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A INFLUÊNCIA DA CATEGORIZAÇÃO PELO SOTAQUE NA 

DISCRIMINAÇÃO 

RESUMO - Esta tese teve como objetivo principal investigar o papel desencadeado 

pelo sotaque na relação entre categorização e discriminação, bem como especificar o 

mecanismo psicológico que explica este processo. Para tanto, foram formuladas três 

hipóteses principais que norteiam a execução de quatro estudos empíricos. Em um 

cenário de tomada de decisão para contratação de um funcionário foram realizados 

quatro estudos em Portugal. O sotaque do candidato à vaga foi manipulado, podendo ser 

o sotaque português ou o sotaque de imigrante brasileiro. Os participantes eram 

solicitados a informar qual candidato deveria ser contratado (medida de discriminação). 

O Estudo 1 testou a hipótese de que a influência da categorização de um alvo ativada 

pelo seu sotaque (nacional vs. imigrante) na discriminação é moderada pelo 

preconceito. Participaram 71 estudantes universitários com idade média de 21,8 anos 

(DP = 4,27; 34 homens e 37 mulheres), que foram randomicamente alocados em uma 

de duas condições experimentais (sotaque de imigrante brasileiro vs. sotaque 

português). Os resultados indicaram que a relação entre a categorização pelo sotaque e a 

discriminação é moderada pelo preconceito (b = 0,51, t (67) = 2,67, p ˂ 0,05, η
2
p = 

0,31), de modo que apenas em participantes preconceituosos a categorização pelo 

sotaque leva à discriminação do imigrante brasileiro. O Estudo 2 buscou replicar o 

estudo anterior e testar a hipótese de que a relação proposta na hipótese 1 é mediada 

pela avaliação do sotaque do candidato, pois a avaliação do sotaque desencadeia um 

processo de perceber o sotaque do membro do grupo externo como pior. Contou-se com 

a participação de 124 estudantes universitários com idade média de 23,7 anos (DP = 

4,83; 60 homens e 64 mulheres), aleatoriamente alocados em uma de duas condições, 

sotaque português vs. sotaque de imigrante brasileiro. Como previsto, os resultados 

indicaram que o preconceito modera a influência da categorização pelo sotaque na 

discriminação. Ademais, os resultados suportam a mediação da avaliação do sotaque 

nesta relação (Z = 2,46, p ˂ 0,05), corroborando a segunda hipótese. O Estudo 3 buscou 

replicar o estudo anterior, desta vez, com um delineamento dentre participantes, e testar 

a hipótese alternativa de que a influência da categorização na discriminação é mediada 

pelo uso da informação estereotípica. Contou-se com a participação de 105 estudantes 

universitários com idade média de 24,1 anos (DP = 4,37; 48 homens e 47 mulheres). 

Como previsto, os resultados indicaram que o preconceito modera a influência da 

categorização pelo sotaque na discriminação e que apenas a avaliação do sotaque 

medeia esta relação (Z = 1,98, p ˂ 0,05). O Estudo 4 buscou testar a hipótese de que a 

mediação ocorre porque a avaliação da qualidade do sotaque atua como um fator 

legitimador da discriminação. Contou-se com a participação de 39 estudantes 

universitários com idade média de 20,5 anos (DP = 3,67; 12 homens e 27 mulheres), 

aleatoriamente alocados em uma de duas condições (sem ou com a justificação pelo 

sotaque), em um design unifatorial entre participantes. Como previsto, os resultados 

indicaram que os participantes julgaram como mais legítima a condição em que a 

justificação ocorre pelo sotaque (M = 4,30, DP = 1,31) do que a outra condição (M = 

3,25, DP = 1,18), t(35) = -2,54, p ˂ 0,05. Neste sentido, os resultados desse estudo 

suportam a hipótese de que o sotaque pode ser legítimo como um argumento para 

justificar a discriminação. Destarte, as implicações destes resultados devem ser 

consideradas como o primeiro passo para analisar o papel do sotaque na discriminação. 

 

Palavras-chave: sotaque; categorização social; preconceito; discriminação. 
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THE INFLUENCE OF CATEGORIZATION BY ACCENT ON 

DISCRIMINATION 

 

ABSTRACT - This work aims to investigate the role played by accent on the 

relationship between categorization and discrimination and the psychological 

mechanism underlying this relation. To this end, three main hypotheses were formulated 

that guide the execution of four empirical studies. In a scenario of decision-making in 

recruitment and selection for hiring an employee, four studies were conducted in 

Portugal. We manipulated candidate’s accent, which was Portuguese accent or Brazilian 

immigrant accent. Then, the participants indicated which applicant should be hired 

(discrimination measure). Study 1 aims to test the hypothesis that the influence of the 

categorization of a target by his accent (national vs. immigrant) on discrimination is 

moderated by prejudice. Seventy-two university students participated in this study (Mage 

= 21.8, SD = 4.27; 34 male and 37 female), they were randomly allocated to one of two 

conditions (Portuguese accent vs. Brazilian accent) of a between-subjects unifactorial 

design. The results showed that the influence of categorization of the target by accent on 

discrimination is moderated by prejudice, b = .51, t (67) = 2.67, p ˂ .05, η
2
p = .31, and 

occur only in more prejudiced participants. Study 2 intended to replicate the previous 

one and test the hypothesis that the previous tested path is mediated by assessment of 

candidate’s accent, because we believe that the assessment of accent triggers a process 

of perceives the outgroup member’s accent as worst. One hundred and twenty-nine 

university students participated in this study (Mage = 23.7, SD = 4.83; 60 male and 64 

female), they were randomly allocated to one of two conditions, Portuguese accent vs. 

Brazilian accent. The results reinforce the evidence that categorization of a target 

assessed by his accent triggers discrimination against this target, and also showed that 

the influence of categorization by accent on discrimination is mediated by individuals’ 

perception of the quality of accent (Z = 2.46, p ˂ .05). Study 3 intended to replicate the 

previous ones by using a within-subject design and test the alternative hypothesis that 

the influence of targets’ categorization on discrimination is due to using stereotypical 

information. One hundred and five university students participated in this study (Mage = 

24.1, SD = 4.37; 58 male and 47 female). The results corroborated our predictions that 

the influence of categorization by accent on discrimination is moderated by prejudice 

and mediated only by assessment of accent (Z = 1.98, p ˂ .05). Study 4 seeks to test the 

hypothesis that the mediation occur because the accent’s quality assessment acts as a 

legitimizing factor of discrimination. Subjects were 27 female and 12 male university 

students (Mage = 20.5, SD = 3.67), randomly allocated to one of two conditions 

(justification without mentioned accent vs. justification based on candidate’s accent) in 

a unifactorial between-subjects design. The results showed that the participants judge as 

more legitimate the condition in it was justified based on accent (M = 4.30, SD = 1.31) 

than in the other condition (M = 3.25, SD = 1.18), t(35) = -2.54, p ˂ .05. In this sense, 

the results supports our hypothesis that accent can be legitimate as an argument to 

justify discrimination. Hence, the implications of these results should be considered as 
the first step to analyze the role of accent on discrimination. 

 

Key words: accent; social categorization; prejudice; discrimination. 
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 Segundo um estudo desenvolvido pela Agência para Direitos Fundamentais da 

União Européia (FRA, 2009 - sigla em inglês), 44% dos brasileiros que residem em 

Portugal afirmaram terem sofrido algum tipo de discriminação nos últimos 12 meses. A 

discriminação aparece nos mais variados setores do dia a dia –  ao tentar abrir uma 

conta bancária, ao buscar trabalho, residência, serviços sociais e de saúde, ou mesmo 

em bares, restaurantes ou lojas. E esta é uma questão considerável, uma vez que 

segundo dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (2011), mais de 25% dos 

imigrantes deste país são brasileiros (111.445 de um total de 436.822 cidadãos 

estrangeiros). 

 Dentre os diversos fatores que subjazem a explicação da discriminação, a 

exemplo das relações históricas, conflitos reais de interesses (Sherif, Harvey, White, 

Hood, & Sherif, 1961/1988), estereótipos negativos (Fiske, Cuddy, Glick, & Xu, 2002), 

dentre outros; escolheu-se nesta tese estudar o papel de uma forte marca grupal, capaz 

de diferenciar indivíduos que mesmo semelhantes fisicamente pertencem a grupos 

muito distintos, como é o caso de portugueses e brasileiros. A este respeito, diferente do 

imigrante africano, não existe um padrão rígido para a aparência física do brasileiro, o 

que dificulta sua categorização apenas pela observação visual. Neste sentido, a questão 

que surge é como esses indivíduos são identificados como brasileiros? E qual o 

processo psicológico que ocorre até o culminar do comportamento discriminatório? Esta 

tese busca responder a estas questões salientando o papel do sotaque na relação entre a 

categorização e a discriminação. 

 De fato, mais de quarenta anos de pesquisa têm estabelecido que o sotaque 

constitui uma parte importante da identidade social e transmite uma quantidade 

considerável de informação social acerca do alvo (Edwards, 1999; Giles & Johnson, 

1987; Gluszek & Dovidio, 2010a; Lippi-Green, 1997). As pessoas usam a linguagem 
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não só para se comunicarem umas com as outras, mas também para fazer sentido para 

eles pessoalmente e socialmente. Apenas a partir da voz, se pode obter informações 

sobre o sexo, etnia, estado emocional e até mesmo tamanho físico da pessoa que está 

falando (e.g., Honorof & Whalen, 2010; Krauss, Freyberg, & Morsella, 2002; Lass, 

Hughes, Bowyer, Waters, & Bourne 1976). 

 Embora esta seja uma questão pertinente, pouca atenção tem sido conferida aos 

sotaques nas avaliações acadêmicas de comunicação interpessoal e formação de 

impressões, onde, na melhor das hipóteses, o tema é abordado rapidamente. Apesar dos 

40 anos ou mais de trabalho interdisciplinar sobre este tema, a simples observação dos 

índices de manuais (Handbooks) e enciclopédias recentes em Psicologia Social (e.g., 

Craighead & Nemeroff, 2004; Hogg & Cooper, 2003) e ciência da comunicação 

(Burleson & Greene, 2003; Donsbach, 2008; Sanders & Fitch, 2004; Ventola & Antos, 

2008) mostram pouca evidência de interesse neste tópico. Inexplicavelmente, nem o 

Manual de Psicologia Social (Handbook of Social Psychology; Delamater, 2003) ou o 

Manual de Comportamento Não-Verbal (Handbook of Nonverbal Behavior; Manusov & 

Patterson, 2006) apresentam este tema. Ele também não está presente em monografias 

recentes sobre as facetas sociopsicológicas do uso da linguagem (e.g., Holtgraves, 2002; 

Robinson, 2003). Somado a estes fatos, quase todo o trabalho acadêmico conduzido 

sobre o tema tem sido realizado estudando a língua inglesa (Fuertes, Gottdiener, Martin, 

Gilbert & Giles, 2012). 

 Não obstante, a pesquisa nesta área já apresenta avanços. De maior importância, 

a literatura tem mostrado que o sotaque tem um papel central na maneira como os 

indivíduos categorizam o falante em grupos sociais, especialmente na categorização 

étnica (Rakic, Steffens, & Mummendey, 2011), sendo mais predominante do que a 

aparência física como uma pista significativa para a categorização. Já está demonstrado 
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que o sotaque é uma poderosa pista para a formação de impressões e estereótipos dos 

ouvintes acerca dos falantes (Ko, Judd, & Blair, 2006; Ko, Judd, & Stapel, 2009), de 

maneira que aqueles que falam com um sotaque não nativo, em geral, são percebidos 

mais negativamente do que aqueles que falam com um sotaque nativo (Fuertes, 

Gottdiener, Martin, Gilbert, & Giles, 2012). Ademais, indivíduos percebidos como 

falando com um sotaque “não padrão” são socialmente mais desvalorizados quando 

comparados com aqueles que falam com um sotaque “padrão” (Grondelaers, van Hout, 

& Steegs, 2010), podendo também serem alvo de estigmas (Gluszek & Dovidio, 2010a; 

Ryan, 1983; Wated & Sanchez, 2006; Weyant, 2007). 

 Apesar desses importantes achados, a explicação sobre como o sotaque leva à 

discriminação não é tão evidente. Até onde se sabe, não existe evidência experimental 

direta para o papel desencadeado pelo sotaque na discriminação, assim como não existe 

evidência para o mecanismo psicológico que explica a influência do sotaque na 

discriminação. Neste sentido, não é claro se a mera categorização endogrupo vs. 

exogrupo ativada pelo sotaque é suficiente para levar à discriminação, ou se é uma 

combinação entre a categorização ativada pelo sotaque e a avaliação negativa associada 

a esta categorização que leva à discriminação. 

 Esta tese tem como objetivo principal responder a estas questões propondo que a 

acessibilidade de categorias sociais ativada pelo sotaque do alvo leva à discriminação 

contra este alvo, somente quando o indivíduo já tem uma atitude preconceituosa contra 

o grupo social a que pertence este alvo. Ademais, uma vez que a discriminação baseada 

em preconceito é proibida pela norma antipreconceito (Dovidio & Gaertner, 2000), 

mesmo indivíduos preconceituosos necessitam se engajar em processos de legitimação 

para discriminarem e eles o fazem usando uma justificação aparentemente não 

preconceituosa (e.g., Lima-Nunes, Pereira, & Correia, 2013; Gaertner & Dovidio, 2005; 
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ver Costa-Lopes, Dovidio, Pereira, & Jost, 2013 para uma revisão). Isto significa que 

indivíduos preconceituosos podem discriminar o alvo com sotaque “não padrão” porque 

eles julgam que têm boas razões para fazer isso, tais como usar sua percepção de 

qualidade do sotaque do alvo como uma forma de legitimar suas escolhas e não ver seu 

comportamento como discriminatório. Deste modo, propõe-se que o sotaque pode atuar 

como um fator legitimador da discriminação contra o alvo do grupo minoritário. 

 Para atender ao objetivo geral, procura-se estruturar esta tese em duas partes 

principais. A primeira diz respeito ao seu marco teórico, reunindo dois capítulos. No 

capítulo 1, procura-se fazer uma revisão da literatura sobre o estudo do preconceito 

dentro da Psicologia Social. Buscou-se revisar o tripé essencial do estudo, a saber: a 

categorização social, a atitude preconceituosa e o comportamento discriminatório, 

finalizando com uma análise da legitimação da discriminação, explanando sucintamente 

sobre suas principais teorias. No capítulo 2 uma revisão também foi feita sobre uma 

subárea da Psicologia Social, conhecida como Psicologia Social da Linguagem, 

mostrando como a área de pesquisa das atitudes linguísticas foi sendo desenvolvida e 

demonstrando o papel fundamental de uma diferente marca grupal capaz de desencadear 

categorização social e comportamento discriminatório, o sotaque. Assim, um 

considerável corpo de pesquisas foi trazido para evidenciar o quanto esta característica 

de linguagem tem se mostrado fundamental no processo de formação de preconceito e 

discriminação. 

 A segunda parte da tese corresponde aos estudos empíricos. No Estudo 1 testou-

se a primeira hipótese de que a categorização ativada pelo sotaque influencia a 

discriminação contra o membro do exogrupo, sendo esta relação moderada pelo 

preconceito. No Estudo 2, replicou-se o estudo anterior e testou a segunda hipótese de 

que a relação entre categorização ativada pelo sotaque e discriminação é mediada pela 
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avaliação do sotaque do alvo. No Estudo 3, replicou-se as duas hipóteses anteriores 

utilizando um delineamento dentre participantes e testando a hipótese alternativa de que 

a influência da categorização na discriminação é devido ao uso de informação 

estereotípica e não devido à percepção da qualidade do sotaque do alvo. O Estudo 4 foi 

realizado para testar a terceira hipótese de que o recurso à avaliação do sotaque é 

legítimo como um argumento para justificar a discriminação. 

 O impacto potencial dos resultados desta tese não pode ser subestimado. Como 

afirmam Ng e Bradac (1993) comunicação é poder. E se a comunicação é poder, então, 

como uma pessoa fala e para quem essa pessoa está falando pode ter implicações 

consideráveis para quase todas as interações interpessoais, díades professor-aluno, 

interações entre médicos e pacientes, e os políticos e seus eleitores. Ademais, esta tese 

pretende contribuir para o desenvolvimento de estudos no idioma português, que tem 

sido tão negligenciado na literatura das atitudes linguísticas. 
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PARTE I – MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO 1. PSICOLOGIA SOCIAL DO PRECONCEITO 
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 Em 1954, um psicólogo social de Harvard chamado Gordon Allport publicou um 

livro intitulado A Natureza do Preconceito (Allport, 1954). Brilhantemente escrito e 

enciclopédico em seu escopo, o livro justamente vem a ser considerado como ponto de 

partida para pesquisadores contemporâneos sobre a natureza do preconceito e dos 

métodos para sua redução. Allport fornece não só uma análise incisiva das origens da 

discriminação intergrupal, antecipando algumas descobertas em cognição social e 

comportamento de grupo que só recentemente foram feitas, mas também uma série de 

políticas influentes de recomendação para sua eliminação. Na verdade, segundo Brown 

(2010), não é exagero dizer que as tentativas mais concretas para melhorar as relações 

intergrupais durante os últimos cinquenta anos tiveram sua base na teoria de Allport. 

 Segundo Brown (2010), o preconceito sempre envolve algum tipo de sentimento 

negativo dirigido para um determinado grupo de pessoas, ou para indivíduos 

isoladamente por serem membros desse grupo. Entender o preconceito a partir desta 

perspectiva é importante porque enfatiza as consequências sociais para aqueles que são 

o seu alvo. Preconceito não é algo que acontece com um indivíduo isoladamente; 

potencialmente, ele pode afetar qualquer membro de um exogrupo em questão. 

 Tal definição categorial é também importante por outra razão. Perpassa o fato de 

que indivíduos preconceituosos provavelmente estejam engajados em certo tipo de 

atividade cognitiva antes, ou talvez, seja a maneira como eles formam seu julgamento 

preconceituoso ou executam seu ato discriminatório. Quando alguém faz uma 

observação racista ou sexista, ou quando um empregador opta por contratar alguém 

porque ele é membro do seu grupo em detrimento de alguém igualmente qualificado de 

outro grupo, eles invocam mentalmente uma ou mais categorias sociais. Eles usaram a 

categorização como o ponto de partida para inferir alguns atributos sobre a pessoa em 

questão e em seguida, frequentemente, a fim de justificar suas ações em relação a eles. 
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De fato, central é o processo de categorização para a operação do preconceito, que como 

alguns pesquisadores têm argumentado é a condição sine qua non (Allport, 1954; 

Tajfel, 1969a). A seguir, discorre-se sobre o que Brown (2010) denomina de as 

consequências mais diretas da categorização: diferenciação entre categorias e 

assimilação dentre categorias. 

 

1.1 Categorização Social 

 Para Allport (1954), o pensamento categórico é uma tendência natural e 

inevitável da mente humana. Neste sentido, a categorização social seria um precursor 

necessário do preconceito. Mas por que ela é inevitável? Simplesmente porque o mundo 

é um lugar muito complexo para os indivíduos sobreviverem sem alguns meios para 

torná-lo simples e ordenado. Assim como biólogos e químicos usam sistemas de 

classificação para reduzir a complexidade da natureza para um número mais gerenciável 

de categorias, ligados entre si de maneiras cientificamente úteis, também os indivíduos 

contam com sistemas de categorias na vida cotidiana. Os indivíduos simplesmente não 

têm a capacidade de responder de forma diferente a cada uma única pessoa ou evento 

que encontrem. 

 Além disso, mesmo se tivessem essa capacidade, seria altamente disfuncional 

para fazê-lo, pois tais estímulos possuem muitas características em comum um com o 

outro, assim como atributos que os distinguem dos outros estímulos. Ao atribuir-lhes 

categorias com base nessas semelhanças e diferenças, as pessoas podem lidar com eles 

muito mais eficientemente. Esta é uma razão pela qual as línguas são todas devidamente 

equipadas com sistemas complexos de categorias e subcategorias; elas permitem pronta 

referência para classes inteiras de pessoas e objetos, sem constante necessidade de 

descrição particularista. 
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Diferenciação e assimilação 

 Se categorias são úteis para simplificar e ordenar o meio, então é importante que 

elas ajudem a discriminar claramente o que pertence a um grupo e o que não pertence. 

Uma das primeiras pessoas a reconhecer isto foi Campbell (1956), que em um artigo 

raramente citado, observou que uma faceta importante dos estereótipos foi um 

aprimoramento do contraste entre os grupos. Este princípio, denominado de princípio da 

acentuação perceptível, foi posteriormente formalizado por Tajfel (1959) em duas 

hipóteses sobre as consequências cognitivas da categorização. A primeira hipótese 

afirma que, se uma distinção de categorias é imposta a um conjunto de estímulos – 

sejam eles objetos físicos, eventos sensoriais ou pessoas – de tal forma que alguns dos 

estímulos cai na classe A e o restante na classe B, então isso terá o efeito de aumentar 

qualquer diferença pré-existente entre os membros das duas categorias resultantes A e 

B. A segunda hipótese, realmente um corolário da primeira, afirma que as diferenças 

dentro das categorias serão atenuadas. Em outras palavras, colocando de uma maneira 

menos formal, membros de diferentes grupos serão vistos como mais diferentes uns dos 

outros do que realmente são, enquanto os membros do mesmo grupo serão vistos como 

mais semelhantes do que eles realmente são. 

 O primeiro teste direto dessas hipóteses foi realizado por Tajfel e Wilkes (1963). 

Como Campbell (1956), eles estudaram juízos de estímulos físicos. Pediram aos 

participantes apenas para estimar o comprimento de uma série de linhas apresentadas 

uma de cada vez. Havia, de fato, oito linhas diferentes, cada uma diferente da sua 

vizinha por uma quantidade constante (um pouco menos de 1 cm). Esta é uma tarefa 

bastante fácil e, certamente, as pessoas nas condições de controle fizeram estimativas 

muito precisas. No entanto, nas condições experimentais uma pequena nova informação 

foi disponibilizada aos participantes para fazerem seus julgamentos. Em cada cartão que 



27 

 

continha a linha de estímulo, a letra “A” ou “B” apareceu. Ocorreu que as quatro linhas 

mais curtas foram rotuladas com “A” e as quatro linhas mais longas foram rotuladas 

com “B”. A adição desta simples categorização A/B teve um curioso efeito sobre os 

julgamentos dos participantes: a maioria das suas estimativas permaneceram precisas,  

com exceção da diferença percebida entre a linha mais longa “A” e a mais curta linha 

“B” (isto é, as duas linhas de marcação do limite da dicotomia A/B). Consistentemente, 

essa diferença foi vista pelos participantes como sendo o dobro do seu tamanho real (em 

torno de 2 cm). Em outras palavras, assim como Tajfel tinha hipotetizado, a diferença 

percebida entre as duas categorias tinha sido exagerada. No entanto, ao contrário da sua 

segunda hipótese, havia muito menos evidências de que as diferenças dentro das 

categorias foram reduzidas. 

 Estimulados por esses experimentos, outros pesquisadores confirmaram o efeito 

de diferenciação entre categorias em uma variedade de tarefas diferentes, incluindo 

padrões de som que compõem categorias de fonemas da fala, julgamentos de área, 

estimativas de temperatura em diferentes meses do ano, impressões de rostos, bem 

como avaliação de declarações de atitudes (Doise, 1976; Eiser & Stroebe, 1972; 

Krueger & Clement, 1994). As duas últimas tarefas de julgamento são interessantes 

porque são mais sociais em conteúdo e, portanto, implicam que, como Campbell (1956) 

tinha imaginado, os efeitos do processo de categorização podem ser aplicados de forma 

bastante ampla em uma gama de situações. Ademais, outros experimentos também têm 

confirmado a existência do efeito de assimilação dentre categorias (McGarty & Penny, 

1988; ver Brown, 2010). 
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Categorização social e discriminação intergrupal 

 Existe uma outra consequência para o mero fato de categorizar que precisa ser 

descrito. Como aponta Brown (2010), a categorização parecer fornecer a condição 

suficiente para que as pessoas comecem a favorecer seu próprio grupo em detrimento de 

outros, seja na forma de julgamentos avaliativos tendenciosos ou por meio de algum 

tipo de comportamento concreto de discriminação intergrupal.  

 Um dos primeiros estudos desenvolvidos para demonstrar essa ideia foi 

realizado por Rabbie e Horwitz (1969). Esses autores distribuíram aleatoriamente os 

participantes em quatro condições, sendo três experimentais e uma de controle. Em cada 

condição, os participantes foram classificados em dois grupos (grupo verde vs. grupo 

azul). Nas condições experimentais, os participantes foram informados de que a 

remuneração pela colaboração no estudo seria dada apenas aos membros de um dos 

grupos. As condições experimentais correspondiam aos critérios usados para a 

atribuição das recompensas: por decisão do experimentador (condição experimentador); 

por acaso (condição sorte); por decisão de um dos grupos (condição grupo). Assim, em 

cada condição experimental, os participantes pertenciam a um grupo recompensado ou a 

um grupo privado de recompensa. Na condição de controle, não se falava em 

recompensa. Os resultados indicaram que os participantes das condições experimentais 

avaliaram mais positivamente os membros do “endogrupo” do que os membros do 

“exogrupo”, independentemente do tipo de método usado para a atribuição da 

remuneração. Na situação de controle não houve viés intergrupal. 

 Rabbie e Horwitz (1969) inicialmente concluíram que a mera classificação em si 

não foi suficiente para influenciar julgamentos intergrupais das pessoas; o que parecia 

ser necessário era algum sentimento adicional de interdependência. Na verdade, como 

mais tarde se admitiu, esta conclusão foi prematura (Horwitz & Rabbie, 1982). Em um 
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estudo posterior, onde aumentaram o tamanho desse grupo de controle, eles 

conseguiram encontrar algumas evidências (estatisticamente significativas) de 

diferenciação endogrupo-exogrupo. Não obstante, a principal limitação deste 

experimento é que os grupos foram divididos aleatoriamente, não havendo um sentido 

real para a existência de cada um desses grupos. 

 Esta limitação foi superada em uma série de experimentos iniciados por Tajfel e 

seus colaboradores (e.g., Billig & Tajfel, 1973; Tajfel, Billig, Bundy, & Flament, 1971). 

Estes investigadores estavam determinados a descobrir se simplesmente pertencer a um 

grupo, e nada mais, poderia ser o suficiente para instigar uma forma rudimentar de 

preconceito comportamental - ou seja, o tratamento diferenciado dos membros do 

endogrupo e exogrupo. Para isso, eles criaram o que veio a ser conhecido como o 

paradigma do grupo mínimo, assim chamado porque eles procuraram criar grupos que 

tinham sido privados de todos os concomitantes habituais de vida em grupo – interação 

face a face, uma estrutura interna do grupo, um conjunto de normas, as relações com 

outros grupos, e assim por diante (ver Operario & Fiske, 2001). Tudo o que 

permaneceu, de fato, foi o conhecimento de ter sido colocado em uma categoria em 

detrimento de outra.  

 Neste sentido, os participantes foram levados a acreditar que pertenciam a um 

entre dois grupos. A categorização era sempre feita aleatoriamente, mas os participantes 

acreditavam que tinham sido classificados com base na sua tendência para estimar a 

quantidade de pontos (Estudo 1) apresentados numa tela (i.e., os “sub-estimadores” vs. 

os “supra-estimadores”), ou com base na sua preferência estética (Estudo 2) pelas 

pinturas de dois pintores abstratos, Klee ou Kandinsky (i.e., os “kleeneanos” vs. os 

“kandinskyanos”). A tarefa dos sujeitos era atribuir pontos, a dois outros indivíduos, 

numa série de matrizes que simbolizavam quantias em dinheiro. Os resultados 
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indicaram que a distribuição igualitária dos recursos e a maximização dos ganhos dos 

membros do “endogrupo” foram as duas estratégias de distribuição dos recursos mais 

usadas. Contudo, de maior importância para a elaboração de uma teoria sobre a 

discriminação “intergrupal” foi o uso de uma estratégia de maximização da diferença 

em favor do “endogrupo”. Padrão similar a este foi obtido em diversos estudos 

realizados à luz desse paradigma, embora ligeiras modificações nos procedimentos 

tenham sido feitas (e.g., Doise et al., 1972; Doise & Sinclair, 1973; Turner, 1975). Em 

síntese, os resultados obtidos nesses estudos levaram os autores à conclusão de que a 

mera consciência de pertença a um grupo em oposição a outro grupo causa a 

discriminação (Tajfel, 1982).  

 Ademais, o que fica evidente é que para que haja essa categorização em 

endogrupo e exogrupo, deve haver um sentido para essa divisão que seria o papel 

desencadeado pelas relações intergrupais, isto é, o contexto em que as relações entre os 

grupos ocorrem. Assim, as relações intergrupais dão sentido às divisões entre os grupos 

e à consciência de pertença a um grupo e não a outro, e esta consciência de pertença, 

por sua vez, leva à discriminação. 

Contudo, Park e Judd (2005) contrariam essa possibilidade. De acordo com 

esses autores, nem sempre o processo de categorização leva à diferenciação intergrupal. 

Após a revisão dos estudos sobre o efeito da categorização no viés “intergrupal”, Park e 

Judd concluíram que não há evidência empírica suficientemente clara que mostre que a 

categorização per se leve à diferenciação intergrupal, colocando, assim, em dúvida o 

pressuposto de que a simples categorização é condição suficiente para a ocorrência do 

preconceito e da discriminação. Ao contrário, esses autores sugeriram que o processo 

inverso também é viável: a categorização pode ser condicionada pelo preconceito. 

Especificamente, propuseram o seguinte:  
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“it is perfectly reasonable that more prejudiced individuals attend more to the 

category distinction along which the ingroup is separated from the outgroup. 

That conclusion is rather different, however, from the argument that stronger  

categorization leads to greater intergroup bias” (Park & Judd, 2005, p. 116). 

 

Por exemplo, estudos realizados após a Segunda Guerra Mundial compararam a 

classificação de retratos de pessoas judias e não judias feitas por participantes anti-

semitas e não anti-semitas (e.g., Elliot & Wittenberg, 1955; Scodel & Austrin, 1957). 

Estes estudos avaliaram se indivíduos anti-semitas eram mais hábeis para julgar, com 

base em fotografias, se uma pessoa era ou não judia. Os resultados mostraram que os 

participantes anti-semitas classificaram mais fotografias como sendo de judeus do que 

os participantes não anti-semitas. Segundo Park e Judd (2005), este efeito indica que a 

categorização e os processos implicados nela, como a formação dos estereótipos, podem 

ser uma função do preconceito. De fato, uma série de estudos realizados recentemente 

sobre este aspecto mostram que o preconceito também pode anteceder o recurso à 

estereotipia (ver Gordijn, Koomen, & Stapel, 2001; Sherman, Stroessner, Conrey, & 

Azam, 2005). 

Neste sentido, ao encontro do que defendem Park e Judd (2005), esta tese 

defende a ideia de que apenas a categorização em endogrupo e exogrupo não é 

suficiente para levar à discriminação, mas sim uma combinação dessa categorização 

com a avaliação negativa que o indivíduo já possui do grupo alvo. 

 

Fatores que afetam o uso das categorias 

Na maioria das situações sociais, há mais do que apenas uma categoria à 

disposição das pessoas. Em uma sala de aula de universitários, por exemplo, geralmente 
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há mulheres e homens; brancos e negros; pode haver imigrantes; a maioria geralmente 

situa-se entre 18 e 21, mas pode haver pessoas mais velhas; pode haver alunos de 

diferentes cursos de graduação cursando a mesma disciplina; finalmente, haverá 

também uma diversidade de estilos de se vestir. Qual dessas categorias é mais provável 

de ser dominante na mente do professor que os observa? E quais o fatores que regem 

essa escolha? 

O primeiro ponto a salientar é que existem diferentes níveis de categorização, 

alguns mais inclusivos do que outros. No exemplo acima, a categoria mais abrangente 

seria “estudante”. Várias outras categorias teriam sido muito menos globais e poderiam 

consistir em combinações ou partições de categorias – por exemplo, “estudantes 

maduros”. De acordo com Rosch (1978), quando as pessoas categorizam o mundo físico 

de objetos, eles são mais propensos a usar o que ela chama de categorias de nível 

“básico” – por exemplo, “cadeiras” e “mesas” – em vez de categorias “supraordenadas” 

e “subordinadas” – por exemplo, “móveis” ou “tamborete”, respectivamente). 

Estendendo esse argumento para o domínio social, Turner, Hogg, Oakes, Reicher e 

Wetherell (1987) sugerem que, em geral, o nível básico para categorizar pessoas é 

aquele do grupo social, seja ele qual for em qualquer situação. Os níveis supraordenado 

e subordinado correspondentes são “seres humanos” e “diferenças individuais”, 

respectivamente. A seguir serão examinados alguns dos fatores que determinam qual 

categoria é selecionada em qualquer situação particular; por enquanto, é importante 

ressaltar que há crescente evidência no sentido de que o que constitui quais são as 

categorias sociais básicas comumente usadas é, de fato, muitas vezes, não os grandes 

grupos indiferenciados, mas sim subtipos dentro deles. Isto é, as pessoas não atentam 

apenas para divisões do tipo “velho” e “novo”, mas fazem subdivisões dessas 

categorias. 
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Saber que as pessoas preferem usar agrupamentos mais refinados do que 

simplesmente “velho” e “novo”, “branco” e “negro”, não ajuda a prever quais das 

muitas possíveis formas de esculpir o mundo vai realmente ser escolhida em uma 

determinada ocasião. Para fazer isso, é necessário saber mais sobre as pessoas que 

percebem a situação (quais são suas maneiras habituais de ver as coisas? Quais são as 

suas necessidades e objetivos?), e mais sobre a situação na qual elas são confrontadas 

com (quais são as semelhanças e diferenças reais entre as pessoas na situação? O que 

aconteceu imediatamente antes que poderia ter “disparado” um conjunto de categorias 

em vez de outro?). Esses insights foram fornecidos por Bruner (1957), que sugeriu que 

as categorias com maior probabilidade de serem utilizadas são aquelas que são mais 

“acessíveis” para uma pessoa – isto seria uma resposta para o primeiro conjunto de 

perguntas – e aquelas que melhor se encaixam aos estímulos com que a pessoa se 

depara – resposta para o segundo conjunto de perguntas (ver também Higgins, 1989). 

Essas ideias de “acessibilidade” e “ajuste” não são independentes umas das 

outras. Uma vez que quais categorias são mais acessíveis pode mudar de situação para 

situação, essa mudança tem implicações para o seu "ajuste" com as diferenças reais 

entre as coisas que são percebidas. Além disso, nem todas as categorias são 

psicologicamente equivalentes para todas as pessoas: algumas pertencem a membros de 

alguns grupos, mas não a membros de outros. 

De maior importância para a proposta desta tese, Turner et al. (1987) 

observaram que isto introduz um elemento de assimetria na combinação acessibilidade-

ajuste. De acordo com esses autores, a categorização que é mais provável de ser adotada 

em qualquer situação é aquela que simultaneamente minimiza a diferença entre o 

indivíduo e o membro mais prototípico do seu endogrupo e maximiza a diferença entre 

o membro prototípico do endogrupo e o membro prototípico do exogrupo. A isto esses 
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autores chamaram de “relação meta-contraste” (meta-contrast ratio), e um importante 

ponto que eles salientam é que não existe uma fórmula fixa para o observador em 

qualquer situação. Se, por qualquer razão, uma diferente identidade endogrupal se torna 

saliente, uma diferente relação meta-contraste se torna operante.  

Neste sentido, por exemplo, ao se deparar com um português e um brasileiro, o 

indivíduo tem várias categorias disponíveis para organizar sua cognição. Contudo, entre 

a aparência física e o sotaque destes dois alvos, qual será a categoria mais eficiente para 

a categorização? Segundo a relação meta-contraste, provavelmente o indivíduo 

escolherá o sotaque como categoria predominante na sua categorização porque esta lhe 

dá condições de minimizar as diferenças entre ele e o membro do seu endogrupo e 

maximizar as diferenças entre ele e o membro do exogrupo. 

Contudo, não é somente as propriedades do estímulo da situação que ativam o 

uso de uma categoria em detrimento de outra. O que uma pessoa traz consigo para a 

situação também contribui para a facilidade ou dificuldade com a qual uma categoria é 

acessada (Operario & Fiske, 2001). Três fatores em particular têm se mostrado 

importantes: a natureza dos acontecimentos que imediatamente precederam a situação; a 

tarefa atual ou objetivo da pessoa que faz a categorização; e a percepção da relação 

endogrupo-exogrupo que o observador tem com a pessoa alvo da categorização. Esta 

última é particularmente importante para o desenvolvimento da proposta desta tese. 

No que concerne a esta potencial relação intergrupal do observador com a 

pessoa alvo, não se trata de qual sistema de categorias será provavelmente usado, mas 

sim em qual categoria a pessoa alvo será colocada: no endogrupo ou no exogrupo? 

Introduzir esta questão torna saliente que a categorização social é crucialmente diferente 

da categorização do mundo físico. Quando as pessoas categorizam no domínio social, 

frequentemente estão implicadas nos resultados desta categorização de uma maneira 
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diferente do que se estivessem classificando variados tipos de frutas ou peças de 

mobília. Leyens e Yzerbyt (1992) sugeriram que uma das consequências da pertença 

grupal é que as pessoas podem se tornar especialmente vigilantes sobre quem é 

classificado com elas; psicologicamente eles descobriram que é mais fácil uma pessoa 

erradamente classificar um membro do endogrupo no exogrupo do que correr o risco de 

“deixar” um membro do exogrupo ser classificado no endogrupo. Eles chamaram isso 

de “efeito de superexclusão endogrupal” (ingroup overexclusion effect) e o 

demonstraram em um estudo realizado na Bélgica (ver Brown, 2010). 

Particularmente importante para a proposta desta tese é o fato de que existem 

pessoas para as quais uma dada categorização é “cronicamente” acessível; 

provavelmente são pessoas com alto preconceito; aproximadamente qualquer situação 

será interpretada por essas pessoas pelas categorias que lhe são acessíveis (Lepore & 

Brown, 2000). Evidências para esta afirmação provêm de uma série de estudos 

(Blascovich, Wyer, Swart, & Kibler, 1997; Castano, Yzerbyt, Bourguignon, & Seron, 

2002; Quanty, Keats, & Harkins, 1975). Por exemplo, Allport e Kramer (1946) 

apresentaram igual número de fotografias de judeus e não judeus para os participantes 

que tinham sido pré-testados em uma medida de anti-semitismo. Os participantes mais 

anti-semitas identificaram um maior número de fotografias como judeus do que os 

participantes menos preconceituosos, e também foram mais precisos. Segundo Brown 

(2010), a etnia foi uma categorização cronicamente acessível para os participantes 

preconceituosos e, como consequência, eles a aplicaram mais facilmente - e, ao que 

parece, com maior precisão - do que os participantes menos preconceituosos. Este 

experimento foi replicado várias vezes desde então, embora nem sempre com os 

mesmos resultados (Tajfel, 1969b). No entanto, um achado consistente tem sido a 

tendência para as pessoas mais preconceituosas estarem mais dispostas a classificar as 
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pessoas como pertencentes ao grupo externo, mesmo que às vezes erroneamente. Esta é 

mais uma prova do efeito de super exclusão do endogrupo. 

Em síntese, então, a acessibilidade dos diferentes sistemas de categoria social 

não é uma propriedade fixa ou imutável do sistema cognitivo, uma vez que depende da 

natureza dos propósitos imediatos do indivíduo, das relações intergrupais entre 

observador e observado e dos fatores pessoais que contribuem para o uso crônico (ou 

negligência) de várias categorias. 

 

1.2 Estereótipos 

A observação na seção anterior de que a percepção de diferenças entre os 

membros da mesma categoria, muitas vezes se torna borrada leva naturalmente a um 

fenômeno que está no cerne do estudo de preconceito: os estereótipos. Estereotipar 

alguém é atribuir a essa pessoa algumas características que são vistas como sendo 

compartilhadas por todos ou pela maior parte dos membros do seu grupo. Um 

estereótipo é, em outras palavras, uma inferência extraída da atribuição de uma pessoa a 

uma determinada categoria (Brown, 2010). 

Allport notou uma distinção fundamental entre categorias e estereótipos. 

Categorias referem-se a conceitos associados, propriedades, ou objetos que se 

sobrepõem em significado ou objetivo. Estereótipos referem-se a crenças exageradas 

associadas com uma categoria de pessoas que funciona para racionalizar o 

comportamento daquela categoria (ver Allport, 1954, Capítulo 12). Como afirmam 

Operario e Fiske (2001), estereótipos são consequências específicas do processo mais 

geral de categorização. A importância desta distinção encontra-se na diferença entre 

processos mentais básicos provenientes da categorização, versus processos interpessoais 

e sociais provenientes de crenças generalizadas sobre os membros do grupo. 
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Apesar de sua popularidade no cotidiano e no uso científico, a palavra 

“estereótipo” tem uma origem curiosa. Na verdade, deriva a partir do processo de 

impressão em que um molde é feito de modo a duplicar padrões ou imagens sobre a 

página. Foi Lippman, um jornalista político, que pela primeira vez viu a pertinência do 

termo para descrever a maneira como as pessoas usam moldes cognitivos para 

reproduzir em suas próprias mentes imagens de outras pessoas ou de eventos – “as 

imagens em nossas cabeças”, como ele os chamou (Lippman, 1922, p. 4). 

Estereótipos de membros de grupos sociais obscurecem a realidade, distorcem a 

experiência atual com pré-concepções enviesadas. Como Lippman argumentou, “Na 

maioria das vezes nós não vemos primeiro e depois definimos, nós definimos primeiro e 

depois vemos” (1922, p. 81). Após a publicação da obra clássica de Lippman, os 

psicólogos sociais têm investigado quase todas as facetas dos estereótipos e da 

estereotipia, desde os contextos culturais que moldam seu significado às estruturas 

mentais que moldam seu uso (Operario & Fiske, 2001). Dentre as muitas facetas de 

entendimento dos estereótipos – conteúdo, estruturas cognitivas, processo e contexto – 

esta seção comentará acerca do primeiro e último destes aspectos, argumentando que a 

estereotipia envolve um sistema de crenças negativas ou ambivalentes que variam em 

potência de acordo com a situação (para uma ampla revisão do tema ver Fiske, 1998). 

 

Conteúdo dos Estereótipos 

Como afirmam Fiske et al. (2002), a Psicologia Social nos últimos tempos tem 

evitado o estudo do conteúdo dos estereótipos, concentrando-se no processo de 

estereotipia (para revisões, ver Brown, 1995; Fiske, 1998; Leyens, Yzerbyt, & 

Schadron, 1994; Macrae & Bodenhausen, 2000). Entretanto, o estudo do conteúdo dos 

estereótipos é importante, pois ilumina o que, ao invés de como e por que, as pessoas 



38 

 

pensam sobre os outros. Insights sobre o conteúdo dos estereótipos podem elucidar o 

estudo das relações intergrupais, atitudes políticas, tensão social e outros fenômenos 

sociais, enquanto que o conhecimento do processo e da estrutura podem ser menos úteis 

nestes domínios (Operario & Fiske, 2001). 

O conteúdo dos estereótipos descrito no texto inovador de Allport (1954) refletia 

antipatia em relação aos membros de grupos derrogados. Contudo, as perspectivas 

emergentes na Psicologia Social indicam que o estereótipo baseado em antipatia é raro. 

Ao invés disso, estereótipos provavelmente contêm crenças ambivalentes, com uma 

mistura predominante de atributos negativos e também positivos (Operario & Fiske, 

2001). 

 Livre de uma teoria, o estudo clássico de conteúdos dos estereótipos (Katz & 

Braly, 1933) foi replicado em Princeton sobre intervalos de cerca de 20 anos (Gilbert, 

1951; Karlins, Coffman, & Walters, 1969; Leslie, Constantino, & Fiske, 2002 citado 

por Fiske et al. 2002). Estes estudos documentaram alterações na favorabilidade 

(melhorando principalmente) e uniformidade (diminuindo) de estereótipos ao longo do 

tempo, mas não descobriu dimensões ou princípios existentes. Embora o método de lista 

de adjetivos de Katz e Braly tenha limitações (Devine & Elliot, 1995; Madon et al., 

2001), ele provê uma das poucas consistentemente documentadas medidas de 

estereótipos entre grupos. No entanto, a linhagem Katz-Braly não reivindica raízes 

teóricas. 

 De uma perspectiva funcional e pragmática Fiske et al (2002) sugerem que 

dimensões dos estereótipos resultam de interações interpessoais e intergrupais. Quando 

as pessoas se encontram com outros indivíduos ou membros de grupos, elas querem 

saber quais os objetivos desses indivíduos e o quão efetivamente eles buscam esses 

objetivos. Ou seja, observadores querem saber a intenção do outro (positiva ou 
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negativa) e sua capacidade; estas características correspondem às percepções de 

simpatia
1
 e competência, respectivamente. 

 A partir de vários estereótipos de exogrupos, Fiske e Glick (Fiske, 1998, p. 380; 

Fiske, Xu, Cuddy, & Glick, 1999; Glick & Fiske, 1999, 2001a) construíram um modelo 

preliminar de conteúdo do estereótipo. O conteúdo estereotípico pode não refletir uma 

simples avaliação de antipatia, mas em vez disso pode refletir dimensões separadas de 

(des)gostar e (des)respeito. Alguns estereótipos de exogrupos (e.g., donas de casa, 

pessoas com deficiência, pessoas idosas) eliciam desrespeito pela percepção de falta de 

competência; outros estereótipos de exogrupos eliciam antipatia pela percepção de falta 

de simpatia (e.g., os asiáticos, judeus, mulheres de negócios). Além disso, alguns grupos 

podem eliciar ambos antipatia e desrespeito (e.g., beneficiários da previdência social), 

sendo as diferenças qualitativas entre estereótipos capturadas pelas dimensões cruciais 

de competência e simpatia. 

 Entre os exogrupos os estereótipos frequentemente incluem uma mistura de 

traços mais ou menos desejáveis socialmente, e não apenas a uniforme antipatia muitas 

vezes assumida sobre esses estereótipos. Especificamente, Fiske et al (2002) sugerem 

que a mistura de estereótipos para alguns exogrupos incluem baixa percepção de 

competência mas elevada percepção de simpatia. Esses estereótipos paternalistas 

retratam exogrupos que não são inclinados nem são capazes de prejudicar o endogrupo. 

Outra mistura igualmente importante retrata os exogrupos como sendo competentes mas 

não simpáticos, resultando em estereótipos invejosos. Estes grupos são reconhecidos 

por estarem fazendo bem (para eles mesmos), mas as suas intenções para com o 

endogrupo presume-se que não sejam positivas. 

                                                 
1
 A palavra warmth do inglês foi traduzida para o português como “simpatia” assim como fizeram 

Marquez, Páez e Pinto (2013), uma vez que na língua portuguesa não existe uma palavra para o 

substantivo de “caloroso”. 
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 Em geral, os estereótipos paternalistas retratam um grupo desrespeitado, mas 

que provoca pena, que carrega conotações de compaixão, simpatia e até mesmo ternura 

sob certas condições. De maior importância para a proposta desta tese, Fiske et al. 

(2002) exemplificam neste tipo de estereótipos os falantes de uma língua “não padrão” 

(e.g., sotaque escocês na Grã-Bretanha, sotaque Chicano nos Estados Unidos), que são 

percebidos como menos competentes, mas, simultaneamente, amigáveis (Bradac, 1990; 

Ruscher, 2001). Em contraste, nos estereótipos invejosos fica um conjunto diferente de 

exogrupos estereotipados como altamente competentes, mas antipáticos, a exemplo de 

mulheres não tradicionais, judeus e asiáticos (Glick & Fiske, 2001a, 2001b). 

 Em síntese, o modelo do conteúdo dos estereótipos enfatiza uma interação 2 x 2 

(simpatia x competência; ver Tabela 1). Devido a essa mistura de estereótipos envolver 

duas dimensões separadas, ela não é psicologicamente inconsistente – uma pessoa pode 

ver um grupo como simpático mas incompetente (e.g., idosos são legais mas fracos), ou 

como competente mas antipático (e.g., asiáticos são frios mas eficientes) sem 

experienciar desconforto. Além disso, este modelo sugere que ambos os estereótipos 

paternalista e invejoso mantêm o status quo e defendem a posição dos grupos de 

referência da sociedade. Neste sentido, a maioria dos exogrupos são estereotipados 

como tendo alta competência ou simpatia e baixa na outra dimensão precisamente 

porque essas combinações são funcionalmente consistentes para o observador. 
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Tabela 1. Quatro tipos de exogrupos, combinações de status e competição e formas 

correspondentes de preconceito como função da simpatia e competência percebida 

Simpatia 

Competência 

Baixa Alta 

Alta 

Preconceito paternalista 

Baixo status, não competitivo 

Pena, simpatia 

(e.g., idosos, pessoas deficientes, 

donas de casa) 

Admiração 

Alto status, não competitivo 

Orgulho, admiração 

(e.g., endogrupo, aliados 

próximos) 

Baixa 

Preconceito de desprezo 

Baixo status, competitivo 

Desprezo, aversão, raiva, 

ressentimento 

(e.g., beneficiários da previdência 

social, pessoas pobres) 

Preconceito invejoso 

Alto status, competitivo 

Inveja, ciúme 

(e.g., asiáticos, judeus, pessoas 

ricas) 

Fonte: Fiske et al. (2002) 

 

 É claro que os exogrupos não caem apenas nas duas células comentadas 

previamente. Grupos de baixo status vistos abertamente como parasitas subalternos 

(e.g., oportunistas, exploradores) são banidos por não terem simpatia nem competência. 

Esses grupos são rejeitados pela sua aparente intenção negativa para com o resto da 

sociedade (i.e., sem simpatia) e pela aparente inabilidade para ter sucesso por conta 

própria  (i.e., sem competência). 

 No extremo oposto, quem é favorecido por ter simpatia e competência ao mesmo 

tempo? Fiske et al (2002) sugerem três possíveis grupos desta célula: Através do 

favoritismo endogrupal, o grupo pode ser avaliado em ambos simpatia e competência. 

Aliados próximos em um mundo hostil podem permitir também um estereótipo 

puramente positivo. E o padrão cultural dominante pode ser visto de uma forma 

puramente positiva. 
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Contexto dos estereótipos 

 Nesta seção, comenta-se sobre o amplo contexto em que os estereótipos estão 

inseridos, refletido na hierarquia social e histórica, definindo sua verdadeira natureza 

insidiosa. Neste sentido, segundo Operario e Fiske (2001), duas facetas do contexto 

social determinam a potência dos estereótipos: (a) dinâmicas de poder e hierarquia 

grupal, e (b) a justificação do status quo. 

 Os indivíduos que têm poder sobre os outros são propensos a se envolver em 

mais processos de estereotipia, porque pessoas poderosas simplesmente dedicam menos 

atenção individualizada aos seus subordinados. Três mecanismos explicam este efeito. 

Primeiro, observadores poderosos podem ter baixa motivação para formar uma 

impressão acurada de seus subordinados, e ao invés disso ficam satisfeitos com esboços 

categóricos de personalidades de seus subordinados. Segundo, observadores poderosos 

podem ter baixa capacidade cognitiva para atender a seus subordinados. E terceiro, 

esses indivíduos que preferem dominar outros, podem simplesmente desejar estereotipar 

seus subordinados (Operario & Fiske, 2001). Deste modo, embora todos os indivíduos 

estejam inclinados a estereotipar, o poder aumenta a tendência para formar julgamentos 

baseados em categorias, e também diminui a necessidade para formar impressões 

individualizadas. 

 Como mencionado, estereótipos de pessoas poderosas sobre subordinados 

podem ter ramificações de longo prazo para o status quo. Os detentores do poder que 

consensualmente concordam que grupos desfavorecidos possuem atributos negativos e 

indesejáveis tendem a agir de maneira a manter o diferencial de poder (Pratto, Sidanius, 

Stallworth, & Malle, 1994; Sidanius, 1993). Em síntese, as pessoas esforçam-se para 

proteger a si mesmas e o seu endogrupo, e consequentemente devem derrogar ou 

prejudicar o exogrupo, ao menos relativamente. 
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 Um achado contraintuitivo é a tendência de pessoas desfavorecidas ou sem 

poder expressarem favoritismo pelo exogrupo e mostrarem vieses que justificam e 

mantém o baixo status de seu grupo. Algumas explicações para este fenômeno sugerem 

que membros de grupos desfavorecidos aceitam o status quo quando eles percebem que 

seu contexto societal e institucional segue padrões apropriados de justiça social (Major, 

1994). Assim, pessoas nesses contextos podem acreditar que os estereótipos que 

mantêm a hierarquia refletem a verdade sobre os grupos sociais ao invés de verem esses 

estereótipos como mitos que perpetuam diferenças de poder (Sidanius, 1993). 

 De modo geral, procurou-se nesta seção salientar que os estereótipos podem ser 

entendidos em múltiplos níveis de análise para apreciar sua complexidade e 

compreender sua universalidade. Ao nível cognitivo, estereótipos são mecanismos 

funcionais para pensar sobre o mundo. Ao nível interpessoal, estereótipos refletem as 

relações estruturais entre os grupos – particularmente relativo ao status e 

interdependência dos grupos. Ao nível societal, estereótipos refletem o amplo contexto 

da vida grupal. Como salientam Operario e Fiske (2001), uma análise dos estereótipos 

enquanto conteúdo, estrutura, processo e contexto indica que eles são ambos (a) 

tendências humanas básicas, inerentes à arquitetura mental; e (b) sistemas de crenças 

potencialmente prejudiciais, dependendo do poder da situação.  

 

1.3 Preconceito 

 Do ponto de vista da ciência social, o afeto ou emoção que uma pessoa sente 

quando pensa sobre ou interage com membros de outros grupos é um componente 

separado dos estereótipos, denominado preconceito. O preconceito é uma atitude em 

relação às pessoas porque elas são membros de um grupo social específico (Brewer & 

Brown, 1998). Atitudes são consideradas avaliações de um grupo social inteiro ou de 
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indivíduos por eles serem membros daquele grupo; por exemplo, pessoas podem ver o 

grupo de adultos mais velhos como positivo ou negativo, ou um adulto mais velho 

individualmente como bom ou ruim. Em ambos os casos, as avaliações resultam de 

reações à categoria social geral. Como foi demonstrado com as crenças estereotípicas, 

as pessoas podem ter tanto atitudes positivas como negativas em relação a um grupo 

social. Entretanto, talvez pelo fato de associações positivas criarem menos problemas, o 

lado escuro do preconceito é o que tem atraído a imaginação dos cientistas sociais e 

leigos (Whitley Jr. & Kite, 2010). 

 Ao se deparar com a definição da palavra preconceito dada pelos dicionários 

encontrar-se-á algo do tipo: “ideia ou conceito formado antecipadamente e sem 

fundamento sério ou imparcial”. Segundo Brown (2010), definições como esta levaram 

muitos psicólogos sociais a enfatizarem características como “incorreção” ou 

“imprecisão” nas suas tentativas de definir o preconceito. Por exemplo, Allport 

escreveu: “Ethnic prejudice is an antipathy based upon a faulty and inflexible 

generalization. It may be felt or expressed. It may be directed toward a group as a whole 

or toward and individual because he is a member of that group” (Allport, 1954, p. 9); 

ou, mais recentemente, Sampson: “prejudice involves an unjustified, usually negative 

attitude towards others because of their social category or group membership” 

(Sampson, 1999, p. 4).  

 Como previamente comentado, tais definições psicológicas sociais transmitem 

exatamente um aspecto essencial do fenômeno do preconceito - que é uma orientação 

social, quer para todo grupo de pessoas ou para os indivíduos, devido a sua pertença a 

um determinado grupo. O outro fator comum entre essas definições é que eles enfatizam 

o lado negativo do preconceito. 
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 Voltando agora à restrição encontrada nas definições tradicionais, de que o 

preconceito deve se referir a uma orientação negativa. Por muitos anos, essa restrição 

foi incontroversa (Aboud, 1988; Jones, 1972; Sherif, 1966). Com efeito, em sua 

primeira edição, Brown (1995) também adotou esta posição. No entanto, algumas 

análises recentes têm argumentado que definições psicológicas sociais de preconceito 

devem, afinal, incluir algumas crenças aparentemente positivas, sentimentos e ações. 

Assim, Jones, em uma revisão de seu livro anterior, agora define o preconceito como “a 

positive or negative attitude, judgment or feeling about a person that is generalized from 

attitudes or beliefs held about the group to which the person belongs” (Jones, 1997, p. 

10). E Glick et al (2000) argumentam que “subjectively favorable attitudes towards 

women can themselves be a form of prejudice in that they serve to justify and maintain 

women’s subordination” (Glick et al., 2000, p. 764). 

 Qual é o pensamento por trás dessas definições mais abrangentes? Em poucas 

palavras, o argumento é: muitas atitudes intergrupais, embora superficialmente positivas 

em sua marca, servem para perpetuar a posição de status subordinado do exogrupo, uma 

vez que concedem para o exogrupo apenas valores específicos e, geralmente, atributos 

menos “importantes”. Além disso, estes atributos podem ajudar a definir membros de 

exogrupo como sendo particularmente adequados para papéis mais servis na sociedade. 

Assim, embora positivo e genuíno esse sentimento subjacente a tais atitudes possa ser, o 

seu efeito líquido é reforçar ao invés de minar as desigualdades intergrupais pré-

existentes (Brown, 2010). 

 Neste sentido, como o próprio Allport (1979) já apontava e como Pettigrew 

(1958), Sherif (1967) e Jones (1972) tornaram mais explícito, o preconceito também 

pode ser entendido como uma atitude racional que produz comportamentos estratégicos 

nas relações intergrupais, com ênfase na manutenção da posição social dos grupos, e 
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que reflete muito mais do que a experiência social dos indivíduos, as normas sociais dos 

seus grupos de pertença. Deste modo, segundo Lima (2011), é assim que vários autores 

vão definir o preconceito como uma decorrência das relações de poder assimétricas 

entre os grupos sociais (Operario & Fiske, 1998; Vala, Brito & Lopes, 1999). 

 Segundo Brown (2010) estes argumentos são muito plausíveis. Membros de 

minorias ou grupos subordinados têm desde tempos imemoriais se queixado do 

tratamento paternalista por parte dos grupos dominantes, um tratamento que muitas 

vezes vem disfarçado como uma preocupação benevolente mas humilhante para o seu 

bem-estar, ou como atitudes que são tão condescendentes como eles são “favoráveis”. 

Como consequência, Brown modificou sua definição de preconceito, de modo a não 

capturar apenas as expressões diretas de uma orientação negativa, mas também essas 

atitudes intergrupais indiretamente mais negativas: “prejudice will be regarded as any 

attitude, emotion or behaviour towards members of a group, which directly or indirectly 

implies some negativity or antipathy towards that group.” (Brown, 2010, p. 7). 

 

1.4 As Novas Formas de Preconceito 

 Nos séculos de exploração do trabalho escravo dos negros e de colonização dos 

índios, o racismo era expresso de maneira aberta, pois refletia as normas sociais da 

época: as normas da discriminação e da exploração. Depois das duas guerras mundiais 

ocorreram mudanças históricas significativas. Exemplos dessas mudanças são a 

emergência dos movimentos pelos direitos civis nos EUA, os movimentos de libertação 

de antigas colônias europeias e, principalmente, as consequências do nazismo e da 

Declaração dos Direitos Humanos, e o Movimento Feminista nos anos 1970 (Lima, 

2011). A partir desses acontecimentos, as formas de expressão do racismo e do 
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preconceito mudaram tão significativamente que se poderia pensar que estes fenômenos 

estavam acabando. 

 Quando se fala de “novas expressões” do preconceito está se referindo àquelas 

formas de preconceito condicionadas pela desejabilidade social, que se expressam de 

modo velado, com vergonha de aparecer no espaço público, se esgueirando pelo espaço 

privado. Chama atenção, então, o fato de não existirem novas expressões de preconceito 

contra homossexuais e contra ciganos. O preconceito contra homossexuais ainda se 

expressa de modo violento e aberto, como acontecia contra os negros no século XIX, e 

como ainda acontece na Europa contra os ciganos (Correia, Brito, Vala, & Perez, 2001). 

 As pessoas, face às pressões da legislação antipreconceito e dos princípios da 

igualdade e da liberdade apregoados pelas democracias liberais, começaram a expressar 

seu preconceito de uma forma mais sutil e velada. É nesse contexto que se começa a 

falar de “Novos Racismos” ou “Racismo Moderno”. A seguir, discorrem-se 

sumariamente sobre estas novas formas de expressão do preconceito. 

 

Racismo Simbólico ou Moderno 

 A primeira suspeita de que um novo tipo de preconceito estava surgindo veio do 

estudo sobre comportamento de voto nas eleições de 1969 em Los Angeles (Sears & 

Kinder, 1971). Essa eleição era uma disputa entre o atual prefeito branco conservador e 

um liberal negro. Sears e Kinder descobriram que, para surpresa deles, a preferência das 

pessoas pelo candidato conservador não se correlacionou significativamente com o nível 

de preconceito mensurado a partir de itens atitudinais convencionais – os quais se 

referiam a crenças sobre a inferioridade intelectual do negro, oposição à integração 

escolar e assim por diante. Por outro lado, algumas outras questões, as quais estavam 

envolvidas mais com os supostos avanços econômicos e sociais feitos pelos grupos 
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minoritários e com políticas sociais voltadas para a reparação das desigualdades 

passadas, foram preditoras de uma preferência eleitoral pelo político mais conservador. 

 Constatações como essas levaram Sears e seus colegas a proporem que uma 

nova forma de racismo tinha suplantado os tipos mais velhos e mais flagrantes de 

intolerância (Henry & Sears, 2002; McConahay, 1986; Sears, 1988). De acordo com 

esses autores, havia várias razões para este fenômeno. Como já haviam observado, 

mudanças nas normas sociais significavam que as expressões abertas de preconceito 

eram a partir de então desaprovadas socialmente. Assim, a utilidade preditiva das 

medidas tradicionais de preconceito foi reduzida como resultado da influência dos 

fatores de desejabilidade social. No entanto, dada a longa história de racismo nos EUA e 

em outros países, era de se supor que algumas atitudes antinegro continuassem afetando 

a experiência de socialização da maioria dos brancos. Além disso, as demandas políticas 

dos grupos minoritários e a introdução de políticas como escolaridade obrigatória e 

discriminação positiva ameaçando os valores ocidentais baseados em princípios 

meritocráticos – como liberdade individual de escolha e igualdade de oportunidades. A 

violação percebida desses valores, então, foi entendida como um componente 

importante da nova forma de preconceito, especialmente quando combinada com afetos 

negativos para com os negros culturalmente socializados (Brown, 2010). 

 McConahay (1986) resumiu a concepção da organização da sociedade e das 

relações raciais que estão no cerne do racismo moderno como sendo baseadas nas ideias 

de que a discriminação não existiria mais, pois todos os grupos desfrutam dos mesmos 

direitos civis e econômicos; os negros estão recebendo muitas regalias em decorrência 

das exigências feitas por eles. Assim, o seu sucesso não seria merecido, ou seja, eles 

estariam violando a norma da meritocracia. Essas demandas são injustas; portanto, os 

ganhos que fizeram não são merecidos. 
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 Neste sentido, o racismo moderno trata-se da primeira conceituação dos novos 

tipos de preconceito datando dos anos 1970 (Sears & Kinder, 1971). Ele representa uma 

forma de resistência a mudanças no status quo das relações racializadas nos EUA pós 

Declaração dos Direitos Civis, e se baseia em sentimentos e crenças de que os Negros 

violam os valores tradicionais americanos do individualismo (obediência, ética do 

trabalho, disciplina e sucesso). Trata-se, portanto, de um tipo de preconceito 

caracterizado pela lógica do “lugar do negro”. 

 

Preconceito Sutil e Flagrante 

 Uma distinção semelhante àquela entre o preconceito à moda antiga e o moderno 

foi proposta por Pettigrew e Meertens (1995) (ver também Meertens & Pettigrew, 

1997). São os denominados racismo sutil e flagrante. Este último corresponde ao 

preconceito à moda antiga. O racismo sutil tem muito em comum com o racismo 

moderno, uma vez que também consiste, em parte, de uma defesa dos valores 

individualistas tradicionais em conjunto com as crenças de que os grupos minoritários 

estão em recebimento de favores não merecidos. No entanto, Pettigrew e Meertens 

também propõem que o racismo sutil também inclui uma percepção exagerada das 

diferenças culturais entre a maioria endogrupal e a minoria exogrupal e uma negação de 

qualquer resposta emocional positiva em relação aos membros do exogrupo. 

 Em contraste com os racistas flagrantes, racistas sutis não expressam 

sentimentos abertamente negativos para com os grupos minoritários; eles simplesmente 

retêm quaisquer sentimentos positivos. Na base de uma grande pesquisa realizada em 

quatro países europeus, Pettigrew e Meertens encontraram algum suporte para sua 

distinção hipotetizada (ver Meertens & Pettigrew, 1997; Pettigrew & Meertens, 1995). 

Suas escalas de racismo flagrante e sutil foram, como de costume, muito bem 
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correlacionadas, mas elas parecem carregar em dois fatores separados nas análises 

fatoriais. Embora, como os próprios autores admitem, é um ponto discutível se a 

solução ideal era realmente dois fatores separados ou dois subfatores de um único fator 

superordinado denominado preconceito. Ambas as escalas se correlacionaram 

positivamente com o etnocentrismo geral, o apoio a organizações políticas racistas e 

privação relativa (embora as correlações com as duas últimas medidas eram geralmente 

mais fracas para o racismo sutil) e negativamente com o contato intergrupal (Pettigrew, 

1998; Voci & Hewstone, 2003). Houve também alguma evidência de que os racistas 

sutis e flagrantes tiveram opiniões diferentes sobre várias políticas de imigração e de 

deportação: racistas flagrantes endossaram a emigração forçada indiscriminadamente 

para todos os grupos minoritários; racistas sutis apoiaram a deportação apenas para 

aqueles que não tinham documentos de imigração ou tinham cometido crimes. 

 Brown (2010) faz uma discussão interessante sobre as críticas apontadas para 

estas novas formas de preconceito. De maior importância para a proposta desta tese é a 

discussão sobre o quão distintas essas novas formas são das antigas formas de expressão 

do preconceito. Segundo Brown, os dois tipos de preconceito – moderno (ou simbólico) 

e antiquado, sutil e flagrante – consistentemente covariam, geralmente em torno de 0,60. 

Não obstante, embora isso esteja em linha com o que as teorias do preconceito moderno 

preveem, porque ambas as escalas têm em comum o componente anti-exogrupo, alguns 

pesquisadores têm argumentado que as duas medidas devem ser consideradas como 

formando um único constructo (Sniderman & Tetlock, 1986). Grande parte deste 

argumento é altamente técnico e se centra sobre como se deve conduzir e interpretar 

análises fatoriais de itens que pretendem medir os dois tipos de preconceito (Coenders, 

Scheepers, Sniderman, & Verberk, 2001; Meertens & Pettigrew, 1997; Pettigrew & 

Meertens, 2001; Sniderman, Piazza, Tetlock, & Kendrick 1991; Tarman & Sears, 2005). 
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 O debate entre Coenders et al. (2001) e Pettigrew e Meertens (2001) resume o 

cerne da questão. Coenders et al. (2001) reanalisaram os mesmos dados que Pettigrew e 

Meertens (1995) usando alguns pressupostos e técnicas analíticas ligeiramente 

diferentes. Eles concluíram que os chamados itens sutis e flagrantes não caem 

perfeitamente em dois fatores claros, como Pettigrew e Meertens (1995) haviam 

afirmado. Em vez disso, a maior parte dos itens sutis parecia carregar no mesmo fator 

que os itens flagrantes, com a exceção de quatro itens sobre diferenças culturais 

percebidas. Além disso, as correlações dos itens de preconceito (por exemplo, para o 

nível educacional, privação relativa e conservadorismo) também foram em geral 

bastante diferentes dos correlatos dos itens de diferença cultural. Em resposta, Pettigrew 

e Meertens (2001) questionaram a abordagem ateórica para análise de dados de 

Coenders e colaboradores e ofereceram uma variedade de outros argumentos estatísticos 

em defesa de sua formulação original. 

 Contudo, para Brown (2010), mais importante do que essas disputas estatísticas 

é o fato de que os dois tipos de preconceito têm usos de previsão confiavelmente 

distintos. Escalas de preconceito moderno se correlacionam com atitudes em relação a 

programas de ações afirmativas, à imigração e à nocividade do discurso de ódio 

homofóbico enquanto que as medidas antiquadas simplesmente não o fazem; ou podem 

até se correlacionar com tais atitudes, mas o fazem com menos intensidade ou em uma 

direção diferente (Cowan, Heiple, Marquez, Khatchadourian, & McNevin, 2005; Henry 

& Sears, 2002; Meertens & Pettigrew, 1997; Tougas, Brown, Beaton, & Joly, 1995). 

Em última análise, é essa validade discriminante das medidas de preconceito moderno 

que é o argumento mais forte em seu favor. Não obstante, reconhece-se a limitação 

quanto à clareza da estrutura fatorial da escala de preconceito sutil e flagrante de 

Pettigrew e Meertens (1995). 
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Preconceito Ambivalente  

 Como já se comentou, as teorias do preconceito moderno propõem que as 

expressões contemporâneas do preconceito são determinadas por uma mistura entre uma 

forte aderência a uma ideologia do individualismo, pelo desejo de não ser visto como 

sendo obviamente preconceituoso e um sentimento subjacente anti-exogrupo. Estes 

motivos por vezes conflitantes são pensados como condutores das atitudes intergrupais 

das pessoas e do comportamento, mais geralmente de um modo negativo ou 

discriminatório. Um segundo grupo de teorias também postula que atitudes intergrupais 

atuais derivam de processos conflitantes, mas desta vez associadas com atitudes 

positivas e negativas realizadas simultaneamente para com os grupos externos. Devido 

ao seu foco sobre positividade e negatividade contemporânea, essas teorias podem ser 

chamadas de teorias do preconceito ambivalente. Neste domínio, destacam-se duas 

teorias: racismo ambivalente (Katz, Hass, & Wackenhut, 1986) e sexismo ambivalente 

(Glick & Fiske, 1996). Embora compartilhem a nomenclatura, essas duas teorias 

diferem acentuadamente em suas análises dos fundamentos psicológicos do preconceito 

e nos resultados prováveis do mesmo. A seguir comenta-se somente sobre a primeira. 

 Foi Myrdal (1944) quem primeiro sugeriu que as atitudes intergrupais de 

americanos brancos podiam refletir um conflito entre dois valores centrais para a cultura 

norte-americana: igualitarismo (todos devem ser iguais perante a lei, todos devem ter a 

mesma chance na vida) e o individualismo (só se deve obter o que se trabalha para ou 

merece). O primeiro valor pode ser esperado para levar à preocupação os grupos menos 

privilegiados (e.g., minorias étnicas) e um desejo de ver uma maior igualdade social; o 

segundo valor pode levar a culpabilização da “vítima” ou a atitudes depreciativas em 

relação aos grupos desfavorecidos: se eles são pobres, sem educação e assim por diante, 

isso só pode ser devido a uma falta de esforço da sua parte. 
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 Katz, Wackenhut e Hass (1986) se basearam nesta ideia e sugeriram que muitos 

membros de grupos majoritários simultaneamente adotam atitudes positivas e negativas 

em relação às minorias étnicas e que a resolução da contradição representada por estes 

dois conjuntos de atitudes muitas vezes leva os indivíduos a se comportarem de uma 

forma instável e extrema para com os membros desses grupos minoritários: muito 

favorável ou muito depreciativa. Em que direção esta resposta acontecerá, inspirada 

pela ambivalência, é pensado depender de vários fatores, alguns específicos da situação, 

alguns mais relacionados com o comportamento e a autoimagem do próprio observador. 

 Duas ideias são centrais para esta teoria do preconceito ambivalente: a primeira 

é que as atitudes positivas para com o exogrupo são genuinamente realizadas, ao invés 

de serem mero “serviço de bordo”, como nos relatos do preconceito moderno; a segunda 

é que, quando a ambivalência se torna saliente, a experiência é emocionalmente 

desconfortável e as pessoas irão trabalhar para reduzir este desconforto. Mais uma vez, 

isto contrasta com as teorias do preconceito moderno, as quais hipotetizam que os 

detentores de atitudes preconceituosas modernas ou não estão conscientes de quaisquer 

valores conflitantes subjacentes ou então já resolveram este conflito de uma forma 

discriminatória. 

 O passo seguinte foi medir a ambivalência das pessoas diretamente. Deste modo, 

Katz e Hass (1988) administraram escalas distintas de atitudes pró e anti-negros para 

várias amostras de participantes brancos, juntamente com escalas que mediam valores 

humanitários-igualitários e valores étnico protestantes (individualistas). Eles 

descobriram que as escalas pró-negros e anti-negros eram apenas levemente 

correlacionadas (negativamente), o que, portanto, indicou que as escalas pró e anti-

negros estavam captando orientações positivas e negativas separadas para os negros. 

Além disso, a escala pró-negro foi positivamente correlacionada com valores 
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humanitários-igualitários, enquanto a escala anti-negro foi associada ao individualismo. 

Subsequentemente, Hass, Katz, Rizzo, Bailey e Eisenstadt (1991) construíram uma 

medida de ambivalência multiplicando as pontuações das escalas pró e anti-negros uma 

com a outra (após algumas transformações estatísticas). 

 

Racismo Aversivo  

 Enquanto que a forma tradicional de preconceito racial é considerada direta e 

negativa, as atitudes raciais contemporâneas de brancos, especialmente americanos 

brancos, que se supõe serem mais complexas - refletindo reações negativas e positivas. 

Foram evidências deste tipo que levaram Gaertner e Dovidio (1986) a reinvestigar o 

conceito de “racismo aversivo” de Kovel (1970), uma forma de preconceito que, 

pensavam eles, pode estar por trás do comportamento contemporâneo de muitos 

americanos brancos para com os membros de minorias étnicas (ver também Dovidio & 

Gaertner, 2004a). 

 Assim como os teóricos do racismo moderno, Gaertner e Dovidio (1986) 

acreditam que o preconceito evidente e flagrante tem estado em declínio por algum 

tempo. Muitas pessoas brancas, eles sugerem, genuinamente endossam princípios de 

tolerância e igualdade étnica, e que podem até mesmo subsidiar políticas públicas 

progressistas. Por outro lado, convivendo com estas atitudes liberais existe alguma 

ansiedade residual nas suas relações com os membros de grupos minoritários, um 

desconforto decorrente de imagens culturalmente socializadas como negativas 

associadas a eles. É essa ansiedade que é pensada como colorindo as interações dos 

brancos com os negros (e outros exogrupos), denunciando-se em certos indicadores 

comportamentais de evitação e indiferença. No entanto, isso só é susceptível de 

acontecer naquelas situações em que existem normas ambíguas ou contraditórias, 
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porque, então, a reação aversiva pode ser mais facilmente racionalizada como não 

preconceituosa. Onde as normas antidiscriminação são mais salientes, até mesmo 

racistas aversivos devem aderir a elas. 

 Vale salientar algumas diferenças e semelhanças entre esta abordagem e 

algumas das teorias comentadas previamente. Um pouco como os racistas 

“ambivalentes” (Katz & Hass, 1988), os racistas “aversivos” podem realmente querer 

apoiar algumas atitudes intergrupais progressistas sobre questões como transporte e 

ações afirmativas. Tal orientação contrasta com a dos racistas “modernos”, para quem, 

de acordo com Sears (1988) e McConahay (1986) estas são questões-chave devido à sua 

dissonância com valores individualistas tradicionais. Gaertner e Dovidio acreditam que 

o racismo aversivo revela-se inconscientemente, e apenas em situações sem restrições 

normativas óbvias. Devido a isso, existem dificuldades inerentes à medição com um 

instrumento reativo como um questionário. Além disso, há pouca ênfase desse modelo 

em diferenças individuais estáveis de racismo aversivo; ao contrário, presume-se que a 

maioria das pessoas irá exibir reações aversivas em situações particulares 

normativamente ambíguas. Em contraste, como já comentado anteriormente, todas as 

outras abordagens supõem que estas “novas” formas de preconceito são parte de uma 

ideologia conscientemente elaborada, que pode ser medida através de escalas de atitude 

convencionais. Finalmente, na tese do racismo aversivo, como no racismo sutil de 

Pettigrew e Meerten (1995), as principais emoções são o medo, desconforto ou falta de 

simpatia; em algumas das outras abordagens, especialmente na do racismo moderno, o 

afeto subjacente ainda é hostilidade ou antipatia. 

 Em apoio a sua teoria, Dovidio e Gaertner (2004a) dispõem de um número 

considerável de evidências. Algumas delas vêm de ambientes naturais nos quais eles 

têm escutado reações de entrevistados brancos ao receber um falso telefonema de um 
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número “por engano” solicitando ajuda com um carro quebrado. A etnia da pessoa que 

solicita a ajuda é sistematicamente variada. A discriminação é evidente se uma pessoa 

“negra” recebe uma resposta menos atenciosa do que uma pessoa “branca”. Em diversos 

estudos, isto é exatamente o que tem sido observado (e.g., ver Gaertner, 1973; Gaertner 

& Bickman, 1971). Note-se que nesta situação não há fortes orientações normativas 

para indicar que a ajuda deveria ser dada. 

 Em síntese, de acordo com a perspectiva do racismo aversivo (Gaertner & 

Dovidio, 1986), muitas pessoas que, conscientemente, de forma explícita e sincera 

apoiam princípios igualitários e acreditam não serem preconceituosas também 

desenvolvem, através de processos cognitivos (e.g., categorização social), motivacionais 

(e.g., necessidade por status do grupo) e socioculturais (e.g., aprendizado social) 

normais, sentimentos negativos inconscientes e crenças sobre os negros e outros grupos 

historicamente desfavorecidos (e.g., Latinos e mulheres). As atitudes dos racistas 

aversivos são conscientemente igualitárias, mas inconscientemente negativas. A teoria 

do racismo aversivo ainda sugere que o viés contemporâneo se expressa em formas 

indiretas que não ameaçam a autoimagem não preconceituosa do racista aversivo, tais 

como quando um comportamento inadequado não é óbvio ou quando uma resposta 

negativa pode ser justificada com base em algum fator diferente da raça (Dovidio, 

Kawakami, & Beach, 2001). 

 Sobre este aspecto da justificação de comportamentos discriminatórios há muito 

que ser comentado. O fenômeno aqui analisado é a permanência de discriminação 

flagrante em sociedades orientadas por normas, princípios constitucionais e 

procedimentos jurídicos que condenam firmemente a expressão de preconceito e 

atitudes discriminatórias, o que parece ser um grande paradoxo das sociedades 

democráticas. 
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1.5 Discriminação 

A discriminação em suas mais variadas formas (e.g., rejeição, exploração, 

escravidão, extermínio) parece ser uma constante na história das relações humanas 

(Pereira, 2007). Também parece ser constante a existência de argumentos normativos 

para legitimar essas ações. O que tem variado, não obstante, é o tipo de argumento 

usado: na antiguidade o critério era pragmático (escravo era, por exemplo, um 

prisioneiro de guerra); na Idade Média, categorias culturais e religiosas (por exemplo, a 

divisão poderia se dar entre cristãos e hereges, cristãos e judeus, e cristãos e 

mulçumanos); na Idade Moderna, sobretudo com a invenção do conceito de “raça” 

como subtipos humanos, a crença na hierarquia racial passou a ser o principal critério 

associado à legitimação de um sistema econômico baseado na mão de obra escrava 

(Lima, 1995), à institucionalização da segregação das pessoas de cor negra pelo regime 

de Jim Crow no sul dos EUA entre 1890 e 1950, ao apartheid na África do Sul de 1948 

a 1990 e ao holocausto na Alemanha nazista antes e durante a Segunda Guerra Mundial 

(Fredrickson, 2002). Mais recentemente, a justificação da discriminação baseada na 

crença em diferenças biológicas entre grupos humanos têm sido substituída pela crença 

em diferenças culturais profundas e de difícil mudança, mantendo a mesma função 

legitimadora das desigualdades sociais (Vala, Pereira, Lima, & Leyens, 2012).  

 Como apontam Pereira e Vala (2011), essas questões podem ser analisadas no 

âmbito de um problema teórico mais amplo levantado na literatura sobre os mecanismos 

legitimadores da discriminação. Devido às pressões exercidas pela norma do 

antipreconceito, a expressão pública de atitudes preconceituosas tem diminuído, embora 

a discriminação contra grupos minoritários ainda persista e continue apoiada em formas 

mais indiretas e menos abertas de preconceito (e.g., Dovidio & Gaertner, 1996; Harrison 

& Thomas, 2009; McConahay, Hardee & Batts, 1981). Este fenômeno vai ao encontro 
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do paradoxo acima anunciado, agora explicitado de forma mais precisa como uma 

dissociação entre a atitude preconceituosa, suprimida pela norma, e a discriminação 

objetiva contra as minorias sociais. A compreensão desta dissociação exige que sejam 

consideradas várias hipóteses analíticas, propostas por diferentes modelos e abordagens 

teóricas na Psicologia Social. 

 O problema da incoerência empírica da permanência da discriminação em 

contextos antipreconceito pode ser situado no âmbito do conjunto de hipóteses sobre a 

emergência de formas menos tradicionais de expressão do preconceito, como são 

exemplos as hipóteses do preconceito moderno (e.g., McConahay, 1986), do 

preconceito simbólico (e.g., Sears & Henry, 2003), do preconceito ambivalente (e.g., 

Katz & Hass, 1988) e do preconceito sutil (e.g., Pettigrew & Meertens, 1995). Embora 

cada uma dessas hipóteses mantenha a sua especificidade (para uma revisão, ver Lima 

& Vala, 2004), todas partilham da ideia de que indicadores menos diretos do 

preconceito permitem que as pessoas expressem atitudes menos “contaminadas” pela 

conformidade social à norma do antipreconceito. Como consequência, quando 

confrontadas com os indicadores do preconceito sutil, ambivalente ou simbólico, as 

pessoas exprimem atitudes mais preconceituosas do que quando reagem a indicadores 

mais diretos e tradicionais de preconceito (ver, por exemplo, Pettigrew et al., 1998). 

 Deste modo, como afirmam Pereira e Vala (2011), a discrepância observada 

entre a diminuição do preconceito flagrante e a persistência de níveis elevados de 

discriminação objetiva contra minorias sociais estaria dessa forma equacionada: a 

conformidade à norma expressa nas medidas flagrantes do preconceito seria o fator 

explicativo da discrepância. O preconceito não estaria a diminuir; a sua expressão 

pública estaria suprimida pela norma do antipreconceito. 
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 Numa segunda abordagem explicativa para a persistência da discriminação, 

Pereira e Vala (2011) destacam um conjunto de hipóteses analíticas sobre os 

mecanismos legitimadores das desigualdades sociais. Esta abordagem insere-se no 

âmbito de uma ampla linha de pensamento que tem destacado a centralidade dos 

mecanismos de legitimação para a compreensão dos fenômenos sociais (e.g., Johnson, 

Dowd, & Ridgeway, 2006; Thorisdottir, Jost, & Kay, 2009; Tyler, 2010). Essa 

centralidade já havia sido destacada no pensamento filosófico desde há 20 séculos (ver 

Zelditch, 2001), mas só recentemente começou a ser analisada numa perspectiva 

empírica (ver Tyler, 2006). 

 

1.6 Legitimação da Discriminação 

 De fato, e de extrema importância para a proposta desta tese, os processos de 

legitimação são especialmente relevantes nas sociedades democráticas na medida em 

que os comportamentos antinormativos, tais como a discriminação, necessitam ser 

legitimados. Nestas sociedades, os atores sociais necessitam explicar e justificar as suas 

ações (Berger & Luckmann, 1967). Se um ator social se comportar de forma 

discriminatória, o seu comportamento deve estar assente em justificações percebidas 

como legítimas. 

 Na Psicologia Social, a importância da legitimação foi sublinhada por Allport 

(1954) ao descrever a função justificadora desempenhada pelos estereótipos na gênese 

do preconceito. Também Tajfel (1984) alertou para o fato de os estereótipos serem 

frequentemente usados no processo de legitimação das diversas formas de diferenciação 

intergrupal. O estudo deste processo tem sido realizado de forma sistemática por alguns 

paradigmas teóricos, como são exemplos o modelo da justificação-supressão do 

preconceito (Crandall & Eshleman, 2003) e as teorias do racismo aversivo (Gaertner & 
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Dovidio, 1986), da dominância social (Sidanius & Pratto, 1999) e da justificação do 

sistema (Jost & Banaji, 1994). Estas teorias salientam diferentes aspectos que 

caracterizam o processo de legitimação da discriminação. 

 Crandall e Eshleman (2003) foram particularmente importantes por 

especificarem o papel de fatores justificadores na forma como o “preconceito genuíno” 

é expresso em atitudes abertamente preconceituosas. Estes autores levantaram as 

seguintes hipóteses: as pessoas nutrem em si um preconceito genuíno, com grande força 

motivacional; simultaneamente, as pessoas integraram ao seu autoconceito um conjunto 

de valores e crenças não preconceituosos, como os princípios de justiça e de igualdade, 

que funcionam como supressores da expressão do preconceito genuíno; 

consequentemente, as pessoas sentem um conflito entre a necessidade de exprimir o 

preconceito e, ao mesmo tempo, serem coerentes com a sua autoimagem não 

preconceituosa; para solucionar o conflito, as pessoas são altamente motivadas para 

buscar justificações que permitam exprimir o preconceito e não serem publicamente ou 

psicologicamente censuradas. Crandall e Eshleman não chegaram a testar 

empiricamente estas hipóteses. Contudo, Lima-Nunes et al. (2013) demonstraram 

empiricamente que as pessoas buscam justificações aparentemente não preconceituosas 

para justificar o seu comportamento. 

 No que se refere à natureza ideológica dessas justificações, Sidanius e Pratto 

(1999) a destacaram na teoria da dominância social. De acordo com esta teoria, a 

sociedade cria consensos sobre as ideologias que promovem a superioridade de alguns 

grupos sobre outros. As ideologias que promovem a desigualdade são usadas pelos 

atores sociais para a legitimação das desigualdades sociais. Essas ideologias funcionam 

como mitos legitimadores da desigualdade e, estrategicamente, podem ser usadas para 

dar legitimidade ao seu comportamento discriminatório contra minorias sociais. Neste 
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sentido, a função ideológica dos mitos legitimadores é a manutenção da hegemonia dos 

grupos dominantes sobre os grupos dominados, na medida em que servem como 

justificações socialmente mais aceitáveis e “racialmente neutras” para ações 

discriminatórias (para uma revisão detalhada sobre esta teoria, ver Sidanius, Pratto, van 

Laar, & Levin, 2004). 

 As funções motivacionais foram destacadas por Jost e Banaji (1994) na teoria da 

“justificação do sistema”. Essa teoria propõe que as pessoas agem em função de uma 

motivação básica (“a system justifying motive”), que as impulsiona para encontrar 

justificações que legitimam o modo como a vida social está organizada, mesmo que 

essa organização seja desfavorável aos seus próprios interesses ou aos de seu grupo de 

pertença. Por exemplo, a teoria especifica que a motivação para a justificação pode 

levar as pessoas a explicar a pobreza e o fracasso de alguns grupos, e o sucesso de 

outros, ao estabelecer que essas diferenças são legítimas e naturais. Dito de outro modo, 

as pessoas tendem a justificar o status quo ao invés de questionar a legitimidade do 

sistema que produziu as diferenças entre os grupos (ver Jost, Banaji, & Nosek, 2004, 

para uma descrição detalhada desta teoria). 

 Destaca-se novamente a teoria do racismo aversivo (Gaertner & Dovidio, 1986) 

que tem estudado de maneira mais sistemática a influência de fatores justificadores na 

discriminação. Em síntese, esta teoria propõe que os racistas aversivos só discriminam 

quando alguma justificação aparentemente não racista está disponível. A teoria também 

especifica que, nos contextos em que a norma do antipreconceito está saliente, as 

pessoas que se autodefinem como não preconceituosas podem apresentar 

comportamentos discriminatórios, desde que tenham disponível alguma justificação 

aparentemente não preconceituosas para os seus comportamentos (Gaertner & Dovidio, 

2005). De fato, em uma metanálise sobre estudos realizados durante mais de três 
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décadas, Saucier, Miller e Doucet (2005) mostraram que a discriminação contra pessoas 

negras ocorre mais frequentemente quando o ator do comportamento discriminatório 

pode justificar ou racionalizar a sua ação recorrendo a justificações percebidas como 

não “racistas”. 

 Em resumo, a literatura analisada nesta seção converge em direção à hipótese da 

discriminação contra grupos minoritários em contextos antipreconceito ocorrer porque 

justificações consideradas “não preconceituosas” estão disponíveis (e.g., Dovidio & 

Gaertner, 2004a; Lima-Nunes et al., 2013; Costa-Lopes et al., 2013). Como apontam 

Pereira e Vala (2011), as justificações ajudam as pessoas a resolver o conflito social e 

psicológico que é produzido quando ocorre discriminação em contextos em que a 

expressão de atitudes preconceituosas é incoerente com os valores que sustentam a 

norma do antipreconceito (e.g., Crandall & Eshleman, 2003). Seguindo os pressupostos 

da teoria da justificação do sistema (Jost, et al, 2004), o processo de legitimação da 

discriminação pode ser impulsionado por uma motivação geral para a justificação das 

desigualdades sociais. Os elementos que as pessoas estrategicamente usam como 

justificações são os mitos legitimadores, como descrito por Sidanius e Pratto (1999) na 

teoria da dominância social. A síntese dessas propostas é a ideia de que a discriminação 

é legitimada por fatores justificadores. 

Como Jost (2001, p. 90) propôs: “we need reasons and arguments to justify both 

action and inaction. If we behave in an inconsistent or counterattitudinal way, we must 

come up with rationalizations for the departure”. Ainda que as teorias aqui revistas 

tenham apresentado argumentos coerentes e evidência empírica consistente para a ideia 

de que a discriminação depende de processos legitimadores, nenhuma delas procurou 

integrar esses argumentos para compreensão da relação entre o preconceito e a 

discriminação. Na seção a seguir, apresenta-se um modelo em que integra a literatura 
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sobre um tipo específico de relação atitude-comportamento, realçando, sobretudo, os 

mecanismos psicológicos dessa relação, integrando a literatura sobre o papel moderador 

dos fatores normativos com a literatura sobre os processos de legitimação e justificação 

da discriminação. 

 

Modelo da Discriminação Justificada 

 O fenômeno que este modelo procura analisar é a permanência de discriminação 

flagrante em sociedades orientadas por normas, princípios constitucionais e 

procedimentos jurídicos que condenam firmemente a expressão de preconceitos e 

atitudes discriminatórias. De uma forma mais específica, este modelo procura responder 

à seguinte questão: que mecanismos legitimam a discriminação em contextos nos quais 

atitudes e comportamentos preconceituosos são antinormativos? Em outras palavras, 

como é que a discriminação está sendo justificada? (Pereira & Vala, 2011). 

 O problema da relação entre o preconceito e a discriminação foi, desde cedo, 

analisado no quadro mais geral dos primeiros estudos sobre a influência da atitude no 

comportamento (McConahay, 1983). Ainda que os problemas de baixa relação (p.e., 

Boyanowsky & Allen, 1973) ou mesmo de inconsistência (p.e., Berg, 1966) entre 

medidas de preconceito e de discriminação também tenham sido verificados, a relação 

entre essas medidas tem sido menos problemática (p.e., Wagner, Hewstone & Machleit, 

1989) do que se poderia esperar da relação entre uma atitude e um comportamento (para 

uma revisão ver Crosby, Bromley, & Saxe, 1980). 

 De fato, Dovidio, Brigham, Johnson e Gaertner (1996) verificaram, numa 

metanálise, que a relação preconceito-discriminação tinha magnitude moderada (r = 

0,32). Do mesmo modo, Schutz e Six (1996) constataram, também numa meta-análise, 

que além dessa relação ser substancial (r =0,36), varia em função de alguns 



64 

 

moderadores (p.e., o tipo de comportamento, os grupos alvos, o tipo de medida e o 

intervalo de tempo entre as medidas). Enquanto a literatura sobre a relação atitude-

comportamento tem conseguido especificar quando as atitudes predizem o 

comportamento (p.e., Fishbein & Ajzen, 1975) e apresentar algumas hipóteses sobre 

como este processo ocorre (para uma revisão, ver Eagly & Chaiken, 1998), a literatura 

sobre a relação preconceito-discriminação ainda não tinha apresentado nenhuma teoria 

que especificasse quando e como o preconceito leva à discriminação (para uma revisão, 

ver Fiske, 1998, 2000). 

 Para preencher esta lacuna, um grupo de pesquisadores propôs um conjunto 

articulado de hipóteses que designaram de Modelo da Discriminação Justificada (MDJ, 

ver Pereira, Vala, & Costa-Lopes, 2010; Pereira, Vala, & Leyens 2009). Esse modelo 

insere-se no âmbito do problema da legitimação das desigualdades sociais levantado 

pelas teorias da dominância social, da justificação do sistema, do racismo aversivo e da 

justificação-supressão do preconceito (ver Crandall & Eshleman, 2003). O modelo 

apresenta um conjunto de predições sobre como fatores justificadores representam o 

mecanismo através do qual o preconceito leva à discriminação e sobre as condições 

normativas nas quais este processo ocorre. Propõe-se que, se a discriminação contra 

grupos minoritários ainda persiste, mesmo sob a pressão de um padrão normativo que 

condena o preconceito, discriminar com base no preconceito deve ser psicologicamente 

incoerente. Nestas condições, a relação entre o preconceito e a discriminação necessita 

ser justificada. Por outro lado, se existem normas que estão associadas com a 

discriminação, discriminar a partir de critérios raciais não deve ser psicologicamente 

incoerente quando essas normas estiverem ativadas, isto é, nestas condições a relação 

entre e o preconceito e a discriminação não necessita de ser justificada (Pereira, 2007). 
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 Deste modo, são propostas duas hipóteses: a hipótese 1 prevê que o efeito do 

preconceito na discriminação é mediado por fatores justificadores, como são exemplos 

os mitos legitimadores propostos por Sidanius e Pratto (1999) na teoria da dominância 

social. A segunda hipótese prevê que o efeito mediado pelas justificações é moderado 

pela saliência da norma do antipreconceito, como é exemplo o valor da igualdade 

(Dovidio & Gaertner, 2004b). A seguir, estas hipóteses são analisadas. 

 Hipótese 1 – o papel mediador de fatores justificadores – o modelo propõe a 

hipótese de que a relação entre preconceito e discriminação é mediada por fatores 

justificadores da discriminação. Especificamente, prevê-se que quanto mais forte é o 

preconceito, maior será a motivação das pessoas para encontrar mitos legitimadores que 

possam servir como justificação para discriminar. Consequentemente, quanto mais as 

pessoas recorrem a esses mitos, mais facilmente estão dispostas a discriminar membros 

de grupos minoritários. É nesse sentido que as justificações atuam como mediadoras da 

relação entre preconceito e discriminação (Pereira & Vala, 2011). 

 De acordo com o MDJ, as pessoas usam estrategicamente diferentes tipos de 

ameaça consoante o tipo de política discriminatória que apoiam. A ameaça funciona 

como justificação porque não evoca diretamente a ideia de hierarquia racial (um 

argumento percebido como ilegítimo para discriminar), mas pode ser percebida como 

uma reação natural em defesa dos interesses e da sobrevivência do endogrupo (um 

argumento percebido como legítimo para discriminar). Assim, baseiam-se em 

percepções de ameaça realista e em percepções de ameaça simbólica. 

 Hipótese 2 – o papel moderador das normas sociais – o MDJ propõe que nos 

contextos em que a norma do antipreconceito está saliente, a discriminação é o resultado 

de um processo psicossocial no qual o preconceito ativa ou facilita o uso de 

justificações que fazem com que a discriminação seja percebida como legítima e justa. 



66 

 

Neste sentido, se a discriminação contra grupos minoritários ainda persiste, mesmo sob 

a pressão de um padrão normativo que condena o preconceito, discriminar com base no 

preconceito deve ser incoerente quando a norma do antipreconceito está presente. 

Nestas condições, a relação entre o preconceito e a justificação necessita ser justificada. 

 Por outro lado, se existem normas que estão associadas à discriminação, 

discriminar a partir de critérios preconceituosos não deve ser incoerente quando estas 

normas estiverem presentes, isto é, nestas condições a relação entre o preconceito e a 

discriminação não necessita ser justificada. Portanto, o MDJ propõe a hipótese de que o 

papel mediador que as justificações desempenham na relação entre o preconceito e a 

discriminação é moderado pela saliência da norma do antipreconceito (Pereira & Vala, 

2011). 

 Destarte, o MDJ demonstra que não existe paradoxo na persistência ou mesmo 

no aumento da discriminação nas sociedades democráticas, uma vez que a ação 

discriminatória continua a ser motivada pelo preconceito, mesmo que o mecanismo 

através do qual isto ocorre seja indireto. Em outras palavras, o MDJ propõe que a 

discriminação justificada é apenas aparentemente livre de preconceito na medida em 

que o uso de justificações é uma função do preconceito. 
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CAPÍTULO 2. PSICOLOGIA SOCIAL DA LINGUAGEM 
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 A linguagem é um poderoso sistema simbólico que oferece um rico repertório de 

termos lexicais e formas gramaticais onde praticamente cada enunciado reflete uma 

escolha para o que se fala. Além disso, a linguagem implica um gradiente de 

conotativos, significados avaliativos, de tal forma que qualquer pronunciamento 

transmite algum grau de aceitação ou rejeição, aproximação ou evitação. Não é, 

portanto, nenhuma surpresa que declarações sobre pessoas e grupos podem ter um 

impacto potencialmente forte nos estereótipos sociais (Fiedler & Schmid, 2003). 

 Embora a linguagem não tenha um status sistemático em livros, monografias, 

pesquisas e revisões de pesquisa sobre estereótipos (Dovidio & Gaertner, 1986; Mackie 

& Hamilton, 1993), os dois sistemas representacionais, linguagem e estereótipos, 

originam-se de um mesmo processo de aprendizagem social e interação. Décadas atrás, 

pioneiros na psicologia dos estereótipos observaram que os estereótipos étnicos são 

muitas vezes adquiridos durante a infância, com pouco contato direto com os grupos-

alvo (Brigham, 1971; Gardner, Taylor, & Feenstra, 1970). Tais estereótipos não são 

baseados em experiências de primeira mão, mas em informações de segunda mão, que 

normalmente são transmitidas pelo sistema simbólico mais eficaz de seres humanos, a 

linguagem. Do ponto de vista ontogenético, os estereótipos são, obviamente, 

codificados na linguagem antes de serem codificados em memórias infantis (Fiedler & 

Schmid, 2003). 

 Assim, esta área de pesquisa que se preocupa com avaliações sociais de 

linguagens e estilos de fala é denominada de “atitudes linguísticas”. A tradição de 

pesquisa das atitudes linguísticas começou a ganhar mais força na década de 1960 até os 

anos 1980, devido ao trabalho seminal de Labov (1966) e Lambert (1967, ver Giles & 

Coupland, 1991), mas foi tomada por um período relativamente silencioso na década de 

1990 até o início dos anos 2000. Esse tema está novamente em vigor e comanda uma 
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atenção interdisciplinar renovada (e.g, Gluszek & Dovidio, 2010a; Grondelaeers, van 

Hout, & Steggs, 2010; Heaton & Nygaard, 2011; Kinzler, Corriveau, & Harris, 2011; 

Rakić, Steffens, & Mummendey, 2011; Reid, Zhang, Anderson, Gasiorek, Bonilla, & 

Peinado, 2012) além de proporcionar um alavanque teórico (e.g., Dovidio & Gluszek, 

2012; Giles, 2011; Giles & Rakić, 2012; Giles & Marlow, 2011). 

 Pessoas facilmente formam impressões de outras pessoas durante a interação 

social (Goffman, 1959). Além de símbolos visuais, tais como gênero, idade e etnia, a 

língua desempenha um papel crucial, e muitas vezes um papel primário (Rakić et al, 

2011) na forma como as pessoas percebem e avaliam umas as outras (e.g., Gallois & 

Callan, 1981; Gallois, Callan, & Johnstone, 1984; Giles & Marlow, 2011). Língua 

falada é inerentemente variável em todos os níveis, incluindo pronúncia, gramática e 

vocabulário. Embora alguma parte dessa variabilidade reflita diferenças idiossincráticas 

entre os diferentes falantes, uma parcela significativa da mesma é sistemática e reflete 

as diferenças regionais, sociais e contextuais no uso da linguagem (Lippi-Green, 1997). 

Como resultado desses padrões estruturados de uso da língua, as formas linguísticas 

podem se tornar decisivas para as identidades sociais dos falantes (ver Scherer & Giles, 

1979; Silverstein, 2003). 

 A este respeito, e de maior importância para a proposta desta tese, a utilização de 

determinados idiomas, sotaques (i.e., variedades linguísticas marcadas por uma 

pronúncia específica) e dialetos (i.e., as variedades linguísticas marcadas por uma 

gramática específica e vocabulário, para além da pronúncia) podem transmitir uma 

quantidade significativa de informação social sobre os falantes, tais como a sua 

distribuição geográfica, etnia e classe social, bem como os estereótipos atribuídos a 

respeito de seus traços (Callan & Gallois, 1987; Giles & Billings, 2004; Fuertes et al., 

2012; Gluszek & Dovidio, 2010a). Ademais, pesquisas recentes sugerem que a maneira 
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como uma pessoa fala tem sido um sinal importante na identificação da pessoa como 

membro do exogrupo (Edwards, 1999; Giles & Johnson, 1987; Gluszek & Dovidio, 

2010a; Lippi-Green, 1997). Assim, quando faltam sinais visíveis para distinguir como 

membros do endogrupo ou do exogrupo, as pessoas usam linguagem e sotaque para 

detectar essa distinção (Kinzler, Shutts, DeJesus, & Spelke, 2009). 

 Ademais, mesmo quando as características visíveis estão presentes, as pessoas, 

não obstante, se voltam para a linguagem – não para a aparência – para categorizar uma 

pessoa como pertencendo ou não ao exogrupo (Hansen, Rakić, & Steffens, 2012; Rakić 

et al., 2011). Segundo Kinzler et al. (2009), essa tendência pode derivar do fato de que 

ao longo da história as pessoas viviam numa tamanha proximidade que aqueles que 

fisicamente pareciam muito semelhantes a eles, mas muitas vezes diferiam em pistas 

auditivas, seja falando um idioma diferente, dialeto ou com um sotaque diferente. 

Assim, a única forma de distinguir um amigo de um inimigo potencial era ouvir de 

perto. Pesquisas mostram que de fato as pessoas são extremamente sensíveis aos sinais 

de estranheza, detectando discursos não nativos em milissegundos (Flege, 1984). 

 Deste modo, de acordo com o que os pesquisadores têm demonstrado, parece ser 

que o sotaque de uma pessoa é uma importante pista social que ativa o processo de 

categorização social de maneira a classificar o falante como membro do endogrupo ou 

do exogrupo. Vale salientar que esta pista social pode ser tão eficaz ou até melhor do 

que a aparência física para desencadear o processo de categorização (Rakić et al., 2011). 

De fato, existe uma robusta literatura mostrando que as vozes dos falantes são potentes 

pistas para que os ouvintes façam uso dos processos de categorização social, formação 

de estereótipos e de impressões acerca dos falantes (Ko et al., 2006, 2009). De todas as 

pistas vocais investigadas (por exemplo, tom de voz e velocidade da fala), os sotaques 
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têm recebido, sem dúvida, a maior atenção empírica e são reconhecidos talvez como o 

significado social mais aplicado em diferentes culturas (Fuertes et al., 2012). 

 

2.1 Sotaque 

 Sotaque refere-se a um modo de pronúncia (Giles, 1973). O que as pessoas têm, 

ou melhor, são atribuídas como tendo, o chamado "sotaque", tem sido uma questão 

social e preocupação na linguagem cotidiana, na cultura popular, e em muitos contextos 

profissionais há muito tempo. Qualquer que seja o indivíduo, ele tem sido diariamente o 

destinatário de comentários, alguns bem-humorados e outros depreciativos, sobre o seu 

“sotaque”. Em outras palavras, como uma pessoa fala e seus significados importantes, 

juntamente com reações e decisões que eles armazenam são questões 

incontestavelmente significativas no que se refere à comunicação (Giles & Marlow, 

2011).   

  O fato de as pessoas confiarem tanto na voz e linguagem, quando se trata de dar 

sentido aos outros não deve ser muito surpreendente se considerar que a audição é o 

primeiro sentido totalmente desenvolvido e utilizado por recém-nascidos (Crystal, 2005; 

Mehler, Bertoncini, Barrière, & Jassik-Gerschenfeld, 1978). Na verdade, Nazzi, Juscyk, 

e Johnson (2000) observaram que as crianças americanas a partir dos cinco meses de 

idade já são sensíveis a variações dialéticas (ver também, Kinzler, Dupoux, & Spelke, 

2007). Essas crianças parecem já ter desenvolvido um sistema de som de referência para 

o Inglês que as ajuda imediatamente a perceber e reagir se sotaques diferentes (e.g., 

italiano ou espanhol) são apresentados ao lado de sua língua nativa. Assim, as conexões 

língua-som feitas durante o processo de aprendizagem da língua nativa continuam a 

desempenhar um papel central em toda a vida de comunicação. Isso representa um 

obstáculo a superar quando se trata do aprendizado de uma segunda língua em um ponto 
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mais tarde na vida, especialmente quando os sotaques são, supostamente, muito mais 

difíceis de mudar (Lippi-Green, 1997). 

 Assim, com a idade de cinco anos, sotaques podem ser tão potentes nas 

avaliações sociais das crianças como o sexo ou a cor da pele. Neste sentido, os estudos 

mostram que as crianças preferem amigos do grupo com o mesmo sotaque, 

independentemente da sua raça (Kinzler, Shutts, DeJesus & Spelke, 2009) e também 

atribuem maior confiança para os falantes de línguas nativas (Kinzler et al., 2011). 

Além disso, essas preferências não são movidas por compreensão prejudicada dos 

sotaques não nativos, mas sim por uma simples preferência para o sotaque próprio de 

cada um. Consequentemente, como argumentam Kinzler, Shutts, e Correll (2010), 

parece ser que as crianças têm uma tendência natural a usar a linguagem – e até mesmo 

o sotaque – como um mecanismo social significativo para organizar o mundo social à 

sua volta. 

 Além disso, estudos com crianças são importantes para a compreensão de como 

atitudes linguísticas são aprendidas e desenvolvidas (para um modelo de socialização de 

atitudes linguísticas, ver Bradac & Giles, 1991). Em um estudo francês realizado por 

Girard, Floccia e Goslin (2008), crianças com idade de 5 ou 6 anos eram muito boas em 

diferenciar variações entre as línguas (ou seja, discurso nativo versus estrangeiro), 

embora elas pareciam não notar diferenças dentro da própria língua (ou seja, sotaque 

francês do norte e do sul). Várias explicações podem ser responsáveis por este 

fenômeno. Em primeiro lugar, existem muito mais variações entre os diferentes idiomas 

do que dentro de cada um deles. Segundo, nessa idade, as crianças começam a 

desenvolver identidades nacionais, portanto, pode ser mais relevante para elas distinguir 

variedades “nós” versus “eles” do que para distinguir formas em sua própria língua. 

Este efeito diminui com a idade: enquanto o conhecimento aumenta a diferenciação 
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regional, a diferenciação entre nativos e estrangeiros continua a ser altamente 

persistente ao longo da vida (Giles & Rakic, 2012). 

 

2.2 Questões de padronização ou não padronização 

 Durante a história do seu desenvolvimento, linguagens normalmente passam por 

um processo chamado de padronização. O que isto significa é que, de muitas variedades 

diferentes da mesma língua (por exemplo, diferentes dialetos), uma forma única de 

definir a gramática, ortografia e pronúncia é estabelecida. 

 A noção de língua padrão parece ser muito natural nas mentes das pessoas e 

ainda é, na verdade, uma construção artificial, sendo como consequência, muitas vezes 

referida como o mito de uma língua padrão (Lippi-Green, 1997). Exemplos de 

variedades padrão seriam o português falado pelos atores e jornalistas da televisão, a RP 

(comumente referida como “a Rainha ou Inglês BBC”), francês parisiense e espanhol 

castelhano, enquanto falantes fora do padrão seriam aqueles que falam variedades mais 

regionais ou não nativas de línguas (Gluszek & Dovidio, 2010b). Geralmente, as 

variedades de linguagem padrão concedem às pessoas acesso a fóruns políticos, 

econômicos e educacionais e oportunidades, enquanto os falantes de variedades de 

linguagem não padrão são confrontados com estigmatização (Gluszek & Dovidio, 

2010a), o padrão é ainda mais pronunciado para falantes não nativos do que para 

falantes do sotaque regional. Além disso, falantes de sotaques não nativos relataram 

sentimentos de pertença mais baixos com os EUA, e esse efeito pode ser mediado por 

problemas percebidos na comunicação (Gluszek & Dovidio, 2010b). Por outro lado, em 

outro estudo recente desenvolvido na Holanda, o fato de ter um sotaque padrão não é 

tão evidente sobre diferentes variedades regionais de padrão holandês (Grondelaers et 

al., 2010). 
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 A noção de língua ou sotaque padrão é bastante problemática, mas mais ainda é 

a noção “falar sem sotaque” ou “ausência de sotaque”. Em muitos exemplos da vida 

cotidiana, falantes com sotaque não padrão são aqueles acusados de ter “um sotaque”. 

Consequentemente, nos EUA, por exemplo, um número crescente de cursos e 

workshops estão sendo oferecidos com a promessa de ajudar os falantes do sotaque não 

padrão a perderem seu sotaque. Enquanto à primeira vista não parece ter nada de muito 

errado, na verdade isso negligencia o quão relativo e altamente dependente do contexto 

é essa noção. 

 

2.3 Compreensão dos sotaques 

 Diferentes interpretações têm sido propostas para explicar porque falantes com 

sotaque não padrão são avaliados menos favoravelmente do que falantes do sotaque 

padrão. Algumas dessas interpretações, um tanto provocativas, têm argumentado que 

falantes não nativos são rebaixados não tanto por causa do preconceito social ou por 

estereótipos pré-existentes, mas sim devido ao aumento da carga cognitiva 

experienciada pelos ouvintes a fim de entenderem as mensagens com sotaque não 

padrão (Lev-Ari & Keysar, 2010). Enquanto este argumento pode ser relevante em 

tarefas onde uma pessoa tem que discriminar rapidamente uma breve declaração 

ambígua como verdade ou não, é menos provável que o mesmo se aplique em encontros 

da vida social, onde outras informações sobre o falante podem estar presentes e quando 

amostras de fala são mais longas, oferecendo assim mais tempo para se acostumar a 

essa variedade de linguagem. Curiosamente, é esta ideia do “incompreensível” que é um 

argumento central da ideologia da linguagem padrão; a justificação e racionalização de 

porque falantes não padrão (e não nativos) são de alguma forma “inferiores” (ver). Não 

obstante, segundo a proposta da presente tese, essas justificações ou racionalizações de 
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que um determinado sotaque é incompreensível, na verdade parecem ser formas de 

legitimar a discriminação contra o membro do exogrupo (o falante não padrão ou não 

nativo), não pelo seu sotaque em si, mas sim pela posição grupal que ele ocupa na 

sociedade (membro do endogrupo ou do exogrupo). Deste modo, segundo a proposta 

desta tese, a avaliação negativa do sotaque não padrão pode ser usada para justificar a 

discriminação contra o alvo de maneira a legitimar esse comportamento e não o ver 

como discriminatório.  

 Dovidio e Gluszek (2012) consideram a discriminação de falantes fora do padrão 

como resultado do uso de sotaque (não padrão) e comportamento não verbal que 

causam disfluência e aumentam vieses intergrupais nos ouvintes. Para estes estudiosos, 

parece que o sotaque (não padrão) e o comportamento não verbal facilitam o viés 

intergrupal porque aumentam a força dos limites intergrupais e desta forma contribuem 

para interações disfluentes. Mesmo que este modelo reconheça parcialmente a 

percepção enviesada dos outros, ao mesmo tempo, ele se baseia na noção de que há algo 

essencialmente disfluente nos falantes não padrão que causam menor compreensão. 

Contudo, essa visão é bastante problemática por ao menos duas razões. Primeiro, 

pesquisas sugerem que embora sotaques desconhecidos possam inicialmente 

interromper o processo de fluência, a adaptação e normalização seguem rapidamente e 

os participantes demonstram uma completa recuperação na velocidade de 

processamento (Floccia, Goslin, Girard, & Konopczynski, 2006), algumas vezes depois 

de expostos a somente duas a quatro sentenças (Clarke & Garret, 2004). Segundo, não 

somente se assume que um ouvinte é como um receptor objetivo de uma mensagem, 

mas também negligencia outros aspectos que são conhecidos por influenciar as 

percepções das pessoas, como as identidades sociais e as emoções despertadas. Neste 

sentido, a presente tese defende a ideia de que a discriminação de falantes de sotaques 
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não padrão pode ser explicada de acordo com as relações intergrupais existentes entre 

os grupos, e não devido a uma mera disfluência na comunicação. 

 Especificamente, a presente tese defende que a discriminação com base no 

sotaque do alvo ocorrerá somente quando a categoria social eliciada por este sotaque 

tiver uma conotação negativa para o observador. Em outras palavras, a mera 

categorização endogrupo ou exogrupo ativada pelo sotaque não é suficiente para levar à 

discriminação, esta só ocorrerá quando a categoria social for alvo de preconceito já 

existente para com o grupo do alvo. Deste modo, pensa-se que a discriminação com 

base no sotaque do alvo só ocorrerá em indivíduos preconceituosos. 

 

2.4 Principal metodologia no estudo do sotaque 

 Um número razoável de técnicas tem sido adotado para estudar as atitudes 

linguísticas relacionadas aos sotaques, tais como a eliciação direta delas a partir de 

rótulos conceituais de variedades linguísticas e de mapas de variação linguística e 

significado social (ver Preston, 1993, 1998; Ryan, Giles & Hewstone, 1988). Entretanto, 

a mais popular delas é a técnica do disfarce combinado (Machted-guise technique, 

MGT) desenvolvida por Lambert, Hodgson, Gardner e Fillenbaum (1960), e desde então 

adotada em muitas culturas. A MGT foi criada para explorar as formas em que a 

linguagem de um falante, dialeto ou sotaque, influenciam nas atribuições de traços ao 

falante (Lambert et al., 1960), e o trabalho nesse sentido continua até os dias atuais 

(e.g., Cargile, Takai, & Rodriguez, 2006; Dailey, Giles, & Jansma, 2005; Garrett, 

Coupland, & Williams, 2003; Gluszek & Dovidio, 2010b). 

 Os experimentos com a MGT apresentam aos ouvintes passagens ou expressões 

vocais lidas por pessoas bilíngues ou que falam mais de um dialeto, as quais conseguem 

adotar vários disfarces de variedades linguísticas específicas. Este procedimento tem a 
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vantagem do controle experimental, uma vez que todas as variáveis estranhas (e.g., 

investimento prosódico, paralinguístico e emocional) são supostamente mantidas 

constantes através dos disfarces evocados. Em outras palavras, e embora não esteja 

isenta de críticas ao longo dos anos (ver Grondelaers et al., 2010), a técnica assegura 

que diferenças entre os disfarces são baseadas em características da variedade da 

linguagem per se, ao invés de ser devido a diferenças vocais que frequentemente 

existem entre os falantes (Fuertes et al., 2012).  

 Contudo, esta técnica também tem suas limitações, uma vez que muito 

raramente uma pessoa conseguirá falar mais de uma língua e, principalmente, mais de 

um sotaque de forma autêntica, como é o caso dos estudos desenvolvidos nesta tese em 

que se trabalha com duas variações altamente distintas de uma mesma língua, o 

português de Portugal e o português do Brasil. 

 Neste sentido, na presente tese utiliza-se a técnica “verbal guise”, a qual utiliza 

indivíduos diferentes para cada condição do sotaque. Embora esta técnica seja criticada 

pela potencial falta de controle sobre as variações em características paralinguísticas 

(e.g., tom de voz) entre os diferentes falantes, ela tem a importante vantagem de 

empregar sotaques naturais ao invés de sotaques falsos, os quais podem representar 

apenas estereótipos dos falantes (Edwards, 1982).  

 

2.5 O valor do sotaque não padrão 

 No que concerne à avaliação que os indivíduos têm sobre o sotaque “não 

padrão”, em traços de atratividade social e benevolência, como simpatia, falantes do 

sotaque não padrão têm conseguido melhores avaliações, ainda que nem sempre de 

forma consistente (por exemplo, Dailey et al., 2005, para uma meta-análise, ver Fuertes 

et al., 2012). De fato, o valor atribuído ao sotaque britânico (estrangeiro) nos EUA e, em 
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contrapartida, o sotaque americano na Austrália são casos ilustrativos desse ponto 

(Stewart, Ryan, & Giles, 1985; Bayard, Weatherall, Gallois, & Pittam, 2001). Além 

disso, falantes do sexo masculino com sotaque não padrão foram percebidos como mais 

masculinos e considerados mais hábeis em tarefas de trabalho manual (Giles, Henwood, 

Coupland, & Harriman, 1992). Neste sentido, quando a identidade endogrupal e 

lealdade são salientes, sotaques fora do padrão podem ter prestígio encoberto para 

alguns de seus falantes (Marlow & Giles, 2008; Ryan, 1979). Este efeito está em 

consonância com o modelo de conteúdos estereotípicos de Fiske et al. (2002), que 

mostram como grupos estigmatizados (e.g., pessoas idosas) compensam sua falta de 

competência atribuída por atribuições elevadas de simpatia (warmth). No entanto, 

trabalhar nesta tradição tem, até esta data, como foco a classificação dos rótulos 

conceituais de diferentes grupos sociais (por exemplo, Fiske et al., 2002), e não 

características vocais invocadas deles. A questão que surge (ver Ryan, 1979) é por que 

variedades de linguagem fora do padrão persistem mesmo sendo estigmatizadas? Além 

do poder que a aprendizagem nos primeiros anos de vida tem, uma explicação plausível 

para essa pergunta é fornecida pelo papel que a língua desempenha para a identidade 

social. 

 As pessoas são cognitivamente complexas e têm, simultaneamente, (ou são 

atribuídas como tendo) diferentes identidades sociais para recorrer, sendo as identidades 

sociais (positivas) cruciais para o seu bem-estar. A teoria da identidade social (SIT; 

Tajfel & Turner, 1979) aborda questões de identidade e fornece uma estrutura teórica 

frutífera para compreender atitudes linguísticas, tanto com relação ao falante quanto ao 

ouvinte. A teoria da identidade etnolinguística (ELIT, ver Giles & Johnson, 1981, 1987) 

– uma teoria orientada para a linguagem baseada na SIT e na teoria de acomodação da 

comunicação – ressalta o vínculo linguagem-identidade. Segundo este modelo, a língua 
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desempenha funções psicológicas centrais de reforço da identidade social positiva de 

um falante, especialmente com relação à etnia. Portanto, não é de surpreender que uma 

variedade de língua utilizada pelas pessoas é um sinal muito forte na determinação de 

quem é um membro do endogrupo ou do exogrupo (Yzerbyt, Leyens, & Bellour, 1995). 

Em relação a este último exemplo, participantes mostraram um efeito de exclusão forte 

(ou seja, mais prontamente excluíram os falantes com um sotaque não claramente 

identificável) quando lhe pediram para identificar outros membros do endogrupo. 

Consequentemente, os encontros podem ser considerados mais em termos intergrupais 

quando as duas partes não reconhecem uns aos outros como indivíduos, mas como 

membros de (diferentes) grupos sociais (ver Cargile & Giles, 1997). 

 Assim, enquanto poderá ser objetivamente difícil parar de falar com um sotaque 

não padrão (ou não nativo), de um ponto de vista sociopsicológico isso pode ser 

realmente contraproducente até mesmo para tentar, porque o sotaque constitui uma parte 

fundamental da identidade social de um indivíduo e da sua herança cultural. Na 

verdade, identidades sociais positivas são essenciais para assegurar autoestima positiva 

e bem-estar (Tajfel, 1981). Como previamente estabelecido, falantes de sotaque não 

padrão (especialmente imigrantes) ao longo do tempo podem se sentir menos 

pertencendo à sociedade de acolhimento e, como resultado, terem uma experiência de 

alienação e empobrecido da imagem endogrupal. No entanto, isto poderia ser mediado e 

atenuado pela identificação com o próprio endogrupo de falantes do seu sotaque não 

padrão. Isto foi apoiado por um grupo de afro-americanos que relataram estar sendo 

alvo de discriminação de maneira a influenciar negativamente o seu bem-estar, mas, ao 

mesmo tempo, promovia uma identificação mais forte com o endogrupo que, por sua 

vez, ajudou a restaurar um positivo bem-estar (Branscombe, Schmitt, & Harvey, 1999; 

ver também Wright & Bougie, 2007). 
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 A percepção negativa dos estereótipos frente à fala com um idioma diferente ou 

um sotaque não padrão envolve vários aspectos. Indivíduos que têm um sotaque não 

nativo ou regional são vistos como menos inteligentes e competentes do que pessoas 

com o sotaque padrão, e como falando uma linguagem pobre (para uma revisão, ver 

Gluszek & Dovidio, 2010a). Pesquisas têm identificado três dimensões nas quais as 

avaliações tendem a convergir: status social (inclui avaliações sobre a inteligência, 

competência, ambição, educação e classe social do falante), solidariedade (inclui 

avaliações sobre a similaridade do falante com o ouvinte, atratividade, benevolência e 

confiança) e dinamismo (refere-se ao nível de atividade e vivacidade do falante; Fuertes, 

et al., 2012) (ver também Giles & Billings, 2004; Mulac, Hanley, & Prigge, 1974; Zahn 

& Hopper, 1985). Falantes com sotaque não padrão tendem a ser classificados como 

tendo baixo status, especialmente quando seus sotaques são percebidos como difíceis de 

compreender (Bresnahan, Ohashi, Nebashi, Liu, & Shearman, 2002). Embora tais 

falantes sejam algumas vezes percebidos com escores mais altos na dimensão de 

solidariedade, uma recente meta-análise concluiu que, em geral, falantes do sotaque não 

padrão são avaliados mais negativamente do que os falantes do sotaque padrão em todas 

as três dimensões: status, solidariedade e dinamismo (ver Fuertes et al., 2012). 

 Isso evidencia que a sensibilidade para outras origens linguísticas tem 

consequências reais para os falantes e ouvintes igualmente. As atitudes das pessoas para 

aqueles que falam de maneira diferente tendem a ser negativas (Gluszek & Dovidio, 

2010a) e resultam em estereótipos, preconceitos e discriminação em todos os aspectos 

da vida cotidiana, incluindo a educação, o emprego e os meios de comunicação (Lippi-

Green, 2012). Atitudes influenciam as políticas de linguagem, que por sua vez, podem 

atenuar ou agravar as consequências negativas de falar de uma forma não padrão 

(Padilla et al., 1991). 
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 De maior importância, o sotaque não somente torna acessível a categorização 

endogrupo-exogrupo, como também permite aos indivíduos avaliarem a extensão na 

qual a qualidade do sotaque se ajusta à maneira de falar mais desejável socialmente. 

Neste sentido, a discriminação baseada na percepção de qualidade do sotaque difere da 

discriminação étnica ou racial (Goto, Gee, & Takeuchi, 2002), de forma que a maneira 

como uma pessoa fala é usada como base para avaliações arbitrárias e, ao contrário de 

outras formas de discriminação, é comumente aceita e percebida como legítima na 

sociedade (Gluszek & Dovidio, 2010a). Como aponta Lippi-Green (1997), indivíduos 

não sentem remorso em discriminar com base na língua, porque eles agem como se o 

sotaque fosse um critério decisivo para a exclusão, uma desculpa para se afastar e 

recusar reconhecer o outro. Deste modo, parece razoável pensar que a percepção dos 

indivíduos sobre a qualidade do sotaque do alvo pode funcionar como uma razão 

justificável para o comportamento discriminatório contra este alvo, de maneira que os 

indivíduos veem seu comportamento como correto e legítimo. A seguir, serão discutidas 

três áreas – educação, mídia e emprego – onde falar com um idioma diferente ou com 

um sotaque “não padrão” importa. 

 

Educação 

 O mito da linguagem ou sotaque padrão (Dragojevic, Giles & Watson, 2013; 

Lippi-Green, 2012) está profundamente enraizado nos sistemas educacionais na maioria 

dos países das Américas (Hornberger, 2000; Lippi-Green, 2012). Desde cedo, as 

crianças aprendem não só a ler e escrever, mas também a discernir o caminho certo para 

ler, escrever e falar. Normalmente, apenas uma forma de escrita e idioma - a que já é 

considerada como o padrão para dado idioma – é imposta como a apropriada para uma 

criança se aperfeiçoar (Gluszek & Hansen, 2013). Mesmo nos países que apoiam 
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abertamente a educação bilíngue e multilíngue como o Canadá (e.g., Bourhis, 

Montaruli, & Amiot, 2007) e em diversos países da América Latina (México, 

Guatemala, Peru ou Bolívia; Mar-Molinero, 1995), uma única linguagem é a que muitas 

vezes proporciona mais prestígio social. 

 Embora haja uma aparente aceitação das variedades linguísticas existentes em 

cada país, essa aceitação e respeito aparente rapidamente muda para a recomendação de 

que todos os alunos deveriam aprender “a língua de comunicação mais ampla”. Países 

latino-americanos desenvolveram políticas similares na época da colonização com o 

“imperialismo linguístico” espanhol e português (Rajagopalan, 2005). Entretanto, nas 

últimas décadas esses mesmos países começaram a reconhecer a importância da 

diversidade cultural, valorizando locais e línguas, principalmente indígenas (Chareille, 

2003). Em busca de uma nova identidade nacional diferente do pós-colonial, alguns 

países começaram a reconhecer bilinguismo e multietnicidade como partes importantes 

da política de identidade (Hornberger, 2000; Plaza Martínez, & Albó, 1989). Eles 

iniciaram programas de educação indígena bilíngue em escolas espanholas, por 

exemplo, a língua Maya na Guatemala ou a Quechua e Aymarain no Peru, Equador e 

Bolívia (Cummings & Tamayo, 1994; Hornberger, 2000). Entre outros objetivos, o 

objetivo da educação bilíngue nesses países de língua espanhola é salvar as línguas 

indígenas da extinção e ajudar as populações indígenas a se tornarem mais fluentes no 

espanhol. No entanto, os céticos argumentam que essas metas não estão sendo 

cumpridas e línguas indígenas ainda têm menor status quando comparadas ao Espanhol 

e Português (Niño-Murcia, 2003). 

 Uma das principais razões pelas quais as variedades não padrão de linguagem e 

pronúncia são desencorajadas nos sistemas educativos nas Américas é que as crianças 

que crescem falando de maneira diferente enfrentam uma série de desvantagens quando 
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entram na idade adulta jovem, dos preconceitos do sistema de ensino superior para a 

discriminação no local de trabalho. Como se discute posteriormente, essas preocupações 

não são infundadas. No entanto, a subscrição com a ideologia da linguagem padrão, ou 

a “linguagem de comunicação mais ampla”, na educação é parcialmente responsável 

pela criação de sociedades em que as variedades linguísticas não são aceitas (Lippi-

Green, 2012). 

 

Mídia  

 O mito de uma linguagem ou sotaque padrão e concepções estereotipadas 

associadas com formas não padrão também são perpetuadas pela mídia. A exposição a 

tais representações estereotipadas começa cedo nos países de língua inglesa através de 

desenhos animados e filmes da Disney (Lippi-Green, 2012). Por exemplo, na versão 

original em Inglês de Aladdin, os personagens principais falam com sotaque americano, 

mas os personagens ruins têm um sotaque característico árabe (Lippi-Green, 2012). 

Além disso, nos Estados Unidos, uma análise de conteúdo de uma amostra aleatória de 

desenhos animados de TV a cabo para crianças revelou que os vilões falam com 

sotaques estereotipados como negativos (alemão, russo, e outros do Leste Europeu), 

enquanto os heróis falam com sotaques do inglês americano e britânico (Dobrow & 

Gidney, 1998). Padrões similares de estereótipos aparecem em filmes e programas de 

TV dirigidos a adultos (Lippi-Green, 2012). Por exemplo, nas novelas da televisão 

brasileira, os personagens com papéis subalternos (por exemplo, empregados e pessoas 

de classe baixa) falam com sotaques característicos da região nordeste enquanto que os 

atores principais geralmente falam com o sotaque dito “padrão”.  

 Embora os filmes costumem usar o sotaque como “atalhos mentais” para 

facilmente categorizar e retratar personagens de forma estereotipada, ao mesmo tempo, 
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eles exigem atores que tenham um “sotaque flexível”. Se, por qualquer motivo, os 

atores são incapazes de largar seus sotaques nativos ou regionais, eles correm o risco de 

não serem contratados ou estereotipados. Nesse contexto, cinema e departamentos 

universitários de teatro oferecem uma variedade de cursos de formação de sotaque para 

ensinar aos alunos tanto como adquirir a capacidade de falar com outros sotaques e 

como neutralizar seus próprios. Na televisão brasileira, muitos profissionais, desde 

jornalistas, apresentadores e atores passam por um programa de fonoaudiologia para 

“suavizar” o sotaque (Medeiros, 2006).  

 Neste sentido, os meios de comunicação não só promovem a variedade padrão, 

mas também moldam o que é considerado padrão. Por exemplo, o maior canal da TV 

brasileira promove um “Português padrão”, que é na verdade outra variedade da língua 

inexistente (Massini-Cagliari, 2004). Forte influência da mídia foi demonstrada em um 

estudo de atitudes em relação a diferentes sotaques do Português falado em cinco 

grandes cidades brasileiras. Nenhum dos sotaques foi percebido como apropriado para 

se tornar o padrão para todo o país (Ramos, 1997). Além disso, os falantes dos sotaques 

considerados mais adequados para se tornar um padrão, se percebiam falando de forma 

mais semelhante à linguagem utilizada nos meios de comunicação, demonstrando que a 

mídia desempenha um papel importante na definição das normas de pronúncia no Brasil 

(Medeiros, 2006; Ramos, 1997). 

 Sotaques naturais fora do padrão aparecem nos meios de comunicação em 

pequena escala, mas os meios de comunicação em larga escala são mais prováveis de 

retratar atores imitando vários sotaques (em graus variados de sucesso). Este fenômeno 

pode servir como base para uma crença errônea entre os falantes com pronúncia não 

padrão de que os sotaques podem ser facilmente alterados ou mesmo eliminados (Lippi-

Green, 2012; Scovel, 2000). Embora a força do sotaque diminua à medida que uma 
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pessoa resida em um determinado país e aumente o uso da língua não nativa, os 

pesquisadores em geral, tendem a concordar que as pessoas que aprendem uma língua 

mais tarde na vida são altamente improváveis de adquirir uma pronúncia semelhante à 

nativa do lugar (por exemplo, Flege, 1988; Piske, MacKay, & Flege, 2001; Scovel, 

2000). Mesmo os atores que são bem sucedidos em imitar outros sotaques colocam um 

esforço considerável em ter que falar de uma forma que não é natural para eles e voltam 

a sua forma habitual de falar quando as câmeras estão desligadas (Lippi-Green, 2012). 

 As maneiras pelas quais os meios de comunicação retratam sotaques e 

linguagens podem afetar significativamente a forma como as crianças e os adultos 

respondem às pessoas que falam de uma forma não padrão. Especificamente, as pessoas 

passam uma parte significativa da sua vida assistindo TV. Por exemplo, em média os 

americanos assistem 36 horas de televisão por semana (Nielsen, 2011), os argentinos 

31, os brasileiros 29,5 e os mexicanos 26,5 (TGI, 2009). Televisão afeta a visão das 

pessoas sobre a realidade e também seus comportamentos (Bryant & Oliver, 2009), 

incluindo as suas percepções sobre a fala, favorecendo o uso de variantes gramaticais 

padrões (PEUL, 1991). Assim, pelas informações trazidas nessa seção, a importância da 

mídia na formação de respostas das pessoas às línguas e sotaques não deve ser 

subestimada. 

 

Emprego 

 Atitudes negativas em relação à fala não padrão vão além dos muros das 

instituições de ensino e afetam falantes que entram em um emprego e prosseguem em 

suas carreiras. Discriminação no emprego com base na língua ou sotaque é prevalente 

em países do continente americano. Nos Estados Unidos, pesquisas revelam que as 

pessoas que falam com sotaques regionais ou não nativos são percebidas como menos 
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contratáveis (por exemplo, Segrest Purkiss, Perrewé, Gillespie, Mayes, & Ferris, 2006) 

e têm maior probabilidade de serem atribuídas a posições de baixo status do que aquelas 

pessoas com sotaque padrão (de la Zerda & Hopper, 1979). Resultados semelhantes 

foram encontrados na Costa Rica; participantes atribuíram ocupações de menor status 

para os falantes que usaram uma forma estigmatizada de pronúncia (Berk-Seligson, 

1984). 

 Pesquisadores têm demonstrado que a língua (ou línguas) que uma pessoa fala 

tem consequências sobre o emprego e a renda. Nos EUA, funcionários mexicanos-

americanos falando com um sotaque mexicano ganham menos do que os trabalhadores 

mexicanos-americanos com um sotaque americano, independente da linguagem de 

proficiência (Davila, Bohara, & Saenz, 1993). No Canadá, resultados semelhantes 

foram relatados (Creese & Kambere, 2003; Hakak, Holzinger, & Zikic, 2010). No 

Paraguai, a maioria da população fala o Guarani, uma língua indígena. No entanto, a 

língua espanhola é vista com maior prestígio e falantes monolíngues de espanhol 

ganham, em média, mais do que qualquer falante bilíngue de espanhol ou Guarani ou 

mais do que qualquer falante monolíngue do Guarani (Patrinos, Velez, & 

Psacharopoulos, 1994). Resultados similares foram relatados para falantes de línguas 

indígenas e para trabalhadores imigrantes convidados em outros países latino-

americanos, como Argentina (Preston, 2002), Bolívia (Chiswick, Patrinos, & Hurst, 

2000), Costa Rica (Funkhouser, Pérez Sáinz, & Sojo, 2002; Garcia, 2004), Peru 

(MacIsaac & Patrinos, 1995) e Guatemala (Beckett & Pebley, 2003; Patrinos, 1997). 

 É importante notar que a maioria dos países das Américas proíbem a 

discriminação baseada na língua e no sotaque e muitos dos países latino-americanos 

garantem uma educação bilíngue para indígenas (UNESCO, 2003). No entanto, mesmo 

em países com fortes leis antidiscriminação, como os EUA, a lei permite exceções. Por 
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exemplo, os empregadores não podem contratar ou demitir uma pessoa, se eles 

acreditam que o seu “sotaque interfere seriamente no seu desempenho de trabalho” (US 

Equal Employment Opportunity Commission, 2012). No entanto, os critérios objetivos 

para avaliar os efeitos do sotaque no desempenho de uma pessoa são inexistentes, e os 

tribunais muitas vezes dependem de empregadores ou de suas próprias opiniões 

subjetivas para determinar se o sotaque de uma pessoa é problemático (Lippi-Green, 

1994). Além disso, os empregadores nos Estados Unidos prontamente admitem que 

discriminam com base na aparência externa de uma pessoa ou no seu sotaque (Lippi-

Green, 1994). Nesse sentido, aqueles que percebem o seu sotaque como uma barreira 

em interações sociais e profissionais podem experimentar resultados negativos de saúde 

psicológica. Por exemplo, Wated e Sanchez (2006) observaram que a posse de um 

sotaque não nativo serve como um preditor significativo de estresse experimentado no 

trabalho para trabalhadores hispânicos nos EUA. 

 Outros exemplos deste tipo de discriminação também podem ser observados em 

resultados de pesquisas recentes (e.g., Hosoda & Stone-Romero, 2010; Huang, Frideger, 

& Pearce, 2013; Wang, Arndt, Singh, Biernat, & Liu, 2013), que demonstram, por meio 

de diferentes delineamentos experimentais, como falantes de sotaques não nativos estão 

em desvantagem no ambiente de trabalho. A propósito, em uma pesquisa realizada em 

26 dos 27 países da União Europeia, 34% dos respondentes de uma amostra 

representativa acreditam que a maneira de falar de um candidato a uma vaga de 

trabalho, seu sotaque, o colocaria em desvantagem comparado com um candidato 

igualmente qualificado “sem sotaque”. Entre os gerentes, que frequentemente estão na 

posição de contratar, este número sobe para 45% (Comissão Europeia, 2008). Neste 

sentido, tendo em conta que  o preconceito pode afetar o comportamento e as decisões 

de maneira tanto consciente quanto inconsciente (Devine, 1989; Dovidio, 2001), 
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permitindo que os empregadores decidam subjetivamente se “ter um sotaque” constitui 

uma deficiência comunicativa, esses preconceitos são capazes de afetar as vidas de 

falantes de sotaques não nativos sem quaisquer salvaguardas (Lippi-Green, 1994). 

 Deste modo, de acordo com a proposta desta tese, se indivíduos preconceituosos 

são mais sensíveis às categorias sociais que se tornam salientes pelo sotaque do falante, 

então é provável que eles percebam como menos adequada a qualidade do sotaque do 

falante não nativo em comparação com o sotaque do falante nativo, e então considerem 

como legítima a contratação do falante nativo em detrimento do imigrante para uma 

vaga de trabalho. Em outras palavras, o que se propõe nesta tese é que a influência da 

acessibilidade da categoria nacional vs. imigrante na discriminação contra o alvo 

imigrante ocorrerá somente em indivíduos preconceituosos porque eles são mais 

motivados a perceber a qualidade do sotaque como uma justificativa para não contratar 

o candidato com sotaque não nativo ou não padrão. 

 Em síntese, o que se propõe nesta tese é que, em pessoas preconceituosas, o fato 

do alvo ser um falante nativo ou não nativo irá desencadear discriminação contra o 

falante com sotaque não nativo. Isto significa que o preconceito deve funcionar como 

um moderador da influência da acessibilidade da categoria nacional vs. imigrante feita 

pelo sotaque na discriminação contra o imigrante. Para explicar a razão disso, 

argumenta-se que a avaliação do sotaque funciona como um fator legitimador, em 

outras palavras, a pior avaliação do sotaque não nativo em comparação ao sotaque 

nativo é legítima como um argumento para justificar discriminação contra o imigrante. 

Este raciocínio implica que a avaliação do sotaque deve funcionar como um mediador 

da influência da acessibilidade da categoria nacional vs. imigrante feita pelo sotaque na 

discriminação contra o imigrante. Para testar esses argumentos, foram delineados quatro 

estudos experimentais que serão comentados na segunda parte desta tese. 
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2.6 Limitações nos estudos atuais sobre os efeitos do sotaque 

 Fuertes et al (2012), deparando-se com os resultados de sua meta-análise, 

reconheceram algumas limitações dos estudos que têm sido desenvolvidos sobre o 

efeito do sotaque nas avaliações interpessoais. Deste modo, essas limitações serão 

trazidas como tentativa de promover um melhor norte para o desenvolvimento dos 

estudos desta tese. 

 Primeiramente, segundo esses autores, a questão de pesquisa que permanece e 

precisa ser investigada é se o efeito da fala não padrão é tão forte quando os ouvintes 

avaliadores utilizam o mesmo tipo de fala ou sotaque. Segundo, dada a realidade do 

racismo em todo o mundo, uma confusão potencial que não pôde ser verificada nessa 

meta-análise é se o rebaixamento da fala não padrão se deve em decorrência da fala em 

si ou da extensão em que é também uma função da raça ou etnia do falante ou do 

ouvinte (ver Ray, 2009). Uma terceira limitação diz respeito às diferenças sexuais nas 

classificações e avaliações de fala com sotaque, uma vez que os estudos atuais não 

fazem comparações quanto ao sexo dos participantes. Assim, futuras pesquisas se 

beneficiariam de estudos detalhados que incluam dados demográficos como sexo, etnia, 

raça, nível educacional e sotaque. 

 Finalmente, a quarta limitação concerne ao contexto em que as avaliações são 

observadas, pois muitos dos estudos não são naturalistas, mas sim experimentais, e por 

isso permanece uma questão de saber se estas avaliações serão replicadas em cenários 

da vida real em que a comunicação ocorre. Deste modo, cabe aos pesquisadores prestar 

mais a atenção para o contexto e especificar nos estudos como o contexto foi criado ou 

selecionado. Isso é importante para especificar o estudo de possíveis efeitos benéficos 

do sotaque não padrão nas classificações de solidariedade, ou seja, locais onde falar 

com um sotaque não padrão pode ser um trunfo em detrimento do sotaque padrão (por 
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exemplo, em setores que são casuais ou de lazer, tais como lugares em que ocorre a 

prática de esportes ou em um parque de rua). 

 

Conclusão 

 Atitudes linguísticas não existem em um vácuo social, nem são estáveis e 

imutáveis quadros de referência. Ao contrário, elas são um produto de diversas e, por 

vezes concorrentes, forças culturais, históricas e ideológicas, e podem mudar 

rapidamente em resposta a radicais mudanças políticas e ao panorama tecnológico que 

constitui o mundo moderno (globalizado) (ver Coluzzi, 2012). Dragojevic et al (2013) 

elaboraram, e Giles e Rakic (2012) resumiram algumas proposições sobre a dinâmica de 

atitudes linguísticas que, apesar de seu caráter embrionário, funcionam como uma 

heurística viável de organização para capturar a essência dos quadros ideológicos e do 

campo de atitudes linguísticas em geral. 

A: Vozes e estilos de fala podem ser socialmente diagnosticados, às vezes com precisão 

e outras vezes estereotipicamente, de atributos dos outros. 

B: Tais esquemas de atitudes linguísticas, especialmente no tocante ao uso de sotaque e 

dialeto, podem ser aprendidos e invocados muito cedo na vida. 

C: Atitudes linguísticas, como eles se relacionam com sotaque, podem ser mais 

preditivas na formação de julgamentos sociais e moldar decisões aplicadas do que 

outras, bastante potentes, pistas físicas (por exemplo, a aparência). 

D: Variedades de idiomas podem ser dicotomizadas em termos daquelas imbuídas com 

natural sofisticação por um lado, e aquelas com inferioridade inata, por outro. 

Consequentemente, as primeiras são atribuídas com competência intelectual, enquanto 

que as últimas podem ser consideradas cognitivamente e comunicativamente 

inadequadas. 
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E: Variedades linguísticas estigmatizadas podem, entretanto, cumprir importantes 

funções sociais de reforço da identidade social, promovendo funções de comunidade e 

solidariedade para seus falantes, e tais falantes podem ser atribuídos pelos outros com 

características de atratividade social, tais como confiança e bondade. 

F: Atitudes linguísticas não são, entretanto, imutáveis quadros de referência. Outras 

dinâmicas intergrupais (por exemplo, as relações de poder flutuantes entre grupo étnico 

e nacional) e sociais podem influenciar de longa data perfis de julgamento. 

G: Atitudes linguísticas podem ser associadas com significados afetivos (por exemplo, 

irritação ou satisfação). No entanto, elas também podem ser ambivalentes (e às vezes 

aparentemente contraditórias), causando estresse e ansiedade que requerem 

gerenciamento de informações, dependendo dos grupos sociais direcionados, métodos 

utilizados e a pletora de contextos sociais em que são evocados. 

H: Ameaças às crenças de um falante sobre o que ele acha que é a visão estereotípica 

que os outros têm sobre as habilidades do seu endogrupo podem levar o falante a 

acentuar sua linguagem não padrão, o que pode induzir os ouvintes a formarem atitudes 

linguísticas negativas e inclinações comportamentais desfavoráveis (e às vezes 

abertamente críticas) em relação a estes. 

I: Atitudes linguísticas não são apenas reações avaliativas que as pessoas têm sobre 

outros estilos de fala – ou mesmo gatilhos a reagir sutilmente, ou até mesmo 

diretamente. Mas são elementos integrantes na forma como os indivíduos dão sentido e 

gerenciam informações sobre as situações em que se encontram, bem como auxiliam na 

construção de narrativas, argumentos e explicações sobre o caráter e o comportamento 

de membros de certas categorias sociais. 
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Conclusões da Parte I: As Hipóteses da Tese 

 Apresentou-se neste primeiro capítulo uma revisão da literatura sobre o estudo 

do preconceito dentro da Psicologia Social. Buscou-se revisar desde o tripé essencial do 

estudo, a saber: a categorização social, a atitude preconceituosa e o comportamento 

discriminatório, bem como as teorias sobre os mecanismos de legitimação da 

discriminação. Nesta primeira parte, iniciou-se com uma explicação acerca do processo 

de categorização social. De maior importância para a proposta desta tese, se comentou 

sobre o debate levantado por Park e Judd (2005) de se a categorização é causa ou 

consequência do viés intergrupal. Seguindo a posição destes autores, nesta tese defende-

se que a categorização social pode ser condicionada pelo viés intergrupal, de maneira 

que em indivíduos preconceituosos algumas categorias sociais serão “cronicamente” 

mais acessíveis do que outras. Pensa-se que o sotaque do alvo pode funcionar como 

uma categoria social altamente acessível uma vez que acentua diferenças entre 

indivíduos de diferentes regiões ou países, mesmo que estes se assemelhem pela 

aparência física. Ainda neste capítulo, discorreu-se sobre os estereótipos sociais, 

concentrando maior atenção no modelo dos conteúdos estereotípicos de Fiske et al. 

(2002) que é utilizado em um dos estudos empíricos desta tese. 

 Ademais, o preconceito e a discriminação também são objetos importantes de 

análise para esta tese, especialmente o aporte teórico trazido pelas teorias sobre as novas 

formas de expressão do preconceito e pelas teorias sobre os processos de legitimação da 

discriminação. De maior importância para a proposta desta tese, a literatura analisada 

nesta seção converge em direção à hipótese da discriminação contra grupos minoritários 

em contextos antipreconceito ocorrer porque justificações consideradas “não 

preconceituosas” estão disponíveis. A síntese dessas teorias é a ideia de que a 

discriminação é legitimada por fatores justificadores. 
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 Não obstante, para fundamentar a presente tese, necessitava-se ir mais além. 

Nesse sentido, uma revisão também foi feita sobre uma subárea da Psicologia Social, 

conhecida como Psicologia Social da Linguagem, mostrando como a área de pesquisa 

das atitudes linguísticas foi sendo desenvolvida e demonstrando o papel fundamental de 

uma diferente marca grupal capaz de desencadear categorização social e comportamento 

discriminatório, o sotaque. Assim, considerável corpo de pesquisas foi trazido para 

evidenciar o quanto esta característica de linguagem tem se mostrado fundamental no 

processo de formação de preconceito e discriminação. De maior importância para a 

proposta desta tese, o sotaque não somente torna acessível a categorização endogrupo-

exogrupo, como também permite aos indivíduos avaliarem a extensão na qual a 

qualidade do sotaque se ajusta à maneira de falar mais desejável socialmente. Neste 

sentido, a discriminação baseada na percepção de qualidade do sotaque difere da 

discriminação étnica ou racial na medida em que a maneira como uma pessoa fala é 

usada como base para avaliações arbitrárias e, ao contrário de outras formas de 

discriminação, é comumente aceita e percebida como legítima na sociedade. Deste 

modo, parece razoável pensar que a percepção dos indivíduos sobre a qualidade do 

sotaque do alvo pode funcionar como uma razão justificável para o comportamento 

discriminatório contra este alvo, de maneira que os indivíduos veem seu comportamento 

como correto e legítimo. 

 Tomando como base as contribuições aportadas pelas diferentes teorias e 

resultados de pesquisas mencionadas, esta tese busca testar experimentalmente um 

conjunto de hipóteses de forma a evidenciar a explicação de como o sotaque leva à 

discriminação. Especificamente, o objetivo principal da presente tese é investigar o 

papel desencadeado pelo sotaque na relação entre categorização e discriminação, bem 

como especificar o mecanismo psicológico que explica este processo. Para tanto, foram 
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formuladas três hipóteses principais que norteiam a execução dos estudos empíricos de 

forma a atender ao objetivo principal, a saber: 

 

 Hipótese 1 – A influência da categorização de um alvo ativada pelo seu sotaque 

(nacional vs. imigrante) na discriminação é moderada pelo preconceito, de forma que a 

categorização leva à discriminação contra este alvo somente quando o indivíduo já tem 

uma atitude preconceituosa contra o grupo social a que pertence este alvo. 

 Hipótese 2 – A influência da categorização de um alvo ativada pelo seu sotaque 

(nacional vs. imigrante) na discriminação é mediada pela percepção de qualidade do 

sotaque do alvo. 

 Hipótese 3 – O recurso à avaliação do sotaque é legítimo como um argumento 

para justificar a discriminação, uma vez que mesmo indivíduos preconceituosos 

necessitam se engajar em processos de legitimação para discriminarem e eles o fazem 

usando uma justificação aparentemente não preconceituosa, neste caso usam a avaliação 

do sotaque. Estas hipóteses serão sequencialmente testadas em quatro estudos que a 

seguir são apresentados. 
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CAPÍTULO 3 – O PAPEL MODERADOR DO PRECONCEITO NA RELAÇÃO 

ENTRE CATEGORIZAÇÃO PELO SOTAQUE E DISCRIMINAÇÃO:  

ESTUDO 1 
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3.1 Introdução 

Este estudo teve como objetivo testar a hipótese 1 (H1) de que a influência da 

categorização de um alvo ativada pelo seu sotaque (nacional vs. imigrante) na 

discriminação é moderada pelo preconceito. Este estudo foi desenvolvido em Portugal, 

assim, neste contexto o brasileiro faz parte do grupo minoritário enquanto o português 

pertence ao grupo majoritário. Os participantes foram convidados a colaborar em um 

estudo on-line sobre tomada de decisão em processos de recrutamento e seleção de 

pessoas (ver o Anexo A.1). O sotaque do candidato à vaga de emprego foi manipulado, 

sendo ou o sotaque português de Portugal ou o sotaque do imigrante brasileiro. Em 

seguida, os participantes indicaram a probabilidade de contratar cada um dos candidatos 

(medida de discriminação). Finalmente, mediu-se o preconceito contra o imigrante 

brasileiro com a hipótese de que a influência da categorização pelo sotaque na 

discriminação só ocorre em pessoas com alto preconceito. Deste modo, apenas na 

condição de pessoas com alto preconceito, o alvo categorizado pelo seu sotaque como 

imigrante brasileiro será menos contratado do que o candidato português, o que indica 

discriminação contra o candidato brasileiro baseada no seu sotaque. Por outro lado, na 

condição de pessoas com baixo preconceito, não haverá diferença entre a probabilidade 

de contratar o candidato brasileiro e o português, o que indica ausência de 

discriminação. 

 

3.2 Método 

Participantes e Delineamento 

Setenta e dois estudantes universitários portugueses participaram deste estudo. 

Contudo, um participante errou a verificação da manipulação, tendo a amostra final 

setenta e um estudantes (Midade = 21,8, DP = 4,27; 34 homens e 37 mulheres). Os 
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participantes foram randomicamente alocados a uma de duas condições (sotaque 

português vs. sotaque brasileiro) de um delineamento unifatorial entre participantes. 

Trinta e cinco participantes avaliaram o candidato brasileiro e 36 avaliaram o candidato 

português. 

 

Manipulação da Categorização ativada pelo Sotaque 

O presente estudo foi realizado com a técnica “verbal guise” que utiliza 

diferentes indivíduos para cada condição do sotaque. Assim, de forma a garantir 

controle entre as condições experimentais, as gravações para as duas condições foram 

feitas apenas com homens com aproximadamente 30 anos de idade. 

Todos os participantes ouviram uma gravação com duração de 23 segundos que 

consiste em um trecho de entrevista de emprego no qual o candidato se apresenta. 

Ambas as condições apresentam o mesmo texto e tempo de duração, exceto o sotaque 

do candidato que foi gravado por um português nativo ou por um brasileiro nativo (ver 

os Anexos A.3 e A.4).  

 

Medida de Discriminação 

Um item foi operacionalizado para medir discriminação: “Se fosse o gestor da 

empresa e considerando as informações que tem do candidato. Indique em que medida 

seria provável contratá-lo”, no qual os participantes responderam em uma escala de 

quatro pontos que varia de 1 (Nada provável) a 4 (Muito provável). 
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Verificação da Manipulação 

Para realizar a verificação da manipulação em relação ao sotaque, solicitou-se 

aos participantes que indicassem a nacionalidade do candidato João Martins ou do 

candidato Paulo Peixoto. Apenas um participante errou esta questão. 

 

Medida de Preconceito 

Para medir preconceito, utilizou-se seis itens da versão portuguesa da escala de 

preconceito flagrante e sutil (Pettigrew & Meertens, 1995; Lima-Nunes et al., 2013; 

Vala, Lopes, & Lima, 2008) (ver o Anexo A.5). Os participantes indicaram o quanto 

concordavam com cada uma das afirmações em uma escala de sete pontos que varia de 

1 (Discordo totalmente) a 7 (Concordo totalmente). Os seis itens foram selecionados a 

partir de análises fatoriais exploratórias realizadas em duas amostras diferentes, sendo 

selecionados os três itens com maiores cargas fatoriais em cada fator. No fator de 

preconceito flagrante, as cargas variaram de 0,68 a 0,70 (e.g., “Os imigrantes brasileiros 

pertencem a uma raça menos dotada e isso explica porque não estão numa situação tão 

boa quanto os portugueses”) e no fator de preconceito sutil as cargas variaram de 0,69 a 

0,76 (e.g., “Comparados com os portugueses, os imigrantes brasileiros são muito 

diferentes na língua que falam”). As pontuações para os seis itens neste estudo foram 

submetidas a uma análise fatorial exploratória (utilizando o método de extração dos 

eixos principais) que revelou apenas um fator (ver Tabela 2). De fato, ao realizar uma 

análise de correlação entre os escores médios de preconceito flagrante e sutil, observa-

se que estes fatores apresentam correlação significativa entre si (r = 0,46, p ˂ 0,001). 

Neste sentido, decidiu-se combinar os dois fatores em um fator geral denominado 

“preconceito” (α = 0,72). 
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Tabela 2. Análise fatorial da escala de preconceito flagrante e sutil 

Itens Carga fatorial 

2. Os brasileiros transmitem aos filhos valores e aptidões diferentes 

dos necessários para se ser bem-sucedido na sociedade portuguesa 
0,69 

4. Se um(a) filho(a) meu casasse com um(a) brasileiro(a) e os meus 

netos fossem luso-brasileiros sentir-me-ia incomodado. 
0,64 

5. Importava-me que um imigrante brasileiro(a) com as competências 

adequadas fosse meu chefe. 
0,62 

3. Comparados com os portugueses, os brasileiros são muito 

diferentes nos valores que ensinam aos filhos. 
0,60 

1. Os imigrantes brasileiros pertencem a uma raça menos dotada e 

isso explica porque não estão numa situação tão boa quanto os 

portugueses. 

0,54 

6. Comparados com os portugueses, os imigrantes brasileiros são 

muito diferentes na língua que falam. 
0,38 

Valor Próprio 2,07 

Variância explicada 34,52% 

Alfa de Cronbach 0,72 

 

3.3 Resultados 

Uma análise de regressão foi realizada tendo como variável dependente a 

discriminação e como variáveis independentes a categorização pelo sotaque, o 

preconceito e o termo de interação. Os resultados mostraram um efeito principal 

significativo da categorização pelo sotaque, b = 0,37, t (67) = 2,21, p ˂ 0,05, η
2
p = 0,26. 

De maior importância, este efeito foi qualificado por um efeito de interação 

significativo entre o preconceito e a categorização pelo sotaque, b = 0,51, t (67) = 2,67, 

p ˂ 0,05, η
2
p = 0,31. Isto significa que o preconceito modera a relação entre a 

categorização pelo sotaque e a discriminação. Como pode ser visto na Figura 1, em 

participantes com baixo preconceito (-1,0 DP da média do preconceito), não existe 

diferença significativa entre a probabilidade de contratar o candidato português (M = 

2,97, DP = 0,16) e o brasileiro (M = 3,06, DP = 0,18), t (67) = 0,37, ns. Por outro lado, 

quando o preconceito é alto (+1,0 DP da média do preconceito), a probabilidade de 
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contratar o candidato português (M = 3,25, DP = 0,16) é maior do que a probabilidade 

de contratar o candidato brasileiro (M = 2,43, DP = 0,18), t (67) = 3,46, p ˂ 0,01. Isto 

significa que a influência da categorização do alvo pelo seu sotaque na discriminação só 

ocorre em participantes com alto preconceito contra o imigrante brasileiro. 

 

 

Figura 1. Probabilidade de contratar os candidatos português e brasileiro em função do 

preconceito e do sotaque dos candidatos no Estudo 1 

 

3.4 Discussão parcial 

Este estudo fornece a primeira evidência experimental de que a categorização de 

um alvo ativada pelo seu sotaque leva à discriminação contra esse alvo, sendo esta 

influência moderada pelo preconceito. Este resultado suporta a primeira hipótese desta 

tese. De fato, os resultados mostram que a probabilidade de contratar o candidato 

português é significativamente maior do que a probabilidade de contratar o candidato 

brasileiro, mesmo ambos os candidatos tendo a mesma experiência de trabalho. Isto 

significa que a categorização ativada pelo sotaque só leva à discriminação em 

indivíduos que já possuem uma avaliação negativa sobre o alvo. Entretanto, ainda resta 
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saber qual o mecanismo psicológico que explica esse processo. Neste sentido, o estudo 

seguinte busca responder esta questão. 
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CAPÍTULO 4 – O PAPEL MODERADOR DO PRECONCEITO E O PAPEL 

MEDIADOR DA AVALIAÇÃO DO SOTAQUE: ESTUDO 2 
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4.1 Introdução 

Este estudo objetivou replicar o Estudo 1 e ir além demonstrando o mecanismo 

psicológico que explica a relação moderada entre categorização pelo sotaque e 

discriminação. Assim como no estudo anterior, os participantes foram convidados a 

fazer parte de um estudo on-line sobre tomada de decisão em processos de recrutamento 

e seleção de pessoas. Este estudo também foi desenvolvido em Portugal e utilizou-se a 

mesma manipulação do sotaque (sotaque português vs. sotaque brasileiro). Em seguida, 

os participantes responderam uma medida de avaliação do sotaque do candidato e 

indicaram a probabilidade de contratar o mesmo (medida de discriminação). Por último, 

os participantes responderam a verificação da manipulação e a medida de preconceito. 

Este estudo teve como objetivo testar a hipótese de que a categorização do alvo ativada 

pelo seu sotaque (nacional vs. imigrante) influencia a discriminação contra esse alvo, 

sendo esta relação mais forte em pessoas com alto preconceito. Ademais, se a influência 

da categorização é devido à percepção dos participantes acerca das características do 

sotaque do alvo, essa influência deverá ser mediada pela percepção de qualidade do 

sotaque. Portanto, espera-se que o alvo categorizado pelo seu sotaque como imigrante 

brasileiro tenha menor probabilidade de ser contratado do que o candidato português em 

participantes com alto preconceito, o que indica discriminação contra o candidato 

brasileiro baseada no seu sotaque. Então, também é testada a hipótese de que essa 

influência é mediada pela avaliação do sotaque do alvo, uma vez que esta tese defende 

que a avaliação do sotaque desencadeia um processo de perceber o sotaque do membro 

do exogrupo como pior. 
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4.2 Método 

Participantes e Delineamento 

Participaram deste estudo 129 estudantes universitários portugueses. Contudo, 

cinco participantes foram excluídos devido à verificação da manipulação, então a 

amostra final contou com 124 estudantes (Midade = 23,7, DP = 4,83; 60 homens e 64 

mulheres). Estes foram randomicamente alocados a uma de duas condições (sotaque 

português vs. sotaque brasileiro) de um delineamento unifatorial entre participantes, 

sendo que 62 participantes avaliaram o candidato brasileiro e 62 avaliaram o candidato 

português. 

 

Manipulação da Categorização ativada pelo Sotaque 

O conteúdo utilizado nesta manipulação foi o mesmo do Estudo 1. Deste modo, 

os participantes foram expostos a um dos dois candidatos e o avaliaram, sendo esta 

exposição randomizada. 

 

Medida de Avaliação do Sotaque 

Para medir a avaliação do sotaque do candidato foi desenvolvida uma escala 

com 12 itens (ver Anexo A.6), na qual os participantes indicaram em que medida cada 

um dos adjetivos listados se adequava à fala que eles acabaram de escutar, sendo 

respondida em uma escala de 7 pontos que varia de 1 (nada) a 7 (muito). Os escores 

foram submetidos a uma análise fatorial exploratória (utilizando o método de extração 

dos eixos principais), a qual revelou apenas um fator que explica 32,34% da variância 

(ver Tabela 3). Três itens foram excluídos da versão Portuguesa desta medida por 

apresentarem cargas fatoriais abaixo do recomendado pela literatura (|0.30|). A 

consistência interna desta medida foi considerada satisfatória (α = 0,84). 
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Tabela 3. Análise fatorial da escala de avaliação do sotaque 

Itens Carga fatorial 

11. Agradável  0,93 

09. Soa bem  0,85 

10. Suave  0,71 

01. Soa bem  0,64 

12. Correta  0,63 

03. Feia -0,60 

02. Compreensível  0,43 

04. Fria -0,47 

06. Melódica  0,31 

08. Padrão  0,22 

05. Inteligível  0,12 

07. Regional -0,20 

Valor Próprio  3,88 

Variância explicada 32,34% 

Alfa de Cronbach 0,84 

 

 

Medida de Discriminação 

Utilizou-se a mesma medida de discriminação utilizada no estudo anterior na 

qual os participantes indicam a probabilidade de contratar o candidato avaliado em uma 

escala de 4 pontos, variando de 1 (nada provável) a 4 (muito provável). 

 

Verificação da Manipulação 

A medida de verificação da manipulação foi a mesma utilizada no estudo 

anterior. Três participantes não responderam esta questão e dois erraram, sendo 

excluídos das análises. 

 

Medida de Preconceito 

Para medir o preconceito, utilizou-se os mesmos seis itens descritos no Estudo 1 

da versão Portuguesa da escala de preconceito flagrante e sutil (α = 0,72). 
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4.3 Resultados 

Para testar se a relação entre categorização ativada pelo sotaque e discriminação 

é moderada pelo preconceito e mediada pela avaliação do sotaque, foram utilizados os 

procedimentos de regressão múltipla recomendados por Baron e Kenny (1986). Deste 

modo, três modelos de regressão foram estimados. Os parâmetros estimados para esses 

três passos podem ser observados na Tabela 4. 

 

 

Tabela 4. Parâmetros estimados das análises de Moderação Mediada no Estudo 2 

 Variáveis critério 

 Modelo 1: D Modelo 2: AS Modelo 3: D 

Preditores b b b 

Constante    2,75
**

    4,60
**

    2,75
**

 

CS    0,35
**

    0,41
**

   0,19
*
 

P -0,09 -0,03 -0,07 

CS x P     0,31
**

   0,36
*
  0,17 

 AS       0,38
**

 

AS x P     0,00 

Informação do 

Modelo 

R = 0,39 R = 0,30 R = 0,65 

 R²Ajustado = 0,13 R²Ajustado = 0,07 R²Ajustado = 0,40 
 F(3,120) = 7,22 F(3,120) = 4,01 F(5,118) = 17,10 

 p = 0,000 p = 0,009 p = 0,000 

Nota. b = coeficientes não padronizados; D, discriminação; CS, categorização pelo 

sotaque; AS, avaliação do sotaque; P, preconceito; * p ˂ 0,05. ** p ˂ 0,01. 

 

 

 

No primeiro modelo, a discriminação foi regredida na categorização pelo 

sotaque, no preconceito e no termo de interação. Os resultados mostraram um efeito 

principal significativo da categorização pelo sotaque. De maior importância, como 

hipotetizado, a interação entre categorização pelo sotaque e preconceito prediz a 

discriminação. Isto significa que a primeira hipótese desta tese de que o preconceito 

modera a relação entre categorização pelo sotaque e discriminação foi corroborada. 

Como pode ser visto na Figura 2, em participantes com baixo preconceito (-1,0 DP da 
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média do preconceito), não existe diferença significativa entre a probabilidade de 

contratar o candidato português (M = 2,86, DP = 0,11) e o brasileiro (M = 2,80, DP = 

0,11), t(120) = 0,37, ns. Por outro lado, quando o preconceito é alto (+1,0 DP da média 

do preconceito), a probabilidade de contratar o candidato português (M = 2,98, DP = 

0,11) é maior do que a probabilidade de contratar o candidato brasileiro (M = 2,35, DP 

= 0,10), t(120) = 4,20, p ˂ 0,01. Isto quer dizer que a influência da categorização do 

alvo pelo seu sotaque na discriminação ocorreu somente nos participantes com alto 

preconceito contra o imigrante brasileiro. 

 

 

Figura 2. Probabilidade de contratar os candidatos português e brasileiro em função do 

preconceito e do sotaque dos candidatos no Estudo 2. 

 

 

No segundo modelo, a avaliação do sotaque foi regredida na categorização pelo 

sotaque, no preconceito e no termo de interação. Os resultados indicaram que a 

categorização ativada pelo sotaque tem um efeito significativo na avaliação do sotaque, 

demonstrando que o sotaque do candidato português (M = 4,80, DP = 0,80) é mais bem 

avaliado do que o sotaque do candidato brasileiro (M = 4,38, DP = 0,95).  
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No terceiro modelo, foram adicionadas as variáveis avaliação do sotaque e seu 

termo de interação com o preconceito para o primeiro modelo estimado que tem como 

variável dependente a discriminação. Os resultados indicaram que o efeito da avaliação 

do sotaque na discriminação foi significativo. O efeito moderado direto da 

categorização pelo sotaque na discriminação diminuiu substancialmente e deixou de ser 

significativo. Este resultado indica que a relação entre categorização pelo sotaque e 

discriminação, além de ser moderada pelo preconceito, é mediada pela avaliação do 

sotaque do alvo (Sobel = 2,46; p ˂ 0,05). 

De modo a interpretar esta moderação mediada, analisou-se o efeito da 

categorização pelo sotaque na discriminação contra o candidato brasileiro tendo em 

conta os diferentes níveis de preconceito. Especificamente, estimou-se o efeito mediado 

da avaliação do sotaque em participantes com baixo preconceito (i.e., aqueles com -1,0 

DP da média do preconceito) e com alto preconceito (i.e., aqueles com +1,0 DP da 

média do preconceito). Como mostra a Figura 3, para os participantes com alto 

preconceito, o efeito da categorização pelo sotaque na discriminação foi parcialmente 

mediado pela avaliação do sotaque. Em outras palavras, ter alto preconceito prediz 

significativamente uma melhor avaliação do sotaque do endogrupo (sotaque português) 

do que do sotaque do exogrupo (sotaque brasileiro), o que, por sua vez, leva à maior 

contratação do candidato português em detrimento do candidato brasileiro (Sobel = 

2,81, p ˂ 0,01). Para participantes com baixo preconceito, a categorização pelo sotaque 

não prediz a discriminação e não prediz a avaliação do sotaque (Sobel = 0,32, ns). 
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Figura 3. Relação entre categorização pelo sotaque e discriminação moderada pelo 

preconceito (coeficientes em negrito correspondem aos participantes com alto 

preconceito) e mediada pela avaliação do sotaque no Estudo 2. 

 

 

4.4 Discussão parcial 

Este segundo estudo reforça a evidência de que a categorização de um alvo 

ativada pelo seu sotaque (nacional vs. imigrante) leva à discriminação contra esse alvo, 

o que corrobora a primeira hipótese desta tese. De fato, os resultados deste estudo 

replicam aqueles encontrados no Estudo 1, mostrando novamente que a probabilidade 

de contratar o candidato português é significativamente maior do que a probabilidade de 

contratar o candidato brasileiro, mesmo estes candidatos tendo a mesma experiência de 

trabalho. 

De maior importância, confirmando a segunda hipótese, os resultados mostram 

que a relação entre categorização pelo sotaque e discriminação é mediada pela avaliação 

do sotaque. Isto significa que a avaliação da qualidade do sotaque pode ser o 

mecanismo psicológico subjacente nesta relação. Em outras palavras, ao perceber o 

sotaque de alguém, o indivíduo pode categorizá-lo como membro do endogrupo ou do 

exogrupo e, depois disso, o indivíduo tende a melhor avaliar o sotaque do endogrupo ou 
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pior avaliar o sotaque do exogrupo de maneira a justificar seu comportamento e não o 

ver como discriminatório. 

Apesar de prover evidências para a segunda hipótese desta tese, este estudo 

apresenta algumas limitações que precisam ser reconhecidas. Primeiramente, a medida 

de discriminação não foi tão evidente, uma vez que não foi dada aos participantes a 

oportunidade de ouvir ambos os candidatos e decidir sobre a contratação de um deles. 

Em segundo lugar, este estudo não deixa claro se a influência da categorização do alvo 

na discriminação é realmente devido à percepção de qualidade do sotaque do alvo ou 

devido ao uso de informação estereotípica. Para superar essas limitações, o terceiro 

estudo desta tese foi realizado com um delineamento dentre-participantes como é 

descrito a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 – A REPLICAÇÃO DA MODERAÇÃO MEDIADA: ESTUDO 3 
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5.1 Introdução 

Este estudo objetivou replicar o estudo anterior utilizando um delineamento 

dentre-participantes, onde a categorização pelo sotaque leva à discriminação, sendo esta 

influência moderada pelo preconceito e mediada pela avaliação do sotaque do 

candidato. Além disso, mediu-se estereótipos de competência e simpatia (Fiske et al., 

2002) para testar a hipótese alternativa de que a influência da categorização do alvo na 

discriminação é devido ao uso de informação estereotípica e não devido à percepção de 

qualidade do sotaque do alvo. Assim como nos estudos anteriores, os participantes 

foram convidados a participar de um estudo on-line sobre tomada de decisão em 

processos de recrutamento e seleção de pessoas. Eles primeiramente ouviram uma das 

gravações dos dois candidatos à vaga de trabalho, então responderam a medida de 

avaliação do sotaque, a medida de estereótipos e indicaram a probabilidade de contratar 

o candidato (medida de discriminação). Em seguida, os participantes ouviram a 

gravação do outro candidato e responderam às mesmas medidas descritas anteriormente 

novamente para este candidato. Por último, eles responderam a verificação da 

manipulação e a medida de preconceito. A hipótese é de que a categorização pelo 

sotaque leva à discriminação, sendo esta relação mais forte em pessoas com alto 

preconceito. De maior importância, se a influência da categorização é devido à 

percepção dos participantes acerca das características do sotaque do alvo, esta influência 

deve ser mediada pela percepção de qualidade do sotaque. Por outro lado, se a 

influência da categorização é motivada pela estereotipia, esta influência deve ser 

mediada pela maior atribuição de estereótipos de simpatia para o candidato brasileiro do 

que para o candidato português, e menor atribuição de estereótipos de competência para 

o candidato brasileiro do que para o candidato português. 
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5.2 Método 

Participantes e Delineamento 

Participaram deste estudo 105 estudantes universitários portugueses (Midade = 

24,1, DP = 4,37; 58 homens e 47 mulheres). Trata-se de um delineamento dentre-

participantes com um único fator (sotaque português vs. sotaque brasileiro). 

 

Manipulação da Categorização ativada pelo Sotaque 

O conteúdo da manipulação foi o mesmo utilizado nos Estudos 1 e 2. Contudo, 

por se tratar de um delineamento dentre-participantes, os participantes foram expostos a 

um candidato e o avaliaram e, em seguida, foram expostos ao outro candidato e o 

avaliaram também, sendo esta apresentação randomizada.  

 

Medida de Avaliação do Sotaque 

Utilizou-se a mesma medida de avaliação do sotaque descrita no Estudo 2 (α = 

0,85 para o sotaque português e α = 0,89 para o sotaque brasileiro). 

 

Medida de Estereótipos 

Para medir os estereótipos do candidato português e do brasileiro, utilizou-se a 

escala desenvolvida por Fiske et al. (2002) que avalia duas dimensões de competência e 

simpatia (ver Anexo A.7). Para responder a esta medida foi solicitado aos participantes 

que indicassem em que medida cada candidato apresenta cada um dos traços listados em 

uma escala que varia de 0 (nada) a 7 (muito). Os escores foram submetidos a duas 

análises fatoriais exploratórias (utilizando o método de extração dos eixos principais) 

com rotação varimax (ver Tabela 5).  No que concerne aos estereótipos do candidato 

português, os resultados revelaram dois fatores que explicam conjuntamente 49,98% da 
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variância (valores próprios = 2,09 e 1,90), sendo que para os estereótipos de 

competência as cargas fatoriais variaram de 0,58 (competitivo) a 0,68 (independente), α 

= 0,73 e para os estereótipos de simpatia variaram de 0,55 (confiável) a 0,80 (afetuoso), 

α = 0,77. Para os estereótipos do candidato brasileiro, os resultados também revelam 

dois fatores que explicam conjuntamente 50.70% da variância (valores próprios = 2,52 e 

1,53), para os estereótipos de competência as cargas fatoriais variaram de 0,34 

(competente) a 0,72 (competitivo), α = 0,76 e para os estereótipos de simpatia variaram 

de 0,45 (afetuoso) a 0,82 (confiável), α = 0,78. 

 

Tabela 5. Análise fatorial da escala de estereótipos 

Itens 

Cargas fatoriais 

Português Brasileiro 

Competência Simpatia Competência Simpatia 

01. Competente 0,63 0,29 0,34 0,57 

02. Confiável 0,53  0,55 0,10 0,82 

03. Independente 0,68 0,23  0,52 0,43 

04. Competitivo 0,58  -0,13 0,72 0,07 

05. Inteligente 0,68  0,26 0,52 0,56 

06. Tolerante 0,12 0,65 0,34 0,59 

07. Afetuoso 0,10  0,80 0,44 0,45 

08. Sincero 0,38 0,55 0,18 0,67 

Valor Próprio  2,09 1,90 1,53 2,52 

Variância explicada 26,18% 23,81% 19,15% 31,55% 

Alfa de Cronbach 0,73 0,77 0,76 0,78 

 

 

Medida de Discriminação 

Utilizou-se o mesmo item descrito nos estudos anteriores como medida de 

discriminação, na qual os participantes indicam a probabilidade de contratar cada 

candidato em uma escala de 4 pontos que varia de 1 (Nada provável) a 4 (Muito 

provável). 
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Verificação da Manipulação 

Assim como nos estudos anteriores, a verificação da manipulação foi feita 

pedindo aos participantes para indicarem a nacionalidade do candidato João Martins e 

do candidato Paulo Peixoto. Oitenta participantes (76,9%) responderam corretamente a 

nacionalidade de ambos os candidatos. Entretanto, pensa-se que este resultado tenha 

sido devido à verificação da manipulação ter, na verdade, funcionado como um teste de 

memória do nome dos candidatos. Portanto, decidiu-se considerar a amostra completa 

nas análises subsequentes. 

 

Medida de Preconceito 

Utilizaram-se os mesmos seis itens da versão Portuguesa de preconceito 

flagrante e sutil descritos nos estudos anteriores (α = 0,79). 

 

5.3 Resultados 

Espera-se que a influência da categorização pelo sotaque na probabilidade de 

contratar os candidatos seja moderada pelo preconceito. Isto é, que apenas nos 

participantes com alto preconceito, a probabilidade de contratar o candidato português 

seja maior do que a probabilidade de contratar o candidato brasileiro. Além disso, 

espera-se que esta moderação seja mediada pela avaliação do sotaque do candidato 

mesmo tendo em conta o papel dos estereótipos de competência e simpatia atribuídos 

aos candidatos. Para testar essas hipóteses, estimou-se um modelo de moderação 

mediada em um delineamento dentre-participantes. De acordo com as sugestões de 

Judd, Kenny, e McClelland (2001), foram calculados os escores da diferença entre as 

duas condições para representar o efeito da manipulação do alvo na discriminação (i.e., 

a variável dependente), o efeito da avaliação do sotaque do candidato e o efeito dos 
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estereótipos de competência e simpatia (i.e., os mediadores) em análises de regressão 

múltipla. 

Um teste t para uma única amostra foi realizado para avaliar se o escore da 

diferença da variável dependente (D) difere de zero, o que indicou que esta diferença 

entre as duas condições da manipulação não foi significativa, t(103) = 1,07, ns. Isto 

indica que não existe efeito da manipulação do sotaque na tendência para discriminar 

(probabilidade de contratar o português menos a probabilidade de contratar o brasileiro). 

Não obstante, este resultado é consistente com a primeira hipótese desta tese na qual 

afirma que a manipulação do sotaque só irá funcionar em pessoas mais preconceituosas.  

Testes t para uma única amostra também foram realizados com os escores da 

diferença entre as condições dos possíveis mediadores (AS, EC, ES), sendo essa 

diferença significativa apenas para a avaliação do sotaque, t(104) = 2,15, p ˂ 0,05, e 

para os estereótipos de simpatia, t(102) = -2,55, p ˂ 0,05. Para os estereótipos de 

competência essa diferença entre as condições experimentais não foi significativa, 

t(102) = 1,21, ns. Estes resultados indicam que os estereótipos de competência não 

podem mediar a relação entre a manipulação do sotaque e a discriminação, porque a 

diferença entre as condições é um dos requisitos para o processo de mediação (Judd et 

al., 2001). 

De acordo com Judd et al. (2001), moderação devido a uma variável 

concomitante estável, o preconceito neste estudo, é estimada regredindo a variável 

dependente (Y) no preconceito (X). Para fácil interpretação, é útil centrar X na 

estimação. Assim, com o preconceito centrado, a constante estimada representa a média 

do efeito da manipulação. Neste sentido, três modelos de regressão foram estimados. Os 

parâmetros estimados para os três passos são mostrados na Tabela 6. 
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Tabela 6. Parâmetros estimados das análises de Moderação Mediada no Estudo 3 

  Variáveis critério  

 Modelo 1: 

D 

Modelo 2: Modelo 3: 

D  AS EC ES 

Preditores b b b b b 

Categorização (C) 0,08   0,23
*
  0,10 -0,25

*
  -0,02 

P  0,18
*
   0,18

+
 -0,01 0,13  0,09 

AS          0,39
**

 

EC      0,14 

ES      0,04 

P*AS      0,06 

P*EC     -0,02 

P*ES      -0,04 

Informação do 

Modelo 

R = 0,26 R = 0,27 R = 0,12 R = 0,28 R = 0,65 

 R²Ajustado = 

0,05 
R²Ajustado = 

0,06 
R²Ajustado =  

-0,005 
R²Ajustado = 

0,06 
R²Ajustado = 

0,38 

 F(2,102) = 

3,60 

F(2,103) = 

4,10 

F(2,101) = 

0,74 

F(2,101) = 

4,39 

F(8,95) = 

8,80 

 p ˂ 0,05 p ˂ 0,05 p = 0,478 p ˂ 0,05 p ˂ 0,001 

Nota. b = coeficientes não padronizados; C, constante; P, preconceito; D, discriminação; 

AS, avaliação do sotaque; EC, estereótipos de competência; ES, estereótipos de 

simpatia; * p ˂ 0,05. ** p ˂ 0,01. 

 

No primeiro modelo, regrediu-se o escore da diferença da discriminação (D) no 

preconceito. Neste modelo, a constante representa o efeito principal da categorização do 

alvo (português vs. brasileiro) na discriminação, enquanto o efeito do preconceito é 

representado pela interação entre categorização e preconceito. Como predito, os 

resultados mostram que a categorização per se não é suficiente para levar à 

discriminação. Entretanto, o efeito do preconceito é significativo e indica que o 

preconceito modera a influência da categorização na discriminação. Como pode ser 

visto na Figura 4, em participantes com baixo preconceito (-1,0 DP da média do 

preconceito), não existe diferença entre a probabilidade de contratar o candidato 

português (M = 2,72, DP = 0,09) e o brasileiro (M = 2,83, DP = 0,09), t(102) = -0,98, 

ns. Por outro lado, quando o preconceito é alto (+1,0 DP da média do preconceito), a 
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probabilidade de contratar o candidato português (M = 2,72, DP = 0,09) é maior do que 

a probabilidade de contratar o candidato brasileiro (M = 2,44, DP = 0,09), t(102) = 2,50 

p ˂ 0,01. Isto significa que a influência da categorização do alvo pelo seu sotaque na 

discriminação ocorreu apenas em participantes mais preconceituosos contra o imigrante 

brasileiro. 

 

 

Figura 4. Probabilidade de contratar os candidatos português e brasileiro em função do 

preconceito e do sotaque dos candidatos no Estudo 3. 

 

 

No segundo modelo, regrediu-se o escore da diferença dos mediadores (AS, EC, 

EW) no preconceito. Neste modelo, a constante representa a diferença média entre as 

condições experimentais na avaliação do sotaque e nos estereótipos de competência e 

simpatia. Os resultados indicaram que a categorização tem um efeito significativo 

apenas na avaliação do sotaque e nos estereótipos de simpatia. Ou seja, o candidato 

português foi avaliado como tendo um sotaque melhor (M = 4,59, DP = 0,83) do que o 

sotaque do candidato brasileiro (M = 4,36, DP = 0,97), mas ao brasileiro foram 

atribuídos mais estereótipos de simpatia (M = 4,37, DP = 0,77) do que ao português (M 

= 4,12, DP = 0,77).  
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No terceiro modelo, regrediu-se a discriminação no preconceito, nos escores de 

diferença dos mediadores e nos termos de interação. Os resultados indicaram que 

somente a avaliação do sotaque prediz a discriminação, sendo a única variável 

mediadora no processo (Sobel = 1,98; p ˂ 0,05). Ademais, o efeito moderado direto da 

categorização pelo sotaque diminuiu substancialmente e deixou de ser significativo, o 

que indica uma mediação pela avaliação do sotaque na influência moderada da 

categorização pelo sotaque na discriminação. 

De modo a interpretar esta moderação mediada, assim como realizado no estudo 

anterior, analisou-se o efeito da categorização pelo sotaque na discriminação contra o 

imigrante brasileiro tendo em conta os diferentes níveis de preconceito. 

Especificamente, estimou-se o efeito mediador da avaliação do sotaque em participantes 

com baixo preconceito (i.e., aqueles com -1,0 DP da média do preconceito) e com alto 

preconceito (i.e., aqueles com +1,0 DP da média do preconceito). Como mostra a 

Figura 5, para participantes com alto preconceito, o efeito da categorização pelo sotaque 

na discriminação foi completamente mediado pela avaliação do sotaque. Em outras 

palavras, ter alto preconceito prediz significativamente uma melhor avaliação do 

sotaque português em detrimento do sotaque brasileiro, o que, por sua vez, leva à maior 

probabilidade de contratar o candidato português ao invés do brasileiro (Sobel = 2,20, p 

˂ 0,05). Para participantes com baixo preconceito, categorização pelo sotaque não 

prediz discriminação e não prediz a avaliação do sotaque (Sobel = 0,21, ns). 

 



121 

 

 

Figura 5. Relação entre categorização pelo sotaque e discriminação moderada pelo 

preconceito (coeficientes em negrito correspondem aos participantes com alto 

preconceito) e mediada pela avaliação do sotaque no Estudo 3. 

 

5.4 Discussão parcial 

Os resultados deste terceiro estudo replicam aqueles encontrados no Estudo 2 

utilizando um delineamento diferente. Em concordância com as hipóteses, a 

categorização pelo sotaque influenciou a discriminação somente quando o preconceito 

foi alto e esta influência foi completamente mediada pela avaliação do sotaque do alvo. 

Os resultados também permitem rejeitar a hipótese alternativa de que a influência da 

categorização do alvo na discriminação é devido ao uso de informação estereotípica e 

não devido à percepção de qualidade do sotaque do alvo.  

Apesar desses importantes resultados, a verificação da manipulação neste estudo 

se mostrou um pouco problemática, uma vez que não funcionou devidamente como uma 

verificação da manipulação, mas sim como um teste de memória sobre o nome de cada 

candidato. Provavelmente, os participantes erraram esta questão somente por não 

lembrarem o nome de cada candidato. 

De maior importância, este conjunto de resultados é um forte teste empírico para 

as hipóteses levantadas nesta tese de que a influência da categorização pelo sotaque na 

discriminação é moderada pelo preconceito e mediada pela avaliação do sotaque. 

Demonstradas empiricamente e replicadas a moderação e a mediação, uma questão 



122 

 

ainda precisa ser explicada, porque a avaliação do sotaque atua como mediador desta 

influência, isto é, qual o processo psicológico que subjaz esta melhor avaliação do 

sotaque do endogrupo em detrimento do sotaque do exogrupo. Para responder este 

questionamento, delineou-se o quarto estudo desta tese descrito a seguir. 
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CAPÍTULO 6 – O RECURSO AO SOTAQUE COMO UM ARGUMENTO 

LEGÍTIMO PARA JUSTIFICAR A DISCRIMINAÇÃO: ESTUDO 4 
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6.1 Introdução 

 Este estudo pretende testar a terceira hipótese principal desta tese de que o 

recurso ao sotaque é legítimo como um argumento para justificar a discriminação. Nesta 

oportunidade não se manipulou o tipo de sotaque, mas sim o tipo de justificação 

utilizada para legitimar a discriminação. Dois cenários foram criados, ambos com a 

mesma descrição de um comportamento discriminatório por parte do diretor de uma 

empresa. O que diferencia estas duas condições é que em uma o comportamento do 

diretor é justificado com base no sotaque dos candidatos ao emprego e na outra 

condição também se justifica o comportamento do diretor, mas sem mencionar o 

sotaque como argumento. Após lerem o cenário, os participantes responderam uma 

medida de percepção de legitimidade. 

 

6.2 Método 

Participantes e Delineamento 

 Participaram deste estudo 39 estudantes universitários portugueses (Midade = 

20,5, DP = 3,67, 27 mulheres e 12 homens). Trata-se de um delineamento unifatorial 

entre-participantes, no qual os participantes foram randomicamente alocados a uma de 

duas condições experimentais (justificação sem mencionar sotaque vs. justificação 

baseada no sotaque dos candidatos). 

 

Manipulação do Tipo de Justificação 

 Inicialmente, os participantes leram um texto que descrevia o contexto. Este 

contexto é uma adaptação do paradigma experimental usado por Pereira, Torres e 

Almeida (2003). Em seguida, os participantes foram expostos a um dos dois tipos de 

manipulação da justificação: Justificação sem mencionar sotaque (ver Anexo B.1), na 



125 

 

qual o diretor afirma que decidiu contratar o candidato português porque não teve 

dúvidas sobre qual seria sua melhor escolha; e Justificação baseada no sotaque (ver 

Anexo B.2), na qual o diretor afirma que decidiu contratar o candidato português 

justificando sua escolha devido ao sotaque dos candidatos. 

 

Medida de Percepção de Legitimidade 

Após a manipulação, os participantes responderam a medida de percepção de 

legitimidade, que consistia em avaliar em que medida a decisão do diretor foi correta, 

adequada, necessária e legítima (ver Anexo B.3). Esses quatro itens são respondidos em 

uma escala de 7 pontos de diferencial semântico. Um escore médio desses itens foi 

criado (α = 0,92). 

 

6.3 Resultados 

Se a hipótese de que o sotaque é legítimo como um argumento para justificar 

discriminação for correta, então é de se esperar que os participantes julguem como mais 

legítima, correta, adequada e necessária a condição na qual a decisão do diretor de 

contratar o candidato português é justificada com base no sotaque dos candidatos do que 

na condição onde a justificação não envolve o sotaque. Assim como se pode observar na 

Figura 6, um teste t para amostras independentes mostrou que os participantes julgaram 

como mais legítima a condição em que a justificação ocorre pelo sotaque (M = 4,30, DP 

= 1,31) do que a outra condição (M = 3,25, DP = 1,18), t(35) = -2,54, p ˂ 0,05. Deste 

modo, os resultados desse estudo suportam a hipótese de que o sotaque pode ser 

legítimo como um argumento para justificar a discriminação. 
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Figura 6. Percepção de legitimidade quando a justificação é feita sem mencionar o 

sotaque e quando esta é baseada no sotaque. 

 

6.4 Discussão parcial 

 Este estudo provê a primeira evidência experimental de que o sotaque pode atuar 

como um argumento legitimador da discriminação. De fato, os participantes julgaram 

como mais legítima a justificação com base no sotaque dos candidatos do que a 

justificação que não menciona o sotaque. Neste sentido, parece ser plausível pensar que 

uma justificação, a princípio não preconceituosa, legitime um comportamento 

discriminatório. 

 Portanto, este estudo reúne evidência experimental de que o mecanismo 

psicológico que explica a influência da categorização pelo sotaque na discriminação é, 

de fato, a avaliação que o indivíduo faz da qualidade do sotaque do falante, de maneira a 

usar essa avaliação como uma maneira de justificar seu comportamento e não vê-lo 

como discriminatório. 
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 Apesar de a hipótese testada ter sido confirmada, uma limitação deste estudo 

precisa ser apontada. Ao observar o Anexo B.2, parece que existe uma confusão nesta 

manipulação. Ao se colocar na justificação que o “candidato português atendia melhor 

às necessidades da função a ser desempenhada”, pode-se ter ativado conteúdos 

estereotípicos relacionados à eficiência, meritocracia ou competência. Neste sentido, 

demandam-se estudos futuros que tentem eliminar esta e outras possíveis variáveis 

intervenientes. Não obstante, tanto os resultados deste estudo assim como outros autores 

(e.g., Lippi-Green, 1997) atestam a ideia de que o sotaque de uma pessoa, a forma como 

ela fala, pode funcionar como uma justificativa não preconceituosa para a discriminação 

contra o falante “não padrão” ou não nativo, de forma a legitimar o comportamento 

discriminatório. 
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CAPÍTULO 7 – DISCUSSÃO GERAL 
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O objetivo da presente tese foi investigar o papel desencadeado pelo sotaque na 

relação entre categorização e discriminação, bem como especificar o mecanismo 

psicológico que explica este processo. Para tanto, recorreu-se às principais tradições de 

pesquisa dentro da Psicologia Social, revisando desde o tripé essencial do estudo, a 

saber: a categorização social, o preconceito e a discriminação, bem como as teorias 

sobre os mecanismos de legitimação da discriminação. Também foi imprescindível 

revisar a área da Psicologia Social da Linguagem, demonstrando, principalmente, o 

papel fundamental de uma diferente marca grupal capaz de desencadear categorização 

social e comportamento discriminatório, o sotaque. Assim, destaque especial foi dado a 

estas variáveis nos mecanismos propostos no modelo testado. 

7.1 Os Mecanismos Subjacentes ao Modelo 

 Os mecanismos propostos para explicar o papel desencadeado pelo sotaque na 

relação entre categorização e discriminação envolvem três hipóteses principais. Neste 

sentido, a primeira hipótese estabelece que a influência da categorização de um alvo 

ativada pelo seu sotaque (nacional vs. imigrante) na discriminação é moderada pelo 

preconceito, de forma que a categorização leva à discriminação contra este alvo 

somente em indivíduos preconceituosos. Esta hipótese é coerente com a proposta de 

Park e Judd (2005) de que a categorização pode ser condicionada pelo viés intergrupal. 

De fato, diversos estudos têm mostrado que existem pessoas para as quais uma dada 

categorização é “cronicamente” acessível; em que aproximadamente qualquer situação 

será interpretada por essas pessoas pelas categorias que lhe são acessíveis (Allport & 

Kramer, 1946; Blascovich et al., 1997; Castano et al., 2002; Lepore & Brown, 2000; 

Quanty et al., 1975).  

A questão subjacente nesta primeira hipótese é que a mera categorização em 

sotaque nativo vs. não nativo não é suficiente para desencadear discriminação contra o 
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falante não nativo, mas é a interação entre a categorização e a avaliação negativa que 

esta categorização elicia que leva à discriminação. Deste modo, em pessoas com baixo 

preconceito, a categorização pelo sotaque não leva à discriminação. 

 Na segunda hipótese, propõe-se que a influência da categorização de um alvo 

ativada pelo seu sotaque (nacional vs. imigrante) na discriminação é mediada pela 

percepção de qualidade do sotaque do alvo. Deste modo, buscou-se com esta hipótese 

especificar o mecanismo psicológico envolvido na relação moderada entre a 

categorização pelo sotaque e a discriminação, isto é, o papel mediador da avaliação do 

sotaque.  

 Indo mais além, pensa-se que a lógica subjacente a esta mediação é a de que 

pode ser convincente argumentar que a avaliação do sotaque de alguém é uma maneira 

não preconceituosa de justificar um comportamento discriminatório. Enquanto é 

moralmente e eticamente errado usar, por exemplo, raça ou etnia como uma maneira de 

justificar discriminação (Lippi-Green, 1997), a avaliação sobre a forma como alguém 

fala é comumente aceita e percebida como legítima na sociedade (Gluszek & Dovidio, 

2010a). É neste sentido que se pauta a terceira hipótese desta tese que afirma que o 

recurso à avaliação do sotaque é legítimo como um argumento para justificar a 

discriminação. 

Esta hipótese é coerente com o pressuposto geral, desenvolvido no âmbito das 

teorias sobre as novas expressões do preconceito, de que atualmente este é expresso de 

forma indireta (e.g., Dovidio & Gaertner, 1986; Kinder & Sears, 1981; McConahay et 

al. 1981; Pettigrew & Meertens, 1995), necessitando de fatores que justifiquem a sua 

expressão (e.g., Gaertner & Dovidio, 1986). Essa hipótese também encontra apoio 

teórico nas teorias desenvolvidas recentemente na psicologia social sobre os 

mecanismos de legitimação da discriminação e das desigualdades sociais, especialmente 
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as teorias da dominância social (Sidanius & Pratto, 1999), da justificação do sistema 

(Jost & Banaji, 1994) e da justificação-supressão do preconceito (Crandall & Eshleman, 

2003). Especialmente relevante na teoria da dominância social é a ideia de que a 

discriminação é legitimada por mitos legitimadores e, na teoria da justificação do 

sistema, a proposta de que as pessoas estão motivadas para encontrar justificações que 

legitimem o status quo. O modelo da justificação-supressão do preconceito contribuiu 

para o desenvolvimento da terceira hipótese na medida em que propõe a ideia de que, 

devido à existência de fatores supressores, o preconceito necessita de algum fator 

justificador para a sua expressão.  

Desta forma, os mecanismos propostos nesta tese são objetivados em três 

hipóteses gerais: a influência da categorização ativada pelo sotaque na discriminação é 

moderada pelo preconceito; esta moderação é mediada pela avaliação da qualidade do 

sotaque; esta mediação ocorre porque mesmo indivíduos preconceituosos necessitam se 

engajar em processos de legitimação para discriminarem e eles o fazem usando uma 

justificação aparentemente não preconceituosa, neste caso usam a avaliação do sotaque 

do alvo. A evidência empírica para estas hipóteses foi obtida em quatro estudos cujos 

resultados são resumidos a seguir. 

7.2 A Evidência Empírica 

 Por meio de um estudo on-line sobre tomada de decisão em processos de 

recrutamento e seleção de pessoas, respondido por estudantes universitários portugueses 

em um delineamento entre-participantes, demonstrou-se no Estudo 1 que a 

categorização ativada pelo sotaque dos candidatos à vaga de emprego levou à 

discriminação contra o candidato imigrante brasileiro apenas nos indivíduos com alto 

preconceito. Já nos participantes com baixo preconceito, não houve diferença 

significativa entre a probabilidade de contratar o candidato português e o candidato 
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brasileiro. Estes resultados corroboram a primeira hipótese desta tese, demonstrando 

que o sotaque ativa a categorização que, por sua vez, influencia a discriminação. Mas 

esta influência não é direta, ela é moderada pelo preconceito, de maneira que apenas em 

indivíduos com alto preconceito a categorização ativada pelo sotaque leva à 

discriminação. 

 Utilizando o mesmo delineamento experimental e a mesma manipulação do 

sotaque utilizada no primeiro estudo, o Estudo 2 replica o efeito moderado do 

preconceito na relação entre categorização pelo sotaque e discriminação. Ademais este 

estudo avança mais um passo ao testar um possível mecanismo psicológico que explica 

a relação já citada. De fato, como previsto pela segunda hipótese, os resultados do 

Estudo 2 mostraram que a relação moderada entre a categorização pelo sotaque e a 

discriminação foi completamente mediada pela avaliação sobre a qualidade do sotaque 

do alvo. Mais uma vez apenas nos participantes com alto preconceito a categorização 

ativada pelo sotaque dos candidatos levou à discriminação do candidato brasileiro, o 

qual também teve o seu sotaque avaliado de forma menos positiva do que a avaliação do 

sotaque do candidato português. 

O Estudo 3 foi realizado com o objetivo de replicar os resultados dos estudos 

anteriores. Não obstante, decidiu-se por utilizar um delineamento dentre-participantes, o 

qual é mais robusto por dar aos participantes a oportunidade de avaliar ambos os 

candidatos e só então decidir qual dos dois contratar. Além de conseguir replicar 

inteiramente os resultados encontrados nos estudos anteriores, a tese avança ainda mais 

ao mostrar que o mecanismo psicológico que explica a relação entre categorização pelo 

sotaque e discriminação é, de fato, a avaliação sobre a qualidade do sotaque do alvo e 

não a informação estereotípica sobre o alvo. Embora a categorização pelo sotaque tenha 

predito os estereótipos de simpatia, de maneira que os participantes atribuíram mais 
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estereótipos de simpatia ao candidato brasileiro do que ao português, o que alinha com 

outras pesquisas (Edwards, 1982; Fuertes et al., 2012), esses estereótipos não mediaram 

a relação entre categorização pelo sotaque e discriminação contra o imigrante. 

De maior importância, este conjunto de resultados é um forte teste empírico para 

as hipóteses levantadas nesta tese de que a influência da categorização pelo sotaque na 

discriminação é moderada pelo preconceito e mediada pela avaliação do sotaque. 

Demonstradas empiricamente e replicadas a moderação e a mediação, uma questão 

ainda precisava ser explicada, o porquê da avaliação do sotaque atuar como mediador 

desta influência; em outras palavras, qual o processo psicológico que subjaz esta melhor 

avaliação do sotaque do endogrupo em detrimento do sotaque do exogrupo. O Estudo 4 

traz a primeira evidência empírica de que o recurso à avaliação do sotaque é legítimo 

como um argumento para justificar a discriminação, uma vez que os participantes 

julgaram como mais legítima a condição em que a justificação de um comportamento 

discriminatório foi feita com base no sotaque dos candidatos do que na condição em que 

também se justificou mas não mencionou o sotaque. 

Este papel mediador da avaliação do sotaque pode ser interpretado dentro da 

área de pesquisa e teoria em psicologia social na qual se argumenta que preconceito e 

discriminação estão inclinados a persistir porque os indivíduos têm desenvolvido e 

legitimado formas indiretas de discriminação (e.g., Crandall & Eshleman, 2003; 

Dovidio & Gaertner, 2004b; Sidanius & Pratto, 1999). Além disso, como apontado por 

Pereira et al. (2009), a relação entre preconceito e discriminação precisa ser legitimada 

porque o autoconceito dos indivíduos internaliza princípios de justiça igualitários que 

requerem deles ter boas razões para discriminar. Esta tese mostra que a avaliação sobre 

a forma como alguém fala pode funcionar como uma boa razão para justificar a 

discriminação. 
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Neste sentido, confia-se que esta tese contribua tanto para a perspectiva de 

estudos sobre psicologia social da linguagem quanto para a área de legitimação das 

desigualdades sociais. Corroborando Rakic et al. (2011), esta tese mostra que o sotaque 

realmente funciona para eliciar categorização, então esta categorização desencadeia a 

avaliação negativa que se tem sobre o alvo (Fuertes et al., 2012) bem como leva à 

discriminação contra o alvo, especificamente neste caso o imigrante que tem um 

sotaque diferente. 

Em síntese, esta tese mostra a primeira evidência experimental de que existe 

uma relação entre categorização ativada pelo sotaque e discriminação. Contudo, este 

efeito não é direto, mas sim moderado pelo preconceito, no sentido de que somente em 

pessoas com alto preconceito contra o imigrante essa influência aparece. Ademais, este 

efeito moderado é também mediado pela avaliação do sotaque do alvo, no sentido de 

que os indivíduos tendem a melhor avaliar o sotaque do membro do endogrupo como 

uma maneira de justificar seu comportamento discriminatório como legítimo. 

7.3 Limitações e Direções Futuras 

Embora se reconheçam os méritos deste trabalho, há de se mencionar também as 

limitações do mesmo. Neste sentido, ainda que o modelo testado nesta tese apresente 

um avanço no estudo da discriminação contra imigrantes brasileiros, ele não analisa os 

aspectos macrossociais, societais e intergrupais envolvidos neste processo. Os 

resultados desta tese precisam ser inseridos em um contexto social mais amplo, no qual 

as características das relações entre Brasil e Portugal devem ser levadas em 

consideração. 

A este respeito, destaca-se o contexto de crise econômica vivenciado em 

Portugal no período dos estudos empíricos desenvolvidos nesta tese. De fato, este 

cenário provavelmente deve ter influenciado as respostas dos participantes sobre a 
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contratação do candidato português ou do candidato brasileiro. Pensa-se que este 

aspecto não invalida os resultados desta tese, não obstante, destaca-se a necessidade de 

replicações futuras destes resultados. 

Ademais, ainda há muitas questões que precisam ser respondidas. Estudos 

futuros podem analisar outros fatores mediadores envolvidos nesta relação entre 

categorização e discriminação. Os estereótipos, por exemplo, precisam ser investigados 

mais a fundo, sendo testados em delineamentos de pesquisa diferentes dos 

desenvolvidos nesta tese. Outra possibilidade é analisar o papel da identificação grupal 

neste processo. Provavelmente esta relação de moderação mediada é diferente em 

indivíduos que pertencem a grupos com baixo status. Também se fazem necessárias 

replicações dos resultados desta tese com diferentes grupos alvo e em diferentes línguas 

ou mesmo diferentes sotaques dentro de um mesmo país, como é o caso do Brasil que 

tem variações linguísticas tão díspares entre suas regiões. 

No que concerne às limitações dos estudos desenvolvidos nesta tese quanto ao 

aspecto técnico e metodológico, pensa-se que uma delas foi a verificação da 

manipulação. Esta foi particularmente problemática no Estudo 3, no qual os 

participantes tiveram que avaliar os dois candidatos. Na oportunidade foi perguntada a 

nacionalidade de cada candidato dizendo o seu nome, então não se sabe ao certo se os 

participantes que erraram a verificação da manipulação o fizeram porque não 

perceberam o sotaque do candidato ou simplesmente porque não associaram o nome do 

candidato ao seu sotaque. Outra limitação que precisa ser apontada foi a manipulação da 

justificação no Estudo 4. De fato, esta manipulação pode ter ativado outros conteúdos 

além dos que eram pretendidos. Em estudos futuros esta manipulação precisa ser 

aprimorada de forma a evitar possíveis variáveis intervenientes no delineamento.  
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Destarte, confia-se que esta tese tenha alcançado seu objetivo geral, analisando 

empiricamente o papel do sotaque na relação entre categorização e discriminação. As 

hipóteses foram corroboradas por meio de evidências experimentais, o que, confia-se 

ser uma contribuição importante não só para a área da psicologia social, mas também 

para o entendimento da sociedade como um todo de que a forma de falar de um 

indivíduo não deve ser um fator desencadeador muito menos legitimador da 

discriminação contra outros membros da sociedade. 

Finalmente, pensa-se que esta tese representa apenas o primeiro passo dado para 

analisar o papel do sotaque na discriminação. Não obstante, apesar de o sotaque ser uma 

marca grupal importante para o estudo da discriminação, ele não é suficiente para 

explicar um fenômeno que é tão complexo e que envolve desde aspectos psicológicos, 

integrupais, societais e macrossociais. Em outras palavras, a discriminação de um 

imigrante não pode ser explicada apenas com base em uma mera disfluência na 

comunicação, mas há de se observar as relações intergrupais existentes e o contexto no 

qual estão inseridas. 
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Anexo A – Material usado nos Estudos 1 a 3 

 

Anexo A.1 – Texto usado no início do experimento: 

______________________________________________________________________ 

Precisamos da sua colaboração num estudo sobre tomada de decisão em processos de 

recrutamento e selecção de pessoal para empresas.  

Considere a seguinte situação: 
Uma empresa bem situada no mercado abriu concurso para um posto de trabalho em 

consultoria de negócios. O director de recursos humanos da empresa recebeu 5 

candidaturas. 

Nos ecrãs seguintes ser-lhe-ão apresentados os CVs das 5 pessoas que se candidataram.  

Após a apresentação dos CVs, indicaremos o candidato seleccionado para a entrevista. 

A sua participação é voluntária e poderá interrompê-la quando quiser. 

Durante a realização deste estudo é necessário ter ligado o som do computador. 

Pode usar um auscultador se preferir.  

Muito obrigado! 

______________________________________________________________________ 
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Anexo A.2 – Exemplo de Currículo dos supostos candidatos ao emprego 
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Anexo A.3 – Manipulação do sotaque: Condição sotaque português 

 

 

O meu nome é João Martins, estou a candidatar-me ao cargo de consultor de negócios 

na área de telecomunicações e informática. Sou licenciado em Gestão, tenho 

experiência de três anos nessa área de atuação e recentemente conclui uma pós-

graduação em gestão empresarial. Além disso, estou disponível para trabalhar em tempo 

inteiro nos escritórios das Amoreiras, do Saldanha e do Parque Expo. 

 

 

 

 

 

 

Anexo A.4 – Manipulação do sotaque: Condição sotaque imigrante brasileiro 

 

 

O meu nome é Paulo Peixoto, estou a me candidatar ao cargo de consultor de negócios 

na área de telecomunicações e informática. Sou licenciado em Gestão, tenho 

experiência de três anos nessa área de atuação e recentemente conclui uma pós-

graduação em gestão empresarial. Além disso, estou disponível para trabalhar em tempo 

inteiro nos escritórios das Amoreiras, do Saldanha e do Parque Expo. 
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Anexo A.5 – Medida de Preconceito usada nos Estudos 1 a 3 

 

 

Indique o seu grau de concordância com as afirmações que seguem: 
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1. Os imigrantes brasileiros pertencem a uma raça 

menos dotada e isso explica porque não estão numa 

situação tão boa quanto os portugueses. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Os imigrantes brasileiros transmitem aos filhos 

valores e aptidões diferentes dos necessários para se 

ser bem-sucedido na sociedade portuguesa. 

1 2 3 4 5 6 7 

3.  Comparados com os portugueses, os imigrantes 

brasileiros são muito diferentes nos valores que 

ensinam aos filhos. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Se um(a) filho(a) meu casasse com um(a) imigrante 

brasileiro(a) e os meus netos fossem luso-brasileiros 

sentir-me-ia incomodado. 

1 2 3 4 5 6 7 

5.  Importava-me que um imigrante brasileiro(a) com 

as competências adequadas fosse meu chefe. 
1 2 3 4 5 6 7 

6.  Comparados com os portugueses, os imigrantes 

brasileiros são muito diferentes na língua que falam. 
1 2 3 4 5 6 7 
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Anexo A.6 – Medida de Avaliação do Sotaque usada nos Estudos 2 e 3 

 

 

 

Indique em que medida acha que a fala que acabou de escutar é: 

 

 

Nada     1     2     3     4     5     6     7     Muito 

 

 

1. Bonita 1 2 3 4 5 6 7 

2. Compreensível 1 2 3 4 5 6 7 

3. Feia 1 2 3 4 5 6 7 

4. Fria 1 2 3 4 5 6 7 

5. Inteligível 1 2 3 4 5 6 7 

6. Melódica 1 2 3 4 5 6 7 

7. Regional 1 2 3 4 5 6 7 

8. Padrão 1 2 3 4 5 6 7 

9. Soa bem 1 2 3 4 5 6 7 

10. Suave 1 2 3 4 5 6 7 

11. Agradável 1 2 3 4 5 6 7 

12. Correcta 1 2 3 4 5 6 7 
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Anexo A.7 – Medida de Estereótipos de imigrantes brasileiros usada no Estudo 3 

 

 

 

Indique em quem medida considera que o candidato é: 

 

Nada     1     2     3     4     5     6     7     Muito 
 

 

Competente 1 2 3 4 5 6 7 

Confiável 1 2 3 4 5 6 7 

Independente 1 2 3 4 5 6 7 

Competitivo 1 2 3 4 5 6 7 

Inteligente 1 2 3 4 5 6 7 

Tolerante 1 2 3 4 5 6 7 

Afetuoso 1 2 3 4 5 6 7 

Sincero 1 2 3 4 5 6 7 
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Anexo B – Material usado no Estudo 4 

 

Anexo B.1 – Manipulação da Justificação: Condição com justificativa pelo sotaque 

 

______________________________________________________________________ 

Considere a seguinte situação: 

 

Uma empresa de renome abriu concurso para uma vaga de posto de trabalho em 

consultoria de negócios e iniciou um processo de recrutamento e selecção. O director de 

recursos humanos da empresa recebeu 5 candidaturas. Depois de uma análise detalhada 

dos CVs, o director seleccionou os dois melhores candidatos para uma entrevista 

realizada por telefone. Durante a entrevista o director não conseguiu perceber grandes 

diferenças entre os dois candidatos, excepto o facto de um deles ser imigrante brasileiro. 

 

O director decidiu contratar o candidato português porque achou que ele atendia melhor 

às necessidades da função a ser desempenhada na empresa, que é interagir com clientes 

que acham o sotaque do português falado em Portugal mais compreensível e correcto. 

______________________________________________________________________ 
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Anexo B.2 – Manipulação da Justificação: Condição com justificativa sem mencionar o 

sotaque 

 

______________________________________________________________________ 

Considere a seguinte situação: 

 

Uma empresa de renome abriu concurso para uma vaga de posto de trabalho em 

consultoria de negócios e iniciou um processo de recrutamento e selecção. O director de 

recursos humanos da empresa recebeu 5 candidaturas. Depois de uma análise detalhada 

dos CVs, o director seleccionou os dois melhores candidatos para uma entrevista 

realizada por telefone. Durante a entrevista o director não conseguiu perceber grandes 

diferenças entre os dois candidatos, excepto o facto de um deles ser imigrante brasileiro. 

 

O director decidiu contratar o candidato português porque depois de ouvir os candidatos 

dissipou qualquer dúvida que poderia ter sobre qual seria sua melhor escolha. 

______________________________________________________________________ 
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Anexo B.3 – Medida de Percepção de Legitimidade 

 

Por favor, coloque um (X) no quadrado () que melhor indica a sua opinião sobre 

a decisão do director ao contratar o candidato português foi: 

 

Nota: Quanto mais perto o quadrado que assinalar estiver de uma das palavras, mais 

considera que esta palavra caracteriza a decisão do director. 

 

 

 

 

Incorreta        Correta 

Inadequada        Adequada 

Desnecessária        Necessária 

Ilegítima        Legítima 


