sul 

(M=3,36). Sendo assim, entre as regiões as diferenças são significativas. Do mesmo modo, 

observou-se um efeito de interação significativo entre os grupos e a pertença regional 

[F(4,124)= 6,218, p=0,000], conforme pode-se observar na Tabela 62. 

 

Tabela 62. Médias da dimensão sociabilidade para brasileiros, pessoas negras e pessoas brancas de 

acordo com a pertença regional 

Pertença 

                      Nordeste  

Grupos                     (N=49) 

           Sul 

(N=21) 

Centro Oeste 

(N=54) 

Total 

(N=124) 

Brasileiros 3.13a 

(0.62) 
3.13ª 

(0.63) 

3,20b 

(0.61) 
3,16i 

Negros 3,70c 

(0.80) 
3.79 c 

(0.75) 

3.81d 

(0.68) 
3,76j 

Brancos 3,40e 

(0.78) 
3,17e 

(0.60) 

3,42f 

(0.79) 
3,33l 

Total 3,40g 3,36g 3,48h  

Nota. Desvio padrão é apresentado entre parênteses. Para a dimensão sociabilidade, médias que não 

compartilham o mesmo subscrito diferem uma da outra de acordo com Scheffé, p < .05. 

Efeito de interação (Região vs grupos): F (4, 124) = 6,218, p=0,000. 

Efeito principal (grupos): F (2,124) = 342,080, p = 0,000 

Efeito principal (regiões): F (2,124)=12,749, p=0,000 
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Considerando o efeito principal entre as médias de sociabilidade, pode-se observar 

que os grupos foram percebidos distintamente, de modo que os negros foram considerados 

como mais sociáveis e os brasileiros como menos sociáveis. Considerando o efeito de 

interação entre as médias, obtidas em função da pertença regional, constatou-se uma 

diferença estatisticamente significativa, confirmada após o teste post hoc de Scheffé, entre 

os participantes no Centro Oeste, e os participantes no Nordeste e no Sul.  

Portanto, pode-se afirmar que as médias de sociabilidade atribuídas pelos 

participantes no Centro Oeste aos brasileiros (M=3,20), aos negros (M=3,81) e aos brancos 

(M=3,42) apresentaram diferenças estatisticamente significativas em relação às médias 

atribuídas pelos participantes no Nordeste (M= 3.13; M=3,70; M=3,40, na ordem) e no Sul 

(M=3.13; M=3,79; M=3.42, na ordem) para os mesmos grupos. Nestas duas regiões, não se 

observou diferenças estatisticamente significativas. Esses resultados podem ser observados 

na Figura 5.  

 
 

Figura 5. Representação gráfica das médias de sociabilidade para os brasileiros, para pessoas negras 

e para pessoas brancas em função da pertença regional. 
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Essa análise também aponta para o fato que, de maneira geral, os participantes no 

Centro Oeste avaliaram a todos os grupos como mais sociáveis (M=3,48) e evidencia a 

significância estatística das diferenças na atribuição de sociabilidade entre os grupos, sendo 

as pessoas negras consideradas como mais sociáveis nas três regiões, confirmando os 

pressupostos da hipótese 1. Por outro lado, não houve diferenças estatisticamente 

significativas na atribuição de sociabilidade entre os participantes no Nordeste (M=3,40) e 

no Sul (M=3,36), com se esperava na mesma hipótese.  

Para a dimensão estereotípica de competência realizou-se o mesmo delineamento 

fatorial 3x3 (pertença regional x grupos avaliados) e foi observado o efeito principal 

significativo entre os grupos avaliados [F(2, 124) = 125,713 p= 0,000], sendo os brancos 

considerados mais competentes (M=4,17) que os brasileiros (M= 3,89) e que os negros 

(M=3,77), conforme preconizado da hipótese 1. Também foi observado o efeito principal 

significativo entre as regiões de pertença [F(2,124)=26,687 p=0,000], em que os 

participantes no Nordeste atribuíram maiores médias de competência (M= 4.03). Houve 

também um efeito de interação significativo entre os grupos e a pertença regional [F(4,124)= 

15,860 p=0,000], conforme pode-se observar na Tabela 63.  

 

Tabela 63. Médias da dimensão competência para brasileiros, pessoas negras e pessoas brancas de 

acordo com a pertença regional 

Pertença 

                      Nordeste  

Grupos                     (N=49) 

Sul 

(N=21) 

Centro Oeste 

(N=54) 

Total 

(N=124) 

Brasileiros 4,11a 

(0.68) 
3,66b 

(0,65) 

3,89c 

(0.78) 
3,89n 

Negros 3,81d 

(0.84) 
3,76e 

(0.53) 

3,74f 

(0.77) 
3,77º 

Brancos 4,17g 

(0.82) 
4,06h 

(0.91) 

4,28i 

(0.73) 
4,17p 

Total 4,03j 3,83l 3,97m  

Nota. Desvio padrão é apresentado entre parênteses. Para a dimensão competência, médias que não 

compartilham o mesmo subscrito diferem uma da outra de acordo com Scheffé, p < .05. 

Efeito de interação (Região vs grupos): F (4, 124) = 15,860, p = 0,000. 

Efeito principal (grupos): F (2, 124) = 125,713, p = 0,000 

Efeito principal (regiões): F(2,124)=26,687, p=0,000 
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Considerando o efeito de interação entre as médias para a dimensão de 

competência em relação à pertença regional, constatou-se uma diferença estatisticamente 

significativa entre todas as regiões, confirmada após o teste post hoc de Scheffé. É possível 

afirmar que as médias de competência atribuídas pelos participantes no Nordeste aos 

brasileiros (M=4,11), aos negros (M=3,81) e aos brancos (M=4,17) apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas em relação às médias atribuídas pelos 

participantes no Sul (M= 3,66; M=3,76; M=4,06) e no Centro Oeste (M=3.89; M=3,74; 

M=4,28) para os mesmos grupos.  

De maneira geral, os participantes no Nordeste atribuíram maior competência aos 

grupos estudados (M= 4,03) do que os participantes no Sul (M=3,83) e o Centro Oeste 

(M=3,97). Em relação à comparação grupos x regiões, os participantes no Nordeste 

atribuíram maior media de competência aos negros, que as demais regiões e os 

participantes no Centro Oeste atribuíram a maior média aos brancos. Assim, a hipótese 1.1, 

referente às diferenças na atribuição de competência a partir da pertença grupal, foi 

confirmada apenas no Nordeste, tendo em vista que foi no Centro Oeste, e não no Sul, a 

maior média atribuída aos brancos. Esses resultados podem ser observados na Figura 6.  
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Figura 6. Representação gráfica das médias de competência para os brasileiros, para pessoas negras e 

para pessoas brancas em função da pertença regional  

 

Na Figura 6, podem-se observar as distâncias entre as médias de competência 

entre os grupos e se observa que as pessoas brancas foram percebidas como mais 

competentes em todas as regiões (M=4,17), e as pessoas negras como menos competentes 

(M=3,77), conforme se supôs na hipótese 1. Também, nesta análise foram confirmadas 

diferenças estatísticas significativas entre a maior média de competência atribuída aos 

grupos pelos participantes no Nordeste (M=4.03), e a menor média atribuída pelos 

participantes no Sul (M=3,83).  

Para a dimensão de status foi observado o efeito principal significativo entre os 

grupos [F(2,124)=524,468, p=0,000], que indicou que as pessoas brancas foram 

consideradas com maior status (M=4,14), quando comparadas aos brasileiros (M=3,50) e às 

pessoas negras (M=3,23), também conforme se previa na hipótese 1. Do mesmo modo, 

houve um efeito principal significativo entre as regiões de pertença [F(2,124)=38,853, 

p=0,000], onde os participantes no Nordeste atribuíram maiores médias de status 
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(M=3,74), quando comparados ao Sul (M=3,52) e ao Centro Oeste (M=3,74). Também se 

observou o efeito de interação significativo entre os grupos em função da pertença regional 

[F(4,124)=3,987, p=0,003], descrito na Tabela 64  

 

Tabela 64. Médias da dimensão status para brasileiros, pessoas negras e pessoas brancas de acordo 

com a pertença regional 

Pertença 

                      Nordeste  

Grupos                     (N=49) 

Sul 

(N=21) 

Centro Oeste 

(N=54) 

Total 

(N=124) 

Brasileiros 3,66a 

(0.91) 
3,37b 

(0.57) 

3,39b 

(0.77) 
3,50i 

Negros 3,33c 

(0.88) 
3,19d 

(0.72) 

3,16d 

(0.84) 
3,23j 

Brancos 4,21e 

(0.90) 
4,00f 

(0.68) 

4,12f 

(0.86) 
4,14l 

Total 3,74g 3,52h 3,56h  

Nota. Desvio padrão é apresentado entre parênteses. Para a dimensão status, médias que não 

compartilham o mesmo subscrito diferem uma da outra de acordo com Scheffé, p < .05. 

Efeito de interação (Região vs grupos): F (4, 124) = 3,987, p = 0,003 

Efeito principal (grupos): F (2, 124) = 524,468 p = 0,000 

Efeito principal (regiões): F (2, 124)= 38,853, p=0,000 

 

Na tabela 64 observa-se que os participantes no Nordeste atribuíram uma maior 

média de status a todos os grupos (M=3,74) e que essa média se diferenciou 

estatisticamente das atribuídas por participantes no Sul (M=3,52) e no Centro Oeste 

(M=3,56). Dito de outra forma, no Nordeste, os brasileiros (M=3,66), as pessoas negras 

(M=3,33) e às pessoas brancas (M=4,21) foram percebidos com maior status do que no Sul 

(M=3,37; M=3,19; M=4,00) e no Centro Oeste (M=3,39; M=3,16; M=4,12). Os resultados 

podem ser examinados na Figura 7. 
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Figura 7. Representação gráfica das médias de status para os brasileiros, para pessoas negras e para 

pessoas brancas em função da pertença regional  

 

Pela Figura 7, podem-se perceber as distâncias entre as médias de status entre os 

grupos atribuídos por participantes nas três regiões. Considerando os grupos avaliados, 

claramente percebem-se diferenças na atribuição de status aos brasileiros, às pessoas negras 

e às pessoas brancas, onde as pessoas brancas foram percebidas com maior status em todas 

as regiões, confirmando os pressupostos da hipótese 1. Entre as regiões, também se percebe 

que as médias de atribuição de status no Nordeste foram mais altas que nas demais regiões. 

No entanto, e apesar de haver sido no Nordeste a maior média na atribuição de status a 

pessoas negras, houve claramente uma diferença contundente entre as médias para brancos e 

negros, nesta região e em todas as regiões, o que faz refletir o papel da pertença regional 

para questões socialmente disseminadas, como é a questão racial no Brasil.  

Por fim, para a dimensão de competitividade, pretendeu-se avaliar apenas o conflito 

intergrupos negros vs brancos e deste modo, o design fatorial foi de 3x2 a análise (pertença 

regional x grupos avaliados). Nesta análise, foi observado o efeito principal significativo 

entre os grupos [F(1,124)=7,893, p=0,005], sendo os negros avaliados como mais 
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competitivos (M= 1,85) em comparação aos brancos (M=1,78). No entanto, não foram 

observadas significâncias estatísticas no efeito principal entre as regiões de pertença 

[F(2,124)=2,563, p=0,077] e no efeito de interação entre a região de pertenças e o grupos 

avaliado [F (2,124)= 0,351; p=0,704], conforme exposto no tabela 65.  

 

Tabela 65. Médias da dimensão competitividade para pessoas negras e pessoas brancas de acordo 

com a pertença regional 

Pertença 

                      Nordeste  

Grupos                     (N=49) 

Sul 

(N=21) 

Centro Oeste 

(N=54) 

Total 

(N=124) 

Negros 1,84 

(1.00) 
1,89 

(0.89) 

1,82 

(0.83) 
1,85 

Brancos 1,79 

(1.08) 
1,79 

(1.12) 

1,73 

(0.98) 
1,78 

Total 1,82 (n.s) 1,85 (n.s) 1,78 (n.s)  

Nota. Desvio padrão é apresentado entre parênteses. Para a dimensão competitividade, médias que 

não compartilham o mesmo subscrito diferem uma da outra de acordo com Scheffé, p < .05 

Efeito de interação (Região vs grupos): F (2, 124) = 0,351 p = 0,704 (n.s) 

Efeito principal (grupos): F (1, 124) = 7,893, p = 0,005 

Efeito principal (regiões): F (2, 124)= 2,563, p=0,077 (n.s.) 

 

Portanto, pode-se dizer que embora tenham sido percebidas diferenças 

significativas na atribuição de competitividade entre pessoas negras e pessoas brancas, essas 

diferenças foram diluídas na interação entre as médias dos participantes e a pertença 

regional. Na Figura 8, pode-se observar um padrão de respostas similar nas três regiões.  
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Figura 8. Representação gráfica das médias de competitividade para pessoas negras e para pessoas 

brancas em função da pertença regional  

 

É possível observar que os negros foram percebidos como mais competitivos que 

as pessoas brancas. Contudo, é importante salientar que esses resultados retratam “os 

outros”, uma vez que a amostra é composta por 92,5% entre pessoas autodeclaradas 

brancas e morenas e apenas 2,5% autodeclaradas negras. Assim, na condição de 

competição, parece natural que a maioria branca, numa situação de conflito avalie ao outro 

como mais competitivo.  

Também, pode-se pensar que a competitividade associada aos negros, nestes 

resultados, não se relaciona necessariamente com a percepção de status e competência, 

conforme prevê o modelo de conteúdo de Fiske e cols. (2002), mas sim às relativamente 

recentes políticas públicas criadas voltadas a esse grupo no Brasil. Com a criação de 

programas de ações afirmativas para grupos considerados minoritários, nos anos 2000, 

muitos estudos vem sendo realizados, principalmente sobre as cotas sócio/raciais 

(Azevedo, 2004; Campos, 2012; Fry & Maggie, 2004; Maggie, 2006; Marques, 2010; 

Teles Júnior, 2012; Oliven, 2007, Queiroz & Santos, 2006), que garantem a reserva de 
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vagas exclusivas para minorias sociais, como por exemplo, pessoas oriundas de classes 

menos abastadas e pessoas negras. De uma maneira geral, os resultados indicam que a 

maioria autodeclarada branca e pertencente à classe social média se opõe a essas cotas, o 

que poderia de certa forma, fomentar a base ideológica atribuição de competitividade dos 

participantes aos negros.  

Para todas as dimensões, os brasileiros, os negros e os brancos foram avaliados 

distintivamente e o grupo nacional – brasileiros – representou um bom balizador na 

comparação entre negros e brancos e de certa forma, forneceu indícios importantes que 

afirmam a falácia da democracia racial no Brasil. Afinal, se somos todos brasileiros, e 

ainda mais, se somos todos iguais, porque em geral os brasileiros foram avaliados como 

mais competentes e com mais status que os negros, porém menos competentes e com 

menos status que os brancos? Os resultados sugerem, portanto, que em geral, tem-se dos 

grupos raciais uma representação estereotípica estruturada e socialmente compartilhada. 

Na Figura 9 encontram-se os resultados resumidos para a temática racial, cuja relação entre 

as quatro dimensões avaliadas explicitam o tipo de preconceito direcionado aos grupos 

estudados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Representação gráfica do modelo dos conteúdos dos estereótipos para a temática racial no 

Brasil. 
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Na Figura 9, pode-se observar que os negros foram avaliados como sendo muito 

sociáveis pouco competentes e com menor status, quando comparados aos brancos e aos 

brasileiros
12

. Em relação aos brancos, estes foram considerados como pouco sociáveis 

muito competentes e com maior status. Segundo o modelo de conteúdo dos estereótipos 

(Fiske et. al. 1999, 2002), através dos resultados obtidos, pode-se relacionar o tipo de 

preconceito associado aos negros ao tipo paternalista; aos negros seriam associados 

sentimentos de pena, compaixão e simpatia, por serem grupos pouco admirados. Já aos 

brancos estaria associado o preconceito invejoso.  

Os resultados para a temática racial no Brasil revelam dados interessantes, que 

assomam a outros estudos desenvolvidos sob a mesma temática: os negros obtiveram as 

piores médias nas dimensões de competência e de status, situação diametralmente oposta 

aos brancos, conforme se previa na hipótese 1. De certa forma, esses resultados esclarecem 

algumas questões rodam os estudos sobre preconceito racial no Brasil e afirmam as 

desigualdades abismais entre brancos e negros.  

De um modo geral, a pertença regional se mostrou um importante marcador na 

interação entre atribuição das dimensões estereotípicas conforme se previa na hipótese 1. 

Para a dimensão de sociabilidade, a média dos participantes no Centro Oeste foi mais alta e 

diferente estatisticamente que as atribuídas no Nordeste e no Sul. Assim, no que se refere à 

percepção de sociabilidade, não houve diferenças estatística significativas entre as médias 

dos participantes no Nordeste e no Sul. Para a dimensão de competência, a média dos 

participantes no Nordeste foi maior, e a menor média atribuída aos grupos foi a dos 

participantes no Sul. Também foi observada no Nordeste a maior média na atribuição da 

dimensão de status, diferente estatisticamente das observadas no Sul e no Centro Oeste.  

                                                 
12

 Os brasileiros não foram incluídos no plano status vs competitividade, uma vez que os cálculos foram 

realizados apenas para a primeira dimensão. No entanto, os resultados demonstraram que a média de status 

dos brasileiros foi maior (M=3,50) que a atribuída aos negros (M=3,23).  
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No entanto, embora tenha havido diferenças entre as médias atribuídas por região, 

a análise atenta às representações gráficas apresentadas nesta secção confirma que há 

diferenças contundentes entre a percepção de sociabilidade, competência e status entre 

negros e brancos, compartilhadas pelos participantes em todas as regiões.  

Na sequência serão apresentados resultados referentes à temática regional, que 

visou avaliar representação estereotípica entre os grupos dos nordestinos e dos sulistas.  
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3.3.2.2. Temática regional 

As análises realizadas para temática regional seguiram os mesmos parâmetros 

estatísticos que os procedidos para a análise para a temática racial. Assim, para a dimensão 

estereotípica de sociabilidade, foi procedido a uma ANOVA com delineamento fatorial 

3x3 (pertença regional x grupos avaliados: brasileiros, nordestinos e sulistas). Um efeito 

principal significativo entre os grupos avaliados foi observado [F(2, 109) = 187,844, p= 

0,000], sendo os nordestinos considerados pelos participantes em geral como mais 

sociáveis (M=3,79), quando comparados aos sulistas (M=3,26) e aos brasileiros (M=3,22). 

Também foi observado um efeito principal significativo entre as regiões de 

pertença [F(2,109)=44,760, p=0,000], em que os participantes no Centro Oeste atribuíram 

maiores médias em sociabilidade (M=3,54) frente as demais regiões. Do mesmo modo, 

observou-se um efeito de interação significativo entre região de pertença dos participantes 

e os grupos avaliados [F(4,109)=62,201, p=0,000]. Esses resultados estão dispostos na 

Tabela 66. 

 

Tabela 66. Médias da dimensão sociabilidade para brasileiros, nordestinos e sulistas de acordo com 

a pertença regional 

Pertença 

                      Nordeste  

Grupos                     (N=49) 

Sul 

(N=21) 

Centro Oeste 

(N=54) 

Total 

(N=124) 

Brasileiros 3,21ª 

(0.62) 
3,03a 

 (0.38) 

3,30b 

(0.60) 
3,22j 

Nordestinos 3,89c 

(0.94) 
3,44c 

(0.57) 

3,81d 

(0.81) 
3,79l 

Sulistas 2,95e 

(0.64) 
3,52e 

(0.65) 

3,50f 

(0.71) 
3,26m 

Total 3,35g 3,33h 3,54i  

Nota. Desvio padrão é apresentado entre parênteses. Para a dimensão sociabilidade, médias que não 

compartilham o mesmo subscrito diferem uma da outra de acordo com Scheffé, p < .05. 

Efeito de interação (Região vs grupos): F (4, 109) = 62,201, p=0,000. 

Efeito principal (grupos): F (2,109) = 187,844, p = 0,000 

Efeito principal (regiões): F (2, 109)= 44,760, p=0,000 
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Comparando as médias na atribuição de sociabilidade entre os grupos, se percebe 

as médias atribuídas aos nordestinos se diferencia estatisticamente das atribuídas aos 

sulistas e os brasileiros. Dito de outra forma, os nordestinos foram percebidos como mais 

sociáveis, confirmando os pressupostos da hipótese 2. No entanto, não houve diferença na 

percepção de sociabilidade entre os brasileiros e os sulistas. 

Considerando o efeito da interação entre regiões de pertença e os grupos 

avaliados, os participantes no Centro Oeste atribuíram uma maior média de sociabilidade 

(M=3,54), e não houve diferenças estatisticamente significativas sobre a percepção de 

sociabilidade entre os participantes no Nordeste (M=3,35) e no Sul (M=3,33). Os 

resultados também podem ser observados na Figura 10.  

 
Figura 10: Representação gráfica das médias de sociabilidade para brasileiros, nordestinos e sulistas 

em função da pertença regional  

 

Na Figura 10 pode-se observar que os nordestinos foram avaliados como mais 

sociáveis no Nordeste e no Centro Oeste, enquanto no Sul, os sulistas foram considerados 

como mais sociáveis. Contudo, as diferenças entre as médias atribuídas pelos participantes 
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no Nordeste (M=3,35) e no Sul (M=3,33), não foram estatisticamente significativas para 

esta dimensão.  

Para a dimensão de competência foi possível observar o efeito principal 

significativo entre os grupos [F(2,109)=606,157, p=0,000]. Os sulistas obtiveram a maior 

média nesta dimensão, sendo avaliados como mais competentes (M=4,41), quando 

comparados aos brasileiros (M=3,97) e aos nordestinos (M=3,44), considerados entre os 

grupos como menos competentes.  

Também foi observado o efeito principal significativo entre a região de pertença 

[F(2,109)=, 52,622, p=0,000], em que os participantes no Nordeste no Centro Oeste 

(M=4,01; M=3,96, respectivamente), atribuíram maiores médias para competência, quando 

comparados aos participantes no Sul. Ademais, observou-se um efeito de interação 

significativo entre a região de pertença e os grupos avaliados [F(4,109)=9,875, p=0,000], 

conforme descrito na Tabela 67. 

 

Tabela 67. Médias da dimensão competência para brasileiros, nordestinos e sulistas de acordo com a 

pertença regional 

Pertença 

                      Nordeste  

Grupos                     (N=49) 

Sul 

(N=21) 

Centro Oeste 

(N=54) 

Total 

(N=124) 

Brasileiros 4,02ª 

(0.68) 
3,75b 

(0.69) 

3,99a 

(0.81) 
3,97i 

Nordestinos 3,62c 

(0.75) 
2,96d 

(0.59) 

3,39c 

(0.70) 
3,44j 

Sulistas 4,37e 

(0.79) 
4,30f 

(0.73) 

4,49e 

(0.85) 
4,41l 

Total 4,01g 3,71h 3,96g  

Nota. Desvio padrão é apresentado entre parênteses. Para a dimensão competência, médias que não 

compartilham o mesmo subscrito diferem uma da outra de acordo com Scheffé, p < .05. 

Efeito de interação (Região vs grupos): F (4, 109) = 9,875, p=0,000. 

Efeito principal (grupos): F (2,109) = 606,157, p = 0,000 

Efeito principal (regiões): F (2, 109) = 52,622, p=0,000 

 

Comparando o efeito da interação entre a região de pertença e os grupos, pode-se 

afirmar que não houve diferenças estatisticamente significativas entre as avaliações dos 
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participantes no Nordeste e no Centro Oeste, conforme o post hoc de Scheffé. No entanto, 

estas se diferenciaram da avaliação dos participantes do Sul, que apresentaram menor 

atribuição de competência aos grupos avaliados (M=3,71). Os resultados podem ser 

visualizados na Figura 11.  

 
Figura 11. Representação gráfica das médias de competência para brasileiros, nordestinos e sulistas 

em função da pertença regional  

 

É possível visualizar na Figura 11 as distâncias entre as médias dadas a cada 

grupo, por região. Claramente se percebe os sulistas foram avaliados como mais 

competentes em todas as regiões, inclusive no Nordeste, onde atribuíram mais competência 

a estes do que a si próprios. Interessante salientar que em todas as regiões, os nordestinos 

foram avaliados como menos competentes, inclusive quando comparados aos brasileiros.  

Esses resultados confirmam – em parte – os pressupostos a hipótese 2: De fato, os 

sulistas foram percebidos como mais competentes em relação aos demais grupos; no 

entanto, a auto atribuição de maior competência foi observada apenas nas respostas do Sul. 

Isso pode indicar uma das consequências mais sérias do estereótipo: a internalização do 
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pensamento hegemônico por parte daqueles considerados como minoria social, conforme 

discutem Jost e Banaji (2004) e Jost, Banaji e Nosak (2004).  

Na dimensão estereotípica de status, observou-se um efeito principal significativo 

em função dos grupos avaliados [F(2,109)=928,368, p=0,000] de forma que os sulistas 

foram considerados com maior status (M=4,50), em comparação ao brasileiros (M=3,54) e 

ao nordestinos (M=3,05). Observou-se também um efeito principal significativo em função 

da região de pertença [F(2,109)= 53,062, p=0,000], confirmado pelo post hoc de Scheffé, 

onde os participantes no Nordeste (M= 3,78) e no Centro Oeste (M=3,71 )atribuíram 

maiores médias de status em comparação aos participantes no Sul (M=3,40). No entanto 

não se observou um efeito interação significativo entre a região de pertença e os grupos 

avaliados [F(4,109)=0.981, p= 0,417]. Os resultados podem ser observados na Tabela 68.  

 

Tabela 68. Médias da dimensão status para brasileiros, nordestinos e sulistas de acordo com a 

pertença regional 

Pertença 

                      Nordeste  

Grupos                     (N=49) 

Sul 

(N=21) 

Centro Oeste 

(N=54) 

Total 

(N=124) 

Brasileiros 3,60ª 

(0.85) 
3,32b 

(0.82) 

3,54ª 

(0.82) 
3,54i 

Nordestinos 3,15c 

(0.79) 
2,74d 

(0.80) 

3.04c 

(0.99) 
3,05j 

Sulistas 4,59e 

(0.85) 
4,15f 

(0.75) 

4.53e 

(0.84) 
4,50l 

Total 3,78g 3,40h 3,71g  

Nota. Desvio padrão é apresentado entre parênteses. Para a dimensão status, médias que 

não compartilham o mesmo subscrito diferem uma da outra de acordo com Scheffé, p < 

.05. 

Efeito de interação (Região vs grupos): F (4, 109) = 0,981, p=0,417 (n.s.) 
Efeito principal (grupos): F (2,109) = 187,844, p = 0,000 

Efeito principal (regiões): F (2,109)=53,062, p=0,000 

 

Comparando as médias atribuídas aos grupos, pode-se perceber que os brasileiros, 

os nordestinos e os sulistas foram avaliados de forma distinta e essa diferença foi 

estatisticamente significativa (p=0.000), de modo que os sulistas foram avaliados como 

grupo de maior status e os nordestinos, o menor. Considerando a pertença regional, não 
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houve diferenças significativas entre as médias nas atribuições de status aos grupos no 

Nordeste e no Centro Oeste, mas sim, destas com as médias atribuídas pelos participantes 

no Sul. A Figura 12 ilustra esses resultados, revelando um padrão de respostas na 

atribuição de status para os três grupos nas três regiões.  

 
Figura 12. Representação gráfica das médias de status para brasileiros, nordestinos e sulistas em 

função da pertença regional 

 

Deste modo, apesar de observadas diferenças significativas entre a atribuição de 

status aos brasileiros, aos nordestinos e aos sulistas, como também em função da pertença 

grupal, com as maiores médias atribuídas pelos participantes no Nordeste e no Centro 

Oeste, essas diferenças se diluem na interação entre as duas variáveis (p=0,417). Na Figura 

12 pode se perceber que não houve variação nas linhas de respostas para os grupos em 

cada região: aos nordestinos foram atribuídos os menores escores, aos brasileiros, médias 

medianas, e aos sulistas as maiores médias de status.  

Finalmente, para a dimensão de competitividade, a ANOVA foi realizado com o 

design fatorial 3x2 (pertença regional x grupos avaliados), cujo objetivo foi analisar a 

relação intergrupos nordestinos vs sulistas. Foi observado um efeito principal significativo 
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em função dos grupos [F(1,109)=46,607, p=0,000], onde os sulistas foram vistos como 

mais competitivos (M=2,31) frente aos nordestinos (M=2,07). Também foi observado um 

efeito principal significativo entre as regiões de pertença dos participantes [F(2,109)=102, 

408, p=0,000], onde os no Nordeste atribuíram maiores médias de competitividade 

(M=2,50), quando comparados com os participantes no Sul e no Centro Oeste (M=2,04). 

Do mesmo modo, observou-se um efeito de interação significativo entre a região de 

pertença e os grupos [F(2,109)=219,226, p=0,000] e esses resultados podem ser 

observados na Tabela 69.  

Tabela 69. Médias da dimensão de competitividade para nordestinos e sulistas de acordo com a 

pertença regional 

Pertença 

                      Nordeste  

Grupos                     (N=49) 

Sul 

(N=21) 

Centro Oeste 

(N=54) 

Total 

(N=124) 

Nordestinos 1,89a 

(0.86) 
2,30b 

(1.05) 

2,00b 

(0.84) 
2,07 

Sulistas 3,10c 

(1.58) 
1,77d 

(1.01) 

2,07d 

(1.08) 
2,31 

Total 2,50e 2,04f 2,04f  

Nota. Desvio padrão é apresentado entre parênteses. Para a dimensão competitividade, 

médias que não compartilham o mesmo subscrito diferem uma da outra de acordo com 

Scheffé, p < .05 
Efeito de interação (Região vs grupos): F (2, 109) = 219,226, p=0,000 

Efeito principal (grupos): F (1, 109) = 46,607, p=0,000 

Efeito principal (regiões): F (2, 109 )= 102,408, p=0,000 
 

De acordo com a Tabela 69, os nordestinos percebem que os sulistas são mais 

competitivos (M=3,10) do que eles próprios (M=1,89). O mesmo acontece com os sulistas: 

eles percebem os nordestinos mais competitivos (M=2,30) do que eles próprios (M=1,77). 

Enquanto que os participantes no Centro Oeste não fazem distinção entre nordestinos e 

sulistas em termos de competitividade: para ambas as regiões, as médias são aproximadas. 

Interessante perceber que entre as regiões do Sul e do Centro Oeste não houve 

diferenças significativas entre as médias de atribuição de competitividade aos nordestinos e 

sulistas. Esses resultados parecem indicar que, em termos de competitividade, os 
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nordestinos se sentem mais ameaçados em relação aos sulistas, e que os participantes no 

Sul e no Centro Oeste pouco diferem os dois grupos. A Figura 13 ilustra os resultados. 

 
Figura 13. Representação gráfica das médias de competitividade para nordestinos e sulistas em 

função da pertença regional 

 

Os resultados para a temática regional indicam que, de uma maneira geral, os 

participantes possuem uma percepção marcadamente estereotipada dos nordestinos e dos 

sulistas. Comparando os resultados, para todas as dimensões houve diferenças 

significativas entre os dois grupos: Os nordestinos foram percebidos como mais sociáveis 

menos competentes e com menor status que os sulistas, que foram percebidos como menos 

sociáveis, mais competentes, com maior status e mais competitivos que os nordestinos e 

que os brasileiros. Sendo assim, a influência da pertença regional para conteúdos 

autoclassificatórios, previstos na hipótese 2.2, foi observado apenas nos participantes do 

Sul. 

A Figura 14 representa as relações encontradas entre os grupos e as dimensões 

analisadas.   
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Figura 14. Representação gráfica do modelo do conteúdo dos estereótipos para a temática regional 

no Brasil 

 

O modelo preconizado por Fiske e colaboradores (2002, 2009) ressalta a relação 

entre o preconceito do tipo paternalista e os grupos que são valorados como muito 

sociáveis e pouco competentes, como os nordestinos. Do mesmo modo, aos sulistas está 

associado o preconceito invejoso. Esses resultados se assemelham aos estudos conduzidos 

por Techio (2011), que utilizou o mesmo modelo de Fiske na comparação entre os 

nordestinos e sulistas, com amostras do Nordeste e do Sul.  

A associação dos nordestinos a uma imagem estereotípica negativa também foi 

encontrada em outros estudos, e embora não utilize o mesmo modelo de conteúdo dos 

estereótipos, os resultados reproduzem a ideia de os nordestinos são um povo atrasado, 

pobre, pouco competentes (Damergian, 2009; Guimarães, 2000; Nery, Barbosa & 

Almeida, 2012; Oliveira, 2011; Vasconcelos, Nunes & Silva, 2011).  

Os resultados ressaltam um aspecto importante para os estudos sobre os 

estereótipos, uma vez que demonstra que o próprio nordestino internaliza a imagem 
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estereotipada sobre si mesmo, num processo que parece indicar a incorporação do 

pensamento hegemônico por parte dos grupos considerados minoritários. Se bem 

observado através das representações gráficas expostas nesta secção, as maiores diferenças 

intergrupais estereotípicas foram marcadas pelos próprios participantes no Nordeste.  

Esses resultados podem ser entendidos a partir da teoria da justificação do 

sistema, de Jost e Banaji (2004) e Jost, Banaji e Nosek (2004). Para os autores, a teoria da 

justificação do sistema são teorias relacionadas que compartilham um conjunto de 

características comuns, entre eles que os grupos servem a seus próprios interesses, e com 

isso, desenvolvem ideologias para justificar esses interesses. De modo geral, os autores 

argumentam que ideologicamente há um motivo geral para justificar a ordem social que é 

em parte, responsável pela internalização de inferioridade entre os membros de grupos 

minoritários.  

Em consonância com os resultados obtidos no Nordeste, Jost, Banaji e Nosek 

(2004) citam uma pesquisa da década de 1990 de Sniderman e Piazza. Os autores 

encontraram evidencias em uma amostra representativa, que os africanos aceitavam 

estereótipos desfavoráveis de seu próprio grupo, como por exemplo, como preguiçosos, 

irresponsáveis, e violentos, e endossavam esses estereótipos mais fortemente que os 

participantes americanos e europeus. Esses dados parecem revelar que os membros de 

grupos minoritários tentem a apresentar atitudes conflitantes sobre sua própria participação 

no grupo e, atitudes favoráveis em relação a membros de grupos mais favorecidos (Jost, 

Banaji e Nosek, 2004).  

Também para esta temática, a avaliação sobre o grupo nacional comparada aos 

grupos regionais ofereceu importantes dados para a compreensão de como o preconceito 

regional está presente na sociedade. Os participantes avaliaram os brasileiros como mais 

competentes e com mais status quando comparados aos nordestinos. No entanto, o 
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resultado se inverteu na comparação com os sulistas. Na sequência, serão apresentados os 

resultados para as temáticas étnicas e regionais na Espanha.   
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3.3.3. Resultados e discussão na Espanha 

3.3.3.1. Temática étnica 

 

Para a análise da dimensão estereotípica de sociabilidade foi procedido a ANOVA 

com design fatorial 3x3 considerando o grupo avaliado (espanhol, cigano e marroquino) e 

a região de pertença dos participantes que compuseram essa amostra (Andaluzia, 

Catalunha e Madri). Observou-se um efeito principal significativo entre os grupos 

[F(2,129)=405,851, p=0.000], confirmado após o post hoc de Scheffé, que indicou que as 

médias na atribuição da dimensão estereotípica de sociabilidade obtiveram diferenças 

estatisticamente significativas.  

Em geral os espanhóis foram percebidos como mais sociáveis (M=3,62) que os 

ciganos (M=3,09) e que os marroquinos (M=2,96). Da mesma forma, foi observado um 

efeito principal entre as regiões de pertença [F(2,129)=189,669, p=0,000], onde os 

participantes na Andaluzia atribuíram maiores médias de sociabilidade (M=3,40), que os 

em Madri (M=3,28) e na Catalunha (M=2,96). Por fim, também foi observado um efeito de 

interação entre a região de pertença e os grupos [F(4,129)=32,650, p=0,000]. Os resultados 

podem ser visualizados na Tabela 70.   
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Tabela 70. Médias da dimensão sociabilidade para espanhóis, ciganos e marroquinos de acordo com 

a pertença regional 

Pertença 

                      Andaluzia 

Grupos                     (N=50) 

Catalunha 

(N=43) 

Madri 

(N=36) 

Total 

(N=129) 

Espanhóis 3,87a 

(0.64) 
3,26b 

(0.66) 

3,67c 

(0.69) 
3,62n 

Ciganos 3,14d 

(0.85) 
3,04e 

(0.82) 

3,06f 

(1.04) 
3,09o 

Marroquinos 3,19g 

(0.83) 
2,56h 

(0.70) 

3,10i 

(0.99) 
2,96p 

Total 3,40j 2,96l 3,28m  

Nota. Desvio padrão é apresentado entre parênteses. Para a dimensão sociabilidade, médias que não 

compartilham o mesmo subscrito diferem uma da outra de acordo com Scheffé, p < .05. 

Efeito de interação (Região vs grupos): F (4, 129) = 32,650, p=0,000. 

Efeito principal (grupos): F (2,129) = 405,851, p = 0,000. 

Efeito principal (regiões): F (2, 129)= 189,669, p=0,000. 

 

Na tabela 70 percebe-se que tantos as médias atribuídas aos grupos quanto àquelas 

atribuídas por região diferiram em termos de significância estatística um do outro. As 

médias atribuídas para sociabilidade aos espanhóis na Andaluzia (M=3,87) diferiram das 

atribuídas a eles na Catalunha (M=3,26) e em Madri (M=3,67). O mesmo ocorreu para o 

grupo dos ciganos (M=3,14, M=3,04, M=3,06, em ordem) e dos marroquinos (M=3,19, 

M=2,56, M=3,10, em ordem). Com isso, podemos afirmar que os espanhóis foram 

considerados como mais sociáveis e os marroquinos considerados menos sociáveis. Na 

Figura 15 é possível visualizar as distancias entre as médias atribuídas.  
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Figura 15. Representação gráfica das médias de sociabilidade para espanhóis, ciganos e marroquinos 

em função da pertença regional 

 

Na Figura 15 percebe-se claramente que as médias atribuídas aos espanhóis foram 

maiores que as atribuídas aos demais. Também que a maior média de sociabilidade foi 

atribuída aos espanhóis pelos participantes na Andaluzia, do mesmo modo que a menor 

média foi atribuída aos marroquinos pelos participantes na Catalunha.  

Para a dimensão de competência foi percebido um efeito principal entre os grupos 

[F(2,129)=31,464, p=0,000], indicando que os participantes em geral perceberam os 

ciganos como menos competentes (M=3,68), quando comparados aos marroquinos e 

espanhóis (M=3,85; M=3,86, respectivamente). Também foi observado um efeito principal 

entre as regiões [F(2,129)=277,518, p=0,000], que mostrou que as médias atribuídas pelos 

participantes em Madri (M=3,94) e na Andaluzia (M=3,94) não mostraram diferenças 

estatísticas significantes, no entanto foram mais altas e distintas estatisticamente das 

apresentadas pelos participantes na Catalunha (M=3,49). Um efeito de interação foi 
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observado entre as regiões de pertença e os grupos avaliados [F(4, 129)= 59,503, p=0,000]. 

Na Tabela 71 pode-se verificar esses resultados. 

 

Tabela 71. Médias da dimensão competência para espanhóis, ciganos e marroquinos de acordo com 

a pertença regional 

Pertença 

                      Andaluzia 

Grupos                     (N=50) 

Catalunha 

(N=43) 

Madri 

(N=36) 

Total 

(N=129) 

Espanhóis 4,20a 

(0.67) 
3,39b 

(0.76) 

3,96a 

(0.72) 
3,86i 

Ciganos 3,62c 

(0.70) 
3,57d 

(0.77) 

3,88c 

(0.74) 
3,68j 

Marroquinos 4,02e 

(0.69) 
3,52f 

(0.75) 

3,97e 

(0.83) 
3,85l 

Total 3,94g 3,49h 3,94g  

Nota. Desvio padrão é apresentado entre parênteses. Para a dimensão competência, médias que não 

compartilham o mesmo subscrito diferem uma da outra de acordo com Scheffé, p < .05. 

Efeito de interação (Região vs grupos): F (4, 129) = 59,503; p=0,000. 

Efeito principal (grupos): F (2,129) = 31,464; p = 0,000. 

Efeito principal (regiões): F (2, 129)= 277,518; p=0,000. 

 

Comparando os grupos avaliados, nota-se que não houve diferenças 

estatisticamente significativas nas médias de competência atribuídas aos espanhóis e aos 

marroquinos, mas sim em relação aos ciganos, que foram considerados como menos 

competentes. Esses resultados confirmam em parte os pressupostos apontados na hipótese 

3. Se esperava que as médias atribuídas para competência fosse mais altas quando se 

tratassem dos espanhóis. No entanto, se supunha que elas seriam significativamente 

diferentes das atribuídas aos demais.  

Considerando a região de pertença dos participantes, não houve diferenças 

significativas em relação às médias de competência atribuídas na Andaluzia e em Madri, o 

que significa dizer que essas duas regiões avaliaram aos grupos de maneira bastante 

similar. Na Catalunha, porém, as médias atribuídas aos grupos foram mais baixas e 

diferentes estatisticamente que nas demais regiões. Os resultados podem ser visualizados 

na Figura 16.   
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Figura 16. Representação gráfica das médias de competência para espanhóis, ciganos e marroquinos 

em função da pertença regional 

 

Na Figura 16 observa-se que em Madri, as médias de competência atribuídas para 

os espanhóis (M=3,96), para os ciganos (M=3,88) e para os marroquinos (M=3,97) 

encontram-se muito próximas umas das outras, enquanto na Andaluzia há uma maior 

distancia entre elas (M=4,20; M=3,62; M=4,02, respectivamente). A similaridade entre as 

duas regiões, comprovada teste post hoc de Scheffé provavelmente se refere às altas 

médias que foram apresentadas em ambas, quando comparadas às médias de competência 

atribuídas aos grupos na Catalunha (M=3,39, M=3,57, M=3,52, respectivamente). 

Importante salientar que esta região foi a única a avaliar os espanhóis como menos 

competentes que os ciganos e que os marroquinos.  

Para a dimensão de status, observou-se um efeito principal significativo entre os 

grupos [F(2,129)= 1438,151, p=0,000], que mostrou que os espanhóis foram avaliados 

com status maior (M=3,31), quando comparado aos marroquinos (M=2,45) e aos ciganos 

(M=2,19), que foram considerados como o grupo com o menor status. Um efeito principal 

significativo entre as regiões também foi observado [F(2,129)=109,085, p=0,000], 
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indicando os participantes na Andaluzia atribuíram maiores médias de status (M=2,77), 

que os participantes em Madrid (M=2,69) e na Catalunha (M=2,46). Também houve um 

efeito de interação significativo entre as regiões e os grupos avaliados [F(4,129=64, 842, 

p=0,000]. Os resultados podem ser observados na Tabela 72.   

Tabela 72. Médias da dimensão status para espanhóis, ciganos e marroquinos de acordo com a 

pertença regional 

Pertença 

                      Andaluzia 

Grupos                     (N=50) 

Catalunha 

(N=43) 

Madri 

(N=36) 

Total 

(N=129) 

Espanhóis 3,51a 

(0.86) 
2,91b 

(0.84) 

3,51c 

(0.81) 
3.31n 

Ciganos 2,21d 

(0.70) 
2,27e 

(0.64) 

2,51f 

(0.56) 
2,19o 

Marroquinos 2,60g 

(0.84) 
2,22h 

(0.60) 

2,05i 

(0.62) 
2,45p 

Total 2,77j 2,46l 2,69m  

Nota. Desvio padrão é apresentado entre parênteses. Para a dimensão status, médias que não 

compartilham o mesmo subscrito diferem uma da outra de acordo com Scheffé, p < .05. 

Efeito de interação (Região vs grupos): F (4, 129) = 64,842; p=0,000. 

Efeito principal (grupos): F (2,129) = 1438,151; p = 0,000. 

Efeito principal (regiões): F (2, 129)= 109,085; p=0,000. 

 

Comparando as médias de status atribuídas em função dos grupos, pode-se 

observar que as diferenças entre eles foram estatisticamente significativas: No que se refere 

à dimensão estereotípica de status, os espanhóis, os ciganos e os marroquinos são avaliados 

de forma distinta e na comparação ciganos vs marroquinos, estes são percebidos com 

maior status que os ciganos. Considerando as médias atribuídas aos grupos em função da 

pertença regional, houve diferenças significativas entre todas as regiões: Os participantes 

na Andaluzia atribuíram maiores médias de status aos grupos avaliados e os participantes 

na Catalunha, as menores. A Figura 17 expõe melhor essas diferenças. 
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Figura 17. Representação gráfica das médias de status para espanhóis, ciganos e marroquinos em 

função da pertença regional 

 

Na Figura 17, pode-se observar através das linhas de resposta as distintas 

avaliações atribuídas aos espanhóis, aos ciganos e aos marroquinos. As médias atribuídas 

aos espanhóis se distanciam significativamente das demais atribuídas aos outros grupos, 

conforme se supunha na hipótese 3. Entre as regiões, observa-se que a menor média de 

status foi atribuída aos ciganos pelos participantes em Madri (M=2,05) e a maior média, 

que coincidiu na Andaluzia e em Madri foi atribuída aos espanhóis (M=3,51). É importante 

ressaltar que na Catalunha médias de status atribuídas aos ciganos e aos marroquinos 

praticamente não se diferenciaram (M=2,27; M=2,22, respectivamente).  

Por fim, para a dimensão estereotípica de competitividade, o design fatorial da 

ANOVA foi de 3x2 (região de pertença x grupos avaliados), pois nos interessava saber 

apenas sobre a relação intergrupos ciganos vs marroquinos. Foi observado um efeito 

principal significativo entre os grupos [F(1,129)= 118,652, p=0,000], de forma que os 

marroquinos foram percebidos como mais competitivos (M=2,49) que os ciganos 

(M=2,20). Um efeito principal significativo entre as regiões de pertença também foi 
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observado [F(2,129)=64,485, p=0,000], de modo que os participantes na Andaluzia 

(M=2,48) e na Catalunha (M=2,42) atribuíram maiores médias de competitividade aos 

grupos frente as médias atribuídas por participantes em Madri (M=2,12). O efeito de 

interação significativo entre as regiões de pertença e os grupos [F(2,129)=9,587, p=0,000] 

também foi observado, conforme exposto na Tabela 73.   

 

Tabela 73. Médias da dimensão competitividade para ciganos e marroquinos de acordo com a 

pertença regional 

Pertença 

                      Andaluzia 

Grupos                     (N=50) 

Catalunha 

(N=43) 

Madri 

(N=36) 

Total 

(N=129) 

Ciganos 2,35a 

(1,08) 
2,20a 

(1.09) 

2,04b 

(0.95) 
2,20 

Marroquinos 2,61c 

(1,18) 
2,65c 

(1.25) 

2,20d 

(0.95) 
2,49 

Total 2,48e 2,42e 2,12f  

Nota. Desvio padrão é apresentado entre parênteses. Para a dimensão competitividade, médias que 

não compartilham o mesmo subscrito diferem uma da outra de acordo com Scheffé, p < .05. 

Efeito de interação (Região vs grupos): F (2, 129) = 9,587; p=0,000. 

Efeito principal (grupos): F (1,129) = 118, 652; p = 0,000. 

Efeito principal (regiões): F (2, 129)= 64,485; p=0,000. 

 

Considerando as médias atribuídas por região, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre as avaliações para a dimensão estereotípica de 

competitividade entre os participantes na Andaluzia e na Catalunha, mas sim em relação às 

avaliações dos participantes em Madrid. Esses resultados confirmam os pressupostos 

considerados na hipótese 3, que indicava diferenças na atribuição dos participantes em 

Madri em comparação as demais regiões. As maiores médias de competitividade foram 

atribuídas aos marroquinos pelos participantes na Catalunha (M=2,65) e na Andaluzia 

(M=2,61) e a menor média de competitividade foi atribuída aos ciganos pelos participantes 

em Madri (M=2,04). Os resultados podem ser observados na Figura 18.   
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Figura 18. Representação gráfica das médias de competitividade para ciganos e marroquinos em 

função da pertença regional 

 

Pode-se observar que os participantes em Madri perceberam aos grupos dos 

ciganos e dos marroquinos com menos competição que as demais regiões. Os marroquinos 

foram considerados como mais competitivos em todas as regiões, assim como o grupo dos 

ciganos foi avaliado com menor potencial competitivo.  

Em termos gerais, exceto os resultados para a dimensão estereotípica da 

competência, onde as médias atribuídas para os espanhóis e para os marroquinos não se 

diferenciaram estatisticamente, para todas as demais dimensões as diferenças entre as 

médias dos grupos foram percebidas e estatisticamente significativas. Portanto, os 

resultados para a temática étnica na Espanha mostraram que de uma maneira geral, os 

participantes possuem uma percepção estereotípica socialmente partilhada em relação aos 

ciganos e aos marroquinos. A Figura 19 explicita a relação entre as dimensões avaliadas e 

os grupos.  

 

 



309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Representação gráfica do modelo do conteúdo dos estereótipos para a temática étnica na 

Espanha 

 

Pode-se observar na Figura 19 que são os ciganos que possuem uma imagem mais 

negativa, quando comparados aos marroquinos e aos espanhóis. Considerados os 

resultados em todas as dimensões estereotípicas, aos ciganos foram imputados menor 

competência, menor status e menor competitividade frente aos marroquinos e aos 

espanhóis. Esses resultados se assemelham aos resultados obtidos no Estudo I, onde aos 

ciganos foram atribuídos adjetivos mais negativos, quando comparados aos marroquinos.  

Segundo Kulish (2009), os ciganos são uma das minorias sociais que mais sofrem 

preconceito na Europa e este dado passa ser mais evidente se lembrarmos da medida de 

expulsão, iniciada primeiramente pela França, contra ciganos romenos em 2010. Esta 

medida visava expulsá-los do território nacional, através de justificativas xenófobas que os 

associavam à marginalidade, pobreza e aculturação (Pereira, 2010). Já Gamella, 

Fernández, Nieto e Adiego (2012) alertam para outro desaparecimento gradual de origem 

cigana em solos europeus: o desaparecimento do caló, o idioma desenvolvido pelos 

ciganos entre os séculos XV e XIII derivado do romeno. Para Santos e Lima (2012), no 
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Brasil também se observa um processo de estereotipia negativa e processos de 

desumanização para com os ciganos.  

Segundo o modelo de Fiske et. al., ambos os grupos – marroquinos e ciganos—

foram subavaliados nas dimensões de sociabilidade, competência e status e deste modo, o 

conteúdo dos estereótipos a eles direcionados é negativo. Em termos de expressão de 

preconceito, segundo o modelo, pode-se pensar que a estes grupos estão associados 

sentimentos de repulsa e de evitação.  

Ainda sobre a análise da temática étnica na Espanha, pode se observar que a 

pertença regional foi um importante marcador nas avaliações sobre os grupos, sendo os 

participantes na Andaluzia e na Catalunha os responsáveis pelas principais diferenças 

atribuídas para as dimensões de sociabilidade, de competência e de status. Assim, a 

hipótese 3.3 foi confirmada, no que se refere a comparação entre as respostas oferecidas 

pelos participantes em Madri e as demais regiões.  

De acordo com dados do Eurostat de março de 2013, a Espanha foi o quarto país 

da União Europeia a receber imigrantes e segundo Carvalho (2008), Madri segue sendo o 

destino principal destes. É possível pensar, que por ser uma grande metrópole e abrigar 

diversas culturas, os participantes tenham uma concepção menos estereotipada tanto dos 

ciganos como dos marroquinos, percebendo menos diferenças entre eles.  

Os resultados para a temática regional serão apresentados na próxima seção.  
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3.3.3.2. Temática regional 

 

Para a análise da dimensão estereotípica de sociabilidade foi procedida a uma 

análise ANOVA com design fatorial 3x3, considerando os grupos avaliados (espanhóis, 

andaluzes e catalães) e a região de pertença dos participantes que compuseram a amostra 

(Andaluzia, Catalunha e Madri). Foi percebido um efeito principal significativo para os 

grupos avaliados [F(2, 129)= 437,576, p=0,000], de forma que os andaluzes foram 

considerados mais sociáveis (M=4,23) que os espanhóis (M=3,45) e os catalães (M=3,44).  

Foi observado um efeito principal em função da região de pertença [F(2,129) = 

172,216, p=0,000], onde os participantes na Andaluzia atribuíram aos grupos maiores 

médias de sociabilidade (M=3,96), quando comparados aos participantes em Madri 

(M=3,73) e na Catalunha (M=3,44). Do mesmo modo, foi observado um efeito de interação 

entre a região de pertença e os grupos avaliados [F(4,129)=97,647, p=0,000]. Os resultados 

podem ser visualizados na Tabela 74.  

 

Tabela 74. Médias da dimensão sociabilidade para espanhóis, andaluzes e catalães de acordo com a 

pertença regional 

Pertença 

                      Andaluzia 

Grupos                     (N=49) 

Catalunha 

(N=50) 

Madri 

(N=30) 

Total 

(N=129) 

Espanhóis 3,90ª 

(0.62) 
2,93b 

(0.70) 

3,57c 

(0.67) 
3,45n 

Andaluzes 4,62d 

(0.67) 
3,79e 

(0.89) 

4,31f 

(0.77) 
4,23o 

Catalães 3,35g 

(0.58) 
3,59h 

(0.80) 

3,32i 

(0.81) 
3,44p 

Total 3,96j 3,44l 3,73m  

Nota. Desvio padrão é apresentado entre parênteses. Para a dimensão sociabilidade, médias que não 

compartilham o mesmo subscrito diferem uma da outra de acordo com Scheffé, p < .05. 

Efeito de interação (Região vs grupos): F (4, 129) = 97,647; p=0,000. 

Efeito principal (grupos): F (2,129) = 437, 576; p = 0,000. 

Efeito principal (regiões): F (2, 129)= 172,216; p=0,000. 
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Na tabela 74 pode se verificar que as médias atribuídas à dimensão de 

sociabilidade aos grupos, considerando a região de pertença, foram estatisticamente 

diferentes uma das outras. Os participantes na Andaluzia atribuíram maior sociabilidade 

aos grupos avaliados e os na Catalunha, as menores médias. Ainda, no que concerne aos 

conteúdos autoclassificatórios, pode-se perceber que na Andaluzia, os participantes se 

autoavaliaram como mais sociáveis (M=4,62), frente aos espanhóis (M=3,90) e aos catalães 

(M=3,35). Entretanto, para esta dimensão, os participantes na Catalunha atribuíram ao 

outro –andaluzes– a maior média de sociabilidade (M=3,79), em comparação a si mesmo 

(M=3,59), e aos espanhóis (M= 2,93). 

Comparando os grupos avaliados, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre as médias de sociabilidade dos espanhóis e dos 

catalães. Para esta dimensão, estes grupos foram avaliados de forma similar. No entanto, a 

avaliação de sociabilidade para os andaluzes se mostrou diferente estatisticamente das 

médias atribuídas aos outros grupos. A Figura 20 expõe esses resultados.   

 

 
Figura 20. Representação gráfica das médias de sociabilidade para espanhóis, andaluzes e catalães 

em função da pertença regional 
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Na Figura 20, se observa que em todas as regiões, as médias de sociabilidade 

atribuídas para os andaluzes foram mais altas que para os demais grupos, confirmando os 

pressupostos indicados na hipótese 4. A proximidade entre as médias de sociabilidade para 

os espanhóis e catalães em todas as regiões expõe os resultados obtidos através da ANOVA 

e confirmado pelo teste post hoc de Scheffé, no qual não foram encontradas diferenças 

significativas entre as médias atribuídas para os dois grupos.  

Para a dimensão de competência, foi percebido um efeito principal significativo 

entre os grupos [F(2,129)=538,218, p=0,000], que mostrou que os catalães foram avaliados 

como mais competentes (M=4,56), quando comparados aos espanhóis (M=3,71) e andaluzes 

(M=3,59). Observou-se também um efeito principal significativo em função da região de 

pertença [F(2,129)=373,655, p=0,000], de forma que os participantes na Andaluzia 

atribuíram maiores medias de competência aos grupos (M=4,34). Foi observado ainda um 

efeito de interação significativo entre as regiões de pertença e os grupos avaliados 

[F(4,129)=25,177,p=0,000]. Os resultados estão descritos na Tabela 75.  

 

Tabela 75. Médias da dimensão competência para espanhóis, andaluzes e catalães de acordo com a 

pertença regional 

Pertença 

                      Andaluzia 

Grupos                     (N=49) 

Catalunha 

(N=50) 

Madri 

(N=30) 

Total 

(N=129) 

Espanhóis 4.08a 

(0.77) 
3,28b 

(0.73) 

3,77c 

(0.72) 
3,71n 

Andaluzes 4,18d 

(0.87) 
3,01e 

(0.73) 

3,57f 

(0.86) 
3,59o 

Catalães 4,77g 

(0.55) 
4,32h 

(0.84) 

4,61i 

(0.69) 
4,56p 

Total 4,34j 3,53l 3,98m  

Nota. Desvio padrão é apresentado entre parênteses. Para a dimensão competência, médias que não 

compartilham o mesmo subscrito diferem uma da outra de acordo com Scheffé, p < .05. 

Efeito de interação (Região vs grupos): F (4, 129) =25,177; p=0,000. 

Efeito principal (grupos): F (2,129) =538,218; p = 0,000. 

Efeito principal (regiões): F (2, 129)=373,655 p=0,000. 
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Considerando os resultados por grupos, percebe-se que conforme apresentado na 

Tabela 75, os catalães foram avaliados como mais competentes quando comparados aos 

demais grupos em todas as regiões. Para a dimensão estereotípica de competência, a 

pertença regional desempenhou um papel importante na percepção dos participantes, uma 

vez que as médias apresentaram-se diferenças estatisticamente significantes entre si.  

No concerne aos conteúdos autoclassificatórios, os catalães se autoavaliaram como 

mais competentes (M=4,32) frente aos espanhóis (M=3,28) e andaluzes (M=3,01), em 

consonância com o que se previu na hipótese 4. No entanto, o mesmo não ocorreu com 

andaluzes: os participantes na Andaluzia também avaliaram aos catalães como mais 

competentes que si mesmos (4,18 vs 4,77, respectivamente), conforme observa-se na Figura 

21.  

 
Figura 21. Representação gráfica das médias de competência para espanhóis, andaluzes e catalães 

em função da pertença regional 

 

Primeiramente o que se nota na Figura 21 é que há uma distancia significativa entre 

às medias de competência, atribuídas aos catalães, e as linhas de respostas imputadas aos 

outros grupos. Notadamente os catalães foram avaliados como mais competentes, inclusive, 



315 

 

se bem observado, as maiores médias atribuídas a eles foram dos exogrupos. Também, pode-

se observar que as maiores diferenças percebidas em termos de competência entre os 

espanhóis e andaluzes, se deu na Catalunha.  

Considerando a avaliação de competência e de sociabilidade dos espanhóis 

apreendidas neste estudo, os resultados se assemelham com os de Cuddy e cols. (2009), que 

em um estudo transcultural com participantes espanhóis e de outros países europeus, 

concluíram que comparados a belgas, franceses, holandeses, ingleses e alemães, os 

espanhóis são avaliados como muito sociáveis, porém pouco competentes.  

Finalmente, para a dimensão de status, foi observado um efeito principal 

significativo entre os grupos [F(2,129)=391,954, p=0,000], comprovado após o post hoc de 

Scheffé, que indicou que os catalães foram avaliados com maior status (M=3,94), quando 

comparados aos espanhóis (M=3,18) e andaluzes (M=3,08). Foi observado um efeito 

principal significativo entre as regiões de pertença [F(2,129)=344,840, p=0,000], de forma 

que os participantes na Andaluzia avaliaram com maior status aos grupos (M=3,76). 

Ademais, foi percebido um efeito de interação significativo entre a região de pertença e as 

médias atribuídas aos grupos avaliados [F(4,129)= 32,702, conforme descrito na Tabela 76.  

Tabela 76. Médias da dimensão status para espanhóis, andaluzes e catalães de acordo com a 

pertença regional 

Pertença 

                      Andaluzia 

 Grupos                    (N=49) 

Catalunha 

(N=50) 

Madri 

(N=30) 

Total 

(N=129) 

Espanhóis 3,57a 

(0.75) 
2,65b 

(0.80) 

3,41c 

(0.86) 
3,18n 

Andaluzes 3,66d 

(0.86) 
2,55e 

(0.87) 

3,02f 

(0.93) 
3,08o 

Catalães 4,05g 

(0.66) 
3,65h 

(0.86) 

4,27i 

(0.80) 
3,94p 

Total 3,76j 2,92l 3,57m  

Nota. Desvio padrão é apresentado entre parênteses. Para a dimensão status, médias que não 

compartilham o mesmo subscrito diferem uma da outra de acordo com Scheffé, p < .05. 

Efeito de interação (Região vs grupos): F (4, 129) =32,702; p=0,000. 

Efeito principal (grupos): F (2,129) =391,954; p = 0,000. 

Efeito principal (regiões): F (2,129) =344,840 p=0,000. 
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Na tabela 76, pode-se observar que as médias de atribuição de status aos espanhóis, 

aos andaluzes e aos catalães se diferenciaram estatisticamente entre si, sendo os catalães 

considerados como o grupo com mais status, e os andaluzes avaliados com o menor status. 

Consideradas as avaliações dos grupos em função da região de pertença dos participantes, as 

médias atribuídas por região também se diferenciam estatisticamente, de forma que os 

participantes na Andaluzia atribuíram maiores médias de status, por outro lado, os 

participantes na Catalunha atribuíram menores médias. Na Figura 22 podem-se observar 

essas diferenças.  

 
Figura 22. Representação gráfica das médias de status para espanhóis, andaluzes e catalães em 

função da pertença regional 

 

Na Figura 22, pode-se perceber que as menores médias de status foram atribuídas 

pelos participantes na Catalunha, aos andaluzes e aos espanhóis. Interessante perceber que 

tanto na Catalunha quanto na Andaluzia, as distâncias das médias de status atribuídas para 

andaluzes e espanhóis foram pequenas. Isso parece indicar que não estes não diferem os 

espanhóis e os andaluzes para a dimensão de status. Já em Madri, fica mais clara a distinção 

entre a avaliação de status para estes dois grupos, como também se observa a maior média 

atribuída aos catalães. Sendo assim, considerada como a região “neutra”, podemos afirmar 
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que as respostas fornecidas pelos participantes em Madri reforçam os estereótipos regionais 

perpetrados há anos (Chacón, 1985; Rodriguez, Sabucedo &Arce, 1991; Rodríguez & Moya, 

1998; Sangrador García, 1996) e que ao que tudo indica, ainda fazem parte “das imagens” 

que os espanhóis possuem para estes dois grupos.  

De uma maneira geral, para a temática regional na Espanha, os catalães se 

configuraram como o grupo melhor avaliado, considerando que foram considerados como 

mais competentes e com maior status, diferentemente dos andaluzes, que foram avaliados 

como mais sociáveis, no entanto menos competentes e com menor status. Na Figura 23 

pode-se observar as relações encontradas entre as dimensões e os grupos estudados na 

temática regional na Espanha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Representação gráfica do modelo do conteúdo dos estereótipos para a temática regional 

na Espanha 

 

De acordo com o modelo de Fiske et. al., aos catalães estaria associado o 

preconceito invejoso, e aos andaluzes, o preconceito paternalista. Ao que se refere aos 

conteúdos autoclassificatórios, estes resultados apresentaram semelhanças com os da 

temática regional no Brasil. Embora melhor avaliados em suas respectivas regiões, tanto os 
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nordestinos como os andaluzes, avaliaram mais positivamente ao exogrupo do que ao 

próprio grupo de pertença. 

Resultados similares, utilizando-se o mesmo modelo deste estudo foram 

encontrados por Betancor, Rodríguez-Pérez, Rodríguez-Torres, Leyens e Quiles, (2005), e 

Techio (2011). Os autores a avaliaram como os nortenhos e os sulistas eram percebidos nas 

regiões do Norte e no Sul da Espanha e da mesma forma, aos sulistas (equivalentes aos 

andaluzes neste estudo) lhes foram atribuídos mais sociabilidade, porém menos competência 

e menos status quando comparados aos nortenhos (equivalentes aos catalães), inclusive no 

que se refere à autoclassificação dos grupos minoritários apresentarem-se conivente com 

estereótipos negativos associados ao próprio grupo. 

 

 

3.3.4. Considerações sobre o estudo III 

 

O estudo III utilizou-se do modelo de conteúdo dos estereótipos de Fiske e 

colaboradores (2002, 2009), o qual afirma que os grupos sociais se diferenciam em função 

das dimensões estereotípicas de sociabilidade, competência status e competitividade. O 

modelo, que explica como os estereótipos sobre os grupos podem integrar conteúdos 

positivos e negativos de forma congruente, uma vez que esta avaliação suscita sentimentos 

de preconceito de acordo com a combinação da avaliação das dimensões em função de 

cada grupo avaliado. O modo como esses sentimentos são associados se referem ao quanto 

os membros dos grupos são avaliados como sociáveis e competentes, e consequentemente, 

o quanto lhe são atribuídos status e competitividade.  

Em linhas gerais, o modelo supõe que uma alta pontuação na dimensão da 

sociabilidade e uma baixa pontuação na dimensão da competência, estariam relacionadas 

ao tipo de preconceito denominado paternalista, uma vez que suscitaria sentimentos de 
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pena, compaixão e ternura/simpatia àqueles grupos considerados pouco admirados (Fiske 

et. al.). Neste estudo, os grupos avaliados como muito sociáveis e pouco competentes 

foram os negros e os nordestinos no Brasil, e os ciganos e os andaluzes na Espanha.  

Para Techio (2011), o preconceito paternalista pode ser comparado ao racismo 

ambivalente, definido por Katz e Hass (1988). Segundo estes autores, o racismo 

ambivalente é caracterizado por um conflito de valores e crenças entre a valorização da 

democracia e do igualitarismo versus a valorização do individualismo, que influenciam o 

comportamento com o exogrupo. Deste modo, a ambivalência no comportamento poderia 

ser expressa por um lado, através de uma percepção negativa dos grupos, imputando-lhes 

traços como, por exemplo, pobres e incompetentes, por outro lado, por uma atitude de 

simpatia e generosidade, através de atitudes de ajuda. No entanto, Whitley e Kite (2010) 

afirmam que esta dissonância motiva as pessoas a mudar seus pensamentos em uma 

tentativa de reduzir o seu desconforto e dependendo da situação ou contexto, as pessoas 

vão dar prioridade tanto para as crenças positivas ou as crenças negativas que levam a uma 

mudança de comportamento correspondente. Este comportamento foi denominado de 

“amplificação de resposta”. Assim, de acordo com os autores, o preconceito paternalista 

pode, ao menos tempo, evocar simpatia ou de repulsa, dependendo da situação.  

Inversamente, atrelado à percepção de baixa sociabilidade e alta competência 

estaria o preconceito chamado de invejoso, que segundo Fiske e cols., estaria associado a 

sentimentos de inveja atrelada à percepção do grupo como sendo muito competente, e 

ambicioso, porém, pouco sociável. Neste estudo, os grupos que foram percebidos como 

muito competentes e pouco sociáveis foram os brancos e os sulistas, no Brasil, e os 

catalães, na Espanha.  

Fiske e colaboradores também ressaltam a importância das dimensões de status e 

competitividade para o comportamento intergrupal. Considerando o modelo proposto e 
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articulando com os pressupostos teóricos da teoria do conflito e cooperação intergrupal de 

Sherif, Harvey, White, Hood e Sherif (1961), eles previram que o comportamento de 

aproximação e repulsa estariam intimamente relacionados com a percepção de ameaça.  

Em consonância com essas suposições encontram-se os estudos de Techio (2011). 

A autora pretendeu analisar a relação existente entre os estereótipos, a percepção de 

ameaça e ações intergrupais e encontrou que uma percepção de alta sociabilidade 

exogrupal se associa a uma baixa percepção de ameaça, seja ela simbólica ou real, e como 

consequente baixa expressão de preconceito sutil e manifesto. Por outro lado, a autora 

afirma que a percepção de alto status e de uma alta competitividade se associa 

positivamente a percepção de ameaça corrobora para a expressão do preconceito e tensões 

grupais.  

Para a amostra no Brasil, os nordestinos foram percebidos como muito sociáveis, 

pouco competitivos e com baixo status, e os negros, embora percebidos como muito 

sociáveis e com baixo status, também foram percebidos como mais competitivos pela 

amostra majoritariamente branca que compôs esse estudo. Neste caso, pode-se supor que a 

percepção de ameaça é maior em relação aos negros do que em relação aos nordestinos. Já 

para amostra espanhola, considerando que a dimensão de competitividade foi testada 

apenas para a temática étnica, os marroquinos foram percebidos como sendo mais 

competitivos e com maior status quando comparados aos ciganos, podendo supor que os 

espanhóis percebem mais ameaça em relação aos marroquinos. Os estudos seguintes 

desenvolvidos neste trabalho tratarão sobre o posicionamento frente à concessão de 

direitos sociais a minorias sociais e poderão fomentar esclarecimentos sobre a relação entre 

os estereótipos, percepção de ameaça e discriminação.   

Assim, este estudo confirma as suposições previstas no modelo de Fiske e cols. 

(2002, 2009), o que aponta que os grupos se diferenciariam em função das dimensões 
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estereotípicas e àqueles considerados “altos” em uma dimensão seriam avaliados “baixos” 

em outra. O modelo também prevê a influencia da avaliação sobre a dimensão de 

competência para a dimensão de status, e a dimensão de sociabilidade preveria a avaliação 

de competitividade, de modo que se um grupo é avaliado como muito competente, também 

será percebido como muito competitivo.  

Judd, James- Hawkins, Yzerbyt e Kashima (2005), em um estudo sobre as 

relações entre a atribuição social de competência e sociabilidade explicaram a tendência de 

avaliar mais positivamente um grupo em uma dimensão, e negativamente na outra, como 

sendo um “efeito de compensação”. Para estes autores, quando são percebidas grandes 

diferenças entre grupos numa dimensão, há a tendência de manter as diferenças 

intergrupais também na outra dimensão. Assim, através desse processo comparativo e 

compensatório, se um pessoa ou grupo é avaliado de forma mais positiva que outro, se 

tenta corrigir a disparidade, revertendo à avaliação social da outra dimensão.  

Os resultados também sugerem que as representações estereotípicas dos grupos 

regionais tanto no Brasil quanto na Espanha se relacionam com o desenvolvimento 

econômico: em cada país o grupo regional pertencente à região mais desenvolvida foi 

percebido como mais competente, com maior status, mais competitivo e menos sociável. 

Enquanto o grupo regional proveniente da região menos desenvolvida foi percebido como 

mais sociável, menos competente, com menos status e menos competitivo. O mesmo foi 

observado para as temáticas étnicas e raciais, considerando que os negros no Brasil, e os 

ciganos e marroquinos na Espanha são percebidos como formando parte das minorias sociais 

subdesenvolvidas economicamente.  

Considerando os resultados obtidos até aqui, a próxima seção trará três estudos 

distintos que buscam entender o papel dos estereótipos nas justificativas para o 

posicionamento frente à concessão de direitos sociais para grupos minoritários. No Brasil, 
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analisaremos o posicionamento frente à concessão de direitos sociais a negros e a 

nordestinos, e na Espanha, analisaremos o posicionamento frente a concessão de direitos 

sociais a filhos de imigrantes ilegais nascidos em solo espanhol.   
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Breve análise dos direitos sociais enquanto políticas públicas  

 

Os programas e políticas sociais geralmente são criados para promover a 

igualdade, porém, acabam gerando imensos debates sobre a natureza real de sua função. 

Segundo Jackman (2011), nos Estados Unidos, psicólogos que estudam o preconceito 

tem participado desses debates a fim de explorar a base das atitudes que as pessoas 

utilizam para justificar seus posicionamentos frente à concessão de direitos sociais a 

minorias. Sears e Henry (2002) e Henry e Sears (2002) afirmam que um 

posicionamento contrário a programas que visam promover a igualdade entre grupos 

resulta do preconceito contra os grupos que são beneficiados por essas políticas.  

Esse tipo de preconceito, conceituado como racismo simbólico tem raízes nos 

sentimentos negativos contra as minorias com base em um sistema de crenças coerente 

com concepções políticas sobre individualismo. Segundo Henry e Sears (2002), o ponto 

central em que repousa o racismo simbólico pode ser resumido através das seguintes 

ideias: a discriminação racial não é mais um problema social severo em nossa 

sociedade; as desvantagens dos negros ao longo da história são devidas à falta de 

vontade própria para assumir a responsabilidade por suas vidas; e, por fim, a 

consequente a raiva e descontentamento dos negros em relação à condição em que 

vivem, a forma como as pessoas os tratam e suas demandas por melhor tratamento, 

como também os vários tipos de programas e auxílios associados a eles, não são 

verdadeiramente justificadas ou necessárias.  

Bobbio (1992) afirma existir uma estreita relação entre os direitos do homem, a 

democracia e a paz. Segundo o autor, o reconhecimento e a proteção aos direitos do 

homem só seriam possíveis através de Constituições baseadas na democracia e, por sua 

vez, a efetivação desses direitos só seriam possíveis através de um estado ideal de paz.  
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No entanto, embora o Brasil e a Espanha se constituam enquanto regimes 

democráticos de Governo, ambos estão longe de representar um “estado de paz”, que se 

desdobra em igualdade e justiça social: as desigualdades sociais existentes se fazem 

presentes em todas as esferas possíveis. Todos os dias centenas de civis morrem vítimas 

da violência urbana, a má distribuição de renda revela-se nos diferentes níveis de acesso 

à moradia, saúde, educação e mobilidade social.  

No Brasil, as políticas públicas para a população negra, ganharam visibilidade 

a partir dos anos 2000, com as cotas raciais, quando universidades e órgãos públicos 

começaram a adotá-la em vestibulares e concursos. O sistema de cotas raciais, assim 

como o programa social de transferência imediata de renda, o Bolsa Família, é 

considerada como uma forma de ação afirmativa que visa reverter o racismo e as 

desigualdades históricas contra determinados grupos étnicos e teve com base a política 

de cotas surgida na década de 1960 nos Estados Unidos.  

Apesar de muitos considerarem esses auxílios como fazendo parte de um 

sistema de inclusão social ainda há discussões acirradas quanto às consequências e 

constitucionalidade destes em muitos países. No Brasil, por exemplo, o sistema de cotas 

foi votado pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2012 e o foi decidido por 

unanimidade a sua constitucionalidade.  

Já na Espanha, a problematização sobre os direitos sociais estendidos a 

imigrantes ilegais deu-se a partir do ano de 2000, com a expansão econômica e vasta 

oferta de empregos em setores que não interessavam os espanhóis – como a construção, 

o serviço doméstico e a hotelaria. O salto coincidiu com uma ampla anistia promovida 

pelo governo de José Luís Rodriguez Zapatero, que no ano de 2004 regularizou a 

situação de cerca de 600 mil imigrantes ilegais e introduziu a lei do Arraigo Social ou 

Familiar, que permitia a imigrantes trazer suas famílias para o país. No entanto, com o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%A3o_afirmativa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Racismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inclus%C3%A3o_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Supremo_Tribunal_Federal
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estopim da crise econômica europeia nos últimos três anos, o governo começou a 

ampliar barreiras imigratórias com o objetivo de diminuir a imigração, ao passo que o 

Governo passou a convidar os imigrantes a deixar o país e houve cortes em relação aos 

benefícios destinados a esses.  

Em ambos os países, parece haver um discurso ambíguo em relação à 

concessão desses direitos sociais, que está engendrado em concepções de igualdade de 

oportunidades e negação de diferenças entre os grupos, além de suscitar dúvidas sobre 

ser de fato obrigação do Estado em garantir a essas minorias esses direitos.  

No entanto, o próprio conceito de política pública evoca a responsabilidade do 

Estado em intervir para amenizar as diferenças e garantir a universalidade dos direitos 

sociais. Segundo Gonçalves (2010),  

 

as políticas públicas devem ser universais e garantidas por um Estado e instituições 

democráticos; deve haver a participação dos indivíduos e deve haver controle social; 

as políticas devem garantir direitos de forma universal e a participação dos sujeitos, na 

direção da transformação da sociedade e da superação da desigualdade. 

 

Refletindo sobre os direitos, Bobbio (2000) define os direitos sociais como 

sendo um conjunto de pretensões ou exigências das quais derivam expectativas 

legítimas que os cidadãos têm não como indivíduos isolados, mas como sociedade. Eles 

estão associados a uma forma de governo democrática, no qual há o reconhecimento da 

pessoa como “moral” e “pessoal social”. Para o autor, a pessoa moral se refere aos 

direitos de liberdade, à pessoa social, os direitos sociais ou direitos de justiça.  

Para Cruz e Guareshi (2009) é importante entender a questão dos direitos no 

Brasil para compreender a atual configuração das políticas públicas atreladas a 

assistência social. Os direitos sociais, juntamente com os direitos civis e os direitos 

políticos constituem as três dimensões da cidadania. Caberia ao Estado, então, intervir 

para garantir a efetivação desses direitos.  
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No entanto, a assistência social no Brasil tem assim profundas marcas deixadas 

pela historia do Brasil Republicano, cujo passado evoca práticas assistenciais reguladas 

pela filantropia, inicialmente da igreja católica e posteriormente do Estado. Até a 

revolução de 1930, o Estado não intervinha na área social por não considerá-la como 

função pública, cabendo à Igreja Católica a assistência e somente através da 

Constituição de 1988 houve uma transformação da concepção de assistência social no 

Brasil, de caridade e ajuda, para o caráter político de proteção social.  

Pela Constituição Federal os direitos sociais fundamentais são à instrução, ao 

trabalho e a saúde. No Brasil, no entanto, a própria concepção do termo já traz consigo 

dificuldades históricas que podem ser observadas até hoje. Os “assistidos sociais” eram 

inicialmente provenientes das classes desviantes e a intenção do Estado no espaço 

urbano tinha o cunho de limpeza e de controle da pobreza. Já para Singer (2010), 

somente membros das classes trabalhadoras são sujeitos dos direitos sociais, em 

situações em que se tornasse necessário o seu uso.  

Behring e Boschetti (2011) comentam a influencia do liberalismo, 

exemplificadas através de leis inglesas – códigos ora coercitivos, ora minimamente 

assistencialistas, que vigoravam no período anterior a Revolução Industrial. Estes 

parecem se relacionar a lógica da percepção daqueles que são beneficiados por políticas 

governamentais, aonde àqueles que recebiam a ajuda eram obrigados a realizar uma 

atividade que justificasse a assistência recebida. As legislações estabeleciam distinção 

entre aqueles que eram merecedores e aqueles que não eram. Essa é uma lógica 

liberalista, fundada no mérito e em capacidades naturais e que considera as políticas 

sociais como estímulo o ócio e o desperdício.  

Assim como é concebido na Espanha, o imigrante “merecedor” é aquele que 

uma vez que registrado no “Padrón”, (ou Padrão Municipal - uma espécie de censo das 



328 

 

municipalidades, onde os moradores se inscrevem para ter acesso aos serviços de saúde 

e educação gratuitos), e estiver pagando impostos, sem causar problemas à polícia, tiver 

uma oferta de emprego, pode receber um visto de residência permanente, que o autoriza 

a trabalhar e a gozar dos mesmos direitos que o cidadão espanhol. 

O liberalismo também influenciou de maneira contundente a concepção de 

políticas públicas e de seus beneficiados, e consequentemente, a forma de intervenção 

do Estado. Enquanto doutrina, ressaltou excessivamente a liberdade individual, nos 

campos econômico, político, religioso e intelectual, fomentando premissas como, por 

exemplo, que o bem estar individual está a frente do social. Desta forma, cabia a cada 

um, individualmente, a busca pelo êxito socioeconômico, de modo o insucesso daqueles 

que não eram capazes de ascender era de exclusiva responsabilidade pessoal, incitando 

assim, a competitividade e a naturalização da miséria.   

Assim, o conceito de “assistidos” enquanto membros minorias sociais 

atravessou a historia e está presente até hoje, através da percepção geral que as pessoas 

têm sobre aqueles que se utilizam dos benefícios concedidos pelo Governo Federal. O 

sistema de cotas é um bom exemplo disso. Segundo o IBASE - Instituto Brasileiro de 

Análises Sociais e Econômicas, os próprios beneficiados sentem dificuldades em fazer 

valer o seu direito, uma vez que se sentem como se estivessem burlando alguma regra e 

tomando atalhos para o ingresso no sistema de ensino público federal.  

Esse entendimento não é necessariamente novo. Cruz e Guareschi (op. cit.) 

ressaltam que nos séculos XVIII e XIX a sociedade convivia com a escravidão, com a 

exclusão de homens escravos e com o conceito de incapacidade em relação a alguns 

grupos, como algo natural, e como consequência, os direitos eram restritos. O 

atendimento à população necessitada era de cunho assistencialista, seletista e no modelo 

de esmola. Para esses autores, as pessoas que acessam a assistência social para garantir 
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seus direitos ainda são vistos como “pedintes”. O conceito de essencialismo também é 

observado atrelado ao conceito de assistencialismo, quando considera “a pobreza como 

um atributo individual daqueles que não se empenharam para superá-la” (Cruz & 

Guareschi, op. cit., p. 29). Desta forma, essa lógica perversa ainda se perpetua, adiando 

a cidadania.  

Sposati (2011) ressalta que 

... nos países latino-americanos, as políticas sociais são instaladas de forma 

fragmentada, setorizada e em geral, com acesso limitado ao operariado urbano, e 

fortes sinais de branqueamento no acesso a seus benefícios. Grande parte dos países 

latino-americanos ao propor políticas sociais buscou seguir modelos europeus, sem 

levar em conta suas marcas históricas quanto à presença da escravatura negra e da 

servidão indígena. Essas regulações seletivas produziram uma apartação social (p. 

106). 

 

Deste modo, se temos por um lado uma gama de grupos de pessoas que estão 

acobertadas pela lei para fazer uso de direitos sociais que lhes garantam a cidadania, por 

outro, parece haver um tipo de pensamento social que subverte a noção de direitos, e os 

considera inválidos, injustos, desnecessários. Sendo assim, no cenário brasileiro o que 

há é um país extremamente demarcado por fortes desigualdades sociais, que ainda 

percebe a intervenção estatal na diminuição destas desigualdades como historicamente 

injusta e assistencialista. Já na Espanha, país atualmente assolado pela crise econômica 

europeia, o que parece haver é um exitoso processo de retrocesso no que concerne aos 

direitos sociais das minorias étnicas, iniciado com base em decisões econômicas 

etnocêntricas, que ainda tem como consequência ampliar as distancias sociais já 

existentes. 

Embora o objetivo principal desse trabalho tenha sido o de analisar 

comparativamente o conteúdo dos estereótipos de alguns dos grupos minoritários e 

majoritários no Brasil e na Espanha, pareceu-nos oportuno transversalizar a questão 

para os direitos sociais num ultimo estudo. Com o interesse de analisar o 
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posicionamento e as justificativas sobre a concessão de direitos sociais, vinculamos 

esses direitos às minorias sociais aqui estudadas, a fim de verificar possíveis 

aproximações entre os conteúdos dos estereótipos encontrados nos estudos I, II e III e 

conteúdos discursivos pautados em ideias preconceituosas e práticas discriminatórias.    
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DDIIRREEIITTOOSS  SSOOCCIIAAIISS  EE  ““OOSS  OOUUTTRROOSS””  NNOO  BBRRAASSIILL::  

JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIVVAASS  PPAARRAA  OO  PPOOSSIICCIIOONNAAMMEENNTTOO  FFRREENNTTEE  

AA  AAÇÇÕÕEESS  AAFFIIRRMMAATTIIVVAASS    
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44..11..11..  SSIITTUUAAÇÇÃÃOO  RRAACCIIAALL  

 

Visando aprofundar os resultados dos estudos I, II e III, este estudo buscou 

compreender os desdobramentos do racismo “à brasileira” por meio da análise dos 

repertórios discursivos que foram utilizados para justificar os diferentes 

posicionamentos frente à existência de situações de discriminação racial atualmente no 

Brasil e à concessão de auxílios sociais fornecidos pelo Governo à população negra.  

Desta forma, participaram todos aqueles que compuseram os estudos I, II e III, 

que responderam aos questionários sobre a temática racial, totalizando 363 

participantes. Destes, 38,8% eram do Nordeste, 18,7% do Sul, e 42,4% do Centro Oeste, 

sendo 74,2% do sexo feminino, 51,2 % declarados brancos, 68,1% pertenciam à classe 

média e tinha uma média de idade de 22 anos (dp=6,30).  

Para a análise das justificativas sobre a existência na atualidade de discriminação 

racial no Brasil, foi proposto um cenário no qual os participantes respondiam, numa 

escala do tipo Likert (que variou de 1 = nunca; 5= sempre) sobre o quão frequente 

acreditavam ocorrer a situação e por quê. O cenário proposto:  

“Pedro Abrantes procurou a empresa X por uma oferta de emprego. Possuía um excelente 

currículo e era o candidato melhor preparado, no entanto, não conseguiu a vaga. Semanas 

depois, soube por um amigo que trabalhava nesta mesma empresa, que a vaga lhe havia sido 

negada pelo fato de Pedro ser negro”.  

 

Com que frequência você acha que isso ocorre no Brasil? Justifique sua resposta. 

 

Já para analisar as justificativas frente à concessão de direitos sociais à 

população negra, foram utilizados dados do Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, para inquirir junto aos participantes sobre o posicionamento a 

favor/contra os auxílios concedidos pelo Governo Federal às pessoas negras. Apesar de 

92,4% dos participantes afirmarem ainda existir situações de discriminação no Brasil, 
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64,8% se posicionou contra a concessão de direitos sociais para os negros. As 

perguntas foram analisadas pelo software ALCESTE.  

Em linhas gerais, o programa ALCESTE realiza um agrupamento das respostas 

– que são denominadas de UCI (Unidades de contexto iniciais) com base na frequência 

das unidades textuais, chamadas de UCE (Unidades de contexto elementares). Assim, o 

programa distingue os substantivos, pronomes, interjeições, verbos, e etc., de modo que 

as palavras ou ideias são agrupadas em classes, a partir do cálculo da frequência (f) 

associada à verificação da significância estatística do qui-quadrado (x²) em que 

aparecem associadas. Deste modo, os resultados encontrados são apresentados através 

da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), que se refere à representação das 

palavras mais representativas das classes propostas pelo ALCESTE, em ordem 

decrescente. Também, são apresentadas as análises fatoriais de correspondência, onde é 

possível observar as relações entre as classes através da representação gráfica em plano 

fatorial.  

Nesta análise, depois da redução dos vocábulos às suas raízes obteve-se 1.252 

palavras diferentes das 349 unidades de contextos iniciais (UCI) do Corpus. Das 380 

unidades de contextos elementares (UCE), a análise considerou 86% do seu total. O 

Corpus denominado “Discriminação racial” (Figura 24) apresentou, por meio da 

análise da Classificação Hierárquica Descendente, em sua partição, uma divisão 

composta de três classes, agrupadas em dois subcorporas. O subcorpora do lado 

esquerdo do Dendograma foi nomeado de: “Preconceito racial é social ”que gerou as 

Classes 1 e 2 e o subcorpora do lado direito do Dendograma foi 

denominado:“Preconceito racial é institucional”e determinou a Classe 3. A análise dos 

dados gerou os repertórios discursivos dos participantes frente a situações de 

discriminação racial no Brasil. A Classe 3 corresponde a 59% das UCE dos repertórios 
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discursivos analisados, ao lado da Classe 1, com 26% das UCE. Na sequência, a Classe 

2 apresentou 15 % das UCE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Figura 24. Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente 

(CHD) decorrente das justificativas sobre a ocorrência de situações de discriminação racial no 

Brasil  

  

A Figura 24 descreve algumas das palavras mais frequentes das classes, que 

serão expostas sublinhadas e em itálico, para uma maior compreensão dos resultados. 

Os critérios para a seleção das palavras apresentadas no Dendograma como mais 

representativas foram baseados na frequência da UCE na Classe (≥ 5) e no qui - 

quadrado ( χ² ≥ 10 ). As palavras situadas abaixo da área tracejada das tabelas são 

Palavras f χ² 

Às vezes 61 83 

Acontece 24 50 

Tipo 08 23 

Esse 12 21 

Diminui 07 20 

Mudando 06 17 

   

Depende 04 08 

Pois 17 07 

Lei 08 6 

Quase 

nunca 

10 6 

Mas 15 5 

Palavras F χ² 

Pessoa 116 39 

Negra 67 35 

Cor 44 24 

Frequentemente 120 17 

Pele 38 16 

Capacidade 15 11 

   

Empresa 36 10 

Maior 13 09 

Brancos 13 09 

Preferem 06 09 

Aparência 08 06 

Palavras f χ² 

Preconceito 38 52 

Frequente 44 31 

Cultura 08 29 

Relatos 05 29 

Grande 

Racial 

09 

07 

28 

18 

   

Porque 11 06 

Sociedade 06 06 

Forte 02 04 

Devido 04 04 

Tempo 02 03 

DIMENSÕES PSICOSSOCIAIS DAS JUSTIFICATIVAS SOBRE A 

OCORRÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO RACIAL  

PRECONCEITO RACIAL É 

SOCIAL 

PRECONCEITO RACIAL É 

INSTITUCIONAL 

Classe 1 (26%) 

“A sociedade está 

mudando” 

UCE: 86 

 

 

Classe 2 (15%) 

“A sociedade é 

preconceituosa” 

UCE: 49 

Classe 3 (59%) 

“Aparência versus 

capacidade” 

UCE: 194 
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àquelas que apresentam parâmetros inferiores aos estabelecidos, no entanto, são 

importantes para a compreensão do conteúdo das classes. Esses critérios foram adotados 

em todas as análises em que o programa ALCESTE foi utilizado.  

Nesta análise, a Classe 1 foi nomeada “A sociedade está mudando” e 

compreende a existência de um eixo central sobre a ideia de que situações de 

discriminação racial no Brasil acontecem raramente ou muito pouco, em virtude das 

mudanças sociais. A ênfase é dada na crença de que a sociedade brasileira é atualmente 

menos racista, e que a discriminação racial é algo já não tão frequente, como no 

passado. A expressão às vezes aparece como representativa da classe, demonstrando que 

quando questionados sobre a frequência em que ocorre a situação de discriminação 

racial proposta, os participantes respondiam que esse tipo de situação quase nunca 

ocorre, pois a discriminação está diminuindo e a sociedade brasileira está mudando.  

A seguir encontram-se alguns exemplos oriundos dos discursos representativos 

da Classe 1 (“A sociedade está mudando”), que demonstram como a ideia de que 

ocorrências de discriminação contra os negros no Brasil diminuiu devido às mudanças 

na sociedade está presente :  

 

(i) “... Quase nunca. Acredito que ainda ocorre, mas com pouca frequência, 

pois o país está mudando aos poucos”; 

 

(ii) “... Às vezes, pois acho que ainda existe sim isso no Brasil, mas acho que 

não e com tanta frequência. Já houve tempos em que a coisa era bem 

pior...”.   

 

 

A Classe 2, denominada “ A sociedade é preconceituosa”, representa os 

discursos que afirmam serem frequentes situações de discriminação racial, e enfatizam 

claramente a responsabilidade disso à uma sociedade brasileira de cultura racista e 

preconceituosa. No entanto, esta classe representa apenas 15% dos repertórios 
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discursivos. Inicialmente, a palavra preconceito aparece como significativa, conforme 

se observa na Figura 24, indicando que relatos de preconceito racial ainda são 

frequentes, devido a uma cultura preconceituosa e uma sociedade que descrimina. A 

seguir, alguns exemplos dos discursos representativos correspondente a Classe 2, que 

demonstram como os participantes percebem como frequentes situações de 

discriminação racial: 

 

(i) “... Frequentemente. Infelizmente o preconceito racial é muito forte 

nosso país, sendo consequência em nossa sociedade”.   

 

(ii) “... Frequentemente. O preconceito enraizado na sociedade ainda é um 

fator para essas escolhas”.  

 

A Classe 3, que representou a maioria dos repertórios discursivos (59%), foi 

nomeada de “Aparência versus capacidade”, apresenta como eixo central a ideia de que 

o preconceito racial está ligado a subordinação da aparência frente a capacidade das 

pessoas negras. No entanto, diferentemente das Classes 1 e 2, nesta classe o preconceito 

é enfocado em termos institucionais, onde os participantes responsabilizam “a empresa” 

e o processo de seleção pela situação de discriminação. As palavras pessoa, negra, cor, 

e pele, representativas da classe, revelam o aspecto fenotípico apontado pelos 

participantes como sendo o fator utilizado pelas empresas para frequentemente 

preferirem os brancos aos negros, e denunciando a escolha da aparência frente à 

capacidade dos possíveis candidatos a um cargo.  

A seguir, alguns dos exemplos representativos oriundos da Classe 3, que 

revelam como o preconceito racial é associado a aparência do candidato negro e à 

responsabilidade da empresa em praticar esse tipo de discriminação:  
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(i) “Frequentemente. Trabalho com recrutamento, algumas empresas colocam na 

descrição de perfil que preferem que não seja negra para casos que exijam 

exposição direta com os clientes”.  

 

(ii) Frequentemente. Na maioria das vezes os empregos negados aos negros não são 

por não serem qualificados e sim por possuírem a cor que têm.  

 

De um modo geral, a maioria dos participantes julgou serem frequentes as 

situações de discriminação racial no Brasil, e esse posicionamento pode ser observado, 

sobretudo, nos discursos agrupados nas Classes 2 e 3. Contudo, as justificativas sobre 

os possíveis motivos, variaram entre a responsabilização ora da sociedade, ora da 

empresa responsável pela seleção. A relação entre as classes discursivas pode ser 

observada através da Análise Fatorial de Correspondência (Figura 25).  
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Figura 25. Representações em coordenadas da Análise Fatorial de Correspondência para a 

situação racial. 

Subtítulos. Classe 1 (A sociedade está mudando), Classe 2 (A sociedade é preconceituosa), 

Classe 3 (Aparência versus capacidade).   

  

Na Figura 25 pode-se observar a relação espacial entre as classes. A interseção 

de todas as classes no cruzamento dos eixos indica que os participantes compartilham a 

ideia de que a discriminação racial ainda acontece no Brasil. Contudo, as idiossincrasias 

contidas nas justificativas dos participantes podem ser compreendidas através de uma 

análise atenta.  

No quadrante superior, um aspecto importante pode ser tomado em 

consideração: a palavra frequente aparece circunscrita tanto na Classe 3 (localizada no 

lado superior esquerdo), que afirma que o preconceito é um problema social, quanto na 

Classe 2 (localizada no lado superior esquerdo), que afirma que o preconceito é um 
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problema social. Embora utilizando de justificativas distintas para localizar a origem do 

preconceito racial, ambas as classes afirmam serem frequentes as situações de 

discriminação, ao contrário da Classe 1, situada no quadrante inferior.  

Desta forma, a lógica que organiza as classes horizontalmente diz respeito às 

opiniões sobre a frequência em que ocorrem situações de discriminação racial no Brasil. 

No quadrante superior encontra-se as Classes 2 e 3, que afirmam serem frequentes as 

situações de discriminação racial, e no quadrante inferior, tem-se a Classe 1, que 

afirmam que as situações de discriminação racial, embora ainda existam, são muito 

menos frequentes atualmente.  

Do mesmo modo, a organização vertical das classes estrutura as justificativas 

em virtude das razões dadas pelos participantes. No lado esquerdo tem-se a Classe 3, 

que claramente afirma que o preconceito racial ocorreu devido a uma questão 

institucional e de responsabilidade da empresa, e no lado direito têm-se as Classes 1 e 2, 

que apontam para o preconceito como característica social, de responsabilidade das 

pessoas e da sociedade.  

Para uma maior compreensão da questão da discriminação racial no Brasil, foi 

realizada outra análise no ALCESTE, desta vez sobre o posicionamento dos 

participantes sobre os auxílios concedidos pelo Governo Federal à população negra. 

Cabe lembrar que 64,8% declararam serem contra esses auxílios, e os resultados da 

análise serão descritos a seguir.  

Depois da redução dos vocábulos às suas raízes, obteve-se 1.170 palavras 

diferentes das 326 unidades de contexto iniciais (UCI) do Corpus. Das 364 unidades de 

contexto elementar (UCE), a análise considerou 89% do seu total. O Corpus 

denominado “Direitos sociais à população negra” (Figura 26) apresentou, por meio da 

análise da Classificação Hierárquica Descendente, em sua partição, uma divisão 
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composta de cinco classes, agrupadas em três subcorporas. O subcorpora do lado 

esquerdo do Dendograma foi nomeado de: “Favoráveis aos auxílios baseados na 

classe social ” e gerou as Classes 1, 2 e 3. O subcorpora seguinte, localizado no meio 

do Dendograma foi denominado: “Os direitos são iguais” e gerou a Classes 4. Ao lado 

direito do Dendograma tem-se o subcorpora nomeado de: “Discriminação e 

preconceito”, que gerou a Classe 5.  

A análise dos dados gerou os repertórios discursivos sobre o posicionamento 

dos participantes frente à concessão de direitos sociais às pessoas negras no Brasil. A 

Classe 5 corresponde a 43% das UCE dos repertórios discursivos analisados, ao lado da 

Classe 3, com 21% das UCE. Na sequência, têm-se a Classe 1, com 16% , a Classe 2, 

com 12% e a Classe 4 com 8% das UCE, conforme se observa na Figura 26.  
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Figura 26. Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) decorrente das 

justificativas sobre concessão de direitos sociais à população negra no Brasil.  

 

Palavras f χ² 

Direitos 25 181 

Todos 24 83 

Mesmos 07 76 

Iguais 19 74 

 

Perante 03 13 

Somos 04 11 

Devemos 12 10 

Grupo 01 02 

Possuem 02 02 

A pesar de 01 02 

Palavras f χ² 

Negros 85 89 

Brancos 36 40 

Forma 18 11 

Brasil 18 10 

Situação 12 10 

Sofrer 09 07 

História 08 07 

Discriminação 07 07 

Preconceito 22 07 

Inferior 05 04 

Escravidão 04 03 

Palavras f χ² 

Cor 40 97 

Da 37 64 

Independente 24 39 

Necessidade 12 33 

Pele 

Concentração 

16 

11 

27 

20 

Raça 13 15 

Capaz 06 11 

   

Pobreza 13 08 

Financeiro 04 06 

Benefícios 09 05 

Palavras f χ² 

Branco 26 57 

Negro 33 40 

Precisa 24 38 

Pessoa 34 27 

Necessitada 09 19 

Sou  14 08 

Favor 12 08 

A quem 05 08 

Desigualdade 02 06 

Muitas 04 05 

Benefícios 06 04 

Palavras f χ² 

Familia 17 59 

Baixa 09 44 

Bolsa 08 27 

Carentes 06 27 

Renda 

Condição 

Cota 

10 

06 

06 

21 

20 

18 

   

Dependência 03 12 

Acomodação 02 09 

Programa 02 09 

Sobreviver 02 06 

DIMENSÕES PSICOSSOCIAIS DAS JUSTIFICATIVAS SOBRE A 

CONCESSÃO DE DIREITOS SOCIAIS À POPULAÇÃO NEGRA 

OS DIREITOS SÃO 

IGUAIS  

FAVORÁVEIS AOS 

AUXÍLIOS BASEADOS 

NA CLASSE SOCIAL 

DISCRIMINAÇÃO E 

PRECONCEITO  

Classe 4 (8%) 

“Direitos 

iguais”__________ 

UCE: 28 

Classe 5 (43%) 

“Dívida histórica e 

discriminação” 

UCE: 137 

Classe 1 (16%) 

“Auxílio para quem 

precisa”________ 

UCE: 54 

Classe 2 (12%) 

“Baixa renda e 

acomodação”_____ 

UCE:38 

Classe 3 (21%) 

“Independente da cor 

da pele”_______ 

UCE:69 
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A Classe 1, nomeada de “Auxílio para quem precisa”, compreende os 

discursos que são claramente contra os auxílios concedidos pelo Governo Federal 

exclusivamente com base racial. A ênfase é dada na ideia de que os auxílios e direitos 

sociais, se concedidos, devem ser para todos, e que tantos negros quanto brancos, 

necessitam deste benefício. Desta forma, os participantes justificaram serem a favor da 

concessão de direitos sociais com base na classe social, pois mais importante do que o 

fato dos beneficiados serem negros ou brancos, são a favor de que os benefícios sejam 

para as pessoas necessitadas que, devido às muitas desigualdades, precisam dos 

auxílios. Os exemplos dos discursos classificados na Classe 1, a seguir, demonstram 

claramente a ênfase dada a necessidade acima da cor de pele: 

(i) “Não. Sou a favor do auxílio a quem necessita, sendo negro, branco, 

azul, etc. ...”. 

 

(ii) “Sim. Sou de acordo com esses auxílios não porque são pessoas negras 

ou brancas, mas porque precisam desse auxílio. Sou de acordo a dar 

para quem precisa”.  

 

A Classe 2, denominada de “Baixa renda e acomodação” reuniu tanto os 

discursos que são a favor da concessão de direitos sociais as pessoas de baixa renda, 

quanto àqueles que afirmaram que os auxílios dados a essas pessoas as acomodam e as 

tornam dependentes de programas do Governo Federal. O eixo central desta classe está 

na ideia comum de as pessoas de baixa renda e carentes são as beneficiadas de 

programas do Governo, tais como os de transferência de renda, como, por exemplo, o 

bolsa família, ou aqueles que garantem vagas exclusivas, como as cotas. Por outro lado, 

os participantes também revelam preocupação em que esses auxílios sejam a única fonte 

de sobrevivência e tornem os beneficiados dependentes e acomodados. Os exemplos 

provenientes desta classe ilustram a dicotomia dos discursos que são favoráveis e os que 

são desfavoráveis, sob os mesmos argumentos:  
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(i) “Não, porque acredito que com todos esses benefícios, a pessoa se 

acomoda nas costas do Governo, buscando formas mais ociosas de 

sobreviver”. 

 

(ii) “Não. Sou contra o bolsa família em si. Sei que, ao invés de gerar 

estímulos às famílias mais carentes, levou a acomodação e a 

dependência desse benefício”.  

 

(iii) “Não concordo totalmente, mas como consequência do preconceito de 

antigamente, as famílias de baixa renda em sua maioria são negras”.  

 

(iv) “Sim. Se as pessoas negras são as que possuem renda mais baixa, não há 

problema”.   

 

Também contrária aos auxílios concedidos apenas como critério a cor da pele, 

a Classe 3, nomeada de “Independentemente da cor da pele” congrega os discursos, 

cuja ideia central é que a de que a raça não define pobreza. Aqui, as justificativas são 

majoritariamente contrárias aos auxílios, sob argumento de que a necessidade é 

independente da raça ou cor da pele, e que a concentração dos auxílios e benefícios 

deveriam ser para àqueles que vivem na pobreza. Os exemplos mais representativos da 

Classe 3 demonstram essa ideia: 

(i) “Não. Tem que ser fornecido de acordo com a necessidade financeira e 

não a cor da pele.  

 

(ii) Não. Creio que tais auxílios se concedidos, devem ser concedidos a quem 

precisa independente de cor, pois a fome e a necessidade não escolhem 

cor de pele.  

 

A Classe 4, denominada “Direitos iguais”, agrega os discursos 

majoritariamente contrários a concessão de direitos sociais, sob o argumento de todos 

somos iguais e temos os mesmos direitos. Desta forma, a concessão de auxílios às 

pessoas negras seria uma forma de ferir esta premissa, e também, uma forma de 

privilégio. A ênfase aqui é dada a questão legal da concessão de auxílios específicos à 

população negra, e o principio da universalidade é a base para as justificativas: A 

constituição brasileira afirma que todos somos iguais perante a lei, com deveres e 
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direitos, e desta forma os auxílios são percebidos pelos participantes como ilegítimos. A 

seguir, alguns dos discursos mais representativos desta classe: 

(i) “Não. Direitos iguais, não importa a cor. Universalidade”.  

 

(ii) “Não. Porque ao meu ver, somos iguais, sem distinção de cor ou credo, 

portadores de todos problemas e dificuldades, com os mesmos direitos e 

deveres”.  

 

Por fim, na Classe 5, que representou 43% dos repertórios discursivos, foi 

denominada “Dívida histórica e preconceito” e estão tantos os discursos desfavoráveis, 

como também os discursos favoráveis à concessão de direitos sociais às pessoas negras. 

As justificativas utilizadas nos discursos daqueles que se mostraram desfavoráveis, se 

fundamentam na concepção de que a existência de direitos sociais específicos para a 

população negra constitui uma falácia, que imprime a noção de eles são inferiores, e 

sendo assim, se torna uma forma de preconceito e de discriminação.  

Já os participantes que se mostraram favoráveis, se apóiam na argumentação de 

que os negros sofreram discriminação no passado, devido à escravidão e ainda hoje 

sofrem as consequências, e, portanto, a concessão de auxílios é uma forma de 

compensação em virtude dessa dívida histórica. A ênfase das justificativas é o 

preconceito em relação aos negros. A seguir, se encontram alguns exemplos oriundos 

dos discursos representativos da Classe 5, que elucidam de que forma ideias 

contraditórias foram organizadas numa mesma classe.  

(i) “Não, porque isso já demonstra preconceito, os negros têm que ser iguais 

aos brancos”.  

 

(ii) “Não. Na minha opinião, isso é uma forma de racismo, dá a entender que 

todos os negros são pobres e incapazes de competir com os brancos”.  

 

(iii)  “Sim, pois a história do Brasil mostra que os negros sempre foram 

discriminados e por isso possuem uma situação financeira inferior aos 

brancos e por isso precisam de maiores auxílios”.  
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(iv) “Sim, foram eles quem desbravaram o Brasil, foram eles quem sofreram 

discriminação, foram separados de suas famílias, e ainda sofrem 

preconceito”.  

 

Em resumo, os resultados demonstram que a maioria dos participantes não é 

favorável a concessão de direitos sociais às pessoas negras, e os argumentos vão desde a 

justificativa de que a concessão deveria basear-se no critério da classe social, sendo 

concedido às pessoas pobres, a de que os auxílios destinados exclusivamente a pessoas 

negras são uma forma de preconceito e de discriminação contra eles. A Figura 27 ilustra 

como os discursos foram organizados espacialmente.  

 

 

 
 

 

 

 
Figura 27. Representações em coordenadas da Análise Fatorial de Correspondência para a 

concessão de direitos sociais à negros. 

Subtítulos. Classe 1(Auxílio para quem precisa), Classe 2 (Baixa renda e acomodação), Classe 

3 (Independente da cor da pele), Classe 4 (Direitos iguais), Classe 5 (Dívida histórica e 

discriminação).   
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Na Figura 27, se observa que todas as classes se cruzam nos eixos, indicando 

que para a maioria dos participantes, os direitos sociais às pessoas negras não devem ser 

concedidos. No eixo horizontal da análise, o quadrante superior esquerdo é constituído 

pela Classe 5, com os discursos que argumentam sobre a existência de discriminação e 

preconceito contra os negros. Representando 43% dos discursos, a análise desta classe 

mostrou a existência de duas temáticas argumentativas, onde a concepção da concessão 

de direitos específicos à população negra foi analisada, ora como uma medida de 

retração justa, ora como forma de preconceito contra os negros. No entanto, a ideia 

subjacente predominante na classe se deu termos raciais, enfocando o conflito: brancos 

versus negros. Já no eixo inferior, encontram-se as Classes 1, 2, 3 e 4, que de certa 

forma, infirmam a existência de racismo no Brasil.  

A Classe 4, situada no lado esquerdo inferior, reúne os discursos que afirmam 

que negros e brancos são iguais e devem ter os mesmos direitos, e por isso se dizem 

contrários as concessões. Uma vez admitida a igualdade entre brancos e negros, a ênfase 

é dada no aspecto legal da concessão de auxílios específicos. Já as Classes 1, 2 e 3, que 

juntas representam 49% dos discursos, o argumento central é que a questão social se 

sobrepõe a racial, e assim sendo, os auxílios devem ser disponibilizados às pessoas 

pobres e não às pessoas negras. Deste modo, pode-se dizer que a organização horizontal 

das classes se refere ao polo reconhecimento/ não reconhecimento da existência de 

racismo no Brasil.  

Por outro lado, a organização vertical das classes estrutura as justificativas 

dadas sobre as diferenças existentes entre negros e brancos. Enquanto as Classes 4 e 5, 

situadas no lado esquerdo, discutem as diferenças em termos raciais, as Classes 1, 2 e 3, 

discutem as diferenças em termos sociais. Enquanto na Classe 4, os argumentos giram 

em torno da necessidade de auxílios específicos para diminuir/reparar as situações de 
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preconceito e discriminação contra negros, na Classe 5 as justificativas apontam para 

desnecessidade de medidas reparatórias, visto que tanto brancos quanto negros têm 

direitos iguais. Nas Classes 1, 2 e 3, a questão racial é dissolvida e o foco dos 

argumentos é na pobreza e na necessidade das pessoas carentes e de baixa renda, 

independentemente da cor da pela.  

Analisados conjuntamente, os resultados do ALCESTE para a situação racial 

revelam que apesar da maioria reconhecer a existência de discriminação contra negros 

(92,4%), e justificarem essa afirmação considerando como causa o preconceito racial 

existente no Brasil, 64,8% se posicionou contra a concessão de direitos sociais. Embora 

nos reportemos à concessão de direitos sociais, os participantes os relacionaram mais 

especificamente ao programa de transferência de renda conhecido como “Bolsa 

Família”, e ao sistema de cotas criado para garantir vagas exclusivas para grupos 

específicos, que desde os anos de 2000 foi adotado por algumas universidades federais 

no Brasil.  

Esses resultados se assemelham com os obtidos em estudos anteriores (Costa 

Júnior, 2013; Oliveira, 2013; Camino, Álvaro, Torres, Garrido, Morais & Barbosa, 

2013). Costa Júnior (2013), em um estudo sobre as relações entre o conhecimento 

histórico sobre o lugar do negro na sociedade brasileira e o posicionamento dos 

participantes frente às políticas de ações afirmativas, também descobriu índices 

elevados de rejeição às essas políticas – mais de 60%. Contudo, os seus resultados 

também apontam para uma maioria de estudantes que são a favor da reparação 

simbólica em forma de pedido de desculpas formais pelo sofrimento causado à 

população negra. Já Oliveira (2013), num estudo sobre a violência policial contra 

minorias no Brasil e na Espanha, relata que no que concerne a retratação concreta, 

quando comparados os valores da indenização concedidos ao personagem branco 
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vítimas de violência policial, ao personagem negro foi conferidos um valor de 

indenização cerca de 50% inferior.  

A controvérsia sobre as políticas de ações afirmativas para a população negra 

não é necessariamente nova. Fry e Maggie (2004), e Maggie (2006), contrários às ações 

afirmativas, enfocam a preocupação com a implementação destas no Brasil, temendo 

serem boas na teoria, no entanto, perniciosos na prática por incorrem no erro de 

construírem um país divido. Para eles, a própria concepção de raças já é a condição 

necessária para a existência do racismo. Segundo Campos (2012) e Queiroz e Santos 

(2006), uma base dos discursos contrários às ações afirmativas é a preocupação em 

transformar o Brasil num país racializado, como os Estados Unidos.  

Maggie (op. cit.), citando a filósofa alemã Hannah Arendt, introduz o termo 

“antirracismo” na discussão sobre a efetividade das cotas e políticas públicas para a 

população negra, afirmando que o anti-racismo teria que começar retirando do estado 

toda e qualquer regra baseada em “raça”, pois estas leis violam o princípio mais 

fundamental da República (p.749).  

Cabe aqui ressaltar que entendemos que a acepção biológica do conceito de 

raça baseado na raciologia foi anteriormente utilizada como tentativa científica de 

comprovação da existência de raças distintas e na superioridade de uma sob a outra. No 

entanto, a utilização aqui do termo racismo não deixa de ser um posicionamento 

político, que afirma não as diferenças entre raças, mas as desigualdades as quais os 

negros estão submetidos, não importando sua classe social e que se expressam em todos 

os setores. Conforme afirma Azevedo (2004), a raça não passa de uma invenção de 

elites racistas, mas ela de fato existe em termos sociais e simbólicos; se quisermos 

libertarmonos do racismo, precisamos afirmar a raça, porém, com fins benéficos 

(p.217).  
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Portanto, não se trata de oficializar racismo, até porque ele já é oficial na 

sociedade brasileira há muitos anos e isso é indiscutível. A tentativa maniqueísta de 

invisibilizar as diferenças demarcadas entre negros e brancos no nosso país só reforça a 

necessidade de um debruçar atento para as formas e os contornos das muitas 

demonstrações de racismo. E é tomando como base a negação dele que se faz inteligível 

essa análise.  

A Classe 1 (Auxílio para quem precisa), Classe 2 (Baixa renda e acomodação), 

Classe 3 (Independente da cor da pele) e a Classe 4 (Direitos iguais) trazem os discursos 

que reforçam a ideia de que, de certa forma, o racismo não existe no Brasil, e por isso 

são contrários à concessão de direitos. Os repertórios discursivos presentes nas Classes 

1, 2 e 3 têm como linha argumentativa comum a ideia da necessidade de desagregação 

destas concessões exclusivas para à população negra, para a população carente em geral. 

Já os repertórios da Classe 4 tem como eixo central a ideia de que no Brasil, somos 

todos iguais, e desta maneira, afirmam a igualdade entre negros e brancos. O que parece 

unir as quatro classes é um discurso universalista sobre os direitos. Resultados 

semelhantes foram observados em Martins (2012) e Oliveira Filho (2009). 

A Classe 5 (Dívida histórica e preconceito), agrega tanto os discursos 

favoráveis quanto desfavoráveis a concessão e o eixo central argumentativo é o 

preconceito racial. Essa classe exemplifica como o discurso social sobre o racismo 

ainda é confuso, pois o mesmo argumento é utilizado para ambos os posicionamentos: 

“Sim, porque sofrem preconceito”; “Não, porque é uma forma de preconceito”.  

Tomando em conjunto os resultados dos estudos anteriores sob o tema racial, 

pode-se compreender melhor a relação entre os estereótipos raciais e a concessão de 

direitos sociais à população negra. No estudo I (checklist), os resultados podem indicar 

como a ideia de miscigenação e de igualdade esteve presente na escolha das cinco 
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características consideradas como mais típicas para os grupos. Entretanto, a igualdade 

foi percebida somente entre os negros e os brasileiros, cujos resultados coincidiram 

numa proporção de 4/5, entre as características eleitas. As cinco características eleitas 

por todos os participantes para os negros foi “alegre”, “generoso”, “batalhador”, 

“trabalhador” e “sonhador”, e para os brasileiros foram “alegre”, “batalhador”, 

“trabalhador”, “sonhador”, “acomodado”.  

Contudo, se a comparação é entre negros e brancos, a cisão é aparente se 

observados a qualidade da diferença (Zárate, Garcia, Garza & Hitlan, 2004). Aos 

brancos foram associadas às características comuns de “alegre” e “trabalhador”, no 

entanto, somente a eles foram relacionados os adjetivos “inteligentes” e “ambiciosos”. 

Também pela contra imagem se observa a falácia da igualdade entre os dois negros e 

brancos.  

Enquanto o adjetivo “rico” não foi escolhido por nenhum participante para 

caracterizar os negros em nenhuma das regiões pesquisadas, e também para o grupo dos 

brasileiros se observou uma baixa valência na escolha (1,7%), para os brancos essa 

mesma característica, apesar de não ter sido considerada dentre “as mais típicas”, foi 

escolhida por 16,4% dos participantes. Da mesma forma que o adjetivo “pobre” foi 

escolhido por menos 5% dos participantes para se referir aos brancos. Desta forma, se 

os brasileiros e os negros foram considerados parecidos entre si, definitivamente 

resguardam diferenças marcantes entre os brancos.  

A menção da democracia racial e da igualdade também foi evidenciada no 

estudo II. A análise das respostas espontâneas dos participantes revelou sobre os 

brasileiros que um dos elementos centrais – conteúdos que são mais acessíveis em 

termos de ordem e frequência – comuns em todas as três regiões pesquisadas foram 

“mistura de raças”. Isso que dizer concretamente, que a palavra “brasileiros” suscitou 
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nos participantes do Nordeste, do Sul e do Centro Oeste a ideia persistente da formação 

multiétnica do país.  

Sobre igualdade entre negros e brancos, se observou um padrão interessante: A 

ideia de igualdade entremeada com outros elementos idiossincráticos para cada grupo. 

Por exemplo, para os negros como elementos centrais comuns nas três regiões, a palavra 

“iguais” foi acompanha de “preconceito” e “discriminação”. Para esses resultados, é 

notável a convivência da ideia de igualdade, com elementos que remontam o passado de 

escravidão sofrido pelos negros. 

No entanto, há uma diferença sutil, ou nem tanto, sobre os resultados 

suscitados pelas palavras “pessoas brancas”: Como elementos centrais, a igualdade 

anteriormente imputada a “pessoas negras” foi “esquecida” e substituída pela expressão 

normativa “pessoas normais”. Também foi central a ideia de que os brancos são 

“preconceituosos” e esses elementos foram associados também a ideia de que eles têm 

melhores oportunidades, são arrogantes e ricos.  

Por fim, o estudo III traz resultados contundentes sobre a percepção de negros 

e de brancos, através do modelo de conteúdo dos estereótipos de Fiske e colaboradores 

(2002). Foram percebidas diferenças estatisticamente significativas nas médias das 

dimensões de sociabilidade, competência e status entre brasileiros, negros e brancos e 

esses resultados indicaram que sim, os participantes percebem diferenças no que se 

refere às dimensões entre os três grupos. Os negros foram percebidos mais sociáveis, 

menos competentes e com menor status entre os grupos, e a diferença entre as médias 

foi maior quando comparadas às medias atribuídas aos brancos. Desta forma, o 

preconceito paternalista foi comprovadamente associado aos negros, e o preconceito 

invejoso, aos brancos.   
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A falsa igualdade entre negros e brancos, percebida através destes resultados, 

apenas reafirma as imensas diferenças e desigualdades sociais que insistem em manter-

se encobertas, porém, parece influenciar as justificativas dos participantes mesmo 

quando assumem a existência de discriminação racial. Para Neves (2005), a 

problemática é não haver no Brasil uma estratégia que procure ligar a redistribuição ao 

reconhecimento. Estudos têm examinado como a dificuldade de fazer reparação pelos 

danos causados a outro grupo se relaciona com a identificação e intensidade da culpa 

coletiva (Figueiredo, Valentim & Doojse, 2011; Klein, Licata & Pierucci, 2011; Powell, 

Branscombe & Schmitt, 2005; Schmitt, Miller, Branscombe & Brehn, 2008) e os 

resultados obtidos parecem oferecer uma possibilidade explicativa interessante para 

estudos futuros sobre a questão racial no Brasil e o posicionamento frente às ações 

afirmativas para população negra.  

Pode-se afirmar, por fim, os resultados obtidos neste estudo mostram a 

existência de um discurso ambíguo sobre a situação racial no Brasil, e embora exista 

uma assertiva em relação à existência de preconceito e discriminação de base racial, ao 

mesmo tempo, os participantes os negam demonstrando baixa concordância no que 

concerne a concessão de direitos sociais a população negra, com base na dissolução do 

racismo na água turva das desigualdades sociais e na reafirmação de uma igualdade 

ilusória. Precisamente, não se trata somente de avaliar a negação de direitos sociais 

como uma forma racista de invisibilizar as desigualdades entre negros e brancos, como 

comprovada demonstração de racismo simbólico (Henry & Sears, 2002), mas também 

considerar atentamente os argumentos pelos quais o fizeram.  

A ideia da miscigenação no Brasil o colocou numa posição delicada, uma vez 

que a assunção da configuração étnica em dois pólos – branco e negro – nega a 

presumida democracia racial. Tanto que o significado social empenhado aos conceitos 



353 

 

de multiculturalismo e de diversidade cultural se interpõe ao próprio conceito de 

negritude. Enquanto nos Estados Unidos, o conceito “afro-descendência” é o termo 

utilizado para definir a etnia daqueles que possuem um antepassado negro, no Brasil 

não há regras claras o suficiente para esta definição. Nogueira (2006) propõe a 

diferenciação em termos “de marca” e “de origem”.  

Deste modo, a linha limítrofe idealizada entre a negritude e a mestiçagem, 

tensiona as relações raciais, e forjam diferenças ressaltadas apenas no nível das 

desigualdades sociais. Fazendo uma licença poética ao rapper brasileiro Emicida, no 

Brasil, “o racismo” ainda é dedo na ferida. 
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44..11..22..  SSIITTUUAAÇÇÃÃOO  RREEGGIIOONNAALL  

 

Tendo em vista as recentes demonstrações de preconceito contra os nordestinos 

nas mídias sociais e nas notícias veiculadas nos meios de comunicação, assomados aos 

resultados encontrados nos estudos I, II e III, esse estudo foi realizado com o objetivo 

de aprofundar a discussão sobre o preconceito regional, tomando como pano de fundo 

as justificativas discursivas sobre o posicionamento frente à existência de situações de 

discriminação regional contra nordestinos no Brasil e como também sobre a 

concentração de concessão de auxílios sociais fornecidos pelo Governo na região 

Nordeste. 

Desta forma, participaram todos aqueles que compuseram os estudos I, II e III, 

que responderam aos questionários sobre a temática regional, totalizando 351 

participantes. Destes, 40,7% eram do Nordeste, 19,7% do Sul, e 39,6% do Centro Oeste, 

sendo 75,9% do sexo feminino, 53,5 % declarados brancos, 61,3% pertenciam à classe 

média e tinha uma média de idade de 22 anos (dp=6,49).  

Para a análise das justificativas sobre a existência na atualidade de discriminação 

regional contra os nordestinos, foi proposto um cenário semelhante ao da temática 

racial, apenas substituindo o fato do personagem ser nordestino e situar a dita empresa 

no Sudeste do país. Para a situação regional, o cenário foi o seguinte: 

“Pedro Abrantes procurou a empresa X por uma oferta de emprego. Possuía um excelente 

currículo e era o candidato melhor preparado, no entanto, não conseguiu a vaga. Semanas 

depois, soube por um amigo que trabalhava nesta mesma empresa, que a vaga lhe havia sido 

negada pelo fato de Pedro ser nordestino. A empresa ficava no Sudeste do país”. 

 

 Com que frequência você acha que isso ocorre no Brasil? Justifique sua resposta.  

  

Do mesmo modo que na temática racial, também para a temática regional foram 

utilizados dados do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, para 

perguntar aos participantes qual seu posicionamento frente à concentração de auxílios 
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concedidos pelo Governo Federal à população do Nordeste. Para esta temática, 92,8% 

dos participantes afirmaram existir situações de discriminação regional contra os 

nordestinos no Brasil, e 67, 2% se posicionou a favor da concentração de auxílios para 

a população nordestina.  

Após da redução dos vocábulos às suas raízes, se obteve 1.178 palavras das 

338 unidades de contexto iniciais (UCI) do Corpus. Das 357 unidades de contextos 

elementares (UCE), a análise considerou 60% do seu total. O Corpus denominado 

“Discriminação regional” (Figura 28) apresentou, por meio da análise da Classificação 

Hierárquica Descendente, em sua partição, uma divisão composta de seis classes, 

agrupadas em dois subcorporas. O subcorpora da parte superior do Dendograma foi 

nomeado de “Acontece com frequência” e gerou as Classes 1, 2, 4 e 3. O subcorpora 

da parte inferior foi chamado “Quase nunca acontece” e gerou as Classes 5 e 6. A 

análise dos dados gerou os repertórios discursivos dos participantes frente a situações de 

discriminação regional no Brasil. A Classe 6 corresponde a 30% das UCE dos 

repertórios discursivos analisados, ao lado das Classe 1, 2 e 4, cada uma com 16% das 

UCE. Na sequência, as Classes 3 e 5, que apresentaram, cada uma 11, % das UCE.  
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Figura 28. Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) decorrente das 

justificativas sobre a ocorrência de situações de discriminação regional no Brasil  

 

A Classe 1 foi denominada de “Preconceito do Sul e Sudeste” e compreende os 

discursos que afirmam serem frequentes as situações de discriminação regional 

ocorrerem no Brasil por causa do preconceito contra os nordestinos. Aqui, é ressaltada a 
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ideia de que o preconceito está do outro lado – é deles – e como autores deste 

preconceito, estão os habitantes do Sul e Sudeste. As palavras representativas da classe 

(Figura 28) indicam que a principal ideia contida é a de que os habitantes do Sul e 

Sudeste se consideram um povo superior e mais competente, e conferem ao nordestino 

uma imagem de pessoas inferiores, inclusive numa situação de concorrência por um 

cargo numa empresa, como no cenário proposto. A seguir, alguns dos exemplos 

pertencentes a esta classe: 

(i) “Sempre. Os habitantes do Sul e Sudeste têm preconceito sim, porque 

consideram superiores e mais inteligentes e que o nordestino só serve para 

ser empregada doméstica e pedreiro.  

 

(ii) Sempre. Porque falam que os nordestinos não têm competência para ocupar 

alguns cargos, pois não são qualificados como os habitantes do Sul ...”  

 

A Classe 2, nomeada “O Brasil é preconceituoso” também afirma haver 

frequentemente demonstrações de discriminação contra os nordestinos no Brasil, no 

entanto, está presente a noção de que o Brasil é um país preconceituoso, e portanto, o 

preconceito é praticado por todos. As palavras representativas da classe, como por 

exemplo, povo, país e população enfatizam o fato de que, as demonstrações de 

preconceito estão presentes em todo país, conforme se observa nos discursos 

representativos classificados como pertencentes à Classe 2: 

(i) “Frequentemente. O preconceito ainda é muito forte neste país”.  

 

(ii) “Frequentemente. Ainda há um grande receio, no sentido de evitar, bem 

como preconceito a esta população do nosso país. Julgo isso por a 

mesma não ter grandes espaços na mídia, ser um povo esquecido em 

relação ao Brasil”.  

Nomeada de “Estereótipos de nordestinos”, a Classe 3 reúne os discursos que 

se apóiam na ideia de que a discriminação contra os nordestinos acontece com 

frequência em virtude dos estereótipos que as pessoas em geral têm desse povo. As 

palavras representativas desta classe (Figura 28) ilustram bem essa ideia, uma vez que 
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demonstram que a discriminação contra nordestinos é comum por causa dos 

estereótipos que em geral as pessoas possuem, criando uma imagem de que são 

preguiçosos e burros. A seguir, alguns dos exemplos oriundos desta classe: 

(i) “Sempre. Geralmente os nordestinos são desprezados pelos sulistas, toda 

semana presenciamos casos em noticiários. Os nordestinos são 

considerados burros e preguiçosos”.  

 

(ii) “Frequentemente. Há o preconceito devido aos nordestinos, geralmente, 

possuírem menos capacidade profissional. Mesmo sendo o mais 

preparado, carrega esse estereótipo devido a sua origem”.  

  

(iii) “Frequentemente. É muito comum a ideia de que nordestino é preguiçoso 

e ignorante, e que sua base educacional não é tão boa quanto a de um 

sulista”.  

 

(iv) “Os nordestinos apenas são ligados a estereótipos e estigmas de pobres, 

preguiçosos, acomodados”.  

 

 

A Classe 4, nomeada “Visão formada” agrega os discursos que afirmam que as 

situações de discriminação ocorrem devido a existência de uma visão formada 

preconceituosa contra os nordestinos, no entanto, aqui, há assunção de que em algumas 

situações, há certo fundo de verdade. Desta forma, embora se assuma que há uma visão 

formada preconceituosa que é típica da cultura brasileira, muitas vezes, a 

generalização sobre os nordestinos advém de uma situação real, como a imigração em 

busca de melhores condições e qualidade de vida. Assim, alguns dos exemplos mais 

representativos da Classe 4: 

(i) “Às vezes o preconceito acontece, mas não pode se afirmar que o Sul é 

uma região totalmente preconceituosa com o Nordeste, pois sabe-se 

que muitos que muitos dos nordestinos vão para lá para ter uma 

qualidade de vida melhor”.  

 

(ii) “Frequentemente. Temos uma concepção muito formada sobre os 

nordestinos, que em partes podem ser equivocadas, levando a absurdos 

como esse descrito”.  

 

(iii) “Frequentemente. Pessoas do Nordeste normalmente vão para o Sul em 

busca de uma melhor qualidade de vida, visando alcançar bons 
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empregos, porém por muitas delas não serem qualificadas para isso, 

não conseguem”.  

 

Nomeada “Preconceito versus capacitação”, a Classe 5 reúne os discursos em 

torno da ideia de que a discriminação contra os nordestinos quase nunca ocorre. A base 

da argumentação nesta classe é na experiência pessoal, e se encontra no fato os 

participantes quase nunca ouviram falar de uma situação de discriminação deste tipo. 

Ainda, avaliando o cenário proposto, os entendem que as empresas consideram apenas a 

capacitação, e não a origem do candidato, conforme se observa nos discursos 

representativos da classe: 

(i) “Nunca. Acredito que seja uma situação de discriminação vivida da qual 

eu não tenho conhecimento. Eu não acredito que foi negado a vaga em 

função da procedência do indivíduo, e sim de sua capacitação”.  

 

(ii) “Quase nunca. Embora muitas pessoas tenham ainda essa mentalidade, o 

que pesa mais é o seu conhecimento, sua índole. Muitas empresas e as 

pessoas já têm uma mentalidade diferente”.  

 

Por fim, a Classe 6, em que os discursos se agregam em torno da ideia de que o 

preconceito ocorre apenas às vezes, porque ainda existe o preconceito, conforme 

ilustram os discursos da classe, a seguir: 

(i) “Às vezes. Acredito que ainda exista preconceito”. 

 

(ii) “Às vezes. Existe um certo preconceito sim, com pessoas com menos 

oportunidades”.  

 

A análise revelou que, de um modo geral, a maioria dos participantes afirmou 

serem frequentes as situações de discriminação regional contra os nordestinos, 

sobretudo por afirmarem existir preconceito contra esse grupo. Pode-se observar que o 

preconceito é o eixo explicativo de quase todas as Classes (1, 2, 3 4 e 6), que juntas 

somam 89% dos repertórios discursivos. Desta forma, em função da similaridade entre 

as justificativas, a relação espacial entre as Classes, obtidas através da Análise Fatorial 
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de Correspondência em coordenadas (Figura 29), mostra um congregado de classes 

contidas uma nas outras.  

 

 
 
Figura 29. Representações em coordenadas da Análise Fatorial de Correspondência para a 

situação regional 

Subtítulos. Classe 1(Preconceito do Sul e Sudeste), Classe 2 (O Brasil é preconceituoso), Classe 

3 (Estereótipos de nordestinos), Classe 4 (Visão formada, na cor verde), Classe 5 (Preconceito 

versus capacitação, na cor azul escuro), Classe 6 (Mas ainda existe preconceito, na cor amarela). 

 

Na Figura 29 observa-se o cruzamento entre os eixos em todas as classes. 

Também se pode perceber que há palavras, como por exemplo, “conhecimento”, 

“relação”, “cultura”, “país”, “povo”, “existe”, “preconceito”, “situação”, estão 

circunscritas em quase todos os conjuntos definidos como classes. A indicação em cores 

facilita essa percepção, uma vez que cada cor corresponde a uma determinada classe. 

No entanto, a compreensão da relação entre as classes se torna confusa, uma vez que 

espacialmente não nota distinção em função da pertença aos eixos, a parte das Classes 1, 

2 e 3, que já aparecem sinaladas na análise. Por isso, optou-se por apresentar 

conjuntamente a Análise Fatorial de Correspondência em correlação (Figura 30), que 
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ilustra de forma elucidativa a relação entre as palavras representativas das classes e o 

porquê da ausência de indicação das Classes 4, 5 e 6.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30. Representações em correlação da Análise Fatorial de Correspondência. 

Subtítulos. Classe 1(Preconceito do Sul e Sudeste), Classe 2 (O Brasil é preconceituoso), Classe 

3 (Estereótipos de nordestinos), Classe 4 (Visão formada, na cor verde), Classe 5 (Preconceito 

versus capacitação, na cor azul escuro), Classe 6 (Mas ainda existe preconceito, na cor 

amarelo). 

 

A análise fatorial de correspondência por contribuição traz de forma clara a 

localização das classes, e explica, através da representação das palavras por pontos de 

cor, em que eixo estão situadas. Desta forma, percebe-se que a ausência de indicação 

das Classes 4, 5 e 6 (representadas pelas palavras sinaladas na cor verde, azul escuro e 

amarelo, respectivamente), também se repete, no entanto aqui fica claro que as palavras 

consideradas representativas destas classes se encontram dispersas, e não se aglutinam 
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em um ponto específico do gráfico. Isso provavelmente indica a semelhança entre as 

justificativas presentes nos discurso destas classes “ausentes”, com aspectos presentes 

no eixo central da argumentação das Classes 1, 2 e 3.  

Assim, entende-se que a afirmação sobre a existência de preconceito contra os 

nordestinos foi definitivamente a argumentação utilizada pela maioria dos participantes 

para justificar a discriminação proposta no cenário. No entanto, algumas diferenças 

podem ser observadas.  

Na Figura 30, no eixo horizontal da análise, o quadrante superior encontra-se 

as Classes 2 e 3, com os discursos em que a ênfase é dada na generalidade do 

preconceito contra os nordestinos no Brasil. A Classe 2 agrega os discursos que 

enfatizam que as situações de discriminação acontecem em virtude de o Brasil ser um 

país preconceituoso, enquanto a Classe 3, aponta para a importância dos estereótipos 

sobre os nordestinos serem a base que fundamente a discriminação no Brasil.  

Por outro lado, no quadrante inferior, encontra-se a Classe 1, cuja justificativas 

recaem sobre a argumentação de que o preconceito contra nordestinos está situado no 

Sul e no Sudeste. Enquanto no eixo superior, existe a ideia de que o Brasil é 

preconceituoso e que a discriminação é praticada por todos, no eixo inferior a ideia é de 

que os sulistas são preconceitos e é deles a responsabilidade de os nordestinos serem 

discriminados. Deste modo, pode-se dizer que a organização horizontal das classes se 

refere ao lócus do preconceito no Brasil.  

A organização vertical das classes estrutura as justificativas em função da 

ênfase dada às explicações sobre a discriminação contra os nordestinos. No lado 

esquerdo, estão as Classes 1 e 2, cujo argumentos atribuem ao preconceito social a 

discriminação sofrida pelo povo nordestino, a Classe 3 enfatiza que o preconceito é 

fruto dos estereótipos e se dá pela generalização e associação ao povo nordestino a 
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características como “burro”, “preguiçoso”, “ignorante”, “incapaz”, “atrasado”. 

Enquanto do lado esquerdo as explicações são mais generalistas, no lado direito 

encontra-se as explicações mais especificas acerca do que se supõe ser a visão geral 

acerca do nordestino.  

Da mesma forma que para a temática racial, também foi realizada uma nova 

análise via ALCESTE, a fim de aprofundar a questão da discriminação regional no 

Brasil tendo como base a análise de como se estruturam os posicionamentos a favor/ 

contra a concentração de auxílios concedidos pelo Governo Federal a região Nordeste. 

Ressalta-se que 67,2% dos participantes afirmaram serem a favor desta concentração. 

Os resultados da análise serão expostos a seguir.  

Depois da redução dos vocábulos às suas raízes, obteve-se 1.224 palavras das 

327 unidades de contexto iniciais (UCI) do Corpus. Das 362 unidades de contexto 

elementar (UCE), a análise considerou 67% do seu total. O Corpus denominado 

“Direitos sociais à população do Nordeste” (Figura 31) apresentou, por meio da análise 

da Classificação Hierárquica Descendente, em sua partição, uma divisão composta de 

cinco classes, agrupadas em dois subcorporas. O subcorpora do lado esquerdo do 

Dendograma foi nomeado de “Favoráveis aos auxílios” e gerou as Classes 1, 4 e 5. O 

subcorpora do lado direito foi chamado “Contrários aos auxílios, a favor de 

investimentos” e gerou as Classes 2 e 3.  

A análise dos dados gerou os repertórios discursivos sobre o posicionamento 

dos participantes a respeito da concentração dos auxílios fornecidos pelo Governo 

Federal a população do Nordeste. A Classe 5 corresponde a 32% das UCE dos 

repertórios discursivos analisados, ao lado da Classe 4, com 22% e da Classe 1, com 

19% das UCE. Na sequência, tem-se a Classes 2, com 15% e a Classe 3, que 

representou 12% das UCE.  
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Figura 31. Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) decorrente das 

justificativas sobre concessão de direitos sociais à população do Nordeste. 
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A Classe 1, denominada “Condições desiguais” compreende os discursos 

favoráveis a concessão de direitos sociais para a população do Nordeste sob o 

argumento central da desigualdade de condições em que vivem os nordestinos, em 

comparação a outras regiões do Brasil, como por exemplo o Sul. Na Figura 27, pode se 

verificar que as palavras representativas expressam a ideia de que o Nordeste é uma 

região castigada pela seca, e onde há sofrimento pelas condições desiguais em virtude 

da falta de investimentos e infraestrutura, por parte do Governo. A seguir têm-se 

exemplos dos discursos oriundos desta classe: 

(i) Sim, porque lá o trabalho deles é bem dificultado pela seca e pela falta 

de chuva, por isso sofrem bem mais com o trabalho e a falta de 

dinheiro do que o povo do Sul. 

 

(ii) Sim, são pessoas pobres castigadas pela distribuição de renda e fatores 

como a seca.  

 

(iii) Sim. A distribuição de renda é desigual. E os investimentos em 

educação, saúde, oportunidades de trabalho são diferenciadas nas 

regiões do Brasil.  

 

Já a Classe 2 congrega os discursos entre àqueles que se dizem contrários aos 

auxílios para a população do Nordeste, no entanto favoráveis a implementação de 

maiores investimentos na região. Contudo, aqui a ênfase se dá na presunção de 

passividade dos beneficiados, na acomodação destes em virtude do recebimento de 

auxílios. Deste modo, os participantes julgam até que ponto os auxílios são de fato uma 

oportunidade de melhorar a renda temporariamente, ou uma forma de alienação 

permanente da busca de melhores condições de vida. A Figura 31 traz as palavras 

representativas da classe, que invoca a ideia de que auxílios, como o bolsa família, por 

exemplo, acabam tornando as pessoas acomodadas, e de certa forma, prejudica a 

procura de emprego e a capacitação dos beneficiados, conforme exemplificado nos 

discursos oriundos da classe: 
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(i) “Não. Pois essas bolsas de auxílio que o Governo dá, deixam as pessoas 

acomodadas, fazendo com que elas não procurem um emprego”.  

 

(ii) “Não, não sou a favor porque esses programas não visam que as pessoas 

procurem se desenvolver e procurar um emprego, e ficam sempre na 

mesmice de receber o auxílio”.  

 

(iii) “Não, sou a favor de criação de oportunidade, empregos e capacitação 

intelectual e não esmola”. 

 

A Classe 3 foi chamada de “Gera dependência” e é claramente contrária a 

qualquer tipo de concessão de direitos sociais à população do Nordeste sob a 

justificativa que este tipo de incentivo gera dependência do Governo Federal. No 

entanto, os participantes aqui julgam o programa do Governo e não os beneficiários, 

como nos discursos classificados na Classe 2 ( Oportunidade versus acomodação), 

também contrária aos auxílios.  

O eixo central desta classe está na justificativa de que as iniciativas 

governamentais, como programas de transferência de renda, são essencialmente 

equivocadas, quando não priorizam a implementação de medidas permanentes, como a 

melhoria da educação, da saúde, etc. Deste modo, para os participantes, os auxílios 

concedidos geram acomodação e dependência do Governo Federal, que ao invés de 

oferecer melhores condições de vida, como por exemplo, maiores incentivos para 

educação, dão dinheiro aos beneficiados. São exemplos representativos da Classe 3: 

 

(i) “... É extremamente mais cômodo e favorável ao Governo deixar o povo 

achando que ele é com demais por fornecer essas caridades e 

subestimado, dependente dele, do que realmente investir em educação e 

desenvolvimento”.  

 

(ii) “Ao invés do Governo oferecer tantos auxílios, deve oferecer melhor 

educação escolar, cursos profissionalizantes, creches, para assim a 

população batalhar e não se acomodar”.  

 

(iii) “Não. Assim como não sou a favor dos auxílios, o Governo deveria 

investir mais na educação, oferecer trabalho aos menos favorecidos e 
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qualificá-los, investindo em cursos preparatórios e melhorar a saúde do 

brasileiro”.  

 

Denominada “Para necessitados”, a Classe 4 reúne os discursos favoráveis a 

concessão dos auxílios, no entanto, com ressalvas: os auxílios devem que ser destinados 

a quem necessita, e não necessariamente aos nordestinos. Assim que, com base nesta 

argumentação, há tanto discursos abertamente favoráveis a concessão de direitos a 

população do Nordeste, enquadrando-a no requisito da “necessidade”, quanto àqueles se 

dizem contrários a concentração de auxílios no Nordeste, porém favoráveis a 

distribuição igualitária a todos que precisam.  

As palavras representativas da Classe 4 enfatizam a ideia central de que os 

benefícios devem ser distribuídos igualmente a quem precisa, considerando 

principalmente onde há maior necessidade. Como exemplos representativos da classe,  

 

(i) “Sim. Deve ser distribuído onde tem necessidade”.  

(ii) “Sim. Acho que se isso acontece, deve ser porque eles devem mesmo 

precisar mais”.  

 

(iii) “Não. O benefício deve ser igualmente distribuído”.  

 

(iv) “Não. Os beneficiados não devem ser escolhidos pelo lugar em que 

vivem, mas por sua necessidade. Logicamente que se um lugar tem 

gente que precisa mais, e o povo é mais pobre, há uma concentração”. 

 

Por fim, a Classe 5, denominada “Região pobre” e responsável por 32% dos 

discursos, agrega os que são favoráveis a concentração de auxílios e benefícios a 

população do Nordeste sob o argumento de que é a região mais pobre do país, e por 

isso, necessita deste tipo de incentivo. Sendo assim, a pobreza do Nordeste é o salvo 

conduto para a concordância da concentração de direitos sociais. As palavras 

representativas da classe (Figura 31) indicam esse tipo de pensamento: A pobreza da 
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região é revelada pelos menores índices de desenvolvimento do país, também expressos 

na baixa renda familiar e desta forma, é necessária uma ajuda por parte do governo. 

São exemplos da Classe 5: 

(i) “Sim, pois acredito que o índice de desenvolvimento humano seja menor 

no Nordeste do que no restante do país, sugerindo uma atenção especial 

por parte do Governo Federal”.  

 

(ii) “Sim, porque o Nordeste ainda é uma região pobre”.  

(iii) “Sim, pois é uma das regiões que mais necessita”. 

(iv) “Sim, porque é uma das regiões mais pobres que têm mais pessoas 

necessitadas”.  

 

Através da análise, pode-se perceber que a maioria dos participantes favoráveis 

a concentração dos auxílios concedidos pelo Governo Federal (67,2%) utilizou a 

argumentativa da necessidade dos nordestinos. As Classes 1, 4 e 5 agruparam o 

posicionamento favorável, e responderam juntas por 73% dos repertórios discursivos.  

As Classes 2 e 3 congregaram os discursos dos participantes que afirmaram 

não concordar com os auxílios, mas sim, a implementação de recursos e investimentos 

para melhorar a situação dos nordestinos e brasileiros em geral. A relação espacial entre 

as classes pode ser apreciada através da Análise Fatorial de Correspondência em 

coordenadas (Figura 32), a seguir.  
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Figura 32. Representações em coordenadas da Análise Fatorial de Correspondência para a 

concessão de direitos sociais aos nordestinos. 

Subtítulos. Classe 1(Condições desiguais), Classe 2 (Oportunidade versus acomodação), Classe 

3 (Gera dependência), Classe 4 (Para necessitados), Classe 5 (Região pobre).  

 

Na Figura 32, se observa que as classes se cruzam nos eixos, provavelmente 

indicando que para maioria dos participantes, em termos regionais, o Brasil é, de fato, 

um país desigual. No entanto, essa desigualdade foi avaliada de maneira distinta pelos 

participantes.  

No eixo horizontal da análise, o quadrante superior esquerdo é constituído pela 

Classe 3, com discursos que criticam o Governo e argumentam que os benefícios e 

auxílios oferecidos geram dependência. A análise desta classe apontou para o fato de 

que apesar de os participantes serem contrários a concessão de direitos sociais a 
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população nordestina, são favoráveis à conversão dos auxílios em investimentos e 

infraestrutura. Já no quadrante superior direito tem-se a Classe 1, cujos discursos são 

favoráveis a concessão de auxílios justamente com base na premissa de que o Nordeste 

é uma região que sofre com as condições desiguais e falta de investimentos. 

Assim, enquanto no quadrante superior, o conteúdo das classes enfoca a 

desigualdade no plano estrutural, o quadrante inferior o foco está na desigualdade no 

plano social. No quadrante inferior, do lado esquerdo está a Classe 2, que é reúne os 

discursos contrários aos auxílios com a justificativa de que os beneficiários se 

acomodam e não buscam melhores condições de vida, enquanto no quadrante inferior 

direito estão as Classes 4 e 5, cujos conteúdos coincidem na concordância aos auxílios 

pela condição social de necessidade e pobreza dos beneficiários nordestinos. 

Já o eixo vertical da análise organiza os discursos em função da concordância 

aos auxílios. No lado esquerdo do gráfico têm-se as Classes 2 e 3, cujos conteúdos 

mostram-se contrários a concentração de auxílios e benefícios a população do Nordeste, 

mas favoráveis a implementação de medidas permanentes de melhorias de vida, como 

maiores incentivos do Governo à educação e infraestrutura. Já no lado direito está 

situadas as Classes 1, 4 e 5, que abrangem os discursos favoráveis sob a justificativa 

comum de que o Nordeste a uma região que mais necessita desses auxílios.  

Conjuntamente, a análise traz aspectos interessantes para compreensão do 

preconceito regional, cujos estudos ainda são muito incipientes e talvez por isso, pode-

se percebe que algumas questões se impõem ao problema central: Se os nordestinos são 

discriminados no Brasil, porque a justificativa da discriminação não apareceu nos 

repertórios discursivos sobre a concentração de auxílios para o Nordeste?  

Os estereótipos sobre os nordestinos parecem estar, embora não aparentemente, 

no centro desta discussão. Se tomarmos como referência as respostas dadas a primeira 
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questão, tem-se que 92,8% dos participantes afirmaram serem frequentes situações de 

discriminação contra esse grupo. Ainda, 89% dos repertórios discursivos tinham como 

eixo explicativo para tal, o preconceito. No entanto, na análise sobre a concessão de 

direitos sociais à população do Nordeste, a questão do preconceito contra os nordestinos 

se perdeu no discurso sobre a pobreza e necessidade, condição sine qua non à imagem 

social deste povo. Como dito anteriormente, a aparente “concessão passiva” da maioria 

dos participantes é baseada na condição essencial de pobreza que é associada ao 

nordestino, que os outorga tal benefício.  

Os resultados deste estudo asseveram a imagem dos nordestinos encontrados 

nos estudos anteriores nesta tese, sob a temática regional. No estudo I, por exemplo, os 

resultados da lista de adjetivos (cheklist) indicaram que dentre os cinco adjetivos 

escolhidos para descrever os nordestinos, estava “pobre”, com 46,6% de escolha entre 

todos participantes. Considerando a média de escolha desse adjetivo apenas no Sul e no 

Centro Oeste, esse número sobe para 57,5%.  

Os resultados da contraimagem, que para Javaloy (1999) é representada por 

aqueles adjetivos que são “esquecidos” na hora da escolha para definir um grupo, 

também corroboram com os resultados da lista de adjetivos. Em relação ao nordestino o 

adjetivo “rico” não foi escolhido por nenhum participante, nem mesmo pelos 

nordestinos. Os adjetivos “independente” e “ambicioso” também obtiveram baixa 

valência (menos de 5%).  

No estudo II, a análise das respostas espontâneas para a palavra estímulo 

“nordestinos” também revelou resultados semelhantes aos obtidos através da lista de 

adjetivos. Entre os elementos centrais que foram suscitados, a seca e a pobreza estavam 

presentes em todas as regiões. Os resultados também demonstraram como outros 

elementos, como a fome e o sofrimento são igualmente associados aos nordestinos.  
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Por fim, o estudo III traz os resultados do modelo de conteúdo dos estereótipos, 

em cujas dimensões de competência, status e competitividade, os nordestinos obtiveram 

as menores médias, estatisticamente comprovadas, quando comparados aos brasileiros e 

aos sulistas. Contudo, as maiores diferenças observadas foram entre os sulistas: os 

nordestinos foram considerados menos competentes, com menor status e percebidos 

como menos competitividade.  

As diferenças percebidas entre nordestinos e sulistas é tão antiga quanto a 

formação do Brasil e enquanto grupo regional discriminado, se pode afirmar que a 

imagem do nordestino também povoa o imaginário popular através de personagens 

literários clivados por autores como, por exemplo, Graciliano Ramos (2003), Clarisse 

Lispector (1988), e Guimarães Rosa (2001). Comuns aos relatos literários estão os 

personagens nordestinos construídos através de uma imagem humilde, de pobreza, 

atraso e sofrimento. Torrecillas (2009) afirma que há relação entre a imagem construída 

do caipira brasileiro, observado na obra de monteiro Lobato (1971), e a imagem no 

nordestino.  

Estudos na década de 1980 já demonstravam uma percepção negativa do 

nordestino, quando comparados a outros grupos regionais. Alencar (1985) comparou a 

percepção de crianças e adolescente sobre os cariocas, paulistas, gaúchos, mineiros e 

nordestinos e os resultados apontaram para o estereotipo do nordestino como sendo 

considerados menos inteligentes, bonitos, espertos e convencidos. D´Amorim (1985) 

comparou junto a uma amostra de estudantes universitários cinco grupos nacionais 

(cariocas, paulistas, gaúchos, mineiros e nordestinos), e verificou que os nordestinos 

foram avaliados mais negativamente, quando comparados aos demais grupos nacionais, 

e a eles foram atribuídos as menores médias para os adjetivos “culto”, “esperto” e 

“presunçoso”.   
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Oliveira (2009) refere-se ao monoliguismo e preconceito lingüístico para se 

referir a rejeição de algumas línguas ou sotaques regionais falados no Brasil. Damergian 

(2009), por outro lado, afirma existir discriminação institucional contra crianças 

nordestinas que frequentam o ensino fundamental na área metropolitana de São Paulo, 

em virtude da origem e sotaque. No entanto, denuncia que as justificas para a rejeição se 

dão pela associação do Nordeste à migração, pobreza, falta de oportunidade e a 

ignorância, retratada por um desempenho “naturalmente inferior”. Para a autora, as 

diferenças observadas no desempenho das crianças nordestinas e paulistas, se trata 

claramente de uma visão etnocêntrica, onde são ampliadas as diferenças entre os grupos, 

e de um de favorecimento endogrupal em função das crianças paulistas.  

Em acordo, Souza (2011) avalia o papel dos estereótipos de baianos presentes 

nas piadas nacionais sobre esse grupo, e reconhece um padrão de estereótipo associado 

ao povo nordestino em geral que os associa a um povo atrasado, ignorante. Do mesmo 

modo, Oliveira (2011) ressalta o preconceito explícito no episódio nacionalmente 

conhecido, onde uma estudante de direito paulista proferiu palavras racistas 

abertamente, em uma rede social virtual, sobre os nordestinos, e incitou que as pessoas 

também expressassem ódio a esse grupo.  

Para explicar a naturalização de alguns processos de estereotipia, Oliveira 

(2011) detectou nesses discursos, o que chama de existência de estruturas 

microsemânticas de polarização endogrupo – exogrupo, que organizaram os discursos 

em esferas conceituais que exprimiriam um conteúdo oposto entre os polos. Assim, os 

paulistas foram considerados “trabalhadores” e os nordestinos “vagabundos” e assim 

por diante.  

Segundo os resultados apresentados sobre essa temática, o debate sobre o 

preconceito regional no Brasil parece suceder de uma forma cíclica: os nordestinos são 
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pobres e por isso são discriminados. Por isso são menos cultos. Por isso são menos 

competentes. Esta afirmativa condiciona os estereótipos sobre o Nordeste e todo o seu 

entorno. Entretanto, a questão aqui não é questionar os índices socioeconômicos do 

Estado, mas teorizar sobre a existência um padrão existente que generaliza esses dados e 

transforma os nordestinos num grupo notadamente racializado.  

Sendo assim, os resultados da análise dos repertórios discursivos parecem 

aparentar algo mais que o simples acordo às ações afirmativas: o alto índice de 

concordância à concessão de direito sociais para a população nordestina (67,2%) 

reafirma a condição de inferioridade do nordestino. No entanto, ressalta-se a 

necessidade de se realizar estudos aprofundados sobre o tema, de modo que seja 

possível descobrir formas efetivas de combater o preconceito e a discriminação 

regional. 



 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DDIIRREEIITTOOSS  SSOOCCIIAAIISS  EE  ““OOSS  OOUUTTRROOSS””  NNAA  EESSPPAANNHHAA::  

JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIVVAASS  PPAARRAA  OO  PPOOSSIICCIIOONNAAMMEENNTTOO  FFRREENNTTEE  

AA  AAÇÇÕÕEESS  AAFFIIRRMMAATTIIVVAASS  PPAARRAA  IIMMIIGGRRAANNTTEESS  
 



376 

 

  

______________________________________________________________________________________________________________________  

44..22..  SSOOBBRREE  AA  XXEENNOOFFOOBBIIAA  

 

 

Com o objetivo de analisar o fenômeno da xenofobia, este estudo buscou 

entender de que forma a importância da nacionalidade espanhola se desvela nas 

justificativas sobre a concessão de direitos sociais aos filhos de imigrantes ilegais que 

nascem na Espanha. Tendo como pano de fundo o cenário da crise econômica européia, 

e as recentes mudanças nos sistemas de acesso a esses benefícios, foi inquirido a todos 

os participantes dos estudos anteriores na Espanha, nas duas temáticas (étnica e 

regional), a opinião dos estudantes sobre os filhos de imigrantes ilegais nascidos na 

Espanha terem os mesmos direitos dos filhos de espanhóis.   

Deste modo, participaram todos aqueles que compuseram os estudos I, II e III, 

que responderam a temática étnica, além daqueles que compuseram os estudos I, II e III, 

que responderam a temática regional, totalizando 777 participantes. Destes, 25,9% eram 

da Comunidade Autônoma de Madrid, 35,9% da Comunidade Autônoma Catalunha, e 

38,2% da Comunidade Autônoma da Andaluzia, sendo 73,8% do sexo feminino, 89,2% 

estavam solteiros, 65,1% pertenciam à classe média e 79,5% declararam não trabalhar. 

A idade média foi de 20 anos (DP=5,31).  

A pergunta proposta foi: “¿Cree usted que los hijos de inmigrantes ilegales que 

nacen en España tienen los mismos derechos, como por ejemplo, atención sanitaria,  

educación, subsidio de desempleo, que los hijos de españoles?”
13

 

A análise das justificativas dos participantes frente à igualdade de direitos 

sociais dos filhos de imigrantes ilegais, nascidos na Espanha, foi realizada através do 

programa ALCESTE, sob os parâmetros utilizados nas análises com participantes do 

                                                 
12

 Tradução: “Você acredita que os filhos de imigrantes ilegais que nascem na Espanha têm os mesmos 

direitos, como por exemplo, atenção sanitária, educação, seguro desemprego, que os filhos de 

espanhóis?” 
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Brasil. Nesta análise, a maioria dos participantes (76,9%) afirmou a igualdade de 

direitos. A descrição dos resultados será apresentada a seguir.    

Depois da redução dos vocábulos às suas raízes, obteve-se 1.935 palavras 

diferentes das 750 unidades de contexto iniciais (UCI) do Corpus. Das 891 unidades de 

contexto elementares (UCE), a análise considerou 65% do seu total. O Corpus 

denominado “Direitos sociais para filhos de imigrantes ilegais” (Figura 33) apresentou 

por meio da análise da Classificação Hierárquica Descendente, em sua partição, uma 

divisão composta de cinco classes, agrupadas em dois subcorporas.  

O subcorpora do lado esquerdo do Dendograma foi nomeado de “Discurso 

Social”, e gerou as Classes 1 e 3, cujas justificativas se centram as questões sociais que 

envolvem os subsídios concedidos pelo Governo espanhol. O subcorpora do lado 

direito foi chamado de “Discurso Legal” e gerou as Classes 2, 4 e 5, cujas justificativas 

centram-se nas razões sobre a legalidade/ilegalidade da situação do imigrante que nasce 

na Espanha.  

A análise dos dados gerou os repertórios discursivos sobre o posicionamento 

dos participantes a respeito dos direitos sociais, subsidiados pelo Governo espanhol, 

para os filhos de imigrantes ilegais nascidos na Espanha. A Classe 1 corresponde a 41% 

das UCE dos repertórios discursivos analisados, ao lado da Classe 4, com 23%. Na 

sequência, estão as Classes 2 e 3, com 15% cada uma, e a Classe 5, com a representação 

de 8% dos repertórios discursivos analisados.     
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Figur

a 33. 

Dend

ograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) decorrente das justificativas sobre os 

direitos sociais de filhos de imigrantes nascidos na Espanha. 

 

Palavras f χ² 

Humanos 30 45 

Seres  22 33 

Somos 29 29 

Necesitad 11 16 

Condición 15 14 

Raza 11 13 

Negar 09 13 

Sanidad 08 21 

Atención 06 19 

Dignidad 04 16 

Palavras F χ² 

Pública 08 50 

Dejar 08 32 

Trabajar 12 32 

Necesaria 05 31 

Aprovechar 05 31 

Desempleo 04 25 

Aportar 05 24 

Igualdad 06 21 

Acceso 04 18 

Legalizar 03 09 

Palavras f χ² 

Español 41 78 

Nacen 08 35 

Considerados 07 23 

España 18 15 

Nacionalizados 02 15 

Estan 04 08 

Tratados 02 06 

   

   

   

Palavras F χ² 

Mismos 99 199 

Nacidos 42 83 

Derecho 115 75 

Nacionalidad 24 31 

Territorio 04 07 

Suelo 03 06 

Tierra 06 03 

Nazcan 05 03 

   

   

Palavras f χ² 

Impuestos 21 82 

Pagar 17 67 

Ilegal 25 48 

No 59 35 

Legal 09 27 

Crisis 04 25 

Imigración 05 25 

Culpa 07 23 

Hijo 21 19 

Regular 03 18 

DIMENSÕES PSICOSSOCIAIS DAS JUSTIFICATIVAS SOBRE OS 

DIREITOS SOCIAIS DE FILHOS DE IMIGRANTES ILEGAIS  

DISCURSO SOCIAL DISCURSO LEGAL 

Classe 1 (41%) 

“Somos todos 

humanos”_____ 

UCE: 240 

Classe 3 (14%) 

“Direitos 

Públicos”_______ 

UCE:81 

Classe 2 (14%) 

“Imigração ilegal 

____Impostos”_____ 

UCE:82 

Classe 4 (23%) 

“São espanhóis” 

UCE:134 

Classe 5(8%) 

“Nacionalizados” 

UCE:45 
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A Classe 1, chamada de “Somos todos humanos” e responsável por 41% dos 

repertórios discursivos analisados, compreende os discursos claramente favoráveis a 

igualdade de direitos sociais aos filhos de imigrantes ilegais nascidos na Espanha. A 

base argumentativa presente nos discursos é a humanidade e aqui, os direitos são 

compreendidos per se a condição humana, e a igualdade admitida. Importante ressaltar 

que os serviços de saúde na Espanha eram anteriormente universais, que implicava em 

um acesso sem restrição da população imigrante aos serviços sanitários públicos. 

Devido à crise econômica, em 2012 houve cortes nessa concessão, ficando esses 

serviços direcionados aos cidadãos espanhóis e aos imigrantes em situação regular.   

São representativas da classe (Figura 33) as palavras somos seres humanos, que 

enfatiza o caráter universalista que subjaz a compreensão de que não importa a condição 

(condición) ou raça (raza), não há porque negar dignidade (dignidad), e assistência 

médica (atención sanidad) a quem necessitar (necesitad). São exemplos desta classe: 

(i) Si. Somos todos seres humanos iguales y en pleno derecho, no se puede 

negar a nadie los servicios básicos de subsistencia ni se le puede dar a 

una persona el trato de ilegal por el mero hecho de encontrarse en un 

país diferente del que procede.  

 

(ii) La tierra no es de nadie, y nadie tiene derecho a quitarle a una persona 

humana las necesidades básicas que todos necesitamos por el simple 

hecho de nacer en un lado u otro del mundo.  

 

Denominada “Imigração ilegal e impostos”, a Classe 2 reúne os discursos que 

discutem os aspectos legais da imigração, e revelam uma face ambígua da anuência em 

relação a igualdade de direitos de filhos de imigrantes ilegais nascidos na Espanha. 

Aqui, os impostos são colocados no centro da questão: É justa a igualdade de direitos, 

somente se os imigrantes legais pagam impostos. Por outro lado, o filho que nasce não 

tem culpa da ilegalidade dos pais e não deve pagar por isso. Um aspecto importante a 
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ressaltar foi que nesta classe houve uma maior concentração de respostas advindas de 

participantes da Comunidade Autônoma da Catalunha.  

Deste modo, os participantes justificam que a culpa da situação de ilegalidade 

(ilegal) dos pais não deve ser transferida para os filhos (hijos). No entanto, há certa 

concordância de que seria mais justo que para terem os mesmos direitos, principalmente 

em tempos de crise (crisis), pagassem (pagar) os mesmos impostos (impuestos) que os 

autóctones e regularizassem (regular) a situação da imigração (imigración) ilegal. A 

seguir, alguns exemplos oriundos da Classe 2, que revelam essa ambigüidade: 

(i) “No. Porque no pagan impuestos, que es algo que todos hacemos, 

incluidos los inmigrantes legales, por lo tanto no veo justo que ellos al 

no pagar tengan estos servicios”.  

 

(ii) “Para empezar, no deberían haber inmigrantes ilegales, pero al in y al 

cabo, los hijos no tienen culpa de ello y merecen ser bien tratados, 

poniendo remedio a la situación de los padres.  

 

A Classe 3 chamada de “Direitos Públicos”agrega os discursos cujo foco é a 

afirmação dos auxílios enquanto públicos, ou seja para todos. No entanto, a maioria dos 

discursos desta classe é contrária a essa igualdade, e as justificativas são baseadas em 

dois pontos argumentativos: Primeiro, pelo fato de acreditarem que alguns imigrantes 

deixam (dejar) de trabalhar (trabajar) para se aproveitarem (aprovechar) dos subsídios 

concedidos pelo Governo. Segundo, condicionam a igualdade (igualdad) de acesso 

(acceso) à contribuição (aportar) dos imigrantes ilegais à sociedade espanhola. As 

respostas advindas das pessoas que classificaram sua condição social como baixa 

tenderam a concentrar-se nesta classe. Os exemplos representativos podem ser 

observados a seguir: 

 

(i) “Para recibir, hay que aportar, y siendo ilegales me hace pensar que no 

han aportado nada.  
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(ii) “No puede cobrar el desempleo alguien que no aporta y además se 

aprovecha del sistema …” 

 

(iii) Mientras la gente aporte al desarrollo colectivo, no tiene nada malo.  

 

A Classe 4 foi denominada “São espanhóis” e agrupa os discursos que são 

favoráveis aos direitos de filhos de imigrantes ilegais que nascem na Espanha por os 

considerarem espanhóis. Nesta classe, a nacionalidade espanhola é entendida a partir do 

jus soli – direito de solo – princípio jurídico segundo o qual a cidadania de alguém é 

determinada pelo país onde nasceu. As palavras que são representativas da classe 

podem ser observadas na Figura 33, como por exemplo, solo (suelo) e terra, (tierra), e 

indicam existir a ideia de que os filhos de imigrantes ilegais têm os mesmos direitos por 

terem a nacionalidade espanhola, já que nasceram em território espanhol. Nesta classe 

houve uma maior concentração de respostas advindas de participantes da Comunidade 

Autônoma da Andaluzia. A seguir, alguns exemplos oriundos da Classe 4,  

(i) “Porque han nacido en España, por tanto son españoles. Si viven aquí 

tiene los mismos derechos”.  

 

(ii) “Si han nacido en España tienen los mismos derechos que cualquier otro 

niño con padres españoles”.  

 

(iii) “Si, han nacido en España, y por lo tanto es español, sus derechos y 

deberes han de ser los mismos que los de cualquier otro español”.  

 

Por fim, a Classe 5 com apenas 8% dos repertórios discursivos, foi chamada de 

“Nacionalizados” e parece ser uma classe complementar a Classe 4, uma vez que as 

justificativas dos participantes também apoiam a igualdade de direitos com base na 

argumentação de que os filhos de imigrantes ilegais são espanhóis. No entanto, há uma 

sutil diferença entre os discursos destas classes: enquanto na Classe 4 há uma afirmação 

apriorística da nacionalidade (“Eles são”), nesta Classe 5, a concepção da nacionalidade 
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parece ser terceirizada, via aprovação dos outros (Eles são considerados/tradados como 

se fossem).  

(i) “Si. Ya que estan nacionalizados como españoles y tratados como tal.  

(ii) “Si. Porque se les considera españoles”.  

 

Em resumo, apesar de a maioria dos participantes terem sido favoráveis a 

igualdade de direitos de filhos de imigrantes ilegais nascidos na Espanha (76,9%), os 

participantes utilizaram justificativas distintas. Enquanto na Classe 1 agruparam-se os 

discursos claramente favoráveis a igualdade entre todos os seres humanos, as Classes 2 

e 3 a condicionam-na à contribuição à Espanha e as Classes 4 e 5 afirmam a 

nacionalidade espanhola de todo aquele que nasce no pais. A relação espacial entre as 

classes pode ser observada através da Análise Fatorial de Correspondência em 

coordenadas (Figura 34), a seguir.  
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Figura 34. Representações em coordenadas da Análise Fatorial de Correspondência para a 

concessão de direitos sociais de filhos de imigrantes nascidos na Espanha. Subtítulos. Classe 

1(Somos todos humanos), Classe 2 (Imigração ilegal e impostos), Classe 3 (Direitos Públicos), 

Classe 4 (São espanhóis), Classe 5 (Nacionalizados). 

 

A Figura 34 indica que há intersecção entre as classes nos eixos, e pela análise 

dos repertórios discursivos, isso leva a crer que esse cruzamento se dá pela 

concordância em relação aos direitos sociais dos filhos de imigrantes ilegais que nascem 

na Espanha. 

No eixo horizontal da análise, no quadrante superior esquerdo estão as Classes 

4 e 5, cujos discursos são favoráveis a igualdade de direitos uma vez que afirmam a 

nacionalidade dos filhos de imigrantes ilegais nascidos na Espanha a partir do princípio 
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do jus solis. Desta forma, a igualdade de direitos é garantida pela compreensão de que 

todo aquele que nasce na Espanha é espanhol. No quadrante inferior esquerdo, as 

Classes 2 e 3 reúnem os discursos que discutem a situação de ilegalidade do imigrante e 

condicionam o recebimento de recursos. Já na direita, a Classe 1 representa os discursos 

cujo eixo central é a igualdade e a humanidade, e desta forma, os direitos são entendidos 

como inerentes a condição humana e garantidos a todos, independentemente de cor, 

etnia ou procedência. Esta classe representa 41% dos repertórios discursivos analisados.   

Com isso, a compreensão das relações entre as classes no nível horizontal 

parece estar organizada a partir das justificativas para o posicionamento dos 

participantes: No quadrante superior, há a afirmação implícita de que os direitos são 

para os (considerados) espanhóis. Contudo, no quadrante inferior parece existir uma 

ideia contrária, ou pelo menos não evidente sobre a nacionalidade espanhola dos filhos 

de imigrantes ilegais, cujos direitos seriam garantidos pela condição de “humanidade”, 

expresso pelos discursos agrupados na Classe 1, ou “adquiridos”, a partir da 

contribuição e do pagamento de impostos, conforme consideram os discursos contidos 

nas Classes 2 e 3. 

Por outro lado, o eixo vertical da análise organiza os repertórios discursivos em 

função da compreensão ideológica dos direitos sociais. Enquanto o lado direito é 

representado pela concepção universalista dos direitos, expressa pela Classe 1, cujos 

discursos afirmam a igualdade de todos, e portanto, os direitos são compreendidos 

enquanto inerentes à condição humana, no lado esquerdo estão as Classes 2, 3, 4 e 5, 

que representam a concepção individualista, cuja ideia principal é que eles devem ser 

condicionados. No caso dos filhos de imigrantes ilegais, o condicionamento está 

relacionado a pagamento de tributos (Classes 2 e 3), ou à nacionalidade (Classes 4 e 5).  
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A análise sobre a questão dos direitos sociais de filhos de imigrantes ilegais 

nascidos na Espanha parece relevar uma das faces que encobre as manifestações de 

xenofobia na Europa. Enquanto 41% dos repertórios discursivos circundam os direitos 

sociais enquanto universais, os 59% restantes dirimem a dicotomia 

legalidade/ilegalidade imputada a os “outros”, por um lado, em tributos pagáveis ao 

Governo, e por outro, na dedução da nacionalidade espanhola em função do jus solis.  

Esses resultados não revelam necessariamente uma imagem depreciativa da 

imigração, mas tampouco demonstra um cenário menos conflituoso em virtude disso. 

Comparando o conteúdo presente nas classes, com dados da literatura sobre imigração, 

foram apreendidos dois eixos argumentativos que supomos servir de apoio para as 

respostas: a cidadania e os direitos de imigrantes. Enquanto a primeira foi base para os 

repertórios discursivos presentes na Classe 1 (“somos todos humanos”), os direitos dos 

imigrantes foram discutidos – sob varias nuances – nos repertórios discursivos presentes 

na Classes 2 (“imigração ilegal e impostos”), na Classe 3 (“direitos públicos”), na 

Classe 4 (“são espanhóis”) e na Classe 5 (“nacionalizados”).  

A Classe 1 não oferece muitas dúvidas sobre o posicionamento dos 

participantes quanto a igualdade de direitos de filhos de imigrantes ilegais nascidos na 

Espanha, uma vez que o ponto central está na cidadania e na concepção da 

universalidade de direitos, independentemente. Esses resultados parecem convergir com 

uma vertente de estudos recentes sobre a imigração, cuja ênfase é a importância de uma 

educação formal e social multiétnica e da interação positiva, como forma de diminuir a 

percepção de diferenças existentes entre imigrantes e nativos, bem como garantir a 

preservação da identidade de origem daquele que imigra (Card, Dustmann & Preston, 

2005; Callejas, Solbes, Dopico & Escudero, 2011; Dustmann, Frattini & Lanzara, 2011; 
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Hopkins, 2010; Herrada, s/d; Martínez, Tello & Bravo, 2009; Senik, Stichnoth & Van 

der Straeten, 2009; Wilkes, Guppy & Farris, 2008).  

Entretanto, os repertórios discursivos das Classes 2 e 3 condicionam à permuta 

os direitos de imigrantes: São bem vindos desde que contribuam com o pagamento dos 

tributos comuns aos espanhóis, desde que não se acomodem e não se aproveitem de tais 

benefícios. A ambiguidade dos posicionamentos dos participantes instaura a imagem do 

imigrante econômico, que sai de seu país em busca de melhores condições de vida e que 

desestabiliza a economia e o mercado de trabalho local (Alexander, Kaur & Louis, 

2012; Ballesteros, 2003; Brum, 1994; Citrin, Green, Must & Wong, 1997; Hamada, 

2012; Hugo, 2012; Illera, 2011; Moya & Puertas, 2005; 2008; Tunon & Baruah, 2012; 

Zárate, García, Garza & Hitlan, 2004).  

Segundo Illera (2011), houve um boom migratório à Espanha, motivado pelo 

grande desenvolvimento econômico entre os anos de 2000 e 2007. Os imigrantes foram 

atraídos pela grande demanda de empregos, cuja população autóctone era insuficiente 

para suprir. Ballesteros (2003) distingue o “mercado superior” e o “mercado 

secundário” de mão de obra. Para a autora, o primeiro deriva da demanda de uma nova 

economia, e prevê um conhecimento técnico, e seriam ocupados pela população 

autóctone. Já o segundo, apresenta baixos índices de desejabilidade entre os espanhóis, 

baixos salários, baixa possibilidade de ascensão e são pouco valorizados, como por 

exemplo, os trabalhos no campo, hotelaria, construção e serviços domésticos. Seriam 

estes, então, os trabalhos ocupados pela mão de obra imigrante.  

No entanto, em tempos de crise, os espanhóis precisaram a ocupar ambos os 

mercados e a concentração de imigrantes nas zonas urbanas gerou uma espécie de 

tensão e conflitos, que de acordo com Ballesteros (op.cit.), gerados muito mais com 

base em distorções do que na realidade.  
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A respeito disso, a menção a imigração econômica “aparece” mais 

explicitamente no estudo II sobre a temática étnica, através da imagem que os 

participantes têm dos marroquinos, que constituem a maior grupo de estrangeiros com 

permissão para morar na Espanha desde 1997, segundo dados do Observatorio Español 

del Racismo y La Xenofobia (OBERAXE) e Centro de Investigaciones Sociológicas 

(CIS) no ano de 2012. A análise das respostas espontâneas dos participantes indicou 

uma imagem negativa, associada à imigração ilegal, a pobreza e a proveniência de uma 

cultura diferente a dos espanhóis. Importante ressaltar que esses elementos foram 

centrais nas análises das três Comunidades Autônomas. Esses resultados tomados em 

conjunto podem esclarecer as relações estabelecidas entre a imigração e a concessão de 

direitos sociais em tempos de crise.  

Por fim, as Classes 4 e 5 reúnem os repertórios discursivos que afirmam que os 

filhos de imigrantes ilegais nascidos na Espanha são, de fato, espanhóis, e por isso, têm 

os direitos sociais garantidos. De certa forma, a nacionalidade imputada àqueles que 

nascem de pais estrangeiros em situação ilegal, parece querer simplificar a questão, e a 

problematização da ilegalidade e da concessão de direitos sociais a não espanhóis é 

deslocada para uma nacionalização dissonante.  

Segundo o Ministério da Justiça da Espanha, pelas leis espanholas, são cinco as 

condições para ser considerado espanhol de origem: 1. Os nascidos de pai ou mãe 

espanhol; 2. Os nascidos na Espanha que sejam filhos de pais estrangeiros, se pelo 

menos um dos pais nasceu na Espanha (exceto os filhos de diplomatas); 3. Os nascidos 

na Espanha de pais estrangeiros, se estes se encontram oficialmente sem pátria, ou se a 

legislação de algum deles não atribui nacionalidade a criança; 4. Crianças nascidas na 

Espanha, de pais que se desconhece a identidade. Neste caso, se presume o nascimento 

na Espanha, e que o primeiro lugar de estância foi em território espanhol; 5. Os menores 
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de 18 anos que sejam adotados por um espanhol. E se o adotado é maior de 18 anos, 

poderá optar pela nacionalidade espanhola de origem em um prazo de dois anos, a 

contar a partir da constituição da adoção. Desta forma, o cenário proposto neste estudo 

não se enquadra em nenhuma das condições supracitadas.  

A ideia de compartilhar os direitos sociais com filhos de imigrantes ilegais foi 

de certa forma, bem aceita pelos participantes deste estudo, embora, entendamos aqui 

que esta aceitação foi reduzida em parte pela desconsideração de que se tratava de uma 

criança, que, perante as leis espanholas, não seria um espanhol de origem. E embora 

esse “nacionalismo imputado” não possa aqui ser relacionado a uma afirmação de 

superioridade da Espanha ou dos espanhóis frente aos direitos sociais, tampouco a 

atitudes xenófobas, ou a uma ideologia política de caráter restritivo, estudos apontam 

para a relevância da análise do papel do nacionalismo frente a atitudes hostis e 

intolerantes contra imigrantes (Moorhouse & Cunningham, 2012; Roccato, Re & 

Sclauzero, 2002; Sabucedo & Fernandéz, 1998; Schnieders & Gore, 2011; Silva, 2000).  

Como reflexão para estudos futuros, algumas questões importantes precisam 

ser consideradas: Assinalar a origem dos pais faria diferença sob a opinião dos 

participantes? A teoria diz que sim, sobretudo quando que se refere às semelhanças e 

diferenças percebidas entre imigrantes e autóctones (Gonzáles-Castro, Ubillos, Bilbao, 

Techio & Basabe, 2009; Portes, Vickstrom & Aparicio, 2013, Stephen, Ybarra, 

Martínez, Schwarzwald & Tur- Kaspa, 1998; Zárate et. al, 2004). Em um estudo 

baseado num grupo focal com imigrantes, Gonzáles-Castro et. al. (op.cit.) afirmam que 

o bem estar pessoal, o preconceito e a discriminação foram os aspectos mais 

mencionados por eles relação à adaptação na Espanha, e a base das dificuldades 

enfrentadas se dava em função das diferenças culturais.  
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Para Portes, Vickstrom e Aparicio (2013), um dos aspectos fundamentais no 

processo de adaptação do imigrante em uma sociedade receptora é a mudança de 

identidade e de opinião sobre o novo ambiente. Para estes, a primeira geração de 

imigrantes adultos costumam ter identidades forjadas sobre o seu país de origem e uma 

identificação limitada com o país receptor por estarem em sociedade, mas não 

pertencerem de fato a ela.  

No entanto, a segunda geração, nascida ou aqueles criados em um novo 

ambiente, essa a autopercepção e identidade vai depender da forma como atuarem e se 

inserirem nesse novo país. Ademais, os autores ressaltam que os filhos de imigrantes 

provenientes de grupos racializados tendem a desenvolver identidades reativas e se 

negam a se identificar com a sociedade dominante. Deste modo, parece ser interessante 

pensar que em estudos posteriores sob a temática da imigração, se problematize a 

questão procedência e da integração de imigrantes cujas culturas difiram da cultura do 

país de acolhimento.  

Assim, ainda que a imigração ilegal seja avaliada como negativa, uma criança 

nascida em solo espanhol foi percebida pelos participantes como merecedora dos 

benefícios sociais comuns aos espanhóis por 76,9% dos participantes. As justificativas 

se deram principalmente em função da concepção de cidadania e da acepção de que os 

direitos são iguais para todos, por um lado, e por outro, pela atribuição, via jus solis, da 

nacionalidade espanhola. Nesta última, a concessão de direitos sociais foi dissociada da 

concepção inicial “direitos para o outro” para ser transformada em “direito nosso”. 
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Esta não foi uma pesquisa sutil. Abordar os temas dos estereótipos e do 

preconceito e a consequente discriminação em relação aos grupos minoritários aqui 

estudados nos exigiu abandonar as sutilezas que mascaram o forte preconceito étnico e 

regional no Brasil e na Espanha. Forçar as pessoas a pensarem sobre as tensões 

existentes entre os grupos apartados marcadamente por estruturas sociais desiguais 

resultou em também nos forçar a abordar o tema de forma dura, objetivando descortinar 

as muitas capas que encobrem os estereótipos de negros e brancos, de nordestinos e 

sulistas, no Brasil, e de andaluzes e catalães, e de imigrantes e autóctones na Espanha.  

Confrontar diretamente as diferenças percebidas entre esses grupos nos pareceu 

um caminho interessante a seguir. E como em todo caminho, nos deparamos com 

algumas dificuldades.  

Ao utilizar três métodos distintos para apreensão do conteúdo dos estereótipos, 

nos forçamos a ousar cruzar várias linhas de pensamento a fim de investigar as 

semelhanças contidas nos três processos de "pensar sobre o outro": através de respostas 

prévias, via lista de adjetivos, através de respostas espontâneas, via associação livre de 

palavras, e através do modelo de conteúdos dos estereótipos, via percepção das 

dimensões de sociabilidade, competência, status e competitividade. Ao definir a 

pesquisa enquanto multitemática, multimétodos e em dois países de culturas distintas, 

corremos o risco de torná-la superficial, e dado ao volume de dados e de informações, 

perdermos o cerne da questão central: a investigação sobre a consensualidade dos 

estereótipos.  

No Brasil, sobre a temática racial, já sabíamos por estudos anteriores que seria 

um terreno arenoso de se adentrar, em virtude da forte norma antirracista, que inclusive 

pune àqueles que se manifestem claramente contra os negros, como também pela forte 

crença na democracia racial como formador e constituinte do povo brasileiro. Em 
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virtude disso, as novas formas de racismo no Brasil encontraram brecha e se 

instauraram, tornando mais complicado estudar essa questão. Assim, os estudos aqui 

realizados mostraram-se duplamente interessantes, uma vez que, por um lado, 

demonstraram de que forma as normas interferem na manifestação de preconceito, e por 

outro, como é forjada a ideia da mistura de raças via miscigenação.  

A crença de no Brasil não existia preconceito racial por não apresentar um país 

repartido em duas cores, bi-racial como os Estados Unidos, fundamentou o pensamento 

no já início da República e parece ainda influenciar nos dias atuais. No entanto, 

diferentemente dos padrões raciais estadunidense, no Brasil a questão racial ainda se 

encobre através de duas capas históricas: o ideal do branqueamento como projeto 

nacional, por meio da miscigenação seletiva e políticas de povoamento e imigração 

européia, e a disparidade entre negros e brancos, transformada em questão social, no 

que se refere à estratificação social.  

Se por um lado, ideologicamente a miscigenação misturou as tintas e fez-nos 

uma nação indefinida e de “avatares híbridos”, socialmente o termo “híbrido” faz 

sentido nesta sentença, como também o termo racismo. Discorrer sobre os negros como 

os outros é assumir o nosso preconceito racial e as práticas discriminatórias existentes 

no Brasil, disfarçados ou não. Os resultados aqui encontrados fomentam essa discussão.  

No estudo I, em relação às respostas provavelmente dadas em função das 

normas, foi comprovado estatisticamente que houve uma maior atribuição de adjetivos 

positivos aos negros, quando comparados aos brancos, do mesmo modo em que não 

houve diferenças estatisticamente comprovadas na atribuição de adjetivos negativos 

entre negros e brancos. No entanto, foi na qualidade da imputação desses adjetivos que 

se encontrou o nó racial: o caráter positivo dos adjetivos relacionados aos negros 

(batalhador, trabalhador, por exemplo) não diz necessariamente que são àqueles mais 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
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valorizados socialmente, estes associados neste mesmo estudo somente aos brancos 

(inteligente, ambicioso.). Em futuros estudos que utilizem a lista de adjetivos, seria 

interessante balizar a positividade vs valoração de cada adjetivo.    

Os resultados do estudo II se mostraram complementares. Mais uma vez, a 

ideia da miscigenação como constituinte do povo brasileiro se fez presente, através da 

expressão "mistura de raças", configurada enquanto núcleo central da representação 

social dos brasileiros, e pela afirmação de igualdade, presente enquanto elemento 

central na representação tanto dos negros, quanto dos brancos. Igualmente, a análise das 

representações dos negros e dos brancos mostrou diferenças abismais: enquanto o 

núcleo central da representação dos negros, a igualdade se incorporou a aspectos ligados 

a discriminação e ao preconceito, o núcleo central da representação dos brancos se 

configurou pela normativa e pela afirmação de melhores condições sociais.   

Se por um lado, nos estudos I e II houve "espaço" para o pronunciamento da 

igualdade entre negros e brancos, nos resultados do estudo III a diferença entre eles foi 

ressaltada. Utilizando o modelo do conteúdo dos estereótipos, que avalia a percepção 

dos grupos através das escalas das dimensões de sociabilidade, competência, status e 

competitividade, pudemos comprovar o modelo proposto por Fiske e cols. (2002, 2009), 

e aos negros foi associado o tipo de preconceito denominado de paternalista, 

caracterizado pela alta pontuação na dimensão de sociabilidade, e baixa pontuação na 

dimensão de competência, que suscitaria sentimentos de pena e compaixão a grupos 

considerados pouco admirados. Da mesma forma, aos brancos foram associados ao 

preconceito invejoso, caracterizado pela percepção de competência e status, associados 

a grupos valorizados socialmente.  

Tomados em conjunto, os resultados aqui apresentados mostram resultados 

bastante similares no que concerne ao conteúdo dos estereótipos, independente da 
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abordagem metodológica, com demarcadas diferenças na percepção de negros e 

brancos. No entanto, quando se trata da concessão de direitos sociais exclusivos para os 

negros, é no contexto histórico, político e social que se situa a base para o discurso 

justificador, que teve como cerne a crença na democracia racial.  

A questão racial no Brasil parece estar tão engedrada socialmente, que nas três 

regiões houve um padrão das respostas, revelando a consensualidade dos estereótipos, 

tanto sobre os negros, quanto sobre os brancos. Os discursos justificadores refletiram 

essa consensualidade, e apesar de 92,4% afirmarem haver discriminação contra negros 

no Brasil, 65 % foram contrários à concessão de direitos sociais específicos às pessoas 

negras. Assim, apesar de haver, comprovadamente, distintos estereótipos para negros e 

brancos, o discurso social oficial é de que somos todos iguais, filhos da miscigenação.  

E, se somos todos iguais, não faz sentido pensar que em ações afirmativas que 

assegurem apenas um lado do pêndulo étnico racial. Sendo assim, a base para a não 

concessão está na negação do racismo no Brasil. Muito mais que perceber e comprovar 

as diferenças entre negros e brancos, para uma efetiva mudança no campo das relações 

raciais, parece efetivo e necessário suplementar estudos que demonstrem as 

contundentes desigualdades sociais e discriminações sofridas, fomentadas pela pertença 

a grupos racializados. 

Sobre a temática regional, a falta de estudos empíricos, sobretudo 

contemporâneos, nos fez pensar sobre nossa responsabilidade em assomar ao cenário 

nacional, resultados importantes que relatam a forte discriminação a que os nordestinos 

estão expostos. Os resultados dos três estudos demonstraram a estabilidade na visão 

sobre o nordestino, sobretudo quando se percebe a aproximação com os resultados da 

temática racial.  
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Tal como os negros, os nordestinos foram percebidos através de características 

menos valorizadas socialmente, ao contrário da percepção sobre os sulistas, e no estudo 

III, também foram associados ao preconceito paternalista, mantendo o padrão de baixa 

pontuação em competência e alta pontuação em sociabilidade. Em ambas as temáticas, 

os resultados parecem estar organizados em eixos opostos que reproduzem 

características de atraso/progresso, 1º mundo/3º mundo, desenvolvimento 

econômico/pobreza. É válido ressaltar que os próprios nordestinos reproduziram a 

ideologia da classe dominante.  

Parece interessante também ressaltar o caráter central observado nas 

representações no estudo II, onde a situação climática do Nordeste se sobrepôs às 

características do povo nordestino. E é justamente essa temática que volta a ser o eixo 

das justificativas para a concessão de direitos sociais a nordestinos: A base da 

concordância à concessão está na percepção de necessidade e pobreza, associados ao 

Nordeste e aos nordestinos.  

A visão estereotipada dos nordestinos os fornece o salvo-conduto para a 

concessão de direitos, com base na ideia de que eles sim precisam, ao contrário dos 

negros. A confrontação dos resultados fornecidos através dos repertórios discursivos 

para ambas as temáticas, nos permite pensar se há na afirmação da diferença entre 

grupos, assumida somente na temática regional, a argumentação necessária para o 

fomento de práticas que visem diminuir as desigualdades.  

Deste modo, os estudos sobre os estereótipos dos grupos estudados no Brasil 

revelaram haver não só uma estabilidade percebida através da semelhança nos 

conteúdos estereotípicos revelados pelos resultados nas três abordagens distintas, mas 

também parece indicar haver uma clara noção de como são percebidos os grupos 
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majoritários e os grupos minoritários. No entanto, outros estudos deverão ser realizados 

a fim de confirmar essa suposição.  

Na Espanha, os resultados dos conteúdos dos estereótipos para a temática 

regional se mostraram não apenas estáveis entre os estudos aqui realizados, se não, 

também àqueles realizados há mais de uma década naquele país. De uma maneira geral, 

observou-se um padrão semelhante aos resultados no Brasil para esta mesma temática. 

Assim, os andaluzes foram associados mais a características positivas, porém, menos 

valorizadas socialmente, quando comparadas àquelas positivas associadas aos catalães.  

Um aspecto que vale a pena destacar foi os resultados obtidos através da 

amostra na Catalunha, cujos dados reproduziram o cenário histórico e político, revelado 

pela forte influência dos movimentos separatistas que apregoam a independência da 

Catalunha.  

Por fim, a temática étnica forneceu resultados interessantes, que parecem 

indicar a importância da noção de nacionalidade para futuros estudos sobre as relações 

interculturais na Espanha. Na comparação entre ciganos e marroquinos, ambos 

considerados enquanto grupos minoritários, as diferenças étnicas ressaltadas e 

percebidas pelos espanhóis entre eles em todos os estudos ficaram bastante claras. Tanto 

que, observou-se que nos estudos I e II, nenhum dos termos usados para representar os 

espanhóis foi utilizado para representar os ciganos ou os marroquinos. E no estudo III, 

as diferenças percebidas em relação às dimensões de sociabilidade, competência, status 

e competitividade foram sistematicamente comprovadas.  

Porém, é na análise das justificativas sobre a concessão de direitos sociais a 

filhos de imigrantes nascidos em condição de ilegalidade que as diferenças percebidas 

entre os espanhóis e "os outros" parecem se dissolver. Ao direcionar a base da 

concessão de direitos à noção de nacionalidade via jus solis, há uma simplificação da 
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problemática da imigração ilegal para imputação de uma nacionalidade que não é 

garantida por lei.  

No entanto, outras questões haveriam que ser questionadas, como por exemplo, 

se a nacionalidade desses imigrantes ilegais seria determinante para a concessão ou não 

desses direitos. Poderia se pensar que ao considerar como espanhol um filho de 

imigrantes ilegais de origem boliviana, por exemplo, se afrouxariam as barreiras e as 

diferenças impostas pela cultura de forma diferente que um filho de imigrantes de 

origem marroquina? Estudos futuros sobre esse tema podem aportar dados mais 

substanciais.  

Em relação à pertença regional, no que se refere aos conteúdos 

autorreferenciais em ambos os países, parece pertinente associar os resultados obtidos 

aos preceitos da teoria da justificação do sistema. Os estereótipos foram utilizados para 

racionalizar as diferenças de status social e econômico entre os grupos e para defender e 

justificar o status quo, do mesmo modo que os grupos minoritários avalizaram estes 

estereótipos.  

De modo geral, esta tese demonstra que há consenso no conteúdo dos 

estereótipos, independentemente da abordagem metodológica que se aplique. Este dado 

nos permite pensar na existência de um complexo processo de estereotipar, no qual nem 

mesmo a exposição clara a comparação entre grupos parece inibir. Também, podemos 

confirmar a estreita relação entre os estereótipos de grupos minoritários e processos de 

discriminação social, através do uso do discurso social que forja diferenças em nome da 

manutenção do status quo. Espera-se, portanto, que os resultados aqui apresentados 

possam fomentar outros debates e de alguma forma contribuir para a percepção menos 

preconceituosa das diferenças entre o nós e os outros.  
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______________________________________________________________________________________________  

AANNEEXXOOSS  
II..  QQuueessttiioonnáárriiooss  ((TTiippooss  11,,  22  ee  33))  ppaarraa  aass  tteemmááttiiccaass  rraacciiaall  ee  rreeggiioonnaall  nnaa  vveerrssããoo  

bbrraassiilleeiirraa  
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            Universidade Federal da Paraíba                T1 
Programa de Pós Graduação em Psicologia Social 

Grupo de Pesquisa em Comportamento Político – GPCP 
 
 

Caro Estudante,  
 

Estamos realizando uma pesquisa de Doutorado em Psicologia Social 
pela Universidade Federal da Paraíba e agradecemos a sua participação em 
responder a esse questionário. A sua participação é voluntária e anônima e as 
informações obtidas serão tratadas de forma confidencial.  
  
Inicialmente, gostaríamos que você respondesse a essas perguntas.  

  
 

1. Qual a imagem que você acha que os brasileiros têm deles mesmos?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
2. Qual a imagem que você acha que os brasileiros têm das pessoas 
negras? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
3. Qual a imagem que você acha que os brasileiros têm das pessoas 
brancas? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 

Temática racial 
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4. Na lista abaixo, assinale os cinco adjetivos que você acredita serem os 
que melhores descrevem os brasileiros.  
 
 

Alegre  Desonesto  Rico 

Simpático Sonhador Agressivo 

Civilizado Solidário Honesto 

Egoísta Independente Trabalhador 

Inteligente Antipático Ambicioso 

Pobre Preguiçoso Burro 

Generoso Desajeitado Acomodado 

Batalhador   

   

   

5. Na lista abaixo, assinale os cinco adjetivos que você acredita serem os 
que melhores descrevem as pessoas negras. 
 

Alegre  Desonesto  Rico 

Simpático Sonhador Agressivo 

Civilizado Solidário Honesto 

Egoísta Independente Trabalhador 

Inteligente Antipático Ambicioso 

Pobre Preguiçoso Burro 

Generoso Desajeitado Acomodado 

Batalhador   

   

   

6. Na lista abaixo, assinale os cinco adjetivos que você acredita serem os 
que melhores descrevem as pessoas brancas.  
 
 

Alegre  Desonesto  Rico 

Simpático Sonhador Agressivo 

Civilizado Solidário Honesto 

Egoísta Independente Trabalhador 

Inteligente Antipático Ambicioso 

Pobre Preguiçoso Burro 

Generoso Desajeitado Acomodado 

Batalhador   

   

   

7. Abaixo é descrita uma situação em que pedimos que dedique sua 
atenção para lê-la e posteriormente dar a sua opinião.  

 
 
“Pedro Abrantes procurou a empresa X por uma oferta de emprego. Possuía 
um excelente currículo e era o candidato melhor preparado, no entanto, não 
conseguiu a vaga. Semanas depois, soube por um amigo que trabalhava nesta 
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mesma empresa, que a vaga lhe havia sido negada pelo fato de Pedro ser 
negro”.  
 
Com que frequência você acha que isso ocorre no Brasil? 
 

(    ) Nunca 
(    ) Quase nunca 
(    ) Às vezes 
(    ) Frequentemente 
(    ) Sempre      
 
 

Justifique sua resposta.  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
8. Alguns dados estatísticos têm sido divulgados na mídia em relação á 
situação em que vivem alguns grupos no Brasil. Pedimos-lhe que leia com 
atenção e que expresse a sua opinião em relação às informações fornecidas 
pelo texto abaixo.     
 
 
         Dados do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
indicam que 18,3% dos lares brasileiros são beneficiados por recursos de 
transferência de renda, como o “Bolsa Família”. A maioria desses beneficiados 
são autodeclarados negros. Você é a favor da concentração dos auxílios 
concedidos pelo Governo Federal às pessoas negras?  
 
(    )Sim          (    ) Não 
 
Justifique sua resposta. 
 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Questionário sociodemografico 
 

1. Idade _________ anos 
2. Sexo  
(   ) Masculino   (   )  Feminino    
3. Cor 
(   ) negra      (    ) branca      (    )morena    (      ) outra _____________ 
3.  Cidade onde reside: _________________________                         
4.  Estado civil:  
(   ) Casado/morando junto  (   ) Separado/Divorciado    (   ) Solteiro   (    )Viúvo  
5. Nível educativo  
(   ) Fundamental 
(   ) médio incompleto 
(   ) Médio completo  
(   ) Superior incompleto 
(   ) Superior completo   qual?____________ 
(   ) Pós-graduação qual?___________ 
6. Situação laboral 
Trabalha? 
(   ) Sim       (   )   Não 
7. Em que classe social você se situa?  
(   ) Alta     (   ) Media   (   ) Media baixa   (   ) Baixa                    
 

Muito obrigada pela sua colaboração! 
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                  Universidade Federal da Paraíba            T2 
Programa de Pós Graduação em Psicologia Social 

Grupo de Pesquisa em Comportamento Político – GPCP 
 
 

Caro Estudante,  
 

Estamos realizando uma pesquisa de Doutorado em Psicologia Social 
pela Universidade Federal da Paraíba e agradecemos a sua participação em 
responder a esse questionário. A sua participação é voluntária e anônima e as 
informações obtidas serão tratadas de forma confidencial.  
  
Inicialmente, gostaríamos que você respondesse a essas perguntas.  

  
 

1. Qual a imagem que você acha que os brasileiros têm deles mesmos?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
2. Qual a imagem que você acha que os brasileiros têm das pessoas 
negras? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
3. Qual a imagem que você acha que os brasileiros têm das pessoas 
brancas? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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4. Quais são as primeiras ideias ou pensamentos que vem a sua mente 
quando você ouve a palavra brasileiros?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
5. Quais são as primeiras ideias ou pensamentos que vem a sua mente 
quando você ouve as palavras pessoas negras? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
6. Quais são as primeiras ideias ou pensamentos que vem a sua mente 
quando você ouve a palavra pessoas brancas? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
7. Abaixo é descrita uma situação em que pedimos que dedique sua 
atenção para lê-la e posteriormente dar a sua opinião.  
 
 
“Pedro Abrantes procurou a empresa X por uma oferta de emprego. Possuía 
um excelente currículo e era o candidato melhor preparado, no entanto, não 
conseguiu a vaga. Semanas depois, soube por um amigo que trabalhava nesta 
mesma empresa, que a vaga lhe havia sido negada pelo fato de Pedro ser 
negro”.  
 
Com que frequência você acha que isso ocorre no Brasil? 
 

(    ) Nunca 
(    ) Quase nunca 
(    ) Às vezes 
(    ) Frequentemente 
(    ) Sempre      
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Justifique sua resposta.  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
8. Alguns dados estatísticos têm sido divulgados na mídia em relação á 
situação em que vivem alguns grupos no Brasil. Pedimos-lhe que leia com 
atenção e que expresse a sua opinião em relação às informações fornecidas 
pelo texto abaixo.     
 
 
         Dados do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
indicam que 18,3% dos lares brasileiros são beneficiados por recursos de 
transferência de renda, como o “Bolsa Família”. A maioria desses beneficiados 
são autodeclarados negros. Você é a favor da concentração dos auxílios 
concedidos pelo Governo Federal às pessoas negras?  
 
(    )Sim          (    ) Não 
 
Justifique sua resposta. 
 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

 
Questionário sociodemografico 

 
1. Idade _________ anos 
2. Sexo  
(   ) Masculino   (   )  Feminino    
3. Cor 
(   ) negra      (    ) branca      (    )morena    (      ) outra _____________ 
3.  Cidade onde reside: _________________________                         
4.  Estado civil:  
(   ) Casado/morando junto  (   ) Separado/Divorciado    (   ) Solteiro   (    )Viúvo  
5. Nível educativo  
(   ) Fundamental 
(   ) médio incompleto 
(   ) Médio completo  
(   ) Superior incompleto 
(   ) Superior completo   qual?____________ 
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(   ) Pós-graduação qual?___________ 
6. Situação laboral 
Trabalha? 
(   ) Sim       (   )   Não 
7. Em que classe social você se situa?  
(   ) Alta     (   ) Media   (   ) Media baixa   (   ) Baixa                    
 

Muito obrigada pela sua colaboração! 
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                  Universidade Federal da Paraíba            T3 
Programa de Pós Graduação em Psicologia Social 

Grupo de Pesquisa em Comportamento Político – GPCP 
 
 

Caro Estudante,  
 
 
Estamos realizando uma pesquisa de Doutorado em Psicologia Social 

pela Universidade Federal da Paraíba e agradecemos a sua participação em 
responder a esse questionário. A sua participação é voluntária e anônima e as 
informações obtidas serão tratadas de forma confidencial.  
 
Inicialmente, gostaríamos que você respondesse a essas perguntas.  

 
1. Qual a imagem que você acha que os brasileiros têm deles mesmos?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
2. Qual a imagem que você acha que os brasileiros têm das pessoas 

negras? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
3. Qual a imagem que você acha que os brasileiros têm das pessoas 
brancas? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

 
4. Abaixo, há uma série de perguntas acerca da sua opinião sobre os 
brasileiros em geral. Pedimos que leia atentamente e avalie até que ponto os 
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brasileiros possuem as características propostas a seguir. Para responder, 
utilize a escala de seis pontos.    

1 = nada; 2 = muito pouco3 = moderadamente; 4= bastante; 5 = muito;    

6 = extremamente 

 
A) _____   Em sua opinião, quão respeitosos são os brasileiros? 

B) _____   Em sua opinião, quão afetuosos são os brasileiros?  

C) _____  Em sua opinião,  quão sinceros são os brasileiros? 

D) _____ Em sua opinião, até que ponto os brasileiros têm boa 

índole?  

E) _____    Em sua opinião, quão competentes são os brasileiros?  

F) _____   Até que ponto os brasileiros confiam em si mesmos? (em 

suas próprias capacidades)? 

G) _____    Em sua opinião, quão independentes são os brasileiros?  

H) _____    Em sua opinião, quão competitivos são os brasileiros? 

I) _____    Em sua opinião, quão inteligentes são os brasileiros?   

J) _____ Em sua opinião, que nível de prestígio possuem os  

trabalhos que habitualmente realizam os brasileiros?  

K) _____ Até que ponto os brasileiros têm se desenvolvido 

economicamente? (Sucesso econômico como grupo ou 

coletivamente)?   

L) _____  Em sua opinião, quão qualificados são os brasileiros?  

 
5. Na continuação, mostramos a mesma serie de perguntas sobre a 
opinião que você tem sobre as pessoas negras. Para responder, utilize os 
mesmos procedimentos da pergunta anterior.   
 

1 = nada; 2 = muito pouco3 = moderadamente; 4= bastante; 5 = muito;    

6 = extremamente 

 
A) _____ Em sua opinião, quão respeitosas são as pessoas negras? 

B) _____ Em sua opinião, quão afetuosas são as pessoas negras? 

  

C) _____ Em sua opinião,  quão sinceras são as pessoas negras? 

D) _____ Em sua opinião, até que ponto as pessoas negras têm boa 

índole?  

E) _____Em sua opinião, quão competentes são as pessoas 

negras? 
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F) _____  Até que ponto as pessoas negras confiam em si mesmos? 

(em suas próprias capacidades)? 

G) _____ Em sua opinião, quão independentes são as pessoas 

negras? 

H) _____ Em sua opinião, quão competitivos são as pessoas negras? 

I) _____ Em sua opinião, quão inteligentes são as pessoas negras? 

J) _____ Em sua opinião, que nível de prestígio possuem os 

trabalhos que habitualmente realizam as pessoas negras? 

K) _____ Até que ponto as pessoas negras têm se desenvolvido 

economicamente? (Sucesso econômico como grupo ou 

coletivamente)?   

L) _____ Em sua opinião, quão qualificados são os as pessoas 

negras? 

M)  _____ Até que ponto a preferência por contratar pessoas negras 

prejudicaria pessoas como você?   

N) _____ Quanto mais poderosas as pessoas negras são, menor é o 

poder de pessoas como eu.   

O) _____ Quantos dos recursos destinados às pessoas negras são 

retirados de recursos de pessoas como você?  

 
 

6. Finalmente, as mesmas perguntas acerca da opinião que você tem 
sobre as pessoas brancas. Utilize os mesmos procedimentos da pergunta 
anterior.   

 

1 = nada; 2 = muito pouco3 = moderadamente; 4= bastante; 5 = muito;    

6 = extremamente 

 
A) _____ Em sua opinião, quão respeitosas são as pessoas brancas? 

B) _____ Em sua opinião, quão afetuosas são as pessoas brancas? 

  

C) _____ Em sua opinião, quão sinceras são as pessoas brancas? 

D) _____Em sua opinião, até que ponto as pessoas brancas têm boa 

índole?  

E) _____Em sua opinião, quão competentes são as pessoas 

brancas? 

F) _____ Até que ponto as pessoas brancas confiam em si mesmos? 

(em suas próprias capacidades)? 

G) _____ Em sua opinião, quão independentes são as pessoas 

brancas? 
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H) _____Em sua opinião, quão competitivos são as pessoas 

brancas? 

I) _____Em sua opinião, quão inteligentes são as pessoas brancas? 

J) _____Em sua opinião, que nível de prestígio possuem os 

trabalhos que habitualmente realizam as pessoas brancas? 

K) _____Até que ponto as pessoas brancas têm se desenvolvido 

economicamente? (Sucesso econômico como grupo ou 

coletivamente)?   

L) _____ Em sua opinião, quão qualificados são os as pessoas 

brancas? 

M)  _____ Até que ponto a preferência por contratar pessoas brancas 

prejudicaria pessoas como você?   

N) _____ Quanto mais poderosas as pessoas brancas são, menor é 

o poder de pessoas como eu.   

O) _____ Quantos dos recursos destinados às pessoas brancas são 

retirados de recursos de pessoas como você?  

7. Abaixo é descrita uma situação em que pedimos que dedique sua 
atenção para lê-la e posteriormente dar a sua opinião.  
 
 
“Pedro Abrantes procurou a empresa X por uma oferta de emprego. Possuía 
um excelente currículo e era o candidato melhor preparado, no entanto, não 
conseguiu a vaga. Semanas depois, soube por um amigo que trabalhava nesta 
mesma empresa, que a vaga lhe havia sido negada pelo fato de Pedro ser 
negro”.  
 
Com que frequência você acha que isso ocorre no Brasil? 
 

(    ) Nunca 
(    ) Quase nunca 
(    ) Às vezes 
(    ) Frequentemente 
(    ) Sempre      
 
 

Justifique sua resposta.  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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8. Alguns dados estatísticos têm sido divulgados na mídia em relação á 
situação em que vivem alguns grupos no Brasil. Pedimos-lhe que leia com 
atenção e que expresse a sua opinião em relação às informações fornecidas 
pelo texto abaixo.     
 
 
         Dados do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
indicam que 18,3% dos lares brasileiros são beneficiados por recursos de 
transferência de renda, como o “Bolsa Família”. A maioria desses beneficiados 
são autodeclarados negros. Você é a favor da concentração dos auxílios 
concedidos pelo Governo Federal às pessoas negras?  
 
(    )Sim          (    ) Não 
 
Justifique sua resposta. 
 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

 
Questionário sociodemografico 

 
1. Idade _________ anos 
2. Sexo  
(   ) Masculino   (   )  Feminino    
3. Cor 
(   ) negra      (    ) branca      (    )morena    (      ) outra _____________ 
3.  Cidade onde reside: _________________________                         
4.  Estado civil:  
(   ) Casado/morando junto  (   ) Separado/Divorciado    (   ) Solteiro   (    )Viúvo  
5. Nível educativo  
(   ) Fundamental 
(   ) médio incompleto 
(   ) Médio completo  
(   ) Superior incompleto 
(   ) Superior completo   qual?____________ 
(   ) Pós-graduação qual?___________ 
6. Situação laboral 
Trabalha? 
(   ) Sim       (   )   Não 
7. Em que classe social você se situa?  
(   ) Alta     (   ) Media   (   ) Media baixa   (   ) Baixa                    
 

Muito obrigada pela sua colaboração! 
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Temática regional 

                  Universidade Federal da Paraíba            T1 
Programa de Pós Graduação em Psicologia Social 

Grupo de Pesquisa em Comportamento Político – GPCP 
 
 

Caro Estudante,  
 
Estamos realizando uma pesquisa de Doutorado em Psicologia Social 

pela Universidade Federal da Paraíba e agradecemos a sua participação em 
responder a esse questionário. A sua participação é voluntária e anônima e as 
informações obtidas serão tratadas de forma confidencial.  
  
Inicialmente, gostaríamos que você respondesse a essas perguntas.  

  
 

1. Qual a imagem que você acha que os brasileiros têm deles mesmos?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
2. Qual a imagem que você acha que os brasileiros têm dos habitantes do 

Nordeste? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
3. Qual a imagem que você acha que os brasileiros têm dos habitantes do 
Sul? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
4. Na lista abaixo, assinale os cinco adjetivos que você acredita serem os 
que melhores descrevem os brasileiros.  
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Alegre  Desonesto  Rico 

Simpático Sonhador Agressivo 

Civilizado Solidário Honesto 

Egoísta Independente Trabalhador 

Inteligente Antipático Ambicioso 

Pobre Preguiçoso Burro 

Generoso Desajeitado Acomodado 

Batalhador   

   

   

5. Na lista abaixo, assinale os cinco adjetivos que você acredita serem os 
que melhores descrevem os habitantes do Nordeste. 
 

Alegre  Desonesto  Rico 

Simpático Sonhador Agressivo 

Civilizado Solidário Honesto 

Egoísta Independente Trabalhador 

Inteligente Antipático Ambicioso 

Pobre Preguiçoso Burro 

Generoso Desajeitado Acomodado 

Batalhador   

   

 
 

  

6. Na lista abaixo, assinale os cinco adjetivos que você acredita serem os 
que melhores descrevem os habitantes do Sul.  
 
 

Alegre  Desonesto  Rico 

Simpático Sonhador Agressivo 

Civilizado Solidário Honesto 

Egoísta Independente Trabalhador 

Inteligente Antipático Ambicioso 

Pobre Preguiçoso Burro 

Generoso Desajeitado Acomodado 

Batalhador   

   

   

7. Abaixo é descrita uma situação em que pedimos que dedique sua 
atenção para lê-la e posteriormente dar a sua opinião.  
 
“Pedro Abrantes procurou a empresa X por uma oferta de emprego. Possuía 
um excelente currículo e era o candidato melhor preparado, no entanto, não 
conseguiu a vaga. Semanas depois, soube por um amigo que trabalhava nesta 
mesma empresa, que a vaga lhe havia sido negada pelo fato de Pedro ser 
nordestino”. A empresa ficava no Sudeste do Brasil.  
 
Com que frequência você acha que isso ocorre no Brasil? 
 



436 

 

(    ) Nunca 
(    ) Quase nunca 
(    ) Às vezes 
(    ) Frequentemente 
(    ) Sempre      
 
 

Justifique sua resposta.  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
8. Alguns dados estatísticos têm sido divulgados na mídia em relação á 
situação em que vivem alguns grupos no Brasil. Pedimos-lhe que leia com 
atenção e que expresse a sua opinião em relação às informações fornecidas 
pelo texto abaixo.     
 
 
     Dados do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome indicam 
que 18,3% dos lares brasileiros são beneficiados por recursos de transferência 
de renda, como o “Bolsa Família”. Os dados também indicam que o Nordeste é 
a região de maior concentração de beneficiados. Você é a favor da 
concentração dos auxílios concedidos pelo Governo Federal para as pessoas 
do Nordeste? 
 
(    )Sim          (    ) Não 
 
Justifique sua resposta. 
 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 

Questionário sociodemografico 
 

1. Idade _________ anos 
2. Sexo  
(   ) Masculino   (   )  Feminino    
3. Cor 
(   ) negra      (    ) branca      (    )morena    (      ) outra _____________ 
3.  Cidade onde reside: _________________________                         
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4.  Estado civil:  
(   ) Casado/morando junto  (   ) Separado/Divorciado    (   ) Solteiro   (    )Viúvo  
5. Nível educativo  
(   ) Fundamental 
(   ) médio incompleto 
(   ) Médio completo  
(   ) Superior incompleto 
(   ) Superior completo   qual?____________ 
(   ) Pós-graduação qual?___________ 
6. Situação laboral 
Trabalha? 
(   ) Sim       (   )   Não 
7. Em que classe social você se situa?  
(   ) Alta     (   ) Media   (   ) Media baixa   (   ) Baixa                    
 

Muito obrigada pela sua colaboração! 
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                  Universidade Federal da Paraíba            T2 
Programa de Pós Graduação em Psicologia Social 

Grupo de Pesquisa em Comportamento Político – GPCP 
 
 

Caro Estudante,  
 
Estamos realizando uma pesquisa de Doutorado em Psicologia Social 

pela Universidade Federal da Paraíba e agradecemos a sua participação em 
responder a esse questionário. A sua participação é voluntária e anônima e as 
informações obtidas serão tratadas de forma confidencial.  
  
Inicialmente, gostaríamos que você respondesse a essas perguntas.  

  
 

1. Qual a imagem que você acha que os brasileiros têm deles mesmos?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

2. Qual a imagem que você acha que os brasileiros têm dos habitantes do 
Nordeste? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
3. Qual a imagem que você acha que os brasileiros têm dos habitantes do 
Sul? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

 
4. Quais são as primeiras ideias ou pensamentos que vem a sua mente 
quando você ouve a palavra brasileiro?  
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
5. Quais são as primeiras ideias ou pensamentos que vem a sua mente 
quando você ouve as palavras habitantes do Nordeste? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
6. Quais são as primeiras ideias ou pensamentos que vem a sua mente 
quando você ouve as palavras habitantes do Sul? 
 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
 
7. Abaixo é descrita uma situação em que pedimos que dedique sua 
atenção para lê-la e posteriormente dar a sua opinião.  
 
“Pedro Abrantes procurou a empresa X por uma oferta de emprego. Possuía 
um excelente currículo e era o candidato melhor preparado, no entanto, não 
conseguiu a vaga. Semanas depois, soube por um amigo que trabalhava nesta 
mesma empresa, que a vaga lhe havia sido negada pelo fato de Pedro ser 
nordestino”. A empresa ficava no Sudeste do Brasil.  
 
Com que frequência você acha que isso ocorre no Brasil? 
 

(    ) Nunca 
(    ) Quase nunca 
(    ) Às vezes 
(    ) Frequentemente 
(    ) Sempre      
 
 

Justifique sua resposta.  
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
8. Alguns dados estatísticos têm sido divulgados na mídia em relação á 
situação em que vivem alguns grupos no Brasil. Pedimos-lhe que leia com 
atenção e que expresse a sua opinião em relação às informações fornecidas 
pelo texto abaixo.     
 
 
     Dados do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome indicam 
que 18,3% dos lares brasileiros são beneficiados por recursos de transferência 
de renda, como o “Bolsa Família”. Os dados também indicam que o Nordeste é 
a região de maior concentração de beneficiados. Você é a favor da 
concentração dos auxílios concedidos pelo Governo Federal para as pessoas 
do Nordeste? 
 
(    )Sim          (    ) Não 
 
Justifique sua resposta. 
 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 

Questionário sociodemografico 
 

1. Idade _________ anos 
2. Sexo  
(   ) Masculino   (   )  Feminino    
3. Cor 
(   ) negra      (    ) branca      (    )morena    (      ) outra _____________ 
3.  Cidade onde reside: _________________________                         
4.  Estado civil:  
(   ) Casado/morando junto  (   ) Separado/Divorciado    (   ) Solteiro   (    )Viúvo  
5. Nível educativo  
(   ) Fundamental 
(   ) médio incompleto 
(   ) Médio completo  
(   ) Superior incompleto 
(   ) Superior completo   qual?____________ 
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(   ) Pós-graduação qual?___________ 
6. Situação laboral 
Trabalha? 
(   ) Sim       (   )   Não 
7. Em que classe social você se situa?  
(   ) Alta     (   ) Media   (   ) Media baixa   (   ) Baixa                    
 

Muito obrigada pela sua colaboração! 
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                  Universidade Federal da Paraíba            T3 
Programa de Pós Graduação em Psicologia Social 

Grupo de Pesquisa em Comportamento Político – GPCP 
 
 

Caro Estudante,  
 
Estamos realizando uma pesquisa de Doutorado em Psicologia Social 

pela Universidade Federal da Paraíba e agradecemos a sua participação em 
responder a esse questionário. A sua participação é voluntária e anônima e as 
informações obtidas serão tratadas de forma confidencial.  
Inicialmente, gostaríamos que você respondesse a essas perguntas.  

 
1. Qual a imagem que você acha que os brasileiros têm deles mesmos?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
2. Qual a imagem que você acha que os brasileiros têm dos habitantes do 
Nordeste? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
3. Qual a imagem que você acha que os brasileiros têm dos habitantes do 
Sul? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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4. Abaixo, há uma série de perguntas acerca da sua opinião sobre os 
brasileiros em geral. Pedimos que leia atentamente e avalie até que ponto os 
brasileiros possuem as características propostas a seguir. Para responder, 
utilize a escala de seis pontos.    

1 = nada; 2 = muito pouco3 = moderadamente; 4= bastante; 5 = muito;    

6 = extremamente 

 
A)_____   Em sua opinião, quão respeitosos são os brasileiros? 

B)_____   Em sua opinião, quão afetuosos são os brasileiros?  

C)_____  Em sua opinião,  quão sinceros são os brasileiros? 

D)_____ Em sua opinião, até que ponto os brasileiros têm boa 

índole?  

E)_____   Em sua opinião, quão competentes são os brasileiros?  

F) _____   Até que ponto os brasileiros confiam em si mesmos? (em 

suas próprias capacidades)? 

G) _____    Em sua opinião, quão independentes são os brasileiros?  

H) _____    Em sua opinião, quão competitivos são os brasileiros? 

I) _____    Em sua opinião, quão inteligentes são os brasileiros?   

J) _____  Em sua opinião, que nível de prestígio possuem os  

trabalhos que habitualmente realizam os brasileiros?  

K) _____ Até que ponto os brasileiros têm se desenvolvido 

economicamente? (Sucesso econômico como grupo ou 

coletivamente)?   

L) _____ Em sua opinião, quão qualificados são os brasileiros?  

 
7 Na continuação, mostramos a mesma serie de perguntas sobre a 
opinião que você tem sobre os habitantes do Nordeste. Para responder, utilize 
os mesmos procedimentos da pergunta anterior.   
 

1 = nada; 2 = muito pouco3 = moderadamente; 4= bastante; 5 = muito;    

6 = extremamente 

 
A) _____   Em sua opinião, quão respeitosos são os habitantes do 

Nordeste? 

B) _____   Em sua opinião, quão afetuosos são os habitantes do 

Nordeste? 
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C) _____  Em sua opinião,  quão sinceros são os habitantes do 

Nordeste? 

D) _____ Em sua opinião, até que ponto os habitantes do Nordeste 

têm boa índole?  

E) _____ Em sua opinião, quão competentes são os habitantes do 

Nordeste? 

F) _____   Até que ponto os habitantes do Nordeste confiam em si 

mesmos? (em suas próprias capacidades)? 

G) _____    Em sua opinião, quão independentes são os habitantes 

do Nordeste? 

H) _____   Em sua opinião, quão competitivos são os habitantes do 

Nordeste? 

I) _____   Em sua opinião, quão inteligentes são os habitantes do 

Nordeste? 

J) _____  Em sua opinião, que nível de prestígio possuem os  

trabalhos que habitualmente realizam os habitantes do Nordeste? 

K) _____ Até que ponto os habitantes do Nordeste têm se 

desenvolvido economicamente? (Sucesso econômico como grupo 

ou coletivamente)?   

L) _____ Em sua opinião, quão qualificados são os habitantes do 

Nordeste? 

M) _____ Até que ponto a preferência por contratar os habitantes do 

Nordeste prejudicaria pessoas como você?   

N) _____ Quanto mais poderosos os habitantes do Nordeste são, 

menor é o poder de pessoas como eu.  

O) _____ Quantos dos recursos destinados às pessoas do Nordeste 

são retirados de recursos de pessoas como você?  

8 Finalmente, as mesmas perguntas acerca da opinião que você tem 
sobre os habitantes do Sul. Utilize os mesmos procedimentos da pergunta 
anterior.   

 

1 = nada; 2 = muito pouco3 = moderadamente; 4= bastante; 5 = muito;    

6 = extremamente 

A) _____  Em sua opinião, quão respeitosos são os habitantes do 

Sul? 

B) _____   Em sua opinião, quão afetuosos são os habitantes do Sul? 

  

C) _____  Em sua opinião,  quão sinceros são os habitantes do Sul? 
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D) _____ Em sua opinião, até que ponto os habitantes do Sul têm 

boa índole?  

E) _____ Em sua opinião, quão competentes são os habitantes do 

Sul? 

 

F) _____  Até que ponto os habitantes do Sul confiam em si 

mesmos? (em suas próprias capacidades)? 

G) _____    Em sua opinião, quão independentes são os habitantes 

do Sul? 

H) _____   Em sua opinião, quão competitivos são os habitantes do 

Sul? 

I) _____   Em sua opinião, quão inteligentes são os habitantes do 

Sul? 

J) _____  Em sua opinião, que nível de prestígio possuem os  

trabalhos que habitualmente realizam os habitantes do Sul? 

K) _____ Até que ponto os habitantes do Sul têm se desenvolvido 

economicamente? (Sucesso econômico como grupo ou 

coletivamente)?   

L) _____ Em sua opinião, quão qualificados são os habitantes do 

Sul? 

M) Até que ponto a preferência por contratar os habitantes do Sul 

prejudicaria pessoas como você?   

N) _____ Quanto mais poderosos os habitantes do Sul são, menor é 

o poder de pessoas como eu. 

O) _____ Quantos dos recursos destinados às pessoas do Sul são 

retirados de recursos de pessoas como você?  

 
9 Abaixo é descrita uma situação em que pedimos que dedique sua 
atenção para lê-la e posteriormente dar a sua opinião.  
 
“Pedro Abrantes procurou a empresa X por uma oferta de emprego. Possuía 
um excelente currículo e era o candidato melhor preparado, no entanto, não 
conseguiu a vaga. Semanas depois, soube por um amigo que trabalhava nesta 
mesma empresa, que a vaga lhe havia sido negada pelo fato de Pedro ser 
nordestino”. A empresa ficava no Sudeste do Brasil.  
 
Com que frequência você acha que isso ocorre no Brasil? 
 

(    ) Nunca 
(    ) Quase nunca 
(    ) Às vezes 
(    ) Frequentemente 
(    ) Sempre      
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Justifique sua resposta.  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
10 Alguns dados estatísticos têm sido divulgados na mídia em relação á 
situação em que vivem alguns grupos no Brasil. Pedimos-lhe que leia com 
atenção e que expresse a sua opinião em relação às informações fornecidas 
pelo texto abaixo.     
 
 
     Dados do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome indicam 
que 18,3% dos lares brasileiros são beneficiados por recursos de transferência 
de renda, como o “Bolsa Família”. Os dados também indicam que o Nordeste é 
a região de maior concentração de beneficiados. Você é a favor da 
concentração dos auxílios concedidos pelo Governo Federal para as pessoas 
do Nordeste? 
 
(    )Sim          (    ) Não 
 
Justifique sua resposta. 
 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 

Questionário sociodemografico 
 

1. Idade _________ anos 
2. Sexo  
(   ) Masculino   (   )  Feminino    
3. Cor 
(   ) negra      (    ) branca      (    )morena    (      ) outra _____________ 
3.  Cidade onde reside: _________________________                         
4.  Estado civil:  
(   ) Casado/morando junto  (   ) Separado/Divorciado    (   ) Solteiro   (    )Viúvo  
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5. Nível educativo  
(   ) Fundamental 
(   ) médio incompleto 
(   ) Médio completo  
(   ) Superior incompleto 
(   ) Superior completo   qual?____________ 
(   ) Pós-graduação qual?___________ 
6. Situação laboral 
Trabalha? 
(   ) Sim       (   )   Não 
7. Em que classe social você se situa?  
(   ) Alta     (   ) Media   (   ) Media baixa   (   ) Baixa                    
 

Muito obrigada pela sua colaboração! 
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___________________________________ 

IIII--  QQuueessttiioonnáárriiooss  ((TTiippooss  11,,  22  ee  33  ))  ppaarraa  aass  tteemmááttiiccaass  ééttnniiccaa  ee  rreeggiioonnaall  nnaa  vveerrssããoo  

eessppaannhhoollaa  
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TTeemmááttiiccaa  ééttnniiccaa--TT11  

  

Estamos realizando una investigación en el Dpto. de Psicología Social  de la 
Universidad Complutense de Madrid y le agradeceríamos que colaborara en la 
misma contestando a las preguntas que se le presentan a continuación. Su 
participación es voluntaria y anónima y la información que se obtenga será 
tratada de forma confidencial.  
 
Muchas gracias por su colaboración.   
 
Para comenzar, le agradeceríamos que responda a las siguientes preguntas: 
  

 
1. ¿Cuál cree que es la imagen que los españoles tienen de sí mismos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

  
2. ¿Cuál cree que es la imagen que los españoles tienen de los gitanos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Cuál cree que es la imagen que los españoles tienen de los 
marroquíes? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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4. En la siguiente lista de adjetivos, señale aquellos cinco que usted cree 
que mejor describen a los españoles.  

 
 

Competentes  Dialogantes Orgullosos 

Nacionalistas   Reservados Vagos 

Honestos Vividores Alegres 

Machistas Cerrados  Tradicionalistas 

Exagerados Ignorantes Graciosos 

Tacaños Hospitalarios Juerguistas 

Buena gente Hábiles Religiosos 

Sinceros Tolerantes Inteligentes 

Pobres Disciplinados Conservadores 

Cabezotas Cariñosos Seguros de sí 
mismos 

 

 
5. En la siguiente lista de adjetivos, señale aquellos cinco que usted cree 
que mejor describen a los gitanos.  

 
 

Competentes  Dialogantes Orgullosos 

Nacionalistas   Reservados Vagos 

Honestos Vividores Alegres 

Machistas Cerrados  Tradicionalistas 

Exagerados Ignorantes Graciosos 

Tacaños Hospitalarios Juerguistas 

Buena gente Hábiles Religiosos 

Sinceros Tolerantes Inteligentes 

Pobres Disciplinados Conservadores 

Cabezotas Cariñosos Seguros de sí 
mismos 

 
 

6. En la siguiente lista de adjetivos, señale aquellos cinco que usted cree 
que mejor describen a los marroquíes.  

 
 

Competentes  Dialogantes Orgullosos 

Nacionalistas   Reservados Vagos 

Honestos Vividores Alegres 

Machistas Cerrados  Tradicionalistas 

Exagerados Ignorantes Graciosos 

Tacaños Hospitalarios Juerguistas 

Buena gente Hábiles Religiosos 

Sinceros Tolerantes Inteligentes 
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Pobres Disciplinados Conservadores 

Cabezotas Cariñosos Seguros de sí 
mismos 

7 ¿Cree usted que los hijos de inmigrantes ilegales que nacen en España 
tienen los mismos derechos, como por ejemplo, atención sanitaria,  educación, 
subsidio de desempleo, que los hijos de españoles?  
 
 

Sí (   )                                  No  (   )              
 
Justifique su respuesta 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
1. Edad _________años 
2. Sexo 
(   ) Masculino   (   )  Femenino    
3. Ciudad donde reside habitualmente____________                           
4. Estado civil:  
(   ) Casado/Viviendo en pareja  (   ) Separado/Divorciado    (   ) Soltero   
 
5. Nivel educativo (señale el nivel de estudios alcanzado) 
(   ) Enseñanza primaria 
(   ) Enseñanza secundaria 
incompleta 
(   ) Enseñanza secundaria 
completa 

(   ) Enseñanza universitaria 
(incompleta ( ¿cuál? ___________) 
(   ) Enseñanza universitaria 
completa     (¿cuál?____________) 
(   ) Enseñanza de postgrado 
(¿cuál?______________________) 
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6. Situación laboral 
Trabaja? 
(   ) Sí       (   )   No 
 
7. Teniendo en cuenta los ingresos y propiedades de su familia, ¿a qué clase 

social diría usted que pertenece?  
(   ) Alta     (   ) Media   (   ) Media baja   (   ) Baja 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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TT22  

  

Estamos realizando una investigación en el Dpto. de Psicología Social de la 
Universidad Complutense de Madrid y le agradeceríamos que colaborara en la 
misma contestando a las preguntas que se le presentan a continuación. Su 
participación es voluntaria y anónima y la información que se obtenga será 
tratada de forma confidencial.  
Muchas gracias por su colaboración.   
 
Para comenzar, le agradeceríamos que responda a las siguientes preguntas: 
  

 
 

1. ¿Cuáles son las primeras ideas o pensamientos que vienen a su mente 
cuando usted oye la palabra español? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
2. ¿Cuáles son las primeras ideas o pensamientos que vienen a su mente 
cuando usted oye la palabra gitano? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
3. ¿Cuáles son las primeras ideas o pensamientos que vienen a su mente 
cuando usted oye la palabra marroquí? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Cuál cree que es la imagen que los españoles tienen de sí mismos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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5. ¿Cuál cree que es la imagen que los españoles tienen de los gitanos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
6. ¿Cuál cree que es la imagen que los españoles tienen de los 
marroquíes? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

  

7. ¿Cree usted que los hijos de inmigrantes ilegales que nacen en España 
tienen los mismos derechos, como por ejemplo, atención sanitaria,  educación, 
subsidio de desempleo, que los hijos de españoles?  
 
 

Sí (   )                                  No  (   )              
 
Justifique su respuesta 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________   

  

  

  

1. Edad _________años 
2. Sexo 
(   ) Masculino   (   )  Femenino    
3. Ciudad donde reside habitualmente____________                           
4. Estado civil:  
(   ) Casado/Viviendo en pareja  (   ) Separado/Divorciado    (   ) Soltero   
 
5. Nivel educativo (señale el nivel de estudios alcanzado) 



455 

 

(   ) Enseñanza primaria 
(   ) Enseñanza secundaria incompleta 
(   ) Enseñanza secundaria completa 
(   ) Enseñanza universitaria (incompleta ( ¿cuál? ___________) 
(   ) Enseñanza universitaria completa     (¿cuál?____________) 
(   ) Enseñanza de postgrado (¿cuál?______________________) 
 
6. Situación laboral 
Trabaja? 
(   ) Sí       (   )   No 
 
7. Teniendo en cuenta los ingresos y propiedades de su familia, ¿a qué clase 

social diría usted que pertenece?  
(   ) Alta     (   ) Media   (   ) Media baja   (   ) Baja 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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TT33  

Estamos realizando una investigación en el Dpto. de Psicología Social de la 
Universidad Complutense de Madrid y le agradeceríamos que colaborara en la 
misma contestando a las preguntas que se le presentan a continuación. Su 
participación es voluntaria y anónima y la información que se obtenga será 
tratada de forma confidencial.  
 
Muchas gracias por su colaboración.   
 
Para comenzar, le agradeceríamos que responda a las siguientes preguntas:  

   
 

1. ¿Cuál cree que es la imagen que los españoles tienen de sí mismos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

2. ¿Cuál cree que es la imagen que los españoles tienen de los marroquíes? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
3. ¿Cuál cree que es la imagen que los españoles tienen de los gitanos? 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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4. Abajo, hay una serie de preguntas acerca de la opinión que usted tiene 
sobre los españoles en general. Le pedimos que lea con atención y evalúe 
hasta qué punto los españoles tienen las características que se mencionan a 
continuación. Utilice para ello la siguiente escala de seis puntos.   

1 = nada; 2 = muy poco; 3 = moderadamente; 4= bastante; 5 = mucho;    

6 = totalmente 

 
A) _____ En su opinión, ¿hasta qué punto los españoles son 

tolerantes?  

B) _____   ¿ Hasta qué punto los españoles son afectuosos? 

C) _____   ¿ Hasta qué punto los españoles son sinceros?  

 

D) _____   ¿ Hasta qué punto los españoles son competentes? 

E) _____  ¿ Hasta qué punto los españoles confían en sí mismos (en 

sus propias capacidades? 

F) _____  ¿Hasta qué punto los españoles son independientes? 

G) _____  ¿Hasta qué punto los españoles son competitivos? 

H) _____  ¿Hasta qué punto los españoles son inteligentes? 

I) _____ ¿Hasta qué punto los trabajos que habitualmente realizan 

los  españoles  se valoran socialmente como trabajos que 

requieren una alta preparación?  

J) _____ ¿Hasta qué punto los españoles se han desarrollado 

económicamente (han tenido éxito económico como grupo o 

colectivamente)?  

K) _____ En su opinión, ¿hasta que punto los españoles tienen una 

buena preparación?  

 
5. A continuación,  le mostramos la misma serie de preguntas sobre la 
opinión que usted tiene sobre los marroquíes. Utilice los mismos 
procedimientos de la pregunta anterior.  

 

1 = nada; 2 = muy poco; 3 = moderadamente; 4= bastante; 5 = mucho;    

6 = totalmente 

 
A) _____ En su opinión, ¿hasta qué punto los marroquíes son 

tolerantes?  

B) _____   ¿ Hasta qué punto los marroquíes son afectuosos? 

C) _____   ¿ Hasta qué punto los marroquíes son sinceros?  
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D) _____   ¿ Hasta qué punto los marroquíes son competentes? 

E) _____  ¿ Hasta qué punto los marroquíes confían en sí mismos 

(en sus propias capacidades)? 

F) _____  ¿Hasta qué punto los marroquíes son independientes? 

G) _____  ¿Hasta qué punto los marroquíes son competitivos? 

H) _____  ¿Hasta qué punto los marroquíes son inteligentes? 

I) _____ ¿Hasta qué punto los trabajos que habitualmente realizan 

los  marroquíes  se valoran socialmente como trabajos que 

requieren una alta preparación?  

J) _____ ¿Hasta qué punto los marroquíes se han desarrollado 

económicamente (han tenido éxito económico como grupo o 

colectivamente)?  

K) _____ En su opinión, ¿hasta que punto los marroquíes tienen una 

buena preparación?  

L) _____ ¿Hasta qué punto la preferencia por contratar marroquíes 

perjudicaría a personas como usted? 

M)  _____ ¿Hasta qué punto el poder que tengan los marroquíes 

disminuye el poder de personas como usted? 

N) _____ ¿Hasta qué punto  los recursos destinados a los 

marroquíes disminuyen los recursos destinados a personas como 

usted? 

 
 

6. Finalmente, las mismas preguntas acerca de la opinión que usted tiene 
sobre los gitanos. Utilice los mismos procedimientos de la pregunta anterior.  

 

1 = nada; 2 = muy poco; 3 = moderadamente; 4= bastante; 5 = mucho;    

6 = totalmente 

 
A) _____ En su opinión, ¿hasta qué punto los gitanos son tolerantes?  

B) _____   ¿ Hasta qué punto los gitanos son afectuosos? 

C) _____   ¿ Hasta qué punto los gitanos son sinceros?  

 

D) _____   ¿ Hasta qué punto los gitanos son competentes? 

O) _____  ¿ Hasta qué punto los gitanos confían en sí mismos (en 

sus propias capacidades)? 

E) _____  ¿Hasta qué punto los gitanos son independientes? 
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F) _____  ¿Hasta qué punto los gitanos son competitivos? 

G) _____  ¿Hasta qué punto los gitanos son inteligentes? 

H) _____ ¿Hasta qué punto los trabajos que habitualmente realizan 

los  gitanos  se valoran socialmente como trabajos que requieren 

una alta preparación?  

I) _____ ¿Hasta qué punto los gitanos se han desarrollado 

económicamente (han tenido éxito económico como grupo o 

colectivamente)?  

J) _____ En su opinión, ¿hasta que punto los gitanos tienen una 

buena preparación?  

K) _____ ¿Hasta qué punto la preferencia por contratar gitanos 

prejudicaría a personas como usted? 

L)  _____ ¿Hasta qué punto el poder que tengan los gitanos 

disminuye el poder de personas como usted? 

M) _____ ¿Hasta qué punto  los recursos destinados a los gitanos 

disminuyen los recursos destinados a personas como usted? 

 

  

7. ¿Cree usted que los hijos de inmigrantes ilegales que nacen en España 
tienen los mismos derechos, como por ejemplo, atención sanitaria,  educación, 
subsidio de desempleo, que los hijos de españoles?  
 
 

Sí (   )                                  No  (   )              
 
Justifique su respuesta 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________   

  

  

  

1. Edad _________años 
2. Sexo 
(   ) Masculino   (   )  Femenino    
3. Ciudad donde reside habitualmente____________                           
4. Estado civil:  
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(   ) Casado/Viviendo en pareja  (   ) Separado/Divorciado    (   ) Soltero   
 
5. Nivel educativo (señale el nivel de estudios alcanzado) 
(   ) Enseñanza primaria 
(   ) Enseñanza secundaria incompleta 
(   ) Enseñanza secundaria completa 
(   ) Enseñanza universitaria (incompleta ( ¿cuál? ___________) 
(   ) Enseñanza universitaria completa     (¿cuál?____________) 
(   ) Enseñanza de postgrado (¿cuál?______________________) 
 
6. Situación laboral 
Trabaja? 
(   ) Sí       (   )   No 
 
7. Teniendo en cuenta los ingresos y propiedades de su familia, ¿a qué clase 

social diría usted que pertenece?  
(   ) Alta     (   ) Media   (   ) Media baja   (   ) Baja 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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462 

 

TTeemmááttiiccaa  rreeggiioonnaall--TT11  

  

Estamos realizando una investigación en el Dpto. de Psicología Social de la 
Universidad Complutense de Madrid y le agradeceríamos que colaborara en la 
misma contestando a las preguntas que se le presentan a continuación. Su 
participación es voluntaria y anónima y la información que se obtenga será 
tratada de forma confidencial.  
 
Muchas gracias por su colaboración.   
 
Para comenzar, le agradeceríamos que responda a las siguientes preguntas:  

   
 

1. ¿Cuál cree que es la imagen que los españoles tienen de sí mismos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

2. ¿Cuál cree que es la imagen que los españoles tienen de los andaluces? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
3. ¿Cuál cree que es la imagen que los españoles tienen de los catalanes? 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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4. En la siguiente lista de adjetivos, señale aquellos cinco que usted cree 
que mejor describen a los españoles.  

 
 

Competentes  Dialogantes Orgullosos 

Nacionalistas   Reservados Vagos 

Honestos Vividores Alegres 

Machistas Cerrados  Tradicionalistas 

Exagerados Ignorantes Graciosos 

Tacaños Hospitalarios Juerguistas 

Buena gente Hábiles Religiosos 

Sinceros Tolerantes Inteligentes 

Pobres Disciplinados Conservadores 

Cabezotas Cariñosos Seguros de sí 
mismos 

 
 

5. En la siguiente lista de adjetivos, señale aquellos cinco que usted cree 
que mejor describen a los andaluces.  

 
 

Competentes  Dialogantes Orgullosos 

Nacionalistas   Reservados Vagos 

Honestos Vividores Alegres 

Machistas Cerrados  Tradicionalistas 

Exagerados Ignorantes Graciosos 

Tacaños Hospitalarios Juerguistas 

Buena gente Hábiles Religiosos 

Sinceros Tolerantes Inteligentes 

Pobres Disciplinados Conservadores 

Cabezotas Cariñosos Seguros de sí 
mismos 

 
 

6. En la siguiente lista de adjetivos, señale aquellos cinco que usted cree 
que mejor describen a los catalanes.  

 
 

Competentes  Dialogantes Orgullosos 

Nacionalistas   Reservados Vagos 

Honestos Vividores Alegres 

Machistas Cerrados  Tradicionalistas 

Exagerados Ignorantes Graciosos 

Tacaños Hospitalarios Juerguistas 

Buena gente Hábiles Religiosos 

Sinceros Tolerantes Inteligentes 

Pobres Disciplinados Conservadores 

Cabezotas Cariñosos Seguros de sí 
mismos 
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8. ¿Cree usted que los hijos de inmigrantes ilegales que nacen en España tienen 

los mismos derechos, como por ejemplo, atención sanitaria,  educación, 
subsidio de desempleo, que los hijos de españoles?  

 
Sí (   )                                  No  (   )              
 
Justifique su respuesta 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

  

  

1. Edad _________años 
2. Sexo 
(   ) Masculino   (   )  Femenino    
3. Ciudad donde reside habitualmente____________                           
4. Estado civil:  
(   ) Casado/Viviendo en pareja  (   ) Separado/Divorciado    (   ) Soltero   
 
5. Nivel educativo (señale el nivel de estudios alcanzado) 
(   ) Enseñanza primaria 
(   ) Enseñanza secundaria 
incompleta 
(   ) Enseñanza secundaria 
completa 

(   ) Enseñanza universitaria 
(incompleta ( ¿cuál? ___________) 
(   ) Enseñanza universitaria 
completa     (¿cuál?____________) 
(   ) Enseñanza de postgrado 
(¿cuál?______________________) 
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6. Situación laboral 
Trabaja? 
(   ) Sí       (   )   No 
 
7. Teniendo en cuenta los ingresos y propiedades de su familia, ¿a qué clase 

social diría usted que pertenece?  
(   ) Alta     (   ) Media   (   ) Media baja   (   ) Baja 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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TT22  

Estamos realizando una investigación en el Dpto. de Psicología Social de la 
Universidad Complutense de Madrid y le agradeceríamos que colaborara en la 
misma contestando a las preguntas que se le presentan a continuación. Su 
participación es voluntaria y anónima y la información que se obtenga será 
tratada de forma confidencial.  
Muchas gracias por su colaboración.   
 
Para comenzar, le agradeceríamos que responda a las siguientes preguntas:  

 
 

1. ¿Cuáles son las primeras ideas o pensamientos que vienen a su mente 
cuando usted oye la palabra español? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
2. ¿Cuáles son las primeras ideas o pensamientos que vienen a su mente 
cuando usted oye la palabra andaluz? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
3. ¿Cuáles son las primeras ideas o pensamientos que vienen a su mente 
cuando usted oye la palabra catalán? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Cuál cree que es la imagen que los españoles tienen de si mismos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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5. ¿Cuál cree que es la imagen que los españoles tienen de si los 
andaluces? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
6. ¿Cuál cree que es la imagen que los españoles tienen de los catalanes? 
 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
7. ¿Cree usted que los hijos de inmigrantes ilegales que nacen en España 

tienen los mismos derechos, como por ejemplo, atención sanitaria,  
educación, subsidio de desempleo, que los hijos de españoles?  

 
Sí (   )                                  No  (   )              
 
Justifique su respuesta 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

  

  

1.   Edad _________años 
2. Sexo 
(   ) Masculino   (   )  Femenino    
3.  Ciudad donde reside habitualmente____________                           
4.  Estado civil:  
(   ) Casado/Viviendo en pareja  (   ) Separado/Divorciado    (   ) Soltero   
 
5. Nivel educativo (señale el nivel de estudios alcanzado) 



(   ) Enseñanza primaria 
(   ) Enseñanza secundaria incompleta 
(   ) Enseñanza secundaria completa 
(   ) Enseñanza universitaria (incompleta ( ¿cuál? ___________) 
(   ) Enseñanza universitaria completa     (¿cuál?____________) 
(   ) Enseñanza de postgrado (¿cuál?______________________) 
6. Situación laboral 
Trabaja? 
(   ) Sí       (   )   No 
 
7. Teniendo en cuenta los ingresos y propiedades de su familia, ¿a qué clase 

social diría usted que pertenece?  
(   ) Alta     (   ) Media   (   ) Media baja   (   ) Baja 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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TT33  

Estamos realizando una investigación en el Dpto. de Psicología Social de la 
Universidad Complutense de Madrid y le agradeceríamos que colaborara en la 
misma contestando a las preguntas que se le presentan a continuación. Su 
participación es voluntaria y anónima y la información que se obtenga será 
tratada de forma confidencial.  
 
Muchas gracias por su colaboración.   
 
Para comenzar, le agradeceríamos que responda a las siguientes preguntas:  

   
 

1. ¿Cuál cree que es la imagen que los españoles tienen de sí mismos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Cuál cree que es la imagen que los españoles tienen de los andaluces? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
3. ¿Cuál cree que es la imagen que los españoles tienen de los catalanes? 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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4. Abajo, hay una serie de preguntas acerca de la opinión que usted tiene 
sobre los españoles en general. Le pedimos que lea con atención y evalúe 
hasta qué punto los españoles tienen las características que se mencionan a 
continuación. Utilice para ello la siguiente escala de seis puntos.   

1 = nada; 2 = muy poco; 3 = moderadamente; 4= bastante; 5 = mucho;    

6 = totalmente 

 
A) _____ En su opinión, ¿hasta qué punto los españoles son 

tolerantes?  

B) _____   ¿ Hasta qué punto los españoles son afectuosos? 

C) _____   ¿ Hasta qué punto los españoles son sinceros?  

 

D) _____   ¿ Hasta qué punto los españoles son competentes? 

E) _____  ¿ Hasta qué punto los españoles confían en sí mismos (en 

sus propias capacidades)? 

F) _____  ¿Hasta qué punto los españoles son independientes? 

G) _____  ¿Hasta qué punto los españoles son competitivos? 

H) _____  ¿Hasta qué punto los españoles son inteligentes? 

I) _____ ¿Hasta qué punto los trabajos que habitualmente realizan 

los  españoles  se valoran socialmente como trabajos que 

requieren una alta preparación?  

J) _____ ¿Hasta qué punto los españoles se han desarrollado 

económicamente (han tenido éxito económico como grupo o 

colectivamente)?  

K) _____ En su opinión, ¿hasta que punto los españoles tienen una 

buena preparación?  

 
5. A continuación,  le mostramos la misma serie de preguntas sobre la 
opinión que usted tiene sobre los catalanes. Utilice los mismos procedimientos 
de la pregunta anterior.  

 

1 = nada; 2 = muy poco; 3 = moderadamente; 4= bastante; 5 = mucho;    

6 = totalmente 

 
A) _____ En su opinión, ¿hasta qué punto los catalanes son 

tolerantes?  

B) _____   ¿ Hasta qué punto los catalanes son afectuosos? 

C) _____   ¿ Hasta qué punto los catalanes son sinceros?  
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D) _____   ¿ Hasta qué punto los catalanes son competentes? 

E) _____  ¿ Hasta qué punto los catalanes confían en sí mismos (en 

sus propias capacidades)? 

F) _____  ¿Hasta qué punto los catalanes son independientes? 

G) _____  ¿Hasta qué punto los catalanes son competitivos? 

H) _____  ¿Hasta qué punto los catalanes son inteligentes? 

I) _____ ¿Hasta qué punto los trabajos que habitualmente realizan 

los  catalanes  se valoran socialmente como trabajos que 

requieren una alta preparación?  

J) _____ ¿Hasta qué punto los catalanes se han desarrollado 

económicamente (han tenido éxito económico como grupo o 

colectivamente)?  

K) _____ En su opinión, ¿hasta que punto los catalanes tienen una 

buena preparación?  

L) _____ ¿Hasta qué punto la preferencia por contratar catalanes 

perjudicaría a personas como usted? 

M)  _____ ¿Hasta qué punto el poder que tengan los catalanes 

disminuye el poder de personas como usted? 

N) _____ ¿Hasta qué punto  los recursos destinados a los catalanes 

disminuyen los recursos destinados a personas como usted? 

  

  

 
6. ¿Cree usted que los hijos de inmigrantes ilegales que nacen en España 
tienen los mismos derechos, como por ejemplo, atención sanitaria,  educación, 
subsidio de desempleo, que los hijos de españoles?  
 

Sí (   )                                  No  (   )              
 
Justifique su respuesta 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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1. Edad _________años 
2. Sexo 
(   ) Masculino   (   )  Femenino    
3.  Ciudad donde reside habitualmente____________                           
4.  Estado civil:  
(   ) Casado/Viviendo en pareja  (   ) Separado/Divorciado    (   ) Soltero   
 
5. Nivel educativo (señale el nivel de estudios alcanzado) 
(   ) Enseñanza primaria 
(   ) Enseñanza secundaria incompleta 
(   ) Enseñanza secundaria completa 
(   ) Enseñanza universitaria (incompleta ( ¿cuál? ___________) 
(   ) Enseñanza universitaria completa     (¿cuál?____________) 
(   ) Enseñanza de postgrado (¿cuál?______________________) 
 
6. Situación laboral 
Trabaja? 
(   ) Sí       (   )   No 
 
7. Teniendo en cuenta los ingresos y propiedades de su familia, ¿a qué clase 

social diría usted que pertenece?  
(   ) Alta     (   ) Media   (   ) Media baja   (   ) Baja 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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IIIIII..  TTeerrmmoo  ddee  CCoonnsseennttiimmeennttoo  LLiivvrree  ee  EEssccllaarreecciiddoo  --  TTCCLLEE
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

GRUPO DE PESQUISA EM COMPORTAMENTO POLÍTICO - GPCP 

 
Esta pesquisa é sobre o conteúdo e as funções dos estereótipos e está sendo desenvolvida por 

Juliana Barbosa Lins de Almeida aluna do curso de Doutorado da Universidade Federal da Paraíba, sob a 

orientação da Professora Dra. Ana Raquel Rosas Torres.  

Os objetivos do estudo são investigar o conteúdo dos estereótipos nacionais e suas relações 

frente ao posicionamento da concessão de direitos sociais a grupos minoritários. A finalidade deste 

trabalho é contribuir para a compreensão da dinâmica e das justificações sociais para as relações de poder 

existentes no Brasil ao longo do tempo.  

A sua participação na pesquisa é voluntária e, portanto, você não é obrigado(a) a fornecer as 

informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisadora Caso decida não participar do 

estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. 

Os riscos que os estudantes poderão sofrer neste estudo são mínimos ou desconhecidos. 

Contudo, este será acompanhado por uma profissional com experiência que possui a competência 

necessária para lidar e intervir em qualquer possível dano, como exige o parágrafo 4º do art. 3º da referida 

resolução do Conselho Federal de Psicologia N016/2000 de 20 de dezembro de 2000. 

Solicito sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de saúde e 

publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo. 

A pesquisadora estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em 

qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu consentimento para 

participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que receberei uma cópia desse 

documento._________________________________________ 

Assinatura do (a) Participante da Pesquisa 

                                           

_________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora Responsável 

 

Email da Pesquisadora Responsável: juliana.psocial@gmail.com 
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IIVV..  PPaarreecceerr  ddoo  CCoommiittêê  ddee  ÉÉttiiccaa  eemm  PPeessqquuiissaa  --  UUFFPPBB  
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