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S U M .( R I O 

Esta pesquisa investiga os estereótipos positivos e/ou 

negativos, quando considerados como variáveis de cor, sexo esta 

tus. 

o instrumento utilizado consistiu de oito desenhos es

tímulos, sendo quatro hOlllens e quatro mulheres: hOlllem hrnnco de 

status alto (HBR) , homem negro de status alto (HNR) , homem bran

co de status baixo (HBP) , homem negro de status baixo (HNP) , mu

lher branca de status alto (MBR) , mulher negra de status alto 

(MNR) , mulher branca de status baixo (MBP) e mulher negra de sta 

tus baixo (MNP) , distribuídos equitativamente pela amostra,em um 

questionário com nove itens objetivos para I"edir sobre o desenho 

estímulo, a distância social, a escolaridade, a posição hierár

quica no trabalho, a ocupação desempenhada pelo estímulo e por 

seus pais para averiguar a mobilidade social, a classe sócio eco 

nômica e um item em aberto para apreender como a amostra percebe 

os estímulos. 

A amostra foi composta de 930 sujeitos: 482 

de cor epidérmica e atributos físicos (boca, cabelos e 

sujeitos 

nariz) 

brancos e 448 sujeitos negros de cor epidérmica e atributos físi 

cos negros, ou cor epidérmica branca e atributos físicos negros, 

ou cor epidérmica negra e atributos físicos brancos, at~~buZdo~ 

pelo expe~~mentado~. Estes mesmos sujeitos se autoe{a~~~6~ea~am 

como sendo 602 sujeitos "brancos" e 328 sujeitos negros. 

A hipótese básica testada foi: "Há estereótipos positi 

vos e negativos relativos à cor, sexo e status." 

O G~ico item que rejeitou a hip6tese nula básica, foi 

aquele sobre a ocupação desempenhada pelas figuras-estímulos on-



de as amostras brancas, atribuída pelo experimcntador e autocla~ 

sificada, e negra autoclassificada corno branca, rejeitaram-na 

quanto às variáveis de sexo e status, sugerindo que os estereóti 

pos aparecem de acordo com as ocupações atribuídas, quanto ao s~ 

xo e status das figuras-estímulos. As amostras negràs, atribuí

da pelo experimentador e autoclassificada, rejeitaram-nanas três 

vnrinveis, mostrando a influencia da cor, sexo e status, separa

damente, sobre o estereótipo medido átravés da ocupação atribuí

da aos estímulos, além da interação QO~ x ~tatu~, sugerindo tam

bém a presença do estereótipo ocupacional, quando a cor se asso

cia ao status dos desenhos. A amostra negra, atribuída pelo exp~ 

rimentador, rej ei ta-a, ainda, na interação QO~ x ~ e.xo x ~ta-tM p~ 

recendo existir discriminação quanto as ocupações dadas aos estí 

mulas, quando estas três variáveis se associam. 

As amostras brancas, atribuída pelo experimentador e 

autoclassificada, apresentaram respostas ambíguas na maioria dos 

itens. As amostras negras, atribuída pelo experimentador e auto

classificada, não mostraram diferenças significativas entre as 

respostas, em parte dos itens. 

O critério ABIPEME expressou que ambas as amostras bran 

ca e negra, atribuídas pelo experimentador, apresentaram alta es 

colaridade e bom nível sócio-econômico. 

O número de mulheres era superior ao número de homens, 

embora homens e mulheres se equiv?lessem em ambas as amostras, o 

que sugere que mulheres brancas e negras e homens negros se com 

portaram de acordo com os valores culturais e dominantes, demons 

trando auto-desvalorização e baixa auto-estima. 



SUMMARY 

This study is an investigation of positive and negative 

stereotypes, as a function of colour, sex and status. 

The instrument used consi~ted of eight stimulus drawings, 

four men and four women, in this way: white rich man, black rich 

man, white poor man, black poor man, white rich woman, black rich 

woman, white poor woman and black poor woman, which had been 

distributed in equity among the sample subjects; in a 

questionnaire with nine objective itens, elaborated to measure 

the stimulus' social distance, instruction, work hierarchy 

position, job and the ones about the parents, to investigate the 

social mobility and socio-economic status, and one opened item to 

catch the sample's perception about the stimulus-drawing. 

The sample was composed of 930 subjects: 482 subjects 

of white skin and white physical signs (mouth, hair and nose)and 

448 subjects of black skin and black physical signs, or white 

skin and black physical signs, or black skin and white physical 

signs, so !abe!ed by the expe~~mente~. This sample e!a~~~6~ed 

.them~e!ve.6 as 602 "white" subjects and 328 black subjects. 

The basic ·hypothesis tested was the following: "There 

are positive and negative stereotypes related to colour, sex and 

status." 

The only item, in which the basic null hypothesis was 

rejected, was the one about the job of stimulus drawings, where 

white samples, labeled by the experimenter and by themselves,and 

black sample labeled by themselves as white, rejected it in the 

variables sex and status, suggesting that stereotypes appears 

according to ocupations given to drawings' sex and status. The 

black ones, labeled by the experimenter and by themselves, 

rejected it in the three variables, showing that colour, sex 



and status, disconnectly, influenced upon stereotypes through 

the ocupation given to stimulus, beside the interaction colour x 

status, suggesting the ocupational stereotype too, when the 

colour is associated to drawings' status. The black sample, 

labeled by the experimenter, also rej ected i t in the ·interation 

colour x sex x status, suggesting discrimination over the 

o c u p a t i o n s g i ve n tos t i m tJ 1 II S, w h c n t h c s c t h r c c va ri ri h 1 c S ;Jr c 

associated. 

The white samples, labeled by the experimenter and by 

themselves, showed ambiguous answers in the great part of the 

itens. The black ones, labeled by the experimenter and by 

themselves, exhibited answers without significant differences 

in some itens. 

The ABIPEME socio-economic status scale displayed both 

samples white and black, Iabeled by the experimenter, presented 

high leveI of instruction and good socio-economic status. 

There were more women than men, in both sampIes, though 

men and women were equivalent in both white and black sampIes, 

suggesting that white nnd black womcn and black men behaved 

themselves according to cultural and dominant vaIues, 

demonstrating low self-depreciation and low self-esteem. 
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INTRonuçl\O 

Esta dissertação obj etj va investigar em nosso meio os 

estereótipos positivos e negativos, quando considerados corno va 

riáveis de cor, sexo e status, através de ternas corno Preconcei 

to e Estereótipo,que geram o racismo e a discriminação, existeg 

tesdesde o descobrimento do Brasil e que, atravessando séculos, 

c;hegam. até os dias atuais. 

Sob a alegação da exist~ncia de urna democracia racial 

sao abafados, esquecidos ou relegados. Discutidos e estudados 

por diversos profissionais das Ci~ncias Sociais, estes ternas a

presentam ainda falta de alternativas c soluções para o proble

ma. 

Corno será a natureza das relações interpessoais entre 

os negros? Corno se relacionam uns com os outros? Corno se rela

cionam na comunidade em geral? 

Em quase vinte anos de atuação em escolas da rede ofi 

cia! do Município do Rio de Janeiro, venho-me colocando a se

guinte questão: Por que muitas crianças e adolescentes, em sua 

maioria negros, apresentam desempenho baixo na escola? Serão a

patia, baixa auto-estima, desespero, ingredientes de maior fre

qUência em comunidades de classe baixa? 

Um sem número de contatos com os pais negros, em ge

ral de classe baixa, em reuniões nas escolas públicas têm de

monstrado, que estes possuem tão altas esperanças e aspirações 

para seus filhos quanto os pais brancos, oriundos de qualquer 

nível sócio-econômico. Só que estas aspirações se mantém vagas 

porque tanto os pais quanto os filhos não parecem ter noção do 
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de que sejam concretizadas. 

Eles não sabcm que candnho tomar para conhecer o que 

significa ser 11m doutor, um advogado, um cngenheiro, um cien-

tista, ou que esp~cie de aptidões são requeridas. De fato, as 

ambições parentais tendem a ser expressadas em vagas ex(rrtaç.()~:~;· 

t a i s c o 111 o " o b j c t i voa 1 to" " p a s t a 11 L c i II S t r u ç ;1 o " ou" t e r b o ,1 C d LI 

cação" para os filhos conseguirem um "bom emprego", TTl3 S () :ll:(~ 

operaei onalmenlc sej:1 "nu bom emprci~o" c "sufie j C", te j ':"1 S t f'; 1-' 

ção" Ta. ramen t e ~ e spec i f:~ cado . 

Esta falta de conhecimento ou percepçao dc;, quc~ HwnCl 

ra os filhos devam ser orientados para atingir as expcctati-

vas, faz com que os pais não saibam corno guii-los e motivi-

-los. 

Muitas famílias de classe baixa necessitam de ajuda 

e orientação em corno lidar com suas crianças, corno conversar 

com elas, brincar com elas, educi-las, encorajá-las a estudar, 

inform:l-las sobre sexo c outros asslllltoS. A maioria tlas f:.líllí-

lias de baixa renda, seja branca ou negra, apresentam a tend~n 

cia de não se expressarem verbalmente. Por sua vez, as crj~n-

ças não sabem que seus pais desejam que elas sejam bem succdi-

das na escola, porque llão exprimem este pensamento. O car~ter 

In o nos s i 1 â b i c o d a c o n ver s a ç ã o r e p r c se n ta, C!n P a r' t:;, n e 7' j ;'" ; 

estirnulação. Se os pais aprendcrenl cluC T)OUCia ajtlda~' .:l0:- fi"íLu::; 

atra\'ês àe conversas fazendo perguntas e cnroY<ljando a~~ .::'''; a!l(~(lS 

à fazê-las, elas (as crianças) terão naturalmente prazer em cooperar. 
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mesmo que desempenhem as mesmas funções e os negros estão maci

çamente concentrados nas ocupaçoes semi-qualificadas e sem qU! 

lificação. O resultado ~ que mesmo empregado, o homem negro nao 

consegue sustentar sua famflia. 

O coração da questão parece ser a discriminação arrai 

gada que se encontr:l no cOllceito de "lugar". Ilxiste a noção de 

que certos empregos e Cel"tas situações são apropriadas e outras 

sao inapropriadas para serem desempenhadas por negros. Na maio

ria, para não dizer totalmente, das empresas, escolha e tradi

çao, t~m reservado as ocupações de tomando exclusivamente para 

os brancos, com a id~ia de que os negros não seriam felizes ali, 

além de se e~collderelll sob :l miísc:lr:t de que Iliio siio precollcei tll~~ 

sos, no entanto seus clientes o são. 

Nada pode ser mais impraticivel e mais destrutivo pa

ra o futuro do indivfduo ou da sociedade que uma educação desig 

nada para preparar sujeitos somente para vocaçoes ou ocupaçoes 

especfficas, ou facilitar ajustamentos para o mundo como ele es 

tã. A educaçiio telll de ser prática para formar pessoas para tra 

balhos que ainda estão para vir e cuja natureza nem se imagina. 

Isto pode ser feit6, preparando professores para ensinar a qual 

quer clientela, dando-lhes uma esp~cie de disciplina llltelcc-

tua1 e um profundo entendimento do que seri possível a eles a

plicar nél sabedoria humana acumulada para condiçôes que estno 

para surgir. 

Por que então muitas crianças e adolescentes negros 

apresentam desempenho baixo na escola? Uma resposta sugerida por 

muitos negros que obtiveram consci6ncia do problema, e que es-
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tes jovens nao aprendem porque nao os ensinam. Os professores nao 

estão livres tambSm de preconceitos e estereótipos. Parece claro 

que a maioria dos professores, que atendem as crianças negras, ~ 

creditam no fundo, mesmo que não admitam em suas cabeças,queseus 

estudantes sejam intelectualmente inferiores, que el~s sejam in

capazes de se beneficiarem de um currículo de turma regular (no! 

mal). 

são comuns as visitas tScnicas as salas de aula, espe-

cialmente nas primeiras séries, ouvirem os professores, diante 

da turma, desfiarem um rosário de que aquelas crianças pertencem 

a famílias desintegradas, que os pais são biscateiros, marginais, 

detalhando quantos assaltantes, prostitutas, traficantes ... , de~ 

crevendo abertamente e com subestimação os problemas da classe 

inteira. 

O problema envolve tanto preconceito de classe quanto 

de cor para os professores, sejam eles brancos ou negros. Muitos 

destes últimos, que conseguiram ascender para a classe média por 

seus próprios méritos, se sentem nmcaçndospclas crianças dccln~;_ 

se baixa que a todo momento lhe lembram suas raizes, criando tu-

muItos internos racionalizados na seguinte questão: "Se eu pude, 

por que eles não podem? 

A verdade S que somente uma pequena minoria de dedica-

dos professores brancos ou negros escolhem ensinar em estabeleci 

mentos dentro de favela e/ou para populaç6es carentes. A maio-

-ria rejeita por medo de sua segurança, e o que ocorre e que aqu~ 

las turmas que possuem muitos anos de repetência têm como profe~ 

sores aquele recém-formado, ou aquele que vai se aposentar ou e~ 

trar de licença por qualquer motivo. O corpo docente que leciona 

nestas turmas possui uma rotatividade aI ta, tanto quanto os alunos. 
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A grande maioria dos estudantes que se preparam para 

ensinar em escolas de primeiro grau, compreendendo os antigos 

cursos primário e ginasial, nio desejam lecionar em escolas 

consideradas "difíceis" e fazem todo o possível para evitar, 

inclusive, estas escolas no período do estágio. 

A maioria das crianças, com especial número de repe

t~ncia na primeira s~rie, chegam na escola com fome e em al

guns dias da semana chegam at~ a dormir na sala, quando fazem 

carreto nas feiras ou na porta de supermercados, estes princi

palmente no final de mês(porcausa dos clientes receberem paga

mentos e fizerem grandes compras); para contribuirem em parte 

na subsistência da família. 

o desgaste do professor torna-se imenso para aquele 

que resolve se dedicar a este tipo de turma, porque antes de 

dar in6o~mação, ~ necessário dar 6o~mação (hábitos e atitu-

des), pois a violência existente dentro da comunidade onde vi

vem e aquela que recebem das comunidades externas ~ transport~ 

da e eclode para a sala de aula. E o professor tem de estar 

sempre em guarda para evitar os choques entre alunos oriundos 

de comunidades, facç6es .. :diferéntes. 

A responsabilidade pelo fracasso escolar nao pode nem 

deve ser retirado tio facilmente da escola em geral e, em pa! 

ticular, da escola oficial. A maioria das crianças negras po

bres entram com atitudes neutras em relação a escola e i apre~ 

dizagem. Muitas esboçam a ansiedade de aprender e os próprios 

professores as descrevem como curiosas, independentes e a t~ agra

dáveis. Mas se nao conseguem aprender a ler nem escrever, tor

nam-se diante dos olhos dos professores como alienadas, causa

doras de problemas, indisciplinada.s, zangadas. E com a pennanência de 
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~uitos anos na primeira s6ri~ a escola se torna inimiga. E ar 

começa o círculo vicioso: onde os professores nao querem dar au 

la nas turcias de primeira s~rie repetentes, o curriculo nao a

tende às necessidades destas crianças, chegando até a agredi

-las, em especial, através dos textos diditicos, oS.quais sao 

merecedores de parigrafos à parte. 

Os textos didiítjcos contribuem para a auto- deprecia

çao, quando começam a apresentar todas as raças, e invariavel

mente, a figura do africano ~ a mais primitiva, enquanto a raça 

caucasóide ~ estudiosa, a oriental ~ nobre, inteligente... A

presenta ainda os estigios da humanidade como ~elvagen~, caJli

bais e nus, todos os negros e vermelhos; bâJtbaJto,!l, prin..::ipalme!!. 

te marrom; me.-to ('{viC.tzado, quase totalmente amarelo; e c-i.v.iI.'i

zado, quase todos pertencem à raça branca. 

A evid~ncia da inferioridade da raça negra, nestes 

textos, nasceu sob o peso, o autoritarismo do sapiente, todo p~ 

deroso e circundante mundo branco. Assim, estas crianças em sua 

maioria, se dissociam de sua identidade africana. Por mais que 

deseje se dissociar da cor, do cabelo, das caracteristicas ne

gróides, ~ impossível, pois o fato ~ que a cor permanece e se 

torna perversa. 

E então a escola tenta retirar a responsabilidade de 

seu fracasso culpando este tipo de comunidade, quando a premi! 

sa bisica da educaç50 é se a criança aprende menos facilmente ~ 

riunda de um certo tipo de comunidade, é responsabilidade da es 

cola fazer o que ~ necessirio para equalizar esta situação, pr~ 

curando alternativas mais energéticas e inventivas, ao procurar 

quebrar as cadeias da educação pobre, emprego pobre, vida fami

liar pobre, oportunidades pobres. Se a escola recebe cidadãos 
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oriundos de todas as classes sociais,t~m de educi-Ios partindo 

da bagagem cultural do aluno. 

Apesar de toda esta problemitica educacional, que a

tinge, e em especial, aquelas crianças negras mais carentes, a 

maioria destes pais, independente do status econômi~o, estão pro 

fundamente convencidos de que seus filhos recebem uma educação 

inadequada e querem desesperadamente ser ouvidos tamb~m, afim 

de que esta melhore, dando o pontap~ inicial para a escalada da 

cidadania consciente. 

Este ttabalho pretende investigar tanto o preconceito 

quanto os estereótipos positivos e negativos pertinentes às va 

fiáveis de cor, sexoestatus, a fim de averiguar se estas intera

gem independentemente, er" dupla ou em trio, questionando tamb6m 

como será a natureza das relações interpessoais entre os sexos? 

Como se relacionam entre si e com a comunidade em geral? Bran

cos e negros, homens e mulheres, que possuam alta escolaridade, 

considerada a partir do terceiro grau incompleto, e que desem

penham funções com bom prestígio social, apresentarão auto-esti 

ma positiva? 



8 

,CAPfTULO I 

PRECONCEITO E ESTEREÓTIPO 

1 - PRECONCEITO 

1.1 - Algumas Conceituações 

o preconceito envolve relaç6es intergrupais, sendo ca 

racterizado pelos estudiosos do assunto como ,uma atitude que a-

presenta aspectos a6etivo6 de emocionar-se, sentir, ser favor~-

velou desfavorável', ~ognitivo6 de pensar e perceber e ~ompo~t~ 

mentai6 de predispor e agir. 

P a r a A 1 I P o r t (1~) (3) f 11 Z e 111 p n r te da d e r i rd ç ã o de p r e -

conceito a atitude contra ou a favor e o vínculo exagerado de 

uma crença generalizada. Define, em síntese, sob uma ótica neg~ 

tiva, que preconceito ê pensar mal dos outros sem razão aparen

te, mas que pode ainda apresentar conotação positiva, ou ambas 

as conotaç6es implícitas ou inferidas. Define ainda, preconcei

to étnico como uma antip:ttia generalizada falsa e inflexível COIJ-

tra um grupo ou parte dele. 

Collins (1970) faz uma reV1sao bibliogr~fica sobre P~e 

~on~eito, selecionando a definição de alguns autores: 

Para Ackerman e Yahoda (1950) ê um padrão de hostili-

dade nas relaç6es interpessoais contra determinados individuos 

de um grupo ou de toda urna comunidade, satisfazendo assim fun

çao irracional específica de quem possui preconceito. 

Para Peterson (1958) significa prejulgar, isto 
~ 

e, fa-

zer um julgamento, urna avaliação étnica de um grupo ou de seus 
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membros, antes de conhecer, atrav~s de uma avaliação inadequada 

ou incompleta dos fatos. Para SimpsoTl e Yinger (1958) ê a conduta ou 

expressão pública do preconceito. 

Ke1man e Pettigrew (1959) afirmam que preconceito de 

grupo é comumente visto como hostilidade e ma informação; . --Ja 

Buss (1961) define-o como agressão ou hostilidade. dirigida a 

individuos que' pertençam a certos grupos. 

Wi11iams (1964) vê o preconceito como um prejulgamen-

to, baseado em experiências diretas ou indiretas, especificado 

em relação a determinado grupo ou generalizado a todos os gru-

pos, envolvendo aspectos afetivos( atração ou repulsa), cogniti 

vos (estereotipias) e comportamentais (predisposições), sendo im 

portantes ou até supérfluos para quem os mantém, mas 

ciais àqueles a quem são dirigidos. 

prejudi-

Simpson e Junger (1965) afirmam que é uma atitude emo 

ciona1 rigida, predisposta a responder a determinados estímulos 

direcionados a certos grupos. 

Em resumo, após esta revisão, C011in5 (1970) caracter! 

za-o como fenômeno intergrupa1, de orientação negativa e preju-

dicial através de uma atitude. 

Para Pierson (1951) é uma atitude tendenciosa contra 

um dado objeto, um grupo racial. g uma atitude social, produto 

da experiência grupal, a qual uma vez formada, é transmissível 

e se compõe de sentimentos como: antipatia, apreensão, culpa, de~ 

confiança, impulsos destruidores, dominadores e sexuais, inve

ja, medo, ódio e temor~ .A atitude preconceituosa também se ori

gina do traço cultural fixado nos hábitos do grupo que a mantém, 

esquecendo a historicidade, passando a confundi-la com fenome-
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nos inatos e biológicos. E uma atitude etnocêntrica, segundo Pic.!:.. 

son, que evidencia uma certa aversio pelos modos de vida de 

outrem, considerados como estranhos e peculiares, através do sen 

timento profundamente arraigado da superioridade inerente ao gr~ 

po que o pratica. 

Para Rose (1970) ê um conjunto de atitudes que causam, 

favorecem, justificam, provocam e suportam a discriminação. O 

autor considera ainda que as origens do preconceito trazem van 

tagens e proveitos materiais para quem dele se serve, através 

da desculpa para o domínio e a exploração econômica e política. 

Wrench (1971) ê quem mais se aproxima do tipo de defi

nição requerida pelos objetivos deste trabalho, quando afirma 

ser errôneo buscar a origem da conduta preconceituosa nas opi

niões estereotipadas dos indivíduos ou na ideofogi~ d~ 4up~em~

~i~ b~~n~~, cuja tarefa ê a de justificar a conduta do indiví

duo ante si mesmo e perante os outros. rmpo~t~nte ê a averigu~ 

çao e o exame dos impulsos nao admitidos por completo ante si 

me s III o, mas que g r n t i f i c ti :J C o li d u t :J V c 1 li tI:l • 

Secord e Backman (1974) admitem que o preconceito pr~ 

dispõe os indivíduos a agir, pensar, perceber e sentir contra 

ou a favor de determinado grupo ou a cada um dos seus membros 

individualmente. 

Para Rodrjgues (1986) preconceito seria uma atitude ne 

gativa, aprendida, dirigida a um determinado grupo, condiciona

da e não inata. 
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1.2 - Teorias sobre o Preconceito 

Segundo Allport (1963) a conduta preconceituosa apare

ce e é explicada à luz das teorias histórica, sócio-cultural, 

psicodinâmica, fenomenológica e sob a ótica da reputação bem me 

recida. 

Krech, Crutchfield e Ballachey (1969) hipotetizam so

bre a agressão induzida pela frustração, às atividades e obje

tivos condenados, à defesa do eu, à hostilidade patológica e 

aos impulsos reprimidos como ligados a algumas das necessidades 

que satisfazem o preconceito. 

Wrench (1971) considera a expressa0 da agressividade, 

os fatores da personalidade e as gratificações no preconceito 

como possíveis explicações dinâmicas da estrutura da personali

dade. 

Collins (1970) explica a conduta preconceituosa atra

vés dos níveis individual e social. Estão incluídos dois enfo

ques no nível individual, o que é explicado através dos mecanis 

mos de defesa das teorias freudianas e o que é através das ati

tudes como resultantes dos fatores s6cio-culturais, sabendo-se 

que as motivações, necessidades e preconceitos variam de.indiví 

duo para indivíduo. 

Os mecanismos de defesa encontrados a nível individual 

sao: 

a} Ve4locamen~o de h04tilidade: através da figura do "bode ex

piat6rio". Muitos são os estudos que sustentam esta tese, a

pesar de Secord e Backman (1974) nao o terem confirmado. A 
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teoria freudiana defende que o indivíduo frustrado na sati~ 

fação de suas necessidades escolhe um alvo para descarregar 

sua agressividade. 

b) P~ojeção: no sentido psicanalítico é a operaçao por meio da 

qual o indivíduo expulsa de si e localiza em outra pessoa ou 

coisa, desejos, qualidades e sentimentos que nao reconhe-

ce e rejeita em si mesmo .. Freud descreve a projeção como uma 

deformação do processo normal que induz o sujeito a buscar 

no mundo externo a causa de seus afetos. Para Freud este me-

canismo encontra seu principal fundamento na pulsão. O orga

nismo esti sujeito a todos os tipos de excitações geradoras 

de tensão: de umas se pode fugir e proteger; de outras nao 

se pode ·escapar, ficando-se sem proteção. A projeção apare

ce então como meio de defesa primitivo frente as excitações 

internas, que através de sua intensidade se convertem .em ex 

cessivos desprazeres. O sujeito as projeta para o exterior, 

permiti~do-lhe fugir e se proteger delas, tratando-as como 

se apenas existissem externament0~ Collin5 (1970) cita McJ.ean 

(1946) ao sugerir que alguns homens brancos sejam muito con 

flituados em relação ao sexo, projetando no negro seus impu! 

50S sexuais, ao atribuir aos negros superioridade biolôgic~ 

-sexuàl. 

Outras teorias que fazem parte também do nível indivi 

dual -sao: 

aJ Ap~end~zagem Soc~ai: Col1ins (1970) concebe o preconceito 

como uma atitude a.')reendida. Crenças associadas a valores cul 

turais adquiridos e ideologias, através da socialização, suste~ 

tam e mant~m as atitudes discriminatórias contra os grupos 
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~tnicos. McDavid e Harari (1974) apresentam os pais como pr! 

meiros agentes socializadores da criança,a qual aprenderá o 

que a cultura espera de si, atrav~s de normas, valores e re

gras que irão induzi-la a ter determinados padrões comporta

mentais. Outros agentes interagirão com a criança~ quando es 

ta for para a escola, a saber: outras crianças menores, de 

igual tamanho e maiores; outras famílias e o corpo .docente. 

Os autores enfatizam ainda o tipo de treinamento que os ageg 

tes sociais utilizam:' o reforçamento direto çom recompensa 

e punição e o provimento de modelos e exemplos, que se coadu 

nem com o .comportamento esperado pela sociedade. Assim a cri 

ança aprende a ter os estereótipos e os comportamentos de 

seus agentes socializadores. 

b) Con6o~m~dade e In6luênc~a Soc~al: a sociedade pressiona seus 

valores, e os indivíduos que tendem a se conformar são os 

mais preconceituosos, segundo hipótese levantada por Petti

grew (1958) citado por Secord e Backman (1974) em um estudo 

feito no .sul dos Estados Unidos e na Ãfrica do Sul, demons

trando uma correlação direta entre conformismo e preconcei

to. No sul dos Estados Unidos quem se opõe ã discriminação 

sofre ameaças e agressões. Em 1975 a casa dos Kennedy foi 

apedrejada, com ampla divulgação nos jornais, por serem favo 

ráveis à igualdade racial. 

c) Nece~~~dade~ da pe~~onalldade:podcm reforçar e favorecer o 

preconceito. A personalidade autoritária, segundo Secord e 

Backman (1974), possui traços que se relacionam com a forma

çao de preconceitos. Indivíduos com este tipo de personalid~ 

de, geralmente, são criados em um ambiente rígido, onde nao 
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é permitido liberar a hostilidade natural. Passam, então, a 

desenvolver mecanismos repressivos e atitudes rígidas para 

com os outros, apoiados pela sociedade que permite a libera

çao da hostilidade contra grupos minoritários. 

Ainda Secord e Backman (1974) citam Adorno que apo~ 

ta outro tipo de personalidade: a intolerante à ambigUidade. 

Em uma escala, os indivíduos variam de grande aceitação de si 

tuações confusas até nenhuma, sendo as mais intolerantes rela 

cionadas à indecisão e ao preconceito. Estes indivíduos uti-

lizam este último para esclarecer certas situações impreci-

sas. 

Personalidades inseguras se satisfazem atravês da 

rejeição de outros grupos com o aumento da solidariedade in-

tra-grupo. 

dI P~eeonee~to de C~ença: para Rokeach (1960) o princípio básico 

que governa a maneira de organizar o mundo e os indivíduos -e 

pela verificação de quao congruentes ou incongruentes são os 

sistemas de crenças dbs outros, comparados com os pr6prios.II! 

potetizam ainda que a base do preconceito ê a diversidade de 

crenças incompatíveis devido às diferenças étnicas e raciais. 

Insere-se aqui como exemplo o preconceito contra negros e ju-

deus. 

Muitos estudiosos do a~sunto discordam a respeito 

da hipótese de Rokeach, por causa de outras pesquisas que su-

gerem a importância da dessemelhança de crenças, entretanto 

não esclarecem atê que ponto o preconceito pode causar perceQ 

ções diferentes, distorcidas e prejudiciais. 
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Quanto ao nivel social Collins (197U) cita duas teo 

rias: 

a) Teo~ia da explo~ac~o- segundo a qual sempre existirá um gr~ 

po querendo tirar proveito do outro. Haja visto o relaciona

mento entre colonizador - colonizado em todos os locais onde 

houve conquistas, para fins de colonização. 

b) Teo~ia do eon6lito - o que determina as atitudes de um grupo 

é a percepção do rélacionamento intergrupal. Secord e Back

man (1974) afirmam que a estrutura da relação intergrupos, 

no que tange a status e poder, produz cognições e sentimen

tos que são apropriados ã estrutura existente. 

Morton Deutsch (1985) assegura que muitos conflitos 

sao, intrinseca e inevitavelmente, entre ganhador e perdedor/d~ 

minado r e dominado, sendo comuns aqueles de desentendimento de 

interesses, quando as partes se investem firmemente em suas po

sições. 

I O autor ainda acrescenta que quando o conflito nao a

presenta esse aspecto ganhador - perdedor/dominador - dominado 

etc. pode-se desenvolver uma orientação cooperativa para solu

ção de problemas, a qual deve focalizar os interesses de ambas 

as partes e não suas posições, deve procurar uma solução alter

nativa responsável pelos interesses legítimos de ambos os la

dos. Procedimentos que favoreçam o desenvolvimento de tal orien 

tação são descritos por Fisher e Ury (198l)! Gumpert (1982) e 

Johnson e Johnson (1982)! (apud Deutsch, 1985). 

Sugere Deutsch, ainda, que um processo de comunicação 

mutuamente respeitável, pleno, aberto e honesto deva ser encora 
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jado? para ~ue ambas as partes possam se entender e expressar 

com ênfase os interesses de cada lado. Este processo desestimu-

lará incompreensões que conduzam a atitudes defensivas e ~ 

a 

orientação ganhador - perdedor/dominador - dominado. 

o mesmo autor aponta para uma prevenção sofisticada de 

senvolvida através de normas, regras, procedimentos, táticas, 

etc. tanto quanto recursos externos e facilidades que sao avali 

ados para apoiar negociações de boa fé e deter trapaças, recu-

sas de negociar a exploração de uma das partes envolvidas no 

conflito. Existem recursos e procedimentos efetivos para lidar 

com os problemas comuns e impasses que geralmente conduzem a um 

processo conflituoso, destrutivo e degenerador. fIá ainda a ter-

ceira parte envolvida para ajudar, que devem ser conselheiros, 

mediadores, conciliadores e árbitros treinados para que formas 

efetivas induzam os indivíduos a negociar, apesar de relutância 

inicial. 
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2 - ESTEREOTIPO 

2.1 - Algumas Conceituações 

Inúmeras pesquisas em psicologia social surgiram a 

partir do termo E~te~eõt~po, cunhado por Lippman em'1922. Para 

este autor, a existência do estereótipo influencia a forma do 

indivíduo perceber os outros. Assinala que o ser humano prime! 

ro define para depois ver. 

Com o passar dos tempos modificações foram feitas so

bre estereótipos em algumas áreas da psicologia social. Young 

(1946), La Piere e Fransworth (1949) relacionam os estereótipos 

com a personalidade. J5 Brown (1965), Secord e Backman (1964, 

1974), MacDavid e Harari (1974), Rodrigues (1986) e outros es

tudam os estereótipos como um dos fatores que interferem na con 

cepçao de pessoas em percepçao social. 

Para Miller, Galanter e Pribam (1974) a importancia do 

estudo dos estereótipos na psicologia, enquanto ciência do com

portamento, ~ encontrar u lógica da conduta das pessoas e ani

mais, pois para eles existe um vácuo entre a cognição e a açao, 

já que sao adeptos do modelo cognitivista S - O-R. Cauthen 

et aI. (1971) consideram os estereótipos como conseqUentes e 

preditores da atitude comportamental. 

Para Bcrriel (1975) estereótipos sao supostas verda

des que adquirem sempre condições de tabus e sobrevivem como in 

tegridades abstratas, com força de provérbio, às vezes se apre

sentando como tal. São verdadeiros escudos de ordem ideológi

ca, mantendo e preservando em seus devidos lugares a distribui 
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ção socialmente determinada pelo sistema vigente em relação a 

determinado grupo. Exemplifica a autora, os estereôtipos, gera! 

mente como sinônimos negativos em relação ao negro, os quais se 

tornam atributos peculiares contrários, propiciando interioriza 

ções identificadas com força normativa, mantendo este grupo den 

tro dos limites, da ideologia dominante. 

Diversos autores estudam os estereôtipos sob as ôti

cas da categoria, da cognição, das crenças ou das opiniões. 

2.1.1 - Estereótipos como categorias 

Para Young (1946), estereótipo, como categoria, é um fa! 

so conceito classificatório ao qual está ligado algum sentimen

to forte de agrado ou desagrado, aprovação ou reprovação. para 

o autor, o mundo externo é composto de indivíduos e objetos, e~ 

quanto o mundo interno é feito de idéias e imagens que determi

nam as atitudes e ações. Conhecer as idéias, as imagens, os qu~ 

dros mentais, que os indivíduos possuem a respeito de algum ob

jeto j facilita a tarefa de predição das atitudes em relação a 

este objeto. Estas imagens sofrem a influência de normas e valo 

res da sociedade, onde o sujeito está inserido. O estereótipo tor

na-se o mundo imaginârio, sustentado por imagens visuais e/ou 

palavras, que predispõem as ações (estereotipadas). 

Young (1946) ainda v~ a economicidade, como função do 

estereótipo de categoria, transmitido às crianças, poupando

-lhes esforço em sua relação com o objeto, já que este é defini 

do antecipadamente, evitando o trabalho de avaliá-lo, julgá-lo 

por si sô. Este conceito foi endossado posteriormente por Bru

ner (1958), AIIport (1963) e Triandis (1964). 
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Allport (1963) define categoria como agrupamento ace~ 

sfvel de id;ias associadas, que guiam os ajustes cotidianos, 

classificando-a em flexível e monopolizadora. A categoria fle

x[vel, além de diferenciada, possui muita variação entre os a-

tributos que a formam, tornando-se o oposto dos estereótipos. 

Exemplo: ser carioca é um estado de espírito, mas apenas alguns 

são bem humorados, outros gostam de praia, outros detestam fute 

boI, adoram cerveja etc. sendo impossível considerá-los como um 

bloco só. Na categoria monopolizadora, termo cunhado por Post

man, sinônimo de rigidez e inflexibilidade, o indivíduo selecio

na e interpreta quaisquer dados que possam contradizê-lo. 

Para J\ugrns (1971) a atrjhuição de traços baseada em 

uma categoria é sempre uma simplificação, e com isto, freqUent~ 

mente, o estereótipo é considerado inadequado, pois as qualida

des do sujeito são reduzidas a uma só; geralmente apenas uma p~ 

lavra é suficiente para enquadrar muitos indivíduos em um 
... 

so 

conceito. 

Cauthen et aI. (1971) fazem revisão bibliográfica do 

tema e concluem que o estereótipo, como categoria, significa indi 

víduos, partilhando de características baseadas em seu grupo. 

McDavid e Harari (1974) consideram o estereótipo de 

categoria como um mal necessário, sendo normal e razoável o subs 
... 

trato estereotipado do processo cognitivo, cabendo a psicolo-

gia, em.um processo educativo, fazer conceituações com bases in 

formativas acuradas. 

Secord e Backman (1974) definem o conceito como prov~ 

niente da cultura, e estereótipo de categoria seria a ação de 
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assinalar atributos a pessoas unicamen~e baseada na classe ou 

categoria a que elas pertencem. 

2.1.2 - Estereótipos como cognição 

Segundo Rodrigues (1986) a noçao de cognição ofereci

da pela perspectiva gestaltista é de extrema importância para 

a psicologia social. Distingue a sensação da percepçao, entre

tanto as definições variam de acordo com a linha de atuação dos 

estudiosos do assunto. 

Pa~a Festinger (1957) cognição é qualquer conhecimen 

to, opinião ou crença acerca de si mesmo, ou acerca do compor

tamento de outra pessoa. 

Taifel (1969) refere-se mais ao processo de assimila 

çao de experi~ncias, quando relacionadas umas is outras, dando

lhes significado. 

Para Krech, Crutchfield e Ballachey (1969) o universo 

cognitivo humano é composto de partes comuns, semelhantes e sin 

guIares. Já que as pessoas possuem sistemas nervosos comuns, os 

universos cognitivos variarão de individuo para individuo com 

traços comuns. Assim pode-se substituir o termo Percepção So

cial por Cognição Social. 

Vários fatores influem no processo perceptivo, a sa-

ber: 

1. AQentua~ão penQeptlvQ 

Bruner e Goodman (1974) ,al'>ud McDavid e Harari (1974), 

enfatizam duas caracteristicas na cognição: a primeira é que 
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a percepção se organiza seletivamente, através de novas experi

~ncias incorporadas is antigas, tornando-se significativas e 

funcionais para o sujeito; a segunda enfatiza a relevincia de 

metas, através da utilidade funcional e a dependência na acumu

lação de experi~ncia passada. 

Assim como a percepçao das coisas é criada: e trans 

formada. pelos indivíduos, a percepção das pessoas acentua, in

terage, interpreta, seleciona e responde, sendo os estereótipos 

responsáveis pelas impressões formadas dos indivíduos, juntame~ 

te com as atribuições de causalidade, os efeitos de Halo r os 

valores, etc. 

Rodrigues (1986) faz um esboço analítico da percep

çao de uma ação humana, onde situa o estereótipo claramente na 

percepção do outro. 
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FASE PSICOLOGI 
CA DO FENOMENO 
PERCEPTIVO. 

2,2 

Estímulo Dis- I -
,tante (ED) X I a açao emanada de O ~ 

Estímulo Pró
ximo (EP) 

Processos Psi 

cológicos (PrP) 
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______________ ~ __ -----------J 

Condições do ambiente físi-
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na transmissão de X. 

nitidez 

Expressões faciais de O. 

Expressões verbais de o. 

Clareza"das propriedades es -
truturais de X. 

Estimulação sensorial. 

EP = f (ED X M) 

Valores 

Atitudes 
Necessidades 

Interesses 
Tendenciosidades cognitivas 

E.6:t CUr. eô :tipo.6 

Possíveis disfunções mentais 

Atribuição 'diferencial de 

causalidade 

X tal.como percebido por p ~ 



2. Amplitude de apneen~~o 

Para Miller (1956) a amplitude de apreensao humana nao 

é muito grande. podendo perceber em torno de sete coisas indepe~ 

dentes ao mesmo tempo. Já Bruner (1958) afirma que o. organismo 

humano tem limite de extensão e memória, sendo variável de indi

víduo para indivíduo ou no mesmo sujeito, dependendo da situação 

existente no momento. As variações oscilam em torno de 6 a 11 

apreensões simultâneas. 

3. Seletividade peneeptiva 

são muitos os estímulos que sensibilizam os órgãos dos 

sentidos, entretanto só se tem capacidade de perceber um subcon

junto deles. A cultura em que o indivíduo vive, é alimentada p~ 

la seletividade perceptiva. ~ comum se verem apenas as qualida

des dos amigos e nunca seus defeitos, da mesma forma que, quando 

o alvo é desagradável, alimentam-se atitudes preconceituosas. 

Krech et aI. (1969) denominam de Ve6onmação Seletiva 

aquilo que o indivíduo escolhe para perceber, através de predi~ 

posições e experiências, que podem apresentar deformações perceE 

tuais devido a estados emocionais intensos tais como medos, des~ 

jos, aversoes, etc. Rodrigues (1986) dá o nome de Ve6e~a Peneep

tiva a este fenômeno. 

2.1.3 - Estereótipos como crença 

Para A1lport (1963) o favorecimento ou desfavoreci-

mento de um estereótipo é uma crença exagerada que está associa 
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da a uma categoria. Sua função é justificar e racionalizar a 

conduta em relação a esta categoria, sendo que o aspecto de a

grado ou desagrado é a parte mais importante do estereótipo. 

Para Rokeach (1960) a personalidade é uma organização 

de crenças e descrenças com predisposição às ações que incluem 

qualquer expectativa ou determinação implícita. 

Wrench (1971) destina às crenças, juntamente com os 

valores, justificativas das ações que as sustentam. Atribui 
~ 

as 

ideologias grande parte da conduta preconceituosa. Para Wrench, 

e~ença dâ lugar à opinião freqUentemente negativa sobre o gru

po ao qual não pertence o operante. De1ay e Pichot (1973), tam

bém nesta linha, consideram opinião como aquilo que se acredita 

como verdadeiro. 

Pelo exposto, categorização, cognição e crença ou op! 

nião fazem parte de um mesmo processo, ficando difícil demarcar 

o limite entre suas conceituações. Na definição de Festinger 

(1957) sobre cognição, verifica-se que ele se utiliza de sinô-

nimos tais como: "conhecimento, opinião ou crença". Apreende-se 

o conhecimento através da percepção, sendo qu~"perceber é cate

gorizar"(Bruner, 1958), e apreensão do conhecimento é cognição, 

logo a cognição depende de categorização. As crenças que se tem 

do mundo também são consideradas como cognição, e a categoriza

ção é a atividade cognitiva básica e essencial para obtê~las(as 

cognições). 

2.2 - Dimensões do Estereótipo 

Cauthen, Robinson e Krauss (1971) elaboraram uma revi-
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sao bibliográfica sobre o assun~o.concordando com as quatro di 

mensões propostas por Edwards (1940]. para o estudo de estereó

tipos étnicos: o conteúdo, a direção, a intensidade e a unifor

midade. Estas dimensões são aceitáveis para qualquer situação 

em que existam estereótipos. 

a) Conte~do: Cauthen et aI. (1971) ~. definem como os traços a

tribuldos aos grupos, dependendo do tipo de instrumento uti 

lizado no-experimento, pois ele emerge quando manipulado. O 

instrumento que melhor exemplifica esta definição é o clássi 

co estudo de Katz e Braly (1933), considerado o marco dos 

trabalhos experimentais sobre estereótipos. 

Katz e Braly (1933) pediram a 25 estudantes da Univer 

sidade de Princeton para escrever adjetivos, que, segundo 

eles, caracterizariam dez 'grupos, resultando em uma lista 

com oitenta e quatro (84) adjetivos descritivos. Em um segu~ 

do momento, esta lista foi apresentada a 100 estudantes da 

referida universidade, com a instrução de que escolhessem 5 

(cinco) traços caracteristicos para aqueles dez grupos. En

tende-se por conteúdo, neste experimento, os traços escolhi

dos. Os resultados mostraram que os estudantes refletiam os 

estereótipos comuns ã maioria das pessoas. 

Gilbert (1951). ao replicar o instrumento de Katz e 

Braly, encontrou os mesmos resultados com exceções aos este

reótipos dados a alemães, chineses e judeus. Outra réplica 

deste experimento se deu em 1969 por Kar1ing et aI. (apud Mc

David e Harari, 1974), com pouquíssimas variações nos resul

tados. 
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Prothro e Melikian (1954) e Sri Chandra (1967) demons 

tram em suas pesquisas que os estereótipos tendem a se alte

rar de acordo com as mudanças ocorridas a níveis sociais e e 

conômicos, enfatizando, porém, a grande consistência existen 

te no contefido dos estereótipos durante o per iodo em que es

tes experimentos se deram. 

Alguns pesquisadores divergem sobre o significado "verd~ 

deiro" dos estereótipos. Al1port (1963) diz que, enquanto a! 

guns estereótipos possuem um nficleo de verdade, outros care

cem completamente deles e alguns outros se desenvolvem~ atra 

vês da excessiva participação deste núcleo. 

Prothro e Me1ikian (1954) encontraram estereótipos seme

lhantes, relativos a alemães, judeus e negros, em estudantes 

americanos e árabes. Para que este estudo seja considerado 

como indício de núcleo de verdade em estereótipos, seria ne

cessário controlar todas as formas de comunicação entre os 

dois povos, pois ê através destas que se criam e se 

os estereótipos. 

mantêm 

Shuey (1958) estudou 200 estudantes de raças diferentes 

e os resultados apreseijtaram escores mais baixos nos negros 

do que nos brancos. O fato do negro ser considerado menos in 

te1igente é atribuido a fator biológico e não a fator ambien 

tal menos estimulante. 

Clark (1949) comprovou parcialmente o estereótipo sobre 

o judeu americano que ê considerado mais ambicioso e mais mo 

tivado ~ara a realização. Fazendo uma anilise em 6.000 estu

dantes não graduados, os resultados apresentaram os judeus 
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trabalhando mais próximos de sou limite de capacidade do que 

os não judeus. Esta hipótese também foi confirmada por Jospe 

(1964), que pesquisou em populaç6es judia e não judia, em 

idade de freqUentar colégios e universidades, apresentando 

os judeus um índice de 70% de freqUência nestes .estabeleci

mentos contra 27% dos não judeus. 

Alguns trabalhos experimentais tentam justificar es-

tes "núcleos de verdade"., Uma das explicaç6es encontradas 

por Pettigrew (1964), apud fv1cDavid e Harari (1974) 
~ 

e a qualid~ 

de existente do "self-fulfilling" no estereótipo. Outra ex-

plicação dada por McDavid e Harari (1974) é que os grupos e 

culturas apresentam "carâter nacional" ou "personalidade mo-

daI" como comportamento consistente, através da socialização 

comum, influenciando as personalidades individuais. Robert 

Merton (apud Dyal et a!. 1975), através da sua teoria "se1f-

fulfilling prophecy" esclarece que, em grande parte das situ~ 

çoes, os indivíduos se comportam conforme as expectativas e~ 

peradas. A falsa expectativa evoca comportamento que parece 

verdadeiro. 

b) Vl~eç~o:- ê o ju1gamerito favorâve1 ou nao qu~ se tem'dea1~0, 

compreendendo desde uma escala altamente positiva até uma 

escala altamente negativa, segundo Young (1946), Allport 

(1963) e Rodrigues (1986). Wrench (1971) enfoca o estereóti 

po apenas soh o 5ngulo negativo. 

Utilizando-se técnicas do tipo "Diferencial Semânti-
• 

ca" e "Katz e Braly", em estudos sobre estereótipos étnicos, 

as nacionalidades podem ser classificadas favorâvel ou desfa 

voravelmente. 



c) lnten~~dade: ápresenta diferentes graus de reaçao a um es

tereótipo, dependendo de traços agradáveis ou desagradáveis 

que são imputados aos grupos. a mais conseqUência de atitu

des individuais que característica do estereótipo. Relacion~ 

-se com atitudes pessoais e determinadas características de 

personalidade. Pesquisas apontam que pessoas muito preconcei 

tuosas apresentam estereótipos mais intensos (Secord, 1959). 

O termo intensidade foi apresentado por Edwards (apud 

Cauthen et aI, 1971), como sendo o grau de mais ou menos fa

vorabilidade, enquanto direção é a resposta mais ou menos fa 

vorável. 

d) Uni604midade: - relaciona-se com a constincia com que o este

reótipo se apresenta em determinados grupos, definida por 

Secord e Backman (1964) como estereótipo social, ou seja, o 

consenso no julgamento da maioria de uma população. 

Gi1bert (1951), ao replicar a técnica de Katz e Brruy , 

encontrou urna diminuição da uniformidade, que significa o e~ 

fraquecimento da imagem estereotipada. La Violette e Silver 

(apud Cauthen et aI, 1971) explicam a razão da diminuição de 

uniformidade em grupos de universitários e de elite intelec 

tual. Para estes grupos é incompatível e negativo com a ima 

gem do homem pensante, atribuir traços e ter imagens estere~ 

tipadas de outras nacionalidades, sendo desvalorizado neste 

grupo mentes fechadas, rígidas e processos de pensamentos 

considerados como inferiores, onde se incluem as estereoti -

pias. 
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3 - PESQUISAS SOBRE ESTEREOTIPOS 

Serão apresentadas pesquisas de estereótipos sobre e! 

nia e cor, profissões e prestígio social e sexo, por se rela

cionarem com as variáveis independentes escolhidas para este tra 

balho. 

As primeiras investigações sobre estereótipos relacio 

nam-se aos estereótipos étnicos e de cor, por causa da constan 

te preocupação dos cientistas sociais com as razoes que levam 

às discriminações e atitudes preconceituosas, tendo conseqUên

cias maléficas, principalmente para aqueles que as recebem. 

a) E6teke;tipo6 Etnico~ ~ de COk: 

O primeiro trabalho experimental que se tem notícia é 

o de Katz e Braly (1933) chamado de "Estereótipos Raciais de 

100 estudantes universitários". Os autores pediram primeirame~ 

te a 2S estudantes da Universidade de Princeton, para escrever 

adjetivos, que segundo eles caracterizariam dez grupos: Alemães, 

Americanos, Chineses, Ingleses, Irlandeses, Italianos, Japone

ses, Judeus, Negros e Turcos, resultando em uma lista com oiten 

ta e quatro adjetivos descritivos. Em um segundo momento, esta 

lista foi apresentada a 100 estudantes da referida universidade, 

com a instrução de que escolhessem cinco traços característicos 

para cada grupo supracitado. Os resultados mostraram que os es

tudantes refletiam os estereótipos comuns a maioria das pessoas. 

Outras formas utilizadas para caracterizar raças e e! 

nias sao as classificações de fotografias, sentenças e a técni

ca da Diferencial Semântica. 
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Razran (1950), utilizando a t~cnica da fotografia, rea-

lizou uma pesquisa que consistia em mostrar, a um grupo de estu-

dantes, fotografias de moços para serem classificadas quanto .. 
a 

ambição, beleza, car~ter, intelig~ncia etc. Em uma segunda eta

pa foram incluidos nas fotografias sobrenomes americ~nos, ital! 

anos e judeus. Em relação is duas primeiras nacionalidades! co~ 

siderável mudança ocorreu em relação do aceite ou não pelo gru-

po, pois nas fotos de pessoas com sobrenome judeu o adjetivo a~ 

bição apareceu com maior freqUencia. A adição de sobrenomes mo

bilizou estereótipos ~tnicos, interferindo nos julgamentos fei 

tos anteriormente nas fotografias. 

Secord et aI. (1956) e Secord (1959) utilizaram foto-

grafias, representando mulheres negras e brancas. Aquelas que 

foram identificadas como negras,foram mais estereotipadas como 

estúpidas, preguiçosas e supersticiosas do que as mulheres ti-

das como brancas. 

Fisher e Trier (1962) usaram a t~cnica da Diferencial 

Semintica em uma amostra de 1.500 sujeitos da SuIça Francesa e 

Alemã a fim de detectar auto e hetero estereótipos. Os resulta-

dos se assemelharam muito, .devendo-se ressaltar que os hetero 

estereótipos eram os auto-estereótipos em versão exagerada. 

Gardner et aI. (1972) compararam as t~cnicas da "Diferencial Se-

mintica" e de "Katz e Braly" em 197 estudantes filipinos com o 

intuito de averiguar as caracterIticas nos seguintes grupos: a

lemães, americanos, canadenses, chineses, espanhóis, filipinos, j~ 

poneses. e russos. Os estereótipos obtidos em ambas as t~cnicas fo 

ram semelhantes. Cem estudantes filipinos foram testados pela 

"Diferencial Semintica", e o restante pela t~cnica de "Katz e 
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Braly". 

Gardner, Kirby e Arboleda (1973) testaram o conceito 

"chinês" em 250 estudantes filipinos, utilizando 40 escalas a-

través da "Diferencial Semântica", averiguando o sentimento de 

distância social e o grau de contato do filipino com o chinês. 

A partir deste trabalho Gardner define o "estere6tipo como cren 

ça consensual" através da consistência de técnica da Diferen-

cial Semântica. 

Sri Chandra (1967) propoe pesquisar o impacto da in-

vasao chinesa nas fronteiras sino-indianas na formação de ima-

gens dos indus, comparando com a investigação de Sinha e Upad

hyaya (1960). Os grupos étnicos estudados foram: americanos,chi 

neses, indus, ingleses e russos através de 200 estudantes da 

Universidade de Lucknow com a técnica de Katz e Braly. Os resul 

tados apresentaram ambigUidade quanto aos pr6prios indus, favo-

ráveis aos americanos, ingleses e russos e desfavoráveis aos 

chineses. Em 1960, antes da invasão chinesa, em um estudo na 

Universidade de Pasna, os resultados se ~presentaram positivos 

aos cinco grupos; a partir da invasão chinesa, os estere6tipos 

foram mudados, persistindo até então a imagem negativa dos chi-

neses. 

Alguns trabalhos têm associado os estere6tipos profis , -

sionais com os de classe social e os estere6tipos étnicos com 

os de função. E os meios de comunicação contribuem muito na for 

maçao da imagem estereotipada, relacionando indivíduos com ca

racterísticas de prestígio e classe social a locais sofistica-
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dos para residir, marcas de carro, tipos de cigarro etc. Saadi5; 

e Farnsworth (1934) compuseram uma lista com 20 indivíduos mui

to conhecidos, sendode~ pessoas apreciadas e dez detestadas. 

Trinta pronunciamentos controvertidos foram separados. A um gr~ 

po de estudantes estes pronunciamentos foram dados com a infor-

maçao de que foram feitos por pessoas do grupo apreciado. O ou

tro grupo. r.ece,beu os mesmos pronunciamentos, atribuídos ao gr.!:!. 

po detestado. Os pronunciamentos eram mais aceitos, quando ori

undos de pessoas respeitadas e de alto prestígio. 

Gaipa (1971) sugere que a percepção das categorias 0-

cupacionai~ (estere6tipos de classe social e função) sejam mais 

pregnantesque os estere6tipos étnicos. Foram apresentadas dive~ 

sas ocupaçoes associadas a conceitos étnicos diferentes em uma 

primeira etapa a 350 alunos da Universidade de Michigan. O ge

gundo passo foi determinar os estere6tipos ocupacionais de cada 

uma das ocupações modais identificadas na primeira etapa. Aos 

negros foram atribuídos o papel do t~abafhado~ de~aje~tadoe t~~ . 
bafhadok ~neompetente na ocupaçao modal por 69% dos sujeitos. 

A impressão estereotipada em relação aos negros s6 foi favorâ -

vel, quando os negros eram e~ent~~ta~. Em relação aos judeus, o 

papel atribuído foi o de pkopk~etãh~o e como ocupaçao modal re

ceberam a ocupação de eOmekQ~ante~ de koupa por 76% da amostra. 

Outros estere6tipos atribuídos aos judeus foram: ambicioso, ma 

terialista' e mercenario. Estes resultados comprovam para Gai-

pa (1971) que as categorias ocupacionais estruturam a percepção 

de grupos étnicos. 

Aboud e Taylor (1971) afirmam que estere6tipos de fug 

çao são diferencialmente utilizados na percepção dos sujeitos. 
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Quando hi envolvimento de grupos conhecidos, grupos internos, 

os estereótipos de função são mais usados; em relação aos gru-

pos desconhecidos, grupos externos, emergem os estereótipos 6t-

nicos. Para exemplificar este conceito cita-se o trabalho de 

Morsbach e Morsbach (1967) que testaram 127 alunos divididos em 

três grupos na África do Sul, assim divididos: 48 brancos de 

lfngua inglesa e 29 mestiços de lIngua africana. P~diram-lhes 

que classificassem 20 ocupações com baixo, médio e alto <I' 

prest..!. 

gio, através da técnica da Diferencial Semântica em um contínuo 

de 7 pontos. Os resultados mostravam concordância entre os três 

grupos, no que se refere is .ocupações sendo rotuladas de classe 

superior, classe média e classe inferior. Concluem esses auto-

res que a hierarquia das classificações ocupacionais tende a ser 

semelhantes em diferentes grupos culturais, devido i forte in

fluência de cultura ocidental. 

A partir ,de 1968, as comunidades negras dos Estados Uni 

dos passaram a elaborar programações com o fim de desmistificar 

os negros dos condicionamentos negativos. Para isso existe no 

calendário escolar dias reservados para estes fins. Professores 

no trabalho de descontraimento destas características obrigam 

os alunos a repetir "Black is beautiful" (Ebony Magazine, apud 

Berriel, 1975). 

c) E~te~e;tipo~ de Sexo 

As diferenças sexuais rotuladas sao mais de origem so 

cial que biológica (McDavid e Harari 1974). Sobre como se for-

mam os estereótipos na criança, rever neste primeiro capítulo, 

página L2, Collins (1970), definindo Aprendizagem Social. 
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Inge Broverman et aI. (1968, 1970) começaram uma 
~ . ser1e 

de estudos sobre estere5tipos referentes a certos desempenhos 

no Worcester State rrospital, atrav~s de 122 itens para testar 

a saúde mental masculina e feminina em uma amostra constituída 

de psic510gos clInicas e psiquiatras de ambos os sexo~. A amos

tra foi dividido em três grupos que indicariam: 

.características de saúde mental feminina; 

.caractertsticas de saúde mental masculina; 

.caracterÍsticas de saúde mental de um adulto, dentre 

os 122 itens que consistiam em alguns traços considerados mascu 

linos tais como, serem mais agressivos. mais ambiciosos, mais d! 

retos, mais independentes, não muito emotivos etc. Alguns tra-

ços considerados femininos foram detectados como sendo mais di-

plomáticas, mais faladoras, mais gentis, mais necessitadas de 

segurança, mais religiosas etc. Os resultados indicaram dois p~ 

drões de saúde mental: à saGde mental masculina se assemelhava 

i saúde mental do adulto, enquanto a saúde mental feminina era 

totalmente diversa da saGde mental do adulto, reforçando que 

a amostra era constituída de indivíduos de nível superior e de 

ambos os sexos. 

McDavid e Harari (1974) demonstraram que o sexo femini 

no internaliza estere5tipos negativos contra seu próprio sexo, 

através de um estudo sobre pinturas julgadas por mulheres que 

escolhiam os melhores trabalhos como elaborados por artistas 

masculinos. Goldeserg (1968) dividiu uma amostra em dois grupos 

femininos, .apresentando ao primeiro grupo artigos de jornais s2 

bre os mais diferentes assuntos como arte, educação, hist5ria, 

lei etc, dizendo que foram assinados por homens. No segundo gr~ 
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po apresentou os mesmos artigos como assinados por mulheres. As 

mulheres aqui também julgaram como os de melhor qualidade os ar 

tigos assinados pelos homens. 

Howe (1971) aponta a escola e os livros como respons~ 

veis, em parte, pelo condicionamento dos estereótipos sexuais, 

através de "imagens" perpetuadas, como sendo masculinas e femi

ninas. A mulher em funções passivas e os homens em funções ati

vas. 

Yarkin, Town e Wallston (1982) encontraram atribuição 

diferencial em um estudo conduzido nos Estados Unidos onde ho

mens negros e mulheres brancas e negras, quando bem sucedidos e 

pleiteando uma promoçao no trabalho, eram percebidos por homens 

e mulheres brancos como menos capazes e mais esforçados que os 

homens brancos bem sucedidos. Aparentemente mulheres e negros 

têm de se esforçar mais, concluem estes autores. 

Há toda uma movimentação feminista mundial, que tomou 

força no final dos anos 60 e princípios dos anos 70, principal

mente nos Estados Unidos, que procura revisar e modificar os e~ 

tereótipos existentes em relação ao sexo feminino (Ciência Ho

je, 1986). 

Concluindo este primeiro capítulo foram vistas várias 

definições sobre preconceitos e estereótipos tornando-se difí

cil demarcar a linha divisória entre elas. 

Dos vários autores e/ou grupo de autores citados na 

parte da conceituação de p~econcei~o, muitos o definem como uma 

atitude. Outros tantos afirmam que a atitude é formada por três 
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componentes: o afetivo, o cognitivo e o comportamental, endos

sada por Freedman, Carlsmith e Sears (1970) os quais definem 

atitude como um conjunto de crenças, cognições, fatos e opi-

niões, atrav~s de sentimentos positivos e negativos ~m relação 

a um objeto, levando ã ação. Rodrigues (1986) define o precon

ceito como o ato adquirido, condicionado e não inato. 

Alguns autores incluem no preconceito aspectos de a

prendizagem, culturais, grupais, hist6ricos, individuais, moti

vacionais, perceptivos, psicodinâmicos, valorativos e outros. 

para muitos autores supra-citados, en-

tre eles, Williams (1964) 6 considcrado primariamente cogniti

vo, definição endossada por McDavid e Harari (1974) que os con 

sidera como ponto de partida do preconceito, incluído em seu 

componente cognitivo. 

A diferenciação entre preconceito e estere6tipo ~ le

vada em conta quando considerado: 

-o p~econceito como uma atitude, caracterizada pelos compone~ 

tes afetivo, cognitivo e comportamental. Atitude esta adqui

rida, complexa, envolvendo ainda fatores' de aprendizagem so

cial, culturais, hist6ricos, perceptivos, de personalidade,de 

relações intra e intergrupais e outros; 

- o e4te~e~tipo como jnscI'ido em um dos componcntes da atitude, 

a cognição; onde experiências são classificadas e interpreta

das ã luz de pr~-julgamentos e pouca informação. 
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CAPíTULO II 
AS RELACOES ENTRE BRANCOS E NEGROS 

NO BRASIL,~VISTAS PELOS AUTORES "BRANCOS" 

Em sua dissertação de mestrado sobre o "Preconceito Ra

cial no Brasil Colônia", Carneiro (1983) apresenta farta legisla

ção discriminatória, que gerou e justificou segregaç6es sociais 

e raciais impostas aos cristãos-novos, originários de ciganos, in 

dígenas I judeus, mouros e negros; e não cristãos, envolvendo os 

mesmos grupos. Esta documentação foi conseguida atrav~s da CGria 

l1etropolitana de São Paulo e outros arquivos religiosos que apr~ 

sentaram uma faceta desconhecida da Igreja do Brasil: o ~ae~~mo 

declarado através das ave~igUaç6es rigorosas na ascendência dos 

que ingressavam em seus quadros, datados de 1644 at~ 1938. 

Esta autora afirma ainda que durante séculos o Estado, 

a Igreja Católica e a Nobreza disseminaram a idéia de que aque-

les grupos minoritários pertenciam a uma raça inferior, vetando-

-lhes o direito de freqUentar universidades, ocupar cargos pGbli 

cos e religiosos e receber títulos honoríficos. 

Segundo Carneiro (1983), através do controle dos meios 

de comunicação, da manipulação de leis e convençoes, da utiliza

ção de argumentos étnicos e religiosos, Portugal estigmatizou os 

judeus a um nível tal, que foram levados a mudar de hábitos e a

titudes, abraçando a ideologia dOTIlinante da 5poca para escaparem 

da morte e perseguiç6es empreendidas pelo tribunal da Inquisição. 

No capítulo lI. o glÚ60 na pa1.av~a bILa.neo ~lgniMea que foram considerados 
auto~e4 ~eo~, aqueles que apresentaram fenótipo, ou seja, aparência exte!_ 
na de Dele e atributos físicos brancos (cabelos, nariz e boca), ou aqueles 
que se- identificaram com a cultura branca, apesar de possuírem tez clara com 
atributos físicos negros (cabelo, nariz e boca), tez escura com atributos fi 
sicos brancos e tez e atributos físicos negros. 
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Classificados corno párias, os judeus viviam sob dupla 

identidade, assumindo o modelo vigente, fugindo das persegui

ções atravis de casamentos mistos, subornos c falsos atestados 

de "pure za raci aI", t ornando- se as s im coni ven tes com o si stema. 

As primeiras leis portuguesas estigmatizadoras surgi-

ram em 1497, quando começou a pressao social naqueles grupos, 

principalmente os judeus, para que se convertessem ao cristia -

nismo. ~ a partir de 1603 que Portugal começa a legislar nitida 

mente contra o negro, leis estas que se estendem até o século 

XIX, considerando tanto os negros, corno os demais grupos, como 

racialmente inábeis para determinados cargos tais corno: profes

sores, juristas, médicos, militares, religiosos e outros. Estes 

cargos eram destinados aos nobres, fidalgos, cavalei~os' ou es

cudeiros de linhagem, q~e fossem cristãos velhos e filhos legí

timos. Quem pertencesse, por exemplo, a uma ordem militar rece

beria uma série de vantagens e privilégios, corno isenção de im

postos, libertação de trabalhos julgados indignos, pensão pag~ 

pela Coroa e outros benefícios. A Igreja Católica tambim discri 

minava os mesmos grupos étnicos que o Estado. 

Foi o Marquês de Pombal que em 1773 sancionou uma lei, 

eliminando a distinção de pureza de sangue e raça infecta, ten

tando implantar uma sociedade mais liberal, através de transfor 

maçoes econômicas, ideológicas e políticas. 

Carneiro (1983) informa, que, após a lei de 1773, sao 

retirados dos Dicionários de Língua Portuguesa os termos cris

tão-novo, cristão-velho e impureza de sangue, aparecendo velada 

mente, no início do século XIX, termos que comprovem a limpeza 
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de sangue, através da nobreza e não através de sangue judeu,mo~ 

ro ou negro, sendo acrescentado os sinônimos de limpeza de con~ 

ci~ncia, culpa, pecado e vicioso Nesse século, conclui a auto

ra, limpeza de ~angue desaparece, dando lugar apenas ao termo 

limpeza que significa asseio, limpo, perfeito e puro' e não mais 

pureza racial. 

Faz-se necessária urna síntese da história, a partir 

do descobrimento do Brasil em 1500, onde os colonizadores, que 

aqui chegaram, segundo Harrison (1986), tinham corno objetivo o 

enriquecimento rápido de forma que pudessem voltar para a ma

triz ricos e se livrando do trabalho pelo resto de suas vidas, 

apoiando-se no trabalho escravo. Com isto pode entender-se par

te dos estereótipos brasileiros em relação i raça negra. 

Para Sodré (1976) os portugueses desejaram, com a des 

coberta do Brasil, incorporá-lo ao mercado mundial, e como nada 

aqui existisse para o surto mercantil da época, estes coloniza

dores vieram da Europa em número reduzido. Hasenbalg (1979) a

ponta que tal comportamento ainda se dava no século XVII, con

trastando com a importação dos neeros em grande escala durante 

o mesmo período. Berriel (1975) explica esta desigualdade numé-

rica entre brancos e negros, através da extensão territorial 

imensa e disponível, necessitando de mão-de-obra. A migração 

portuguesa só foi acelerada, no início do século XIX, quando 

aqui chegaram a familia real e mais 15000 lusos entre nobres,mi 

litares, políticos e religiosos, fugindo das guerras napoleôni 

caso 

Portugal tomou duas medidas drásticas para resolver 

este problema. A primeira, segundo Carneiro (1983), a partir de 
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1535, foi adotar o critério de deportar para -ca criminosos e 
\ 

cristãos-novos desterrados para diversos cargos, inclusive admi 

nistrativos nas capitanias hereditárias. Quanto aos judeus e 

mouros convertidos, os chamados cristãos-novos, trabalhavam em 

posições chaves, excetuando as chefias, pois as leis ~iscrimina 

tórias foram transladadas da mesma forma da Matriz para a Co16-

nia. gerando um clima de insegurllllçll e intrílllqUilidade. prind-

palmente a partir de 1580, quando a penInsula ib~rica passou a 

ser governada pelos Habsburgos, responsáveis pelo recrudescimeg 

to de posturas mais rígidas e absolutistas em relação àqueles 

considerados impuros de sangue, fazendo-se sentir este peso a 

partir de 1633, como apontam Boxer (1967) e Novinsky (apud Car

neiro, 1983). 

Sodr~ (1976) aponta a segunda medida, que foi a depo~ 

tação aviltante de africanos, mostrando assim que era do exte 

rior que provinham os recursos humanos e materiais, para o en-

riquecimento dos colonizadores, atrav~s da exploração do traba-

lho alheio com o fito de exportar o que se produzia. 

Berriel (1975) lembra que a sociedade brasileira es-

cravista foi uma ordem social centrada na força do trabalho es-

cravo, ordenando claramente as re~ações entre brancos e negros, 

atrav~s das levas que vieram da África nos navios negreiros, 

tornando-se o trabalho braçal dado classificatório de atividade 

inferior, permitindo a colocação, em posições superiores de ch~ 

fia e liderança, aquele cuja cor nao correspondia às 

çoes desfavoráveis simbólicas. 

implica-

Carneiro (1983) mostra que foi a partir do s~culo XVI 

que o conceito discriminatório de trabalho manual surgiu, prin-
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anteriormente. 
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citados 

Sodré (1976) lembra que a vida colonial proporcionava 

todos os direitos a uns poucos senhores, direitos esses total

mente recusados aos numerosos africanos e pequenos trabalhado

res. 

Novinsky (apud Carneiro, 1983) declara que a socieda 

de colonial se instaurou através do extermínio brutal do Índio, 

da escravidão do negro e da marginalização dos judeus, que se 

tornaram cristãos-novos. 

Stein e Stein (apud, Ilasenbalg, 1979) mencionam uma 

sociedade com duas classes iguais à ibérica, onde os brancos v~ 

leram-se do racismo para dois propósitos: o de manter em seus 

lugares os ameríndios, aqui encontrados, e o de conter a ascen 

são do mestiço. 

Bernd (1984) mostra que assim como na Europa os bran 

cos sao provenientes de diferentes regiões, c, portanto, com di 

ferentes culturas, idiomas, tradições e religiões, os negros a

fricanos, que foram arrancados da própria terra no século XVI, 

oriundos de diferentes regiões, ao chegarem aqui, às fazendas 

brasileiras, com culturas, línguas, tradições e religiões diver 

sas se viram obrigados a adotar a língua do branco. 

A autora conclui que o negro se aculturou ao novo 

meio, perdendo, no contato com o branco, suas raizes culturais, 

sem o retorno do ganho de uma identidade ~ consci~ncia africa

nas, adquirindo sentimento de inferioridade, sensação de naoser 

igual ao outro, dada a sua perman~ncia como escravo até o século 
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XIX. Numerosos escravos conseguiram protestar contra a forma 

desumana de tratamento recebido pelai senhores brancos, atrav€s 

do banzo, mol€stia provocada pela saudade da p5tria africana. 

Segundo Berriel (1975) juridicamente o escravo era 

considerado bem material, privado de qualquer direito, mero ins 

trumento, máquina de produção, sem vontade própria, pois o Con

selho Ultramarino permitia ao senhor branco direito total sobre 

a vida e a morte dos escravos, destruindo os atributos da pes

soa humana ao propiciar econ5mica, moral, psicológica e social

mente distância entre brancos e negros. O tratamento dispensado 

aos negros escravos, seja no trabalho extenuante ou nos folgue

dos raros, era caracterizado pelo domfnio e submissão, onde to

da a sorte de caprichos e perversidades eram permitidos. 

O declínio da escravidão deu-se por volta de 1886, e

xistindo, segundo Hasenbalg (1979), um tráfico inter- regional 

do Nordeste para o Sudeste do sexo masculino, mais forte, jovem 

e produtivo, permanecendo no Nordeste os doentes, escravos des

qualificados, idosos c mulheres. Neste período deu-se tamb5m W~ 

acelerada imigração de europeus, sendo o trabalho escravo subs

tituído pelos assalariados imigrantes, devido i modernização de 

transporte, al€m da introdução de novas t€cnicas do beneficia -

menta e cultivo do caf€, nas fazendas de São Paulo. 

Informa o autor ainda que a relação abolicionismo-imi 

gracionismo propiciou UJll clima racial pessimista, sendo necessá 

rio libertar os escravos para livrar os brancos do malefício da 

escravidão, cujas vitimas eram entraves a modernização econ5mi

ca. Foram então os escravos abandonados à própria sorte, pois no 

sudeste os fazendeiros preferiram empregar imigrantes assalaria 
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dos a readmitir seus ex-escravos. 

A Lei Áurea, sancionada em ]888, estabeleceu ju~idie~ 

mente o principio da igualdade formal, situação bem diversa da 

realidade existente daquela data até os dias de hoje; os "bran-

cos" sempre se beneficiam das melhores oportunidades ocupacio -

nais, evitando assim as mais Jcsagradáveis e lIlal pagas, que são, 

então, exercidas por negros. Este quadro só apresenta igualdade 

formal, quando a lei da oferta é maior que a procura. 

o racismo envolve uma dualidade concentrada nateo~i~ 

através da doutrinação e das idéias e no eompo~tamento, através 

das atitudes e dos fatos. Assim, muitos estudiosos, no . .. . 
InICIO 

do século XX, endossaram as teorias raciais de Chamberlain, Go-

bineau, Lapouge, Spencer e outros. 

Gobineau é considerado um dos representantes das dou-

trinas racistas, tendo como objetivo o de provar que a raça su-

prema era a ariana, sendo responsável por toda a civilização 

ainda que, por conscqUênci a dc cruzamcntos Ilccessári os, até InCS 

mo os descendentes dos arianos se apresentam decadentes. 

Euclides da Cunha (1966), em "Os Sertões" escrito em 

1901, considera a mistura de raças prejudicial, apresentando o 

mestiço como desequilibrado e inst5vel, que procura esconder a 

inferioridade através do cruzamento com branco. Excetua apenas 

o Jagunç.o , definido como mistura de cafre, português e tapuia , 

de face bronzeada; cabelos anelados, corridos ou duros, com 

tronco deselegante, vez por outra apresentando perfil corretfs-

simo do elemento superior (branco) da mestiçagem. 

Silvio Romero (1949), em "História da Literatura Bra-
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sileira" editada em 1918, reforça a ideologia do branqueamen. 

to, através da seleção natural das características indígenas e 

negras desfavoráveis à raça, após várias gerações de união com 

raça brança superior, surgindo a raça pura. 

Influenciado pelas teorias do antropólogo Lapoug8, 

Oliveira Vianna (1944), em "Raça e Assimilação" publicada em 

1932, divide a sociedade em "aJt.,tal1o.6", como sendo aqueles que 

possuem sangue mais puro e refinado, classificando o branco co 

mo capacitado a dominar, e "Jtal~" composta de cafuzos, índios, 

mamelucos, mulatos e negros, incapacitados para obsorver e até 

imi tar a raça superior, tendo como conseqUênciâ' a fal ta de condi 

çoes para criar uma civilização. Afirma ainda que a única for

ma que os negros possuem para ascender, exercerem papel de ci

vilizador e se purificarem é através da miscigenação com raças 

ariana e semita. 

Foi através de Nina Rourigues, em "Os Africanos no 

Brasil" (1932), e Arthur Ramos (1951), em "A Acul turação Negra 

no Brasil" editada em 1942, que se escreveu sobre a cultura a

fricana no Brasil e de forma negativa. Nina Rodrigues, foi quem 

primeiro desenvolveu estudos deste tipo, apresentando preconcei 

to contra índios, mestiços e negros ao considerá-los inferio

res, com regressão tribal, através da influência das teorias de 

Spencer. Considerava-os rcsponsiivcis pela infedoridade brasi.1ei 

ra, alegando dificuldade por parte destes grupos para alcança

rem independência econômica, por causa de retardos educacio

nais, focos de criminal idade e histeria. Arthur Ramos, conside

rado como seu continuador, "atenuou" o estereótipo através da 

antropologia, substituindo "raça inferior" por "cultura atrasa-
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eJa", categorizando a raça negra como: alienada, inconsciente, sa-; 

tânica, e outros pejorativos, levando o branco brasileiro ao es 

tágio primitivo. 

Alguns autores tentam afastar a desigualdade racial 

através da cor, atribuindo-lhe fatores sociais. Prado (1972),em 

"Retratos do Brasil-Ensaio sobre a Tristeza Brasileira", publi

cado em 1928, considera o negro como imaginativo, possuidor de 

iniciativa pessoal, laborioso, organizado e sadio, estando infe 

riorizado socialmente pelo pouco desenvolvimento cultural e pe

la falta de oportunidades. 

Roquette Pinto (1933), em "Ensaios da Antropologia Bra 

sileira", combate· a inferioridade racial através da tentativa de 

romper o estigma da degeneração antropológica. Prado Jr.(1965), 

em "Formação do Brasil Contemporâneo-Colônia", editada em 1942, 

descarta o determinismo geografico e a supremacia branca, anali 

sando a evolução brasileira, através da colonização econômica 

européia. 

Vários intelectuais brasileiros, a partir da década 

de 30, tentaram comprovar a inexistência do preconceito racial 

no Brasil, criando o mito da democracia racial, que se estende 

até hoje. 

Gilberto Freyre (1958), em "Casa Grande e Senzala", e

ditada em 1933, lança a idéia da democracia racial, herança le

gftima de colonialismo, através da cultura adaptada aos trópi

cos, propiciando e desenvolvendo condições favoráveis i miscig~ 

nação, encurtando a distância social entre a casa grande, a ma

ta tropical e a senzala. Caracteriza as diferenças raciais atr~ 

vês do ambiente social e não devidas a traços inatos is raças. 
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Contribui na propagaçao do mito da mulata lasciva des 

de os tempos coloniais, quando a branca existia para casar, a 

negra para trabalhar e a mulata para fornicar. De acordo com 

Freyre, o patriarcalismo moral cristão defendia a virtude das 

moças e senhoras brancas, através dos corpos de meninas e mulhe 

res negras, as quais sofriam a brutalidade do português ignora~ 

te, criminoso, cheio de doenças, os ciúmes das Sinhás e a pros

tituição gerenciada pelos cafetões brancos. 

Os poucos portugueses que aqui chegaram, do descobri

mento até o início do século XIX, vieram sem família, explora -

vam sexualmente as negras escravas, poupando as poucas mulheres 

brancas para o casamento e a criação de herdeiros legítimos. 

Freyre torna a cabrocha, a índia, a mulata, a negra, 

a oitavona e a quadradona responsáveis pela democratização so

cial do Brasil ao se tornarem caseiras, concubinas e até espo -

sas legítimas do colonizador. Opinião semelhante apresenta Pie~ 

son (1942) através da miscigenação e do casamento inter-racial. 

Carneiro (1983) contradiz ambos os autores, através do estudo 

das leis discriminatórias que puniam aqueles que se casassem com 

pessoas consideradas "infectas". 

Freyre apresenta os bons hábitos e ensinamentos indí

genas como asseio corporal e banho no rio, postos abaixo com a 

"civilização" colonizadora que cobriu-lhes os corpos e proibiu

lhes o banho, de acordo com a moral cristã. As roupas eram usa 

das até apodrecerem no corpo, o qual exalava odor fétido. Ribei 

ro (1986) citando o autor, aponta outros exemplos indígenas co

mo cuidados com a casa e com os filhos, u;o da rede e da tipóia. 
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As índias também sofreram brutalidade sexual idêntica à das ne~ 

gras pelo colonizador. 

Freyre atribui estereótipo positivo aos negros em re

lação à resistêricia e capacidade físicas, comparando-os aos co

lonizadores que eram descritos como possuidores de "mão.6 de. mu

lhe.~e..6, pe..6 de. me.nino, eo~po imen.6o po~ eomanda~ a vida .6ob~e. a 

~e.de., e. .6e.xo a~~ogante.me.nte vi~,{,f" (página 699). 

Sérgio Buarque de Hollanda (1976), em "Raizes do Bra

sil", escrita em 1936, caracteriza as relações entre brancos e 

negros como ~o~diai.6, mascarando o preconceito existente no 

país, por causa dos papéis assegurados aos brancos sem a ameaça 

dos negros. 

Boxer (1967),primeiro autor a considerar Portugal co

mo um país racista, através do mito da pureza de sangue, aponta 

a idéia de que os negros são tratados com polidez e tolerância, 

mas NÃO com igualdade, camuflando assim a hierarquia e subordi

nação existentes na relação entre brancos· e negros respectiva

mente, desde o período colonial português até os dias de hoje. 

o mito da democracia racial divulgado por Gilberto 

Freyre, através do pate.~na,fi.6mo; de Sérgio Buarque de Hollanda, 

através da eo~dia,fidade., encontram ecos nos dias de hoje em 

Vianna Moog (1964), em "Bandeirantes e Pioneiros. Paralelo 

entre Duas Culturas" publicado em 1954, atrav6s da eonviv~neia 

~aeial pae16iea. O autor analisa as culturas brasileira e norte 

americana, através das diferenças econômicas, desigualdades ra

ciais e religiosas, atribuindo a superação do conflito de raça 

através da resolução do problema social. Vianna Moog, na mesma 
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obra, caracteriza a sociedade brasileira através da coexistên~ 

cia cordial, cristã e fraterna, não acreditando em pureza ra

cial. 

Brookshaw (1983 a e b) cita autores abolicionistas, 

indianistas e romancistas como propagadores de aspectos 

lisonj9iros em rclaç~o a raça negra. 

pouco 

Abolicionistas como Joaquim Manoel Macedo e José de 

Alencar transmitiram a necessidade de libertar os escravos, por 

estes representarem um perigo para as famílias, serem imorais 

e a escória da sociedade. Sob esta ótica, foram os brancos que 

se libertaram dos escravos e não os negros da escravidão. 

Brookshaw chama ainda a atenção para o lado abolicio 

nista que só exaltava o escravo, quando este se confundia com o 

branco em cor epidérmica, pois o escravo mais escuro era imoral 

e lascivo, enquanto o mais claro fora adotado pela moralidade 

do branco. A "Escrava Isaura" de Bernardo Guimarães exemplifica 

bem, servindo a personagem de modelo de virtude e retidão moral, 

por se alva como marfim, enquanto LuÍsa, a escrava negra, sendo 

portadora de vários defeitos. 

O indianista Gonçalves Dias festejou o índio como po~ 

suidor de alma corajosa, avesso ã escravidão, enquanto o negro 

era escravo por causa de sua natureza passiva e resignada. 

O mito sexual aparece em o "Cortiço" de Aluísio de 

Azevedo, através da Rita Baiana, considerada cheia de pecado, 

doida por sexo, imoral, misto de serpente e mulher, primitiva e 

volúvel. Em "Menino de Engenho", de José Lins do Rego, é uma ne 

gra escrava quem inicia o jovem Carlos. 
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Machado de Assis teve de enfrentar o preconceito da 

família de Carolina, sua JIIulher, que achava que gente de bem não 

se casava com gente de cor. Segundo Brookshaw, Machado de Assis, 

considerado um dos maiores romancistas do mundo, evitava tocar 

em ternas relativos aos negro~, enquanto Lima Barreto, 

sonagens'negros, logo após a Abolição, satirizando os 

criava pc.!:. 

valores 

brancos e dos novos ricos, abraçando suas origens africanas. E 

considerado corno o primeiro defensor dos valores negros na lite 

tatura brasileira, 

Castro Alves, autêntico abolicionista na acepçao da 

palavra, apresenta estereótipos llegros na peça "Gonzaga ou a In 

confidência Mineira" e em poemas onde descreve o negro bandido 

grotescamente, estereótipos comuns na época, por analogia enco~ 

trados também na "Cabana do Pai Tomás", peça clássica do aboli

cionismo americano, segundo Brookshaw. 

Pierson (1945), em "Brancos e Pretos na Bahia - Estu

do de Contacto Racial" editado em 1942, e em "Preconceito Ra

cial segundo o Estudo de Situações Raciais" (1951) estuda um mé 

todo comparativo na an:'Ílise de situações dis,criminatórias con

tra o negro e o mestiço nos períodos colonial e atual. Também 

compara a importância, o papel e a reação social dos negros br~ 

sileiros e norte-americanos, pressupondo mais um preconceito de 

classe do que de cor existente no Brasil, devido em grande par

te ã ausência de ameaça por parte dos "brancos" de perderem o 

seu status para índios, mestiços e negros. 

O mesmo autor caracteriza a escravidão aqui existente 

como branda servidão humanizada, afastando os aspectos formal.e 

1 e g a 1 d a e s c r a v a t tI r a. .J ti s t i f i c a (l a II s ê n c i a de b a r r e i r as s o -
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ciais, atrav6s do desenvolvimento da tese de negros e mestiços 

terem ocupado cargos públicos importantes. Manifesta a ascensao 

social dos negros pela compet~ncia individual e profissional 

instrução e ligação com famrlias de prestrgio, mas não deixando 

de considerar a cor corno um dos crit6rios de prestfiio social e 

responsivel pela ocorr~ncia de atos discriminat6rios. 

Pierson, em sua obra de 1942, cita especificamente a 

Bahia como dividida em classes "superiores" formadas por bran

cos e mestiços mais claros, moradores da parte alta da Cidade 

de Salvador e classes "inferiores" compostas por negros e mesti 

ços mais escuros, residentes nas ireas mais baixas da Cidade. Di 

funde ainda o embranquecimento gradativo. atrav6s dos europeus, 

absorvendo os mestiços mais claros e estes absorvendo os negros. 

Freyre (1933) e Pierson (1942) foram os autores que 

mais contribufram na apresentação de uma visão suave e açurada 

das relações entre brancos e ne~ros no pafs. Enquanto Pierson 

ve o escravo como pobre coitado e indefeso, Freyre considera o 

negro como tempero do car5ter nacional, ou seja, nmt6ria prima 

emoliente. 

No Brasil, a partir da metade do século XX, as teo 

rias racistas passam a ser criticadas severamente. As:raças, até 

então consideradas inferiores, passam a ser estudadas atrav6s 

do desenvolvimento econ8mico e analisadas como parte integrante 

da estrutura social. O campo de pesquisa brasileira, at6 então 

religioso, se volta para a realidade racial do pars, atrav6s do 

desenvolvimento do capitalismo, da industrialização, das trans

formações surgidas a partir da Abolição. 
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Autores como Fernando IIenrique Cardoso, Florestan 

Fernandes, Octavio Ianni e outros apresentam a questão do pre

conceito contra o negro a partir da independ~ncia do Brasil. 

Através do padrão brasileiro de relações sociais, F1~ 

restan Fernandes cW1haafrase"o preconceito de não ter preconcei

to", à qual Hasenbalg (1979) acrescenta "o preconceito de nao 

haver discriminação". 

Fernandes (1965 e 1972), Fernandes e Bastide (1959) 

esclarecem que a sociedade escravista transformou o africano em 

escravo, ao qual nao era permitido autonomia, nem liberdade. De 

finiu o negro como raça, demarcando seu lugar; a maneira de tra 

tar e ser tratado nas relaç6es entre brancos e negros, caracte

rizando a cor negra como, posição social inferior. 

Fernandes, ainda nestas obras, mostra que o escravis

mo teve como conseqU~ncia o aparecimento da discriminação e pr~ 

conceito raciais no Brasil. A escravatura é considerada ainda 

como responsável pelo atraso cultural, por causa das mudanças 

desiguais ocorridas nos sistemas cultural, ccon6mico c social. 

o mesmo autor (J965) aponta como as oportunidades do 

avanço econ6mico e mobilidade social dos imigrantes em São Pau-

lo deslocaram, através da competição econ6mica, pequeno grupo 

de artes6es qualificados e pequenos comerciantes negros. Entre

tanto fixou em Santos e São Paulo apenas trabalhadores negros 

humildes, que desempenhavam ocupaç6es periféricas e prestações 

de serviços não qualificados, mantidas através do paternalismo 

da classe dominante com poucas probabilidades de ascender às e! 

pectativas sociais deste grupo. Assim, a estrutura ocupacional 
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emergente da imigração n:lO representou um grave declínio no pa

drão de vida da maioria dos negros, que sempre aesempenharam fug 

çoes nos extratos mais baixos da sociedade. 

Observa ainda Fernandes que a noçao de democracia ra

cial já se fazia presente nas avaliações passadas da relação se

nhor-escravo. através da disseminação de idéias do senhor benig 

no e do tratamento suave e humano dados aos escravos. 

A i dé ia do preconce i to de classe para ocultar o pre co!!. 

ceito racial surgiu na década de 1930. na era Vargas, com a vi-

gência do salário mínimo, garantindo uma certa eqUidade 

brancos e negros no que tange ao salário, nivelando por 

com base na pir5mide social. 

entre 

baixo 

Os negros apresentam duas desvantagens cumulativas em 

se tratando da n~bilidade social ascendente, devidas i baixa 

origem social e i competição resultante da adscrição social. Co 

mo conseqUência acarreta para a maioria dos negros a redução das 

aspirações e a limitação da competição com os brancos, para evi 

tar de serem lembrados de sua posição social inferior, impedin

do assim a humilhação pessoal existente nos atos discriminató -

rios. 

Fernandes (972) enfatiza também o isolamento políti

co dos negros na Primeira República até o início da década de 

30. Isto ocorreu como conseqUência: 1. da reaçao autocrática dos 

grupos dominantes aos movimentos negros, apesar do mito da dem~ 

cracia racial ter sido produzido pelas elites conservadoras e 

liberais; 2. e da postura do pensamento político e econômico da 

esquerda, na medida em que reduziu os negros ã condição de pro

letários. 
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Cita a fundação da Frente Negra Brasileira, em 1931 t 

~Uj03 prop6sito era o de elevar educacional, moral e social

mente os negros, de igualar-se econômica, pOlítica e socialmen

te aos brancos e de denunciar o preconceito racial. Embora o 

grupo dominante não tenha sido receptivo aos apelos do movimen 

to~ negro':, este surtiu efeitos construtivos. 

Fernandes aponta, ainda o ~~otaQ~on~~mo ~oQ~at como 

responsivel, no'negro que ascende, pelo desvinculamento da mas

sa de negros e restrito acesso aos brancos de posição social s~ 

melhante. Alerta também para a formação psico-s6cio-dinâmica re~ 

tiva, através do qual o branco invade a personalidade profunda 

do negro, debilitando-lhe o cariter, o equilíbrio psíquico e n 

vontade. Assinala para estere6tipos atribuídos ao negro pelo 

branco, que se esquece da condição hist6rica e humana negras: 

sensibilidade exacerbada que condiz com a animalidade negra, e~ 

quanto a supremacia do biol6gico reafirma sua capacidade física 

e superpotência sexual. 

Para Cardoso (1977), em "CapitalisIlloe Escravidão no 

Brasil Meridional" editado em 1962, a discriminação e preconcei 

to raciais eram características do regime escravista. A explor~ 

ção dos escravos era assegurada pela coerção dos senhores e a 

incapacidade legal dos negros. Com a Abolição adveio a igualda

de formal, com os negros emancipados começando a ameaçar o mono 

p61io de certas posições sociais do branco. Assim, o sistema vi 

gente achou necessirio criar mecanismos sociais que permitissem 

a acomodação dos negros a um sistema assimétrico de posições e 

privilégios. 

Para resolver o problema da falta de mão-de-obra, en 
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tendida como escassez de trabalho escravo, a alternativa encon

trada pelo senhor branco e letrado para criticar o regime ser -

vil, foi a criação de um movimento imigiat6rio que substituisse 

e renovasse as priticas de trabalho nas terras, paralelamente i 

Abolição. Sem reconsiderar o problema do negro, os brancos con

tribuem para o nascimento das mais variadas formas de estere6ti 

pos negativos, em que as vítimas da escravidio passam a ser con 

sideradas como culpadas pelo atraso, marasmo, ociosidade e imo

bilismo da sociedade brasileira. Segundo os "empresários" da 

época, a imigraçio européia apresentaria bons resultados, en

quanto o movimento abolicionista desapareceria com a própria e~ 

cravidio. A vida do negro desorganizou-se ap6s a Abolição, pas

sando a viver a um passo da marginalidade, sobrevivendo i custa 

de empregos subalternos e periféricos. 

Acrescenta o autor que o ideal do branqueamento con -

firmaria a superioridade branca, obtida pelo desaparecimentogr~ 

dual dos negros, resolvendo, o problema racial brasileiro. O mu 

lato representaria a "redenção" da raça negra, através de seu 

aniquilamento total. 

Cardoso (1975) descreve a evoluçio politica, a partir 

do Brasil Império, como a hist6ria bem sucedida de grupos econ~ 

mica e politicamente poderosos. Estes pretendiam modernizar a 

economia do país, enquanto paralelamente adiavam e controlavam 

a mobilidade política de classes sociais e grupos subalternos , 

pela pouca tolerância e restrições ã extensio de sua cidadania 

e pela submissio enraizada profundamente desses produtos, atra

vés das diferenças culturais e econ6micas. 
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Cardoso e Ianni (1960), Cardoso (1977) e Ianni (1962) 

apresentam a estrutura sócio-econômica do período escravista com 

reflexos nas relações branco-negro e senhor-escravo, -responsa-

veis pela posição inferior do negro no espaço social. Com a Abo

lição. o despreparo, o mau ajustamento social e econômico dos 

ex-escravos para desempenharem o papel de homens livres, especi

almente na esfera do trabalho, deixou-os nas posições sócio-eco

nômicas hierarquicamente mais baixas. 

Ianni (1962) enfatiza as situações criadas pelo -pro-

prio branco ao descrever que o filho do senhor era socializado 

para se tornar senhor, enquanto o filho do escravo era para con

, tinuar escravo. Assim se dava o controle rígido do branco contra 

os desejos de liberdade ou reconhecimento como ser humano do ne-

gro, com medo de que da libertação deste, acabasse o status do 

".6 e.nhoJt" • 

Cardoso e lanni (1960) e Cardoso (1977) denunciam infi 

meras associações favor5veis ou n50; estereotipadas situando o 

negro como burro de carga, cão fiel; negro de canela fina é "li

geiro como cavalo de raça" e outros qualificativos, 'já que lhe 

era negado qualquer impu!.6o que o identificasse como ser racio-

nal normal, relacionando-o aos animais, pois que era assim consi 

derado. 

Percebe-se na maioria da literatura deste século so-

bre escravismo e relações entre brancos e negros pós-raciais a 

focalização de situações locais, citadinas, estaduais e regio

nais, apresentando conclusões contraditórias, devidas às diver-

gências conceptuais e teóricas ou às diferentes situações viven 

ciadas nas relações raciais pelos analistas. Para exemplificar 
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cita-se Gilberto Freyre e Donald Pierson entre outros que escre 

veram e pesquisaram o contato inter-racial no Nordeste; e Fer -

nando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes, Octavio lanni, Ro-

ger Bastide e outros, que o fizeram sobre o Sul e o Sudeste. 

Hasenba1g (1979) analisa a situação racial pós-aboli-

çao brasileira, tentando acrescentar certos elementos na avalia 

çao do passado das relações raciais no Brasil e dar alternati -

vas para a necessária reconstrução da história social daqueles 

de descendência africana. 

Para este autor, 99 anos após a Abolição da Escravat~ 

ra, os negros ainda se encontram nas camadas mais inferiores das 

classes sociais, estando sempre aqu€m da classe m~dia branca. E! 

queceram-se os abolicionistas das condições históricas que imp~ 

diram os negros de ter acesso i socialização, educação, mercado 

de trabalho, através da privação absoluta durante o período es

cravista, dificultando a aquisição de habilidades ocupacionais 

e organizacionais, causando a falta de percepção para a afilia-

çao social e posiçao social baixa. 

Apesar de possuírem até educação superior, a realiza-

çao ocupacional e a renda mensal estão bem abaixo, continuando 

a sofrer dificuldades e preservando, transmitindo a própria po-

sição social para seus filhos. 

A dicotomia branco-negro brasileira fixa extremos de 

um contínuo de diferenças mínimas de cor, Devido em parte 
, 
a 

grande miscigenação existente, mostrando que a mobilidade so-

cial é inversamente relacionada ã pigmentação da pele, quanto 

mais negra ela for, mais dificuldade em galgar melhores posições. 
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~os casamentos inter-raciais ou mesmo nas ligações o~ 

de exista exploração sexual, os filhos oriundos destes relacio 

namentos, terão menos desvantagens quanto mais clara for a tez 

do que aqueles de pele mais escura, existindo inclusive por pa~ 

te dos responsiveis, pais ou mães solteiras, um mai~r investi

mento na educação e promoçao desses filhos de tez mais clara. 

Segundo o autor, os dois princípios explicativos para 

justificar as diferenças inter-raciais de mobilidade social, in 

cluindo a origem social são: O~ e~teneõt~po~ ~ultuna~~, que se 

apoiam em parte na herança do escravismo; e a d~~~n~m~nação na

~~al pnopn~amente d~ta, que no Brasil é sutil e velada, reduzi~ 

do as aspirações negras de apesar de "demo~na~~a na~~al", vi

vem sendo lembrados de seus lugares, fazendo com que os pais n~ 

gros ajustem as aspirações subjetivas às oportunidades objeti

vas de protegerem seus filhos de frustrações futuras. 

·0 que sai na imprensa de discriminação social, sao ca 

50S isolados denunciados por uma população negra mais jovem e 

com certo grau de escolaridade e consci~ncta, j5 que o grllpo 

mais idhso, além de geralmente possuirem nivel mais baixo educa 

cional, evitam se expor a certo tipo de situações discriminató

rias. 

o autor mostra que o preconceito, a discriminação e 

as desigualdades raciais existem pelo paternalismo e no bem su

cedido controle ideológico social, obtidos atrav6s da aqujesc~~ 

cia da população negra com efeitos maiores do que a repressao 

política, que nivelou toda a população por baixo nos idos de 

1930, fazendo com que a Lei Afonso Arinos, criada teon~~amente 

para proteg~-los, exclua-os da condição de beneficiirio pela lo 

calização majoritiria na base da pirãmide social. 
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Conclui lIascnbalg, que nuo é apenus o desenvolvimento 

econ6mico que elimina as desigualdades raciais. São necessirias 

medidas que comparem tais desigualdades entre brancos e negros, 

além de um critério que meça um modelo de igualdade de oportuni. 

dades apontando as diferenças entre os valores observados e os 

esperados através de um índite de desigualdade relativa. 

1 - COMO SE DAO NO BRASIL AS RELAÇOES ENTRE BRANCOS E NEGROS 

Berriel (1975) aponta a manutenção e a transmissão da 

ideologia racial brasileira, pela conexão de atos, aspirações, 

propósitos e expectativas, resultantes das condições históricas 

colonização-escravismo, operando a niveis internos, através de 

artifícios, estereótipos e relações paternalistas consciente e/ 

ou inconscientes nos agentes brancos e negros, de acordo com os 

papéis que até então lhes são atribuídos. 

1.1 - Herança Servil da Escravidão 

A herança da inferioridade escrava e servil, reforça-

das pela legislação portuguesa, através de trabalhos manuais 

considerados como indignos até os dias de hoje; a rejeição pe-

los brancos colonizadores e imigrantes europeus em oferecer me

lhores oportunidades; a aus~ncia de autorreconhecimento propi -

ciararn i raça negra comportamentos de acomodação e apatia. Com 

a Abolição, os negros que só possuíam a depend~ncia legal ao 

senhor branco, esperavam integrar-se naturalmente ao mercado de 

trabalho junto ao branco colonizador e o colono imigrante. 
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1.2 - Relações I)aternalistas 

Estas relações características da democracia racial 

enfatizam no negro o "conhecer o seu lugar", através do impedi

mento de participar de certas áreas ocupacionais em" detrimento 

de outras, consideradas inferiores. Para os negros os lugares 

demarcados com dostaque sao nas iÍreas do samba e do futebol. Mu 

dar esta regra significa romper com a ordem instituída. 

Berriel (1975) cita corno exemplo dois jogadores famo

sos do futebol brasileiro. Um deles é Pelé, considerado corno o 

negJr.o bom, simbolizando a negação do preconceito racial nopaís, 

corno sendo aquele negro que ascendeu até onde a sociedade perml 

te e como o melhoJr. jogador do mundo. O outro é Paulo César, co~ 

siderado como a6u~ado por nao conhecer o seu lugar, já que rom

pe com o sistema vigente, incomodando a numerosos brancos e ne

gros, que se consideram superiores e acomodados respectivamente. 

A autora cita ainda outro estereótipo negativo do ne

gro em forma de provérbio, quando alguma coisa sai errada no la 

zer, no trabalho ou em outra situação qualquer, apresentado in

capacidade em agir com decência e honestidade: " ... quando nao 

.6 uj a na e.ntJtada, -6 uj a na ~ aI da" . 

Existem ainda estereótipos ambíguos em se tratando da 

cor, segundo Berriel. O ne.gJr.o pO~.6U~ a alma bJr.anca quando comp~ 

rado e identificado com o modelo da cultura dominante; ou apre

senta avaliações desfavoráveis em decorrência da dificuldade de 

socialização como a "ovelha negJr.a da óa.m1.l-ta"; mau agouro como 

"a.6a negJr.a"; ou justificativa de erros e falhas como "no e-6cuJto 

todo.6 0.6 gatO.6 .6ã.o paJr.do.6". 



60 

1. 3 - Arti ffcios 

Anúncios e critérios de seleção sao utilizados para 

encobrir atitudes discriminatórias, com o intuito de restringir 

a possibilidade de penetração dos negros em determinàdas categ~ 

rias permitidas apenas aos brancos, segundo Berriel (1975). 

Blalock, Cox e Degler, apud Hasenbalg (1979) apontam 

para as conseqUências políticas do contínuo de cor, que fragme~ 

ta a identidade racial dos negros, promovendo a divisão inter -

na, principalmente entre os de tez mais clara que se voltam con 

tra os de epiderme mais escura; tranformando o potencial de a

çao coletiva em expectativas individuais de mobilidade ascenden 

te, para aqueles bem sucedidos; perdendo o grupo negro corno um 

todo, pela falta de solidariedade resultante naquele contínuo, 

solidariedade esta imprescindível nos movimentos a favor dos di 

reitos dos negros. Assim, as categorias raciais se diluem neste 

contInuo de cor, mantendo os "b4anco~" no topo, enfatizado pelo 

ideal do branqueamento surgido no pensamento abolicionista bra

sileiro, onde quanto mais clara a aparência, maiores são as o

portunidades econômicas e sociais. 

Berriel (1975) em seu "Survey" entrevistou negros 

conscientes destes artifícios de anúnc'ios de boa apaJLênc..[a, si

nônimos de atributos físicos brancos, que evitam o enquadramen

to da Lei Afonso Arinos, utilizando artiflcios justificadores 

tais como: "o lugaJL ja 60..[ ocupado" ou "volte depo..[~", acrescen 

tando Hasenbalg (19791 "~eja blLanco ou qua~e 64anco" para o con

tato direto com o público. 

A Lei Afonso Arinos, sob o número 1390 de 03/07/51 a-
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meaça com prisão o respons:ÍveJ por atos c!-iscrimÍI1:Jtórios de ra

ça ou cor em lugares públicos. 

o único set ar anue os neg ros s ao Iflu.Lto b e.m repre s en

tados sao os de serviços pessoais, onde o caso extremo ~ o das 

mulheres negras, tanto no censo de 1890, como no de 1950, que !:!:. 

tingiram por volta de 100~ e 89% respectivamente desses servi

ços,principalmente,como empregada dom~stica, fora das ativida

des primárias e industriais, segundo Hasenbalg (1979). 

O censo de 1950 apresentou ainda o índice de concen

tração ocupacional da região sudeste e sul, onde quanto mais aI 

ta a hie.~a~quia ocupacional, mais excluídos estavam os negros 

desta, confirmando IIasenha1g (1979) que a variável cor operava 

negativamente na seleção. Quanto mais próximo se chegava do to

po da referida hierarquia, e mais escura a tez do individuo, a

funilava o número de negros que, exerciam ocupações mais altas. 

No restante do país a posição se inverteu, encontrando-se indi

víduos negros ocupando posições mais elevadas. 

Apesar das diferenças marcantes nas regiões brasilei

ras, os regionalismos, em qualquer uma delas a população negra 

experimenta discriminação tanto na 5rea ocupacional quanto na 

área educacional. 

Hasenbalg (1979) em um levantamento que fez sobre ocu 

paçocs x cor, no censo de 1950, jil que nos de 1960 e 1970 a va

riável cor foi suprimida, mostrou que em setores onde se encon

tram ocupaçoes diretamente associadas ã industrialização, tais 

como com~rcio de imóveis, seguros e câmbios, atividades sociais 

e administração pública, os requisitos para tais cargos exigem 
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contato direto com o pGblico - começam ent50 os obsticulos para 

a contratação de negros; mesmo com nivel educacional elevado. 

Os negros são exclufdos das ocupaç6es onde exigem con 

tato direto com o pGblico, não por falta de qualificação mas 

por serem "e..6te.t..tc.am e. Vlt e. ..tVlde..6 e.j ã v e...t.6", (Hasenbalg, 1979, pigi

na 174). 

Infelizmente tal comparaçao nao pode ser feita com o 

censo de 1980, que apenas introduziu a variivel cor nas catego

rias de idade, instrução e renda mensal; as demais categorias 

foram tabuladas apenas pela variivel sexo. Cabe esclarecer que 

o IBGE nao apresentou tabulação cruzada entre cor x idadex ins 

trução; cor x idade x renda mensnl; e cor x instrução x renda 

mental. 

Salzano (1986) apresenta as taxas populacionais atra

vés dos censos de 1.500, 1.890 e 1.980, onde o indio foi bruta! 

mente reduzido, o "branco" decuplicou, o "negro" quase quadri

plicou (3,5 vezes) e os individuas com sinais evidentes de mis

cigenação aumentaram 7, 5 vezes. O que ã primeira vista mostra 

que "negros" e mestiços superam levemente os "brancos". 

Hasenbalg (1979) lembra que "brancos" e "negros" de 

c.la.6.6e. .6oc...tal ba..txa apresentam semelhantes condiç6es de vida em 

se tratando) de trabalho e emprego, lazer e diversão, não existin 

do instituiç6es sociais e culturais ~eparadas. Os centros de 

candomblé, umbanda e escolas de samba oferecem serviços religi~ 

sos e recreativos para uma ampla e diferenciada população de 

"brancos" e "negros", sendo estas instituiç6esfreqUentemente 

objeto de manipulação eleitoral. As escolas de samba são patro

cinadas oficialmente no carnaval como atração turfstica. Esta 
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'!..inte.Jtaç.ão"contribui sobremaneira para a falta de solidariedade 

racial entre os "negros", visto que aqueles "brancos" e "negros" 

quando ascendem um degrau na escala social, começá claramente a 

exclusão dos negros das areas de diversão, lazer e trabalho. 

Vale ressaltar que, os artifícios preconceituosos se 

estendem is casas de diversões, clllbes, hot6is. portarias de e-

difícios, restaurantes, além das atividades profissionais. 

1.4 - Ideologia do Sucesso 

Berriel (1975) aponta tr~s fatores que neutralizam a 

democracia racial diante da ideologia do sucesso: 

- a alimentação de fatores etnoc~ntricos, através da absorção 

dos valores brancos, do reconhecimento de seu devido lugar e 

do entendimento apenas de futebol e samba; 

- a disponibilidade individual é caracterizada pela melhor per-

formance; e 

- a ocorr~ncia nos dominios pré-estabelecidos socialmente: sam-

ba e futebol. 

Sodré (1976) afirma que a notoriedade e o enriqueci-

mento de alguns negros, que se tornaram estrelas através da mG-

sica e do fubebol, acarretam problemas dramiticos para a popul! 

çao negra do pais que força a ordem social instituída. 

-Para Cox, apud Hasenbalg (1979), quando se ve um ne-

gro em posição elevada, fazendo-se ter ilusões otimistas quanto 

ao resto da população negra como um todo, esquece-se da discri-

minação e preconceito raciais. 
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Para o negro sair de seu lugar demarcado, s5 atrav~s 

de um esforço de desempenho, tendo de se esforçar mais, segundo 

Yarkin, Town e Wallston (1982). 

Berriel (1975) coletou depoimentos onde os negros con~ 

cientes denunciavam o preço alto que tinham de pagar para terem 

os mesmos direitos dos brancos. O reconhecimento, a valoriza

çio, s5 se dia quando apresentam uma performance em dobro, pois 

a categoria de bom é para bhaneo, como o negro é considerado ~n 

6e.h~Oh, tem de ser"e.xee.pe~onat", "e.xee..6.6ão", "e.xpe.h:t".Denunciam 

ainda que os negros sem consciência do problema ao ascender,to~ 

nam-se o mais perfeito cumpridor das exigências e leis, através 

de atitudes fiscalizadoras, principalmente quando os subalter

nos sio da mesma cor. Marvin Harris (1964) comenta sobre atole 

rância racial necessária para aceitar a aboliçio, a miscigena -

çio e até mesmo o desempenho em certas ocupações econ6micas es

senciais intermediárias, onde o trabalho escravo era infitil e 

nio havia número de "brancos" suficientes para exercê-las. 

Quando nlglllll negro rompe n barreir:J c ascende social

mente, ele se isola, através do desvinculamento de seu grupo de 

origem, bem como é vetado no círculo de brancos com posiçio so

cial igual i sua. 

1.5 - Interiorizaçio do Preconceito 

Segundo Berriel (1975) quando o escravo africano foi 

rotulado pela cor, transformou-se em fator essencial da ideolo

gia racial brasileira, que colocou a cor negra nas camadas infe 

riores em rela~io i cor branca. A identificaçio do sujeito com 

seu papel social éa caracteristica legitima da acomodação no 

sistema vigente. 
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$egundó a autora, as associaç6es com cor caracterizam 

normas pr~-estabelecldas, sendo facilmente percebidas e crista-

lizadas em crianças, quando lhe dizem para ir tomar banho por

que está negra de sujeira. A criança associará i cor negra a re 

lação b~anQo = limpeza, pois ao tomar banho ficará limpa; e 

relação neg~o = ~ujei~a, pois se não tomar banho continuará 

ja. 

... 
a 

su 

Cita as atitudes ideais de conduta, coerçoes, confor

mismo, negaçao da imagem pré-concebida e principalmente os valo 

res brancos utilizados como parâmetros conscientes ou inconsci-

ente, como partes do processo de integração social, ocasionan-

do nos negros uma autoavaliação negativa do tjpo que ser negro 

significa ter de fazer as coisas melhores que os outros, pois a 

valorização é recebida pelo que faz e nao pelo que é. 

Clarifica que a expressa0 "CRIOULICE" absorve tudo 

quanto há de errado, fora de moda e marginal existente no negro, 

tornando os atributos físicos brancos como modelo de classe e 

hierarquia através das relações blfaHQO = bon,Ltoln('gtto :: nf''{,o,Os 

negros acomodados partem para a idéia de que melhorar e purifi

car a raça vai acabar com o problema do negro, já que este nao 

mais existirá. 

Segundo Hasengalg (1979) a população negra espera, em 

sua grande maioria, qu~ seus filhos se casem com algu~m mais 

claro rompendo ns hnrrcirns, nvnllç:muo oCllpaciolwl C sociallllCII-

te, "me.lhottando a ~aç_a". Assim, os negros não ameaçam os bran

cos economicamente, já que a competição é limitada. 

Berriel (1975) acrescenta associações dos negros com 

os animais, quando os chamam de "macaco", ou "gato com sete vi-
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das". Aqui o estereótipo se torna positivo em virtude da raçá 

negra ser considerada superior biologicamente, manifestada atra 

vés de sua resistência e capacidade físicas. Acrescenta ainda 

avaliações negativas tais como: criminoso, ladrão, mae soltei

ra, moleque, prostituta, vadio e outros. 

1.6 - Ideologia da Comunicação 

Os meios de comunicação escrita, falada e ouvida no 

Brasil são os maiores responsáveis pela transmissão dos estereó 

tipos negativos em relação aos negros. 

- atributos físicos: 

a) da mulata em shows ~/ou no carnaval; na literatura, segundo 

Brookshaw (1983 a e b ),ela faz parte da fantasia sexual 

de seus autores, não tem filhos, é desagregada da família, 

e outros; 

b) na evolução das escolas de samba, os negros como sendo as 

saltantes, favelados, pivetes, prostitutas, marginais; 

A Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro venceu o desfile 

de carnaval em 1963 com a exaltação de uma negra, a Chica 

da Silva, que rompeu barreiras ao se juntar na Casa Grande 

com João Fernandes de Oliveira, o contratador português.E~ 

te samba deu início a enredos mais populares, e com isto a 

pareceram convites para se apresentarem no exterior. Naque 

la época nescoln nno viajou porque fnzinm parte da escola, 

somente marginais e prostitutas, segundo "informações ofi

ciais", 

- imagens do animal com conotações maléficas e prejudiciais: bur

ro de carga, diabo, macaco e outros; 
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.I. programa humorísticos que acentuam negativamente os atributos 

fisicos dos negros: belçola de ~~ioulo, ~abelo de a~ame, ~a

belo du~o, ~hei~o de negão, time de ~~ioulo, túnei~ do na~iz 

do ~~ioulo, enfatizando assim os atributos fisicos dos bran

cos como modelos estétios de padrões de beleza. 

O humorista Chico Anisio costuma referir-se assim em seus pe! 

sonagens negros, ou quando ele se refere a um negro. Exemplo 

de um de seus shows gravados em disco, é o do jogador de fu

tebol, nordestino, chamado Lept-Lept, onde qualquer órgão des 

te era de tamanho descomunal. Chi~o AnZ~io po~~ui ~a~a~te~Z~

ti~a~ exte~na~ vi~Zvei~ de ~aça neg~a. 

Outro exemplo é o Mu~lDTl dos Trapalhões. Presta-se sempre para 

burro de carga, saco de pancadas e palhaço de quarteto onde 

os o~ out~O.6 t~ê..6 pa~tic.ipante.6 também ap~e.6entam a..t!úbut0.6 61. 
~Lc.o.6 exte~no~ neg~o.6. 

Aliás, a maioria dos shows de televisão, rádio, teatro eshows 

humorísticos se fazem em cima das depreciações feminina e ne

gra. 

filmes, novelas e teatros: os negros sao servis e sem famí

lia, herança do escravismo que propiciava a desagregação fa

miliar através da separação de seus membros; cultuàndo a po

breza, pois foram deixados à própria sorte com a abolição. 

Quando Sergio Cardoso pintou o rosto de preto para interpre

tar a "Cabana do Pai Tomás", houve protestos na época por pa.!:. 

te dos atores negros. 

- nos jornais e revistas e noticiários da TV os negros encon

tram-se sempre envolvidos em acontecimentos marginais como cri 

mes, roubos, com adjetivos negativos. 
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1.7 - Ideologia na Educação 

Segundo Lima (1985) os livros didáticos adotados tran~ 

mitem a ideologia da democracia racial veladamente, onde o ne

gro continua inferior e humilde,com excessão do Pelê., que ê to

lerado por ser jogador de futebol, propiciando a interiorização 

das mensagens transmitidas com profundas sequelas na personali

dade da criança negra. Sequelas estas que se operacionalizam nas 

reprovaçoes em massa da primeira para a segunda série do ensino 

do Primeiro Grau. A criança negra já entra inferiorizada. 

1.8 - Ideologia Sexual e de Cor 

De acordo com a moral vigente, cristã do Brasil Co

lonial, era proibido às mulheres brancas mostrarem seus de

sejos e impulsos, tornando-se pudicas e castas as meninas e 

senhoras brancas. Entretanto,com as negras tudo era permiti 

do. Tradição que ainda se estende aos dias de hoje, onde as 

empregadas, que tomaram o lugar das escravas, e as prostit~ 

tas que iniciam os rapazes para salvaguardar a virtude das 

moças brancas ("Homem não Entra l" de Cidinha Campos, 1975; 

Seriado "Anos Dourados" de Gilberto Braga, 1986; Seriado e 

Livro "Negras Raizes" de Alex Haley 1979 e 1976 respectiva

ment~ exemplificam bem esta situação). Com as negras tudo 

quanto é considerado impuro é permitido, para conseguir sa

tisfação sexual, enquanto com as brancas s6 carinho e afei

ção, pois é a mãe, esposa e rainha do lar. Continua com a 

negra a relação senhor-escrava do período escravocrata. 

Brookshaw (1983 a e b ), aponta uma tendência natural, que 

agora está começando a mudar. A negra cruza com o branco,ao 

negro não é permitido cruzar com a branca. 
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Alguns setores femininos da sociedade como artistas, 

jovens e/ou universitárias e mulheres independentes economica

mente aceitam o relacionamento com o homem negro. A mulher bran 

ca faz parte do quadro de ascensão do homem negro, segundo 

Berriel (1975). 

01 in to (1978), em "A Casa da Água", apresenta o es te

reótipo em relaçiio ao tllllJanho do pênis do negro, que só de jJl

troduzl~lo na mulher, esta grita de prazer, dando-se imediata

mente a satisfação sexual. 

2 - PESQUISAS SOBRE ESTEREOTIPOS ~TNICOS E DE COR,PRESTfGIO SO 

CIAL E SEXO NO BRASIL 

Azevedo (1951) em um conv~nio entre o Programa de Pe! 

quisas Sociais do Estado da Bahia e a Columbia University em NQ 

va Iorque, fez uma pesquisa para medir os estereótipos relati

vos ao negro na população da Cidade de Salvador. O instrumento 

empregado foi do tipo Katz e Braly. 

A amostra era constituída por 10 indivíduos, dividi

dos equitativamente entre os dois sexos, com cerca de 30 anos, 

mesmo nível educacional e funcionários pfiblicos. Era lhes pedi 

do para classificar duas ou tr~s raças e/ou nacionalidades, se

gundo uma lista com 55 atributos positivos e negativos; de acor 

do com a vontade da referida amostra. O vocibulo a6~iaano4 apa-

receu apenas tr~s vezes. O autor atribui este índice baixo a 

tr~s motivos: 

- o termo neg~o4, mencionados nas instruções, não suscitou alem 

brança dos p~eto4 locais; 
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- os pretos nao estavam 110 foro de atenção dos informantes; c 

- omissio voluntiria ou inconsciente de respostas sobre o tipo 

étnico, a que a maioria dos informantes (mulatos claros) pe! 

tencia. 

Em uma segunda etapa, Azevedo (1951) acrescentou mais 

um atributo, tornando-se a lista portadora de 56 adjetivos, a

gora classificados em positivos, neutros e negativos, onde era 

pedido que escolhessem três adjetivos da lista supra-citada, 

que melhor caracterizassem as seguintes "raças" ou nacional ida 

des: Alemies, Argentinos, Brasileiros, rndios, Japoneses, Ju

deus, Norte-Americanos, Portugueses, Pretos e Russos. Esta se

gunda amostra era composta de 10 indivíduos, sendo oito do se

xo feminino e dois do sexo masculino, funcionários públicos, 

mesmo grau educacional, excetuando·se um estudante de Direito. 

Nos adjetivos positivos os pretos ficaram em último 

lugar (10 9 lugar) com 13,6%; nos adjetivos neutros em 29 lugar, 

juntamente com os japoneses e judeus, com 22,7~, o 1 9 lugar fi 

cou com os índios; c nos adjetivos negativos os pretos fjcarrllTl 

em 19 lugar com 63,6%. 

Berriel (1975), através de um "Survey", objetivou de 

tectar atitudes e artifícios preconceituosos, que reduzem a a

tuaçio do negro, geralmente, a ocupações inferiores pré-estab~ 

lecidas, através de uma amostra formada por empregadores, agen 

tes de emprego e negros em diversas atividades profissionais. 

Segundo a autora a realidade empírica apresentou dois 

grupos: 
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- negros nao conscientizados, onde o preconceito se reflete 

por meio de deformaç6es sistemiticas da realidade. O univer

so empírico restrito em que vivem, modela e restringe a vi

são perceptiva desta realidade. Aceitam as normas vigentes, 

através da cristalização da dimensão ideológica justificadora 

da conduta e da ação; 

- negros conscientjzados que tentam trazer a luz as contradi

ções do sistema. Rste grupo ainda é minoritirio. 

A análise do problema racial brasileiro através da 

dimensão ideológica aponta para os mecanismos reguladores do 

comportamento social ocultos pelos sistemas conscientes de re

presentação e de conduta. 

Weeks (1975) pretendeu investigar os estereótipos p~ 

sitivos e/ou negativos quando eram considerados como variiveis 

de sexo, status e cor, através de um instrumento composto de 

oito figuras estímulos: homem branco rico e pobre: homem negro 

rico e pobre; mulher branca rica e pobre e mulher negra rica e 

pobre; e quatro desenhos - respostas com situações considera

das positivas (escola e trabalho) e negativas (botequim e va

diagem) , em 48 universitirios e 34 semi-analfabetos. 

A hipótese bisica foi testar se hi estereótipos po

sitivos e negativos em relação a sexo, status e cor em situa

ções de conotação positiva e negativa. 

A hipótese nula bisica foi rejeitada, nos dois gru

pos, com relação às variáveis sexo e status, mas não em rela

ção ã variável cor. 



Hasenbalg (1979) teve como propósito de investigaçio 

o de acrescentar certos elementos na avaliação do passado das 

relações raciais no Brasil e dar, algumas alternativas para a 

necessária reconstrução da história social dos brasileiros de 

descendência africana. 

o autor examina as principais perspectivas teóricas 

sobre escravidão, industrialização e relações raciais; atrav6s 

da comparação entre os sistemas escravistas norte-americano e 

latino; das ligações históricas entre escravidão e relações ra 

ciais pós-escravagistas; e das relações entre raça, estrutura 

de classes e o sistema de estratificação social. 

Examina também a constituição histórica das desigual 

dades raciais no Brasil, através do padrio de distribuiçio gc~ 

gráfica das populações branca e negra; das conseqUências so

ciais da abolição para os ex-escravos e os negros livres; e da 

evoluçio das desigualdades raciais a níveis regional e nacio -

nal neste século. 

Analisa as relações entre raça, mobilidade social e 

política, através das diferenças inter-raciais de mobilidade 

social vertical devidas à discriminaçio racial e mecanismos ra 

cistas de caráter mais abrangente; e do estudo das relações en 

tre raça e política. 

Um projeto de pesquisa feito pelo IUPERJ ( Instituto 

Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro) e o Center for 

Politica1 Studies of Institute for Social Research da Universi 

dade de Michigan, em conjunto; intitulado "Representação e De

senvolvimento no Brasil" entre 1972 e 1973; nos estados do Es

pírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro 
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e São Paulo; mostroll os efeitos da variivel cor na mobilidade 
\ 

social, nas realizações educacionais, ocupacionais e de renda. 

Neste último se incluem a ocupação e instrução do pai, além do 

sexo do filho, tendo os seguintes resultados (apud Hasenbalg, 

1979): 

Os negros obtém menos educação que os brancos de mesma ori-

gem social, entrando no mercado de trabalho com menos quali

ficações educacionais, além dos efeitos de discriminação ra-

cial na admissão e promoção de pessoas dentro da estrutura"Q 

cupacional, ficando então os negros expostos a um "e~eio de 

de~vantagen~ eumuiat~va~" (Hasenbalg) no processo de mobili

dade social. Vale ressaltar que quando o negro possui uma e~ 

coláridade elevada, os retornos ocupacionais da educação s50 

bem inferiores em relação aos brancos, indicando a variável 

cor como critério efetivo de distribuição dos individuos nas 

posições da hierarquia ocupacional; 

qualquer comparaçao que se faça entre as variáveis cor, esco 

laridade, ocupaçao, renda e sexo, no conjunto a maioria dos 

negros na força de trabalho, recebem menos que osbrancos com 

o mesmo nível de escolaridade; e 

controlando-se as variáveis instrução e ocupaçao paternas; 

preditores mais fortes que as variáveis cor e sexo; apresen

tam as familias negras um deficit de renda mensal. 

Leitão, (1981), faz uma análise da i[ngua "pOJttug ue~ a" 

no sentido de ser reflexo da cultura brasileira, através da 

qual as desigualdades entre os sexos se tornam flagrantes. 
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No decorrer do livro diversos aspectos da língua sao 

analisados, deixando claras as assimetrias de sentido e o du 

pIo valor que determinados termos e expressões têm na lingu~ 

gem, possuindo significado diverso quando referidos ao homem 

e ã mulher. Assim, é importante documento que deflagra a ideo 

logia "ma. c hi.tda" cujos efeitos fazem sentir-se na língua. são 

desigualdades e valores "pJteconceLtuo.6o.6" cuja existência nao 

se dá conta, mas que no entanto, são passados ".6ub.timina.Jtmen

te" e reforçados pe la língua. 

A autora faz consideração fundamental, quando colo

ca que a razão de se encontrar estas assimetrias de sentido, 

duplo sentido de determinados termos, na língua portuguesa(" a 

língua do povo"), deve-se ao fato de que elas são reflexo dos 

valores da cultura brasileira, de tal forma que devem ser vis 

tas corno conseqUência, mais do que causa das desigualdades e

xistentes entre a posição do homem e da mulher nesta socieda

de. Sob este enfoque, a própria autora reconhece, no entanto, 

a possibilidadc' de que movimentos estejam acolltecendo atual -

mente, de forma a minimizar estas defasagens, e ressalta que 

estes movimentos ainda não podem ser detectados através da a

nálise da língua pois "muda.nç.a..6 .6ocia.i.6 ê que a.ca.JtJteta.m muda.n 

ç.a..6 LLngul.6tica..6, e nã.o vice veJt.6a." (pg. 81), sendo, neste 

sentido, as mudanças linguísticas mais demoradas e graduais 

do que as mudanças sociais. 

Rodrigues et alo (1984) com o objetivo de detectar 

a possível existência de preconceito racial e estereótipo se-
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xual em uma amostra nao aleat6ria residente da Cidade do Rio 

~e Janeiro, replicou a pesquisa de Yarkin, Town e Wallston 

(1982); utilizando-se de um método indireto para detectar pr~ 

conceito, racial e estere6tipo sexual, método este amparado 

na teoria de atribuição de Bernard Weiner e no modelo de· Kay 

Deaux, segundo a qual expectativas pessoais influem na atrj

buição de causalidade ao sucesso e ao fracasso. Foi apresent~ 

da a 740 sujeitos uma carta de um funcionário de um banco so

licitando promoção e seu cu~~iculum vitae. A carta e o cu~~~

cu(um mostravam claramente que a pessoa era bem sucedida em 

sua função. A carta e o cu~~icu(um eram idênticos para todas 

as condições. variando-se apenas o sexo e a cor da pessoa, de 

forma a criarem-se as seguintes quatro condições: homem bran 

co, homem negro, mulher branca e mulher negra. 

As variáveis dependentes principais do estudo foram: 

a) - qual dos seguintes fatores causais - capacidade, esfor

ço, facilidade da tarefa ou sorte - foi o responsável p~ 

10 êxito da pessoa estfmulo; 

b) - se a pessoa estimulo logrou ou nao a promoçao pleiteada. 

Esta ültima variável acrescentada nesta réplica brasilei 

ra. 

Os resultados mostraram nao haver sinais de preco~ 

ceito racial contra negros ou estere6tipo sexual negativo con 

tra as mulheres na amostra estudada. Indicam ainda que, no 

que tange a percepção de ocorrência de discriminação racial 

contra os negros em nossa sociedade, os sujeitos da pesquisa 

tendem a acreditar em sua existência. 
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Anteriormcllte a csta pcsquisa supra-citada Rodrigues 

(1984) replicou sem acr~scimo de variivel, o estudo de Yarkin, 

Town e Wallston (1982), primeiro em 96 estudantes da Universi

dade Gama Filho, neste estado; e em seguida em 138 esttidantes 

da Universidade Federal de Uberlândia em Minas Gerais. 

Ambas as pesquisas não apresentaram indício qualquer 

de estere6tipo sexual contra as mulheres. Na amostra mineira 

foram detectados sinais muito leves de preconceito; racial. O 

homem negro é visto corno o que mais se esforça para conseguir 

sucesso e a percentagem de indivíduos que atribui seu sucesso 

à capacidade ê significantemente menor que a percentagem de in 

divÍduos que atribui o sucesso à capacidade das demais pessoas 

estímulos. Em relação ã mulher negra não houve significância. 

Outro dado relevante deste estudo é que um percentual menor de 

indivíduos acha que os homens e mulheres negros conseguirão a 

promoçao pleiteada, enquanto um percentual maior acha que os 

. homens e mulheres brancos a obterão. 'A conclusão de ambos os 

estudos ê que apresenta discriminação em relação aos negros na 

sociedade, e não necessariamente na amostra que respondeu ao 

instrumento. 

Nunes et aI. (1985) adaptaram o instrumento elabora

do por Rodrigues et aI. (1984), elaborando urna pequena est6ria 

sobre um sujeito que solicitava promoção em seu emprego, cons

tando na mesma as seguintes características da pessoa estímu

lo: sexo masculino, idade, naturalidade, estado civil e cor.A

penas esta última característica variava, constituindo-se as 

seguintes condições experimentais: homem branco, homem negro. 
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Constava ainda da estória duas perguntas destinadas 

a medir indiretamente o preconceito: se o indivíduo obteria 

ou nao a promoção e porque, respondidas por 24 residentes da 

cidade do Rio de Janeiro, selecionados de ~orma não aleatória, 

sendo 12 do sexo feminino e 12 do sexo masculino, 12 brancos 

e 12 negros. Todos os sujeitos não possufaminstrução superi

or, apresentando nível sócio econômico baixo. 

Não se observou diferença significativa com rela

ção ã crença na promoção nas condições da pessoa estímulo bra~ 

ca/negra. Entretanto, houve uma discreta tendência referente 

ã não promoçao na condição de pessoa-estímulo negra. 

Quando se relacionou a influência da cor da amos

tra ã condição citada anteriormente, verificou-se uma ausen

cia de diferença entre a amostra de cor negra, ao passo que 

entre a amostra de cor branca houve diferença significativa 

no sentido de não promoção de pessoa estímulo-negra. Apesar 

desta nítida diferença entre as amostras branca e negra; nada 

informa acerca do porquê dessa diferenciação. 

Quanto ã categorização das causas arroladas pela ~ 

mostra; na amostra branca apareceu uma maior crença na prom~ 

ção dos indivíduos brancos, dando-se o inverso em relação aos 

indivíduos negros, tendo como fator causal a cor. No entanto, 

na amostra negra, não houve discriminação contra os negros.j5 

que esta optou pela promoção destes sujeitos. 

Em suma, detecta-se uma tendência na amostra bran 

ca de levar em conta o aspecto racial quando emitem considera 

çoes acerca de questões que envolvem indivíduos negros. 
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Souza (1985), em um trahalho de pesquisas em quatro 

empresas consultadas sobre a contratação de negros para cargos 

de nível médio e superior; constatou que a única empresa que 

assumiu o preconceito foi a Remington Ind. e Com. de Leituras 

para Escritório S.A., que não aceita funcionários negros, em 

cargos administrativos, apresentando preconceito ainda em rela 

çao ao sexo feminino e deficiente rfsico. As demais empresns 

(White Martins, EMAQ e Xerox do Brasil), incluindo também a 

Remington, foram unânimes nas entrevistas em afirmar que 10% 

dos gerentes apresentam dificuldades em se relacionar, mesmo 

profissionalmente, com pessoas negras. Souza esclarece ainda 

que nas três empresas onde não apresentaram norma de rejeição, 

na hora da contrataç5o o poder decisório fica nas maos do ge

rente de área e não com os psicólogos, ou seja, alguma decisão 

pode escapar da norma pr~-estabelecida, dependendo da odinião 

do gerente. 

Lima (1985), estudou seis livros utilizados no Pri-

~eiro Grau Oficial onde a maioria das gravuras dos textos mos

tra crianças e famílias brancas, cabelos lisos, havendo mesmo 

um certo predomínio de louros, levando as crianças a aprender 

que o convívio entre negros e brancos ê harmonioso, desde que 

cada um saiba o seu lugar. Aos negros cabe um pequeno espaço, 

geralmente submissos ao branco, e com figura folclórica: "ne

gro escravo", "preta velha", a "contadeira de história", ou ex 

cessoes como Machado de Assis, José do Patrocínio e recentemen 

te Pelê. 
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~ima aponta ainda que no livro de Branca Alves de Li 

ma, "Cam,[nho Suave." , 14a. Ed., além de todos os desenhos serem 

de pessoas brancas, o texto sobre "Este é o Brasil" apresenta 

um grupo de crianças de mãos dadas, formando urna roda em tor 

no do Brasil sendo todos morenos e brancos, apesar da alta ta

xa de negros existentes no pais. 

No livro de Reinaldo M. Ferreira, "Comun,[c.aç.ão, At-i

v-idade..6 e. L-inguage.m"; 1 9 grau,IOa. edição; aparece a "contadei 

ra de história" com urna menina loura. A contadeira esta vesti-

da de forma humilde, fazendo a criança desde cedo acreditar 

que brancos e negros no Brasil vivem "pacificamente" e até com 

amizade, mas cada um em seu lugar pré-estabelecido. 

Na cartilha "ConvLte. ã Le.,[tuJta", l2a. ed., de Gilda 

Piedade e Luciola Vannucci só aparece no final o folclore atra 

vés do saci-pererê, estando o negro em seu papel e apresentan

do importância. 

Nos demais livros, quando o negro aparece, é exerce~ 

do funç6es humildes, amigo das crianças e trabalhador feliz, en 

quanto os brancos são todos doutores. Nas gravuras de crianças 

brincando, o negro aparece geralmente jogando bola. 

Os livros diditicos além de alfabetizar e ensinar a 

gramitica, propagam a ideologia da democracia racial, onde o 

negro após 99 anos, continua humilde por causa.de seu legado 

escravo e dos papéis estabelecidos, excetuando-se Pelé que as

cendeu graças ao futebol. 

Estas atitudes, segundo Lima, aparecem veladamente, 

só sendo detectadas, em sua maioria, através de pessoas que es 

tejam conscientizadas do problema do negro, caso contrário a 
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coisa passa como natural pelo artiffcio do condicionamento. 

Rodrigues et aI. (1984) com o objetivo de verificar 

a atitude e a crença de uma amostra nao aleatória de residen 

tes na Cidade do Rio de Janeiro, em relação a preconceito ra

cial e estereótipo sexual, aplicou em 412 indivfduos, com ter

ceiro grau completo ou cursando, um instrumento onde indica

riam nas Escala AB (attitude and befie6 ~Qafe~J de Fishbein e 

Raven (1962), suas atitudes e crenças, em relação e seis con

ceitos concernentes a preconceito racial e estereotipia sexual, 

sendo três indicadores de preconceito racial contra os negros 

e três indicadores de ausência de tal preconceito, e a seiscon 

ceitos referentes a estereótipo sexual, sendo três indicadores 

de estereótipo negativo contra as mulheres e três indicadores 

do oposto. Cada sujeito recebia, para avaliação nas escalas AB, 

um conceito relativo a preconceito racial, um conceito em rela 

çao a estereótipo sexual e quatro conceitos que serviam ã fun 

ção de "di~t~ato~e~". A ordem de apresentação destes conceitos 

foi contrabalançada de acordo com o modelo de quadrados lati

nos com 12 réplicas de cada quadrado. 

Os resultados mostraram que os conceitos indicadores 

de preconceito racial contra os negros e de estereótipo sexual 

contra as mulheres receberam, em média, avaliações baixas, re

velando atitude preconceituosa e estereotipia negativa de bai

xa intensidade. O contrário se verificou em relação aos concei 
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tos que indicavam ausência de preconceito e de estereotipia n~ 

gativa. Esta tendência se verificou em toda a amostra, em re

lação às variáveis de idade, sexo, cor, grau de instrução e es 

tado civil. 

Predominou a crença que a sociedade apresenta pre-

conceito racial em relnç50 nos negros e estereotipia sexual em 

relação às mulheres. 



"Neg!to.ê. !taça, p!teto é c.o!t de tinta". 
Mestre Didi, apud Costa (1982) 

CAPrTULO 111 

A VIsAo DOS CIENTISTAS SOCIAIS NEGROS SOBRE 
A RELAÇÃO ENTRE BRANCOS E NEGROS NO PArS 
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Depoimentos, estudos, pesquisas e trabalhos apresenta

dos por Abdias do Nascimento, Clóvis Moura, Décio Freitas, João 

FelÍcio dos Santos, Joel Rufino dos Santos, Haroldo Costa, Hele-

na Theodoro Lopes et alii, Muniz Sodré, Neuza Santos Souza e ou

tros revelam um quadro da sociedade brasileira através das con-

tradições de urna realidade social compartimentada de forma con-

tudente, deitando por terra a "democracia racial", através da 

qual as características visíveis de ascendência africana funcio-

nam corno estigma de inferioridade social e racial. 

Rufino (1985) narra que a partir de 1.400 (idade mo-

derna) começou a surgir o racismo declarado em relação ã cor da 

pele, pois os europeus já se haviam tornado senhores de três con 

tinentes: a África, a América e a Ásia, explorando nestes 10-

cais o açúcar, o tabaco, o algodão e os minérios; necessitando 

de mão de obra, apelando para a escravidão. O quadro se confi-

gurou da seguinte forma: a América contribuiu com o açúcar, o aI 

godão, o fumo e os metais preciosos, haja visto os engenhos co-

loniais brasileiros; a Ásia com as especiarias, além de ter saí

do deste continente a invenção de pólvora, através dos chineses, 

com a qual os europeus resolveram o problema da mão de obra,pois 

os africanos não conheciam a arma de fogo, e com isso, da África 

foram arrancados, durante 400 anos de escravidão. 20 milhões de 

seres humanos. 
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Nascimento (1980) afirma que foram o indio e o negro 05 
. . 

verdadeiros responsáveis pela construção e criação de riquezas br~ 

si1eiras, através da exploração branca, que aqui aportava para na

tu~almente civilizar, colonizar e cristianizar, sinônimos do assas 

sinato0 de indios, caçada aos negros fugitivos com armas de fogo; 

estupro de índias e negras nas matas, senzalas e casas grande; e 

tortura de negros. 

Para os senhores de escravo,a heterogeneidade cultural 

étnica e lingUística significava segurança e menos possibilidade 

de rebelião, fracionando-os a ponto de se delatarem entre si. 

Os negros cativos pelos colonizados, regrediram histo

ricamente, pois na África, a maioria dos povos dominavam técni

cas agricolas relativamente adiantadas e eficientes; além do arte 

sanato, eram artistas, comerciantes, conheciam a fundição de me-

tais e seu uso e outros hábitos trazidos para cá. Estes exemplos 

fizeram com que os africanos fossem considerados mais rentáveis 

no trabalho que os indígenas. Os nagôs foram os últimos grupos a-

fricanos a chegarem aqui, entre o final do s~culo XVIII e o . .. 
1n1-

cio do século XIX. Os nagôs eram virios grupos originirios do Sul 

e Centro do Daomé e do Sudoeste da Nigéria, portando uma tradição 

rica, derivada de diversos reinos com diferentes culturas africa-

nas. 

o cativeiro destruiu a policultura em processo de evol~ 

çao, pois no Brasil a monocu1tura tecnicamente era inferior, che

gando a ser primitiva, além de serem impedidos de praticar costu

mes, tradições e religiões africanas. 

Rufino (1985); Santos (1985); Freitas (1982); Nascimen-

to (1980) e Moura (1972) informam que o Conselho U1tramariano da 
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va poderes aos senhores de engenho de vida e morte, além de toda 

a sorte de torturas, sobre os escravos; os quais constituiram a 

força produtiva mais importante, sendo despossuídos historicame~ 

te, sem identidade, nem mesmo a posse do próprio corpo, já que 

eram considerados como animais, coisa material, instrumento de 

trabalho, máquinas, mercadorias, podendo ser comprado, alugado, 

leiloado, penhorado, vendido, deixado como herança... segundo 

Theodoro Lopes et a1ii (1987). 

Segundo Joaquim Nabuco, 1938, apud Moura (1972); os n~ 

gros nao eram considerados brasileiros e quando o foram, nao eram 

considerados cidadãos, sem qualquer educação intelectual e moral; 

e sem qualquer sentido humano. 

Theodoro Lopes et a1ii (1987) narram que a conseqUen

cia da propriedade sobre o escravo originou um sistema perverso, 

onde este só valia enquanto tivesse vida útil. A reaçao por parte 

deles era o suicídio e a fuga, tornando-se estes como sinônimos 

de liberdade, pois quando o escravo não servia mais por causados 

aleijões, resultantes de tortura e trabalho desgastante, da idade 

ou doença, eram »libe~tado~", abandonados i própria sorte. 

Segundo Freitas (1982) e Moura (1972), a escravidão 

reforçou a degradação de qualquer trabalho manual; sendo tão in

famante que. só eram praticados pelos cativos, gerando daí um es

tereótipo, o de que determinadas tarefas são para serem desempe

nhadas por serviçais, sinônimo de negros. 

Os escravos eram grupados em ladinos/crioulos e boçais. 

Hoje em dia, segundo Costa, (1982), e~ioulo no Brasil, 

etmo10gicamente, são t'odo~ aqueles que nasceram aqui, com exces-
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são dos indígenas, independentes de seus ancestrais africanos e 

afro-brasileiros. 

Sodré (1982) e Freitas (1982) explicam que ladinos eram 

aqueles africanos, ge~almente, urbanos, com formação especializ~ 

da em atividades tais como barqueiros, carpinteiros, carreiras, 

ferreiros, marinheiros, oleiros, serradores, vaqueiros... Fa-

ziam parte deste grupo os crioulos, com todos os contínuos de cor 

existentes, livres, ou escravos. Os boçais, ge~almente, eram os 

camponeses,:, considerados escravos rurais; e também os africanos 

não integrados, que pregavam o retorno i Ãfrica e/ou rejeitavam 

a submissão à ordem vigente, reconhecidos por possuírem classes, 

culturas, hibitos~ líJlguns c religi6cs diferentes, constituindo 

'a alegria dos senhores que os compravam misturados exatamente p~ 

ra nao se organizarem nem se rebelarem. 

Apesar da escravidão imposta pelo sequestro da Ãfrica, 

o suplício dos navios negreiros e o cativeiro a que eram submeti 

dos através da negação ao direito de ser humano, desmoralizantes 

castigos corporais, sangrentas intervenções armadas, táticas de 

assimilação e cooptação ideolôgicas na preferência por escravos 

ladinos/crioulos; os negros conseguiram desenvolver formas para

lelas de organização social, segundo Sodré (1983): 

ordem economica: caixas de poupança para comprar as alforrias 

dos escravos urbanos; 

. ordem lingUística: manutenção do iorubá como língua ritualís-

tica; 

. ordem mítica: elaboração de uma síntese representativa do vas

to panteão de deuses ou entidades côsmicas afri-
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nas (orix5s); preservaçao do culto aos ancestrais 

(eguns); e continuação de hibitos originais de re 

1acionamento e parentesco; 

. ordem "po1ítica"t conselhos deliberativos próprios com os obje-

tivos de diminuir as lutas internas entre na-

çoes e etnias; de preparar ações coletivas (fugas, 

revoltas) e criar confrarias de assistência ... 
mu-

tua sob a capa de atividades religiosas cristãs. 

Theodoro Lopes et alii (1987), Freitas (1982) e Moura 

(1972) indicam a outra forma de organização negra: os Qu~iornbo~, 

simbo10 de resistência dos escravos, fossem eles grandes ou pequ~ 

no; estive1 ou precirio, em qualquer região onde hovesse cativei

ro, lá estava o Quilombo como elemento de desgaste do regime ci-

vil. 

Segundo Theodoro Lopes et alii (1987), Qu~iornbo é termo 

bantu, o qual significa acampamento guerreiro na floresta, sendo 

definido ainda em Angola como divisão administrativa, enquanto p~ 

ra Nascimento (1980) Quilombo; sinõnimo de reunião fraterna, co

munhão existencial, convivência, liberdade, solidariedade e so-

ciedade com igualitarismo econômico. 

Qu~tornboia: residente dos Quilombos, representava, segundo os co

lonizadores, um perigo para a segurança individual e propriedade. 

Os Quilombos existiram em Alagoas, Goiãs, Maranhão, Ma

to Grosso, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe, aglutinando aque-

les indivíduos fugitivos, que procuravam dar-lhes uma estrutura 

organizada, estivel e permanente. Além dos escravos, faziam par-

te do Quilombo: alfaiates, artesões, intelectuais, pecuaristas, 

pequenos lavradores, sapateiros, sitiantes e outros que viviam as 



fixiados pelos senhores de engenhos e de escravos, 

usufruíam de vantagens no período colonial. 

os quais 
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so 

o mais famoso deles todos foi o Quilombo dos Palmares) 

que congregava diferentes culturas e etnias, criando um sincre-

tismo 1ingUístico e religioso, como forma de conciliar irredutí

veis antagonismos1ingUísticos, religiosos e sangUíneos. Nina Ro~ 

drigues (1932) classificou o Qui10mbo,de movimento de regressao 

tribal. 

,Qs ardas, aussás e nag8s foram líderes nas lutas dos 

escravos, porque possuíam organização militar experimentada no 

continente africano, principalmente os aussás. 

Os Pa1marinos se dedicavam ã agricultura através da ba 

·tata doce, cana de açúcar, feijão, legumes, mandioc~milho egrag 

de variedade de frutas. 

Tinham uma produção extrativa da palmeira, aproveitan

do todas as suas possibilidades, que os europeus só descobriram 

na metade do século XIX. 

A arte também floresceu através dã cerfimica (cabaças, 

panelas e vasos de barro), cuias de coco, através da abundância 

de coqueiros na região. Teciam abanos, cestàs e esteiras; traba-

lhavam com madeira. Os ardas eram os negros que mais apresenta

vam talento artístico. Também se fez presente a pecuária através 

da criação de animais e aves. 

O líder emergia entre os mais capazes e de maior pres-

tígio. Quem terminou com este Quilombo foi Domingos Jorge Velho, 

depois de um s@culo de exlst~ncia, a 20 de novembro de 1695, com 

a morte de Zumbi, seu último e mais importante líder, passando 

esta data a ser considerada como o "Via da Con~ei~neia Neg~a». , 
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Foi Capistrano de Abreu, apud Freitas (1982), quem ca

racterizou os bandeirantes de tropas de choque do colonialismo 

português, através dos despovoamentos e depredações, quando alar

gavam as fronteiras em busca de Indios e negros fugitivos. 

Moura (1982) informa que outros Quilombos também se cria 

ram espontaneamente pelos escravos fugidos, com organização inte~ 

na, sendo destruIdos por forças externas,· excetuando o Quilo"lbo 

de Jabaquara formado de acordo com as peculiaridades do branco a

bolicionista, e não do negro que queria se libertar. O autor con 

clui que os escravos passivos eram conservadures através do traba 

lho conformado; sendo glorificados pela literatura tradicional cQ 

mo maes negras, moleques que apanhavam do sinhozinho, mucamas que 

se entregavam ao senhor, em oposição ao quilombola, 

como elemento de negaçao da ordem estabelecida. 

considerado 

Moura (1972) aponta como as revoltas escravas se deram a 

través de formas ativas e passivas e artifícios empregados pela 

ordem vigente para combatê-los: 

- Fo~ma~ pa~~~va~: .assassinato dos próprios filhos (situação vis

ta até hoje através dos meios de comunicação, 

por pessoas de baixa renda) ou de outros ele

mentos escravos; 

- Formas ativas: 

.fugas individual e coletiva; 

.organização dos quilombos longe das cidades; e 

.suicídio, através da expressão psicológica do 

banzo . 

. guerrilhas nas estradas e matas; 

.participação em movimentos nao escravos; 
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,resistência armada dos quilombos as invasões 

repressoras; 

.revoltas citadinas pela tomada do poder políti 

co; e 

.violência pessoal ou coletiva contra feitores 

e senhores. 

- A~tl6Zclo6 utlllzado~ pa~a cont~ole de e~c~auo~: 

I. 

, 
impôs:-

.Conde dos Arcos determinava, através do estado 

escravocrata: 

a) um aparelho repressor, da Colônia até o Im

pério contra os negros fugidos (ferrar os 

fujões e aplicação de leis de reg~ncia con 

tra os cativos rebeldes); 

b) incentivo das fricções intertribais; 

.diversos níveis de justificativas políticas p~ 

ra uso da escravidão; e 

.paclólcação através do feitor e da religião. 

Freitas (1982) _ afirma que a revolução dos escravos nao 

uma nova ordem social, pois não reordenou - a sociedade 

de acordo com seus interesses e necessidades, originando uma revo 

lução sem insurreição. 

Moura (1972) informa que os .negros africanos sempre es-

tiveram presentes em todas as insurreições nordestinas e invasões 

àrmadas no Brasil, apresentando as seguintes formas de comporta-

mento: 

1 aderiam ao movimento libertador para conseguir alforria, que 

sempre lhes era prometida; 
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2 - aproveitavam da confusão ~einante pa~a fugir; 

3 - lutavam em obediência a seus senhores, também com a promessa 

de serem libertados; 

4 - participavam ao lado dos portugueses, que ·lhes prometiam a 

liberdade. Vale a penar~ssal tar.]~qu'i o negro Henrique Dias e 

o índio Felipe Camarão; e 

5 - participavam ao lado dos holandeses, contra brasileiros epor 

tugueses, com o objetivo de se libertarem. Importante lem

brar aqui a figura de Calaba~, considerado como traidor pela 

história oficial brasileira. 

Como pode ser visto, o escravo participou das 1utas"jun 

tamente com as demais camadas e classes da sociedade, com a pr~ 

messa de os libertarem da escravidão. 

Entretanto, de qualquer lado que estivessem, ao final 

das contendas, eram divididos entre os vencedores. Nem mesmo de

pois da Independência, a 7 de setembro de 1822, eles se liberta

ram, pois não possuíam direito algum, sendo em sua maioria anal

fabetos. 

Como foi dito antes por Rufino (1985) e Moura (1972), a 

escravidão era reforçada de acordo com os interesses econômicos 

e poli ticos, gerando a ti tudes contradi tórias. Segundo Moura. (1972), 

a Ing1aterra,quecombatia·o trifico e a escravidão no Brasi1,~ 

poiava os confederados na guerra civil americana, porque neces 

sitava do algodão produzido no .su1 dos Estados Unidos. Outro e

xemplo foi verificado, quando da chegada dos holandeses ao Bra -

si1, estes se horrorizaram com a escravidão existente aqui, até 

entenderem que sem os negros escravos não haveria mão de obra p~ 

ra a consecução do progresso. 



91 

CAUSAS PRINCIPAIS QUE VETERMINARAM O fIM VO 

TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL; ~egundo NOU44 {1972J 

CAUSAS EXTERNAS CAUSAS INTERNAS 

- Pressão política e militar da - Abolição do tráfico de escra-

Inglaterra; vos com a lei Eusébio de 

Queiroz; 

formação de um mercado produ

tor de açúcar em outras áreas, 

especialmente as Antilhas; 

- aparecimento de um sucedâneo 

do açúcar de cana e sua acei 

tação no mercado europeu; 

- política migratória ofensiva 

dos países europeus em face 

dos seus excedentes popula

cionais; 

interesses das naçoes capit~ 

listas, especialmente a In

glaterra, de criarem um mer 

cado interno consumidor, fa 

to que motivou, anteriormen

"te, extinção do tráfico de 

escravos no Brasil; e 

- necessidade ,por parte dos manu

fatureiros ingleses de ampli 

ar o mercado consumidor bra

sileiro. 

queda da produção e crise es

trutural da área açucareira 

nordestina e conseqUente de

cadência do trabalho+escravo; 

- aparecimento das primeiras i~ 

dústrias de transformação que 

exigiam mão de obra livre; 

- mínima rentabilidade de tra-

balho escravo em 

com o livre; 

- surto do café, cuja 

comparaçao 

unidade 

produtora, a fazenda, nao se 

adaptava ao trabalho escravo 

e se desenvolvia com uma di

nâmica interna capaz de absor 

ver a mao de obra livre, in

clusive a importada; 

- chegada de imigrantes estran

geiros para os trabalhos agri 

colas; 

- campanha abolicionista com a 

participação da classe média 

e intelectuais; e 6inalmente 

- lutas dos próprios escravos. 
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Rufino (1985), Sodré (1983), Freitas (1982), Costa (1982), 

Lopes, apud Costa (1982} ,Nascimento (1980) e Moura (1972) con

cluem que as lutas escravas enfraqueceram o regime escravista 

que aliado a outros fatores; "supra-citados, foi substituido pe

lo trabalho livre, deixando algumas.das sequelas que se seguem. 

Segundo Nascimento (1980), a Lei Ãure~ a 13 de maio de 

1888, nao resolveu os problemas dos negros. Pelo contrário, abo

liu a responsabilidade dos senhores para com os escravos, sem in 

denização ou qualquer garantia tais como alimento, assistência 

médica, emprego, moradia, roupa, salário, ou o mínimo apoio mat~ 

rial, passando a pária social com perpetuação até os dias de ho 

je, na história social do negro, com desintegração do grupo fa

miliar e da personalidade dos negros; através da prostituição da 

mulher negra, da criminalidade do homem negro e da delinqUência 

da criança negra. 

A historiografia o6~Q~al mostra o negro como crimino

so, desertor, desordeiro, indolente, marginal. 

Enquanto os negros foram deixados a sua sorte, após a 

abolição, os imigrantes europeus que aqui chegaram entre 1850-

1930, vieram com ajuda financeira e apoio do governo. Tiveram o~ 

tras vantagens e ascenderam socialmente através da valorização 

recebida, em detrimento do trabalho escravo que foi rejeitado, 

insti tuindo-se-lhes a marginalização, pois foram empurrados para ba,!. 

xo com a importação de mão de obra estrangeira, depois de terem 

sido os responsáveis pelas plantações de açúcar, algodão e café, 

além da extração de minérios, segundo Nascimento (1980). Havia 



um slogan em são Paulo qu~ dizia; "O Brasil é o café e O café 
,.. 
e 

o negro". 
... 

A este respeito convem citar o psiquiatra martinicano 

Fanon (1983), que afirma que o colDnizador tenta fazer do negro 

um branco, depois o abandona, quando .lhe dã a independencia e aí 

o acha com complexo de dependência em relação ao branco. 

1 - ALGUMAS PESQUISAS SOBRE ESTEREaTIPOS, FEITAS POR CIENTISTAS 

SOCIAIS NEGR.OSNO BRASIL 

Tavares (1984), em sua dissertação de mestrado sobre 

"Dança de Guerra: Arquivo-Arma", se propoe a aprofundar uma crí

tica ao logocentrismo,a partir da perspectiva i6gico cognitivis

ta do colonizado culturalmente, procurando relacionar dependên

cia cultural aos padrões 16gico-cognitivos do colonizador. 

A partir deste ângulo de abordagem,a capoeira é expli 

cada e compreendida como expressa0 de resistência s6cio~ultural, 

como contra-poder ao universo 16gico dominante na sociedade es

cravista e, residualmente é traço de afro-brasilidade, repert6-

rio não verbal de comunicação, canal corp6reo-gestual de inform~ 

ção, "bricolage" gestual e condensação de uma sabedoria corporal 

da matriz africana. 

E desta maneira a capoeira, considerada como símbolo 

de resistência na civilização afro-brasileira, deveria ser inco! 

porada como. t6pico pedag6gico, integrada, através de uma educa

ção liberta da ideologia vigente e descolonizada. 
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Souza (19.83), em "Tornar-se Negro"? apresenta o discur .,..,. 

so dos negros~quenarram através do auto-retrato,vivências em si 

tuações pré-estabelecidas e a~discriminaç6es que passam a so

frer quando rompem as barreiras do estabelecido. 

A autora define o que é ser negro: 

- é ter de ser mais; 
.-

- negro e sempre negro; 

primitivo no sentido de ser primeiro dado ã 

do que ã razão; 

emoçao 

- cor negra é suspeita pela população "branca" e poli 

cia; 

- cor negra é símbolo e sinônimo de fome, miséria, p~ 

breza intelectual e financeira; 

- é ser sinônimo a adjetivos geralmente negativos; 

- mulher negra, sinônimo de veneno na cama; 

- homem negro, sinônimo de potência sexual. 

Enumera ainda as estratégias de ascensão: 

- ser o melhor; 

- aceitar a mistificação através da perda da cor, da 

negaçao das tradições negras, além de não tocar no 

assunto. 

Expõe o p~e~o para evitar o isolacionismo: 

.. 
- se integrar a comunidade negra; 

- se integrar ã comunidade branca, sendo testado a to-

do momento. 
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Costa (19821, em "Pala Crioulo", reúne o depoimento de 

60. negros, distribuídos em 4Q homens e 20. mulheres, com faixa e ... 

tária compreendida entre 8 e 10.2 anos, com 57 profissões repre

sentando todos os estratos. sociais, nas ordens civil, diplomáti 

ca, militar, política e religiosa. 

Os depoimentos esclarecem que ser crioulo significa, 

na maioria das vezes, ser barrado em clubes, preterido nas promo 

ções, recusado nas escolas, mas com lugares garantidos na esti

va, para o negro; na cozinha, para a negra; nos shows de rebola

do, nas escolas de samba e na cama do "senhor", para as mulatas. 

A grande reinvidicação dos entrevistados, sem revan

chismo, é a afirmação da conscientização negra, através da re

construção da identidade, da recuperação dos valores e do resga

te da memória negra pelos negros. 

2 - COMO SE DÃO AS RELAÇOES ENTRE BRANCOS E NEGROS NO PAfs 

2.1 - Herança da Escravidão 

Rufino (1985), depoimentos dados a Costa (1982), Nasci 

mento (1980.), Munanga, apud Carneiro (1983),e Moura (1972) nar

ram o que os negros representaram para o Brasil e qual a sorte 

que lhes atribuíram após a Abolição. 

Depois de terem sido arrancados da Ãfrica, sendo supl! 

ciados nos navios negreiros, mantidos em cativeiros; tendo ajud~ 

do na construção e produção da riqueza geral, contribuindo ativa 

mente no processo histórico, através do cultivo das plantações, 

das construções de estradas, da fabricação de móveis; no último 

país a abolir a escravatura, o poder nada lhes deu. Substituiu 
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sua mão-de-obra por outra importada? considerando-os como desum~ 

nos e inferiorizados física, intelectual e moralmente, sem direi 

to a nada, apesar de ainda construírem as 'fundações sócio-econô

micas do pai,s. 

nAquele~ que nao inventa~am nem a p;lvo~a, nem 
a bú.~~ola, 
aquele~ que nunea ~oube~am domina~ nem o va
po~, nem a elet~ieidade, 
aque~e~ que não explo~a~am nem o~ ma~e~ nem 
o~ eeu~, 

ma~ aquele~ ~em o~ quai~ a te~~a não ~e~ia a 
te~~a.n 

Aimé Césaire, apud Bernd (1974) 

2.2 - Relações Paternalistas, Estereótipos, . Ideologias e Arti-

ficios 

Definições sobre o negro segundo Souza (1983)e outros. 

- n~e~ ne9~o ~ te~ de ~e~ mai~n; testemunhos de Fanon (1983), e 

depoimentos dados a Costa (1982) afirmam que o estudo tem de 

ser com brilhantismo excepcional, por que bom é para branco;ou 

se é mai~ ou é imbeeil; tem de mostrar que é bom todo dia. A 

promoçao quando se dá é feita através de exames e provas; adv~ 

gado(a) , engenheiro (a) , oficial das Forças Armadas e outras 0-

cupaçoes de status alto causam muita admiração na pele de um(a) 

negro(a). 

Os brancos sao chamados pelo nome e os negros pelos ti-

tulos; dissipando-se então o mal estar reinante quando se ve um 

negro fora dos locais pré-estabelecidos; pois oCa) negro(a) que 

ali se apresenta está domesticado(a) , então passa a ser um(a) sa 

bio(a) negro(a) , num (aI ne9~o(al de alma b~anean. 

Fanon (1983)e Batista, apud Cost~ (1982) apontam a conse

qUência do ne9~o mai~: o ISOLACIONISMO, pois os negros o renegam 
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e os brancos nao oacei~am passando a ser vítima de ataQue e acu
j 

sações de ambos os lados. A eo~ deixa de ter significado diante 

dos títulos, segundo Souza (1983). 

"O neg~o l ~emp~e neg~o": um judeu pode esconder que nao ~ ju

deu, mas o negro não ~ incolor, sempre será negro" - Sartre, 

(1960). O termo neg~itude (*1 surgiu por volta de 1936 através 

de Aim~ C~saire, Léon Damas, poetas antilhanos; Léopold Sedar 

Senghor, ex-Presidente do Senegal e poeta. Este termo revolu

cionou a lingUística e as letras, revertendo o sentido negativo 

e pejorativo, atrav~s da transformação de um sentido positivo 

da palavra negro; representando o conjunto de valores da civili 

zação africana, segundo Senghor, apud Bernd (1984) fazendo 

~ar~eL _2 da raça negra individual e coletivamente através de 

consciência e da reivindicação. 

Segundo Souza (1983), a negritude assumida, é um desa-

fio, um rompimento com a acomodação, a inferiorização e a submis

são diante da ordem vigente,passando o negro a ser diferente, dei 

xando de ser espontâneo, pela necessidade de estar sempre na de-

fesa, em guarda, se impondo, evitando ser atacado, discriminado, 

violentado, dando a perceber que também possui valores dignos de 

respeito como ser humano. t p~eei~o ~e~ neg~o diante do b~aneo. 

2.3 - Interiorização dos Conceitos da Ideologia Dominante 

No embate dos valores raciais, o grupo branco impingiu 

ao negro, ao longo do tempo, idéias, palavras e atitudes levan-

(*) 
Neg~itude foi registrado pela primeira vez, em 1975, no Dieio 
nário de Língua Portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda. -
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do-o a uma posição subalterna. Assim tudo que & relativo ao ne 

gro se transforma em autodesvalorização?_ atitude fôbica? comple

xo de inferioridade, conformismo, humilhação, intimidação, passi 

vidade, submissão e outros,atrav&s de adjetivos negativos e pei~ 

rativos. Anedotas, estereótipos, diversões históricas manipula-

das, que reduzem o negro à antropofagia, à barbárie, à escravi-

dão, à sensualidade escondidas sob as formas de boicote, discri

minação, estupro, repressão e segregação, segundo depoimentos de 

Rufino (1984), Souza (1983), Fanon (1983), 23% dos depoimentos 

dados a Costa (1982), Nascimento (1980) e Moura (1972). 

A seguir se apresenta um levantamento dos adjetivos,em 

sua maioria negativos, dados aos negros, encontrados na biblio

grafia de autores negros lida para este trabalho, colocado entre 

parênteses o número de vezes que cada adjetivo apareceu: macaco 

("hors concours") - xingamento preferido dos brancos em relação 

aos negros; criminoso(2) , contraventor(2) , ladrão(!), malandro 

(2), marginal (2) , moleque(2) , desclassificado(l) , traficante(l) , 

vagabundoel), vadio(l) , vadiagem(l). 

Segundo Nascimento (1984),a vadLage~, no Código Penal, 

veta ao negro direito à cidadania, tornando-se sinônimo de "tute 

.tado da Po.tZc.La". 

bêbado(l) , beberrão(l) , mendigo(l) e louco(l). 

Para explificar os adjetivos categorizados anteriormen 

te, Souza (1983), apresenta uma 6~a4e adjetLva que clarifica e 

sintetiza os sentimentos e as expectativas do branco em relação 

ao negro: "MLto do neg~o: d~ medo, .temb~a 6ome, mL4~~La, pob~eza 

inte.tec.tua.t e 6inanc.ei~a". 
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bestialidade(3), animal(2), burro de carga(2), selvagem(2) bo 

de(l), cão(l), cabra(l), fôlego de sete gatos(l),irracional(l), 

ligeiro que nem cavalo de raça(l), lobo(l) e objeto para dar lu 

xo(I).Este último compreende as categorias de empregado(a) do

m~stico(a), serviçal em geral; 

ruim(S), errado(4), g~nio do mal(4), malvado (1) , mau(l) e per

verso(l). 

A categorização e~~ado, como sinônimo de negro,esteve 

presente em quatro depoimentos dados a Costa (1982). Tudo quag 

to de errado acontece, quando some algo, apresentando incapaci 

dade de agir corretamente e com honestidade, é culpa do negro. 

Pel~,em seu depoimento,exemplifica, que quando pequeno, qualquer 

vidraça quebrada durante um jogo de futebol, iam direto ã casa 

dele, mesmo estando ausente no jogo. "l~to i eoi~a daquele ne

gninho,6ilho do Vondinho". 

cabelo duro, encarapinhado, pixairn, e ruim (4). beiços grossos(2) , 

buridão (2), bundudo (2) e nariz chato e grosso (1), bom de bola(2), 

boxeador (1), dançarino (1), esportista (1), jogador de futebol (2), 

e muscularmente distendido; "besta"(3), pedante(2) e posudo(l) , 

bruto(2), estúpido(l), grosso(l) e sem nenhum refinamento (1) ; ~ 

10qUente(1), exibicionista(l), exótico(l) , sensitivo(l) e soci~ 

vel (1); analfabeto (2), "burro" (1), inculto (1) e mentalidade cu.!:. 

ta(l); abnegado(2), inconformado(l) e passivo(l); diabo(3) efei 

ticei ro (1); suj o (3), fedido (1) (" neg~o de ~ uj eina" J; preguiçoso 

(2), despreocupado(l), jamais atormentado pelo t~dio(l); feio 

(3); humilde(l), inferior(l), serviçal(l) e outros. 

Por outro lado; os adjetivos relacionados ao 

sao sempre positivos: 

alinhado(l); belo(l); bem(l); bem posto(l); born(l); 

branco 

bonito(l) 
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cavalheiro(l); civilizado(l); educado(l); grandeza(l); inteligen 

te(l); limpo(l); rico(l). 

o surgimento daqueles estereótipos, em forma de adjeti 

vos~em relação' ao negro, datam dos Conjuntos das Leis Portugue-

sas, transferidos para cá, na época do descobrimento, que se per 

petuanLatê hoj e, 99 anos depois da Lei J\urea, onde a "escravidão" 

foi abolida sem ter dado aos negros o d~~e~to de te~ 

segundo Santos (1986). 

Os escravos foram trazidos para cá simplesmente para 

trabalhar e em ocupaçoes que não davam "status", 

este visto até hoje. 

comportamento 

Santos (1986), Rufino (1985), Souza (1983), Fanon (1983); 

Sodr~ (1983) e Nascimento (1980) apontam em que circunstincias 

os descendentes de africanos se mantêm nas camadas inferioriza-

das. ~ necessário tornar visível, consciente, de como se dá a 

discriminação racial através dos mais diferentes artifícios e 

ideologia. A "democracia racial" brasileira é originária da domi 

nação do homem branco; acarretando as destruições, a escravidão, 

as guerras, a pilhagem; tendo como conseqUência a degradação, a 

dizimação, a fome e a miséria de milhões de seres humanos, atra-

v~s de um racismo assimétrico, camuflado, difuso, especial, eva-

sivo, mascarado, sutil, porém implacável. Theodoro Lopes et alii 

(1987) definem "democracia racial" como sinônimo de c.o.toYl.~a.t~~mo 

~Y1.te~Y1.o, onde o negro que ascende socialmente, geralmente por 

força das circunstincias, se comporta como assimilado. 

Apesar de toda esta história "Y1.e.g~arr, o branco nao se 

adjetivos ligados ao sexo do negro, ver em ideologia sexual,ne~ 
te Capítulo 111. 

BIBLIOTECA 
PUNDA~ GETOLIO VARGAS 
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macula, porque branco ~ sin6nimo de normas quanto a~ que ~ a~tZ! 

t~co, belo, bom, c~v~l~zado, culto, democ~át~co, educado, e~tét~ 

co, g~and~o~o, humano, ju~to, l~mpo, maje~to~o, mo~al, nob~e,p~! 

g~e~~o e de~envolv~mento, ~el~g~o~o, ~abe~ c~ent16~co, ve~dade~

~o e out~o~; criando a discriminação nos aspectos espiritual, fí 

sico e mental. Daí surge a premissa da superioridade da raça 

branca (caucásica, europ~ia) e a inferioridade da raça negra (a

fricana), originando estere6tipos tais como: "é neg~o, ma~ e bo~ 

~ntel~gente, legal, d~~t~nto e out~o~". 

Segundo Rufino (1985),a divisão mundial do trabalho di 

vide a população em ricos e pobres; patrões e empregados, com a 

cor demarcando as diferenças, sendo os "brancos" situados nos 

estratos superiores e os negros nos estratos inferiores. 

Segundo o autor, em países considerados como multi~ra 

ciaiscomo: Alemanha, Austráiia, B~a~~l, Estados Unidos, França, 

Inglaterra, e outros, que em sua maioria colonizaram países 'a

fricanos e/ou tiveram escravos africanos; a população negra cons 

titui uma "reserva de mão-de-obra" em ocupações com baixíssimo ní 

vel de renda como: b6ias frias e operários, que substituem gre

vistas despedidos como punição; faxineiros, lavadores de carro, 

varredores de rua, lutadores de boxe, guardas de segurança e po

lícia em geral, prostitutas e outros. 

Costa e Santos, apud Costa (1982),afirmam que a est~t~ 

ca, a formação cultural e a imagem do branco inspiram mais conf~ 

ança para o desempenho de funções em cargos mais altos, graças 

ao hábito arraigado desde a descoberta até a abolição, que tran~ 

formaram os negros em semi-escravos através de baixa renda, sub

emprego, desemprego, posições humildes, comendo, morando e se 
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vestindo mal, em desempenho com confiabilidade total nas funções 

de babá, empregadas domésticas, faxineiros, porteiros, motoris

tas, e outras ocupações deste nível. 

Fanon (1983) cita Césaire, quando este denuncia que o 

b~aneo = eapItallneg~o = t~abalho. Esclarece o autor ainda que 

selvagem é sinônimo de sociedade negra e indígena, enquanto civi 

lização o é de sociedade branca. Esta sociedade vê o negro como 

vencIdo através do analfabetismo, do animismo, do erotismo ani

mal, da magia negra, do primitivo e da selvageria. vê o negro c~ 

mo veneedo~ apenas como aventureiro, explorador e missionário. 

Com o fechamento do tráfico negreiro em 1850; a aboli

ção em 1888; sendo o negro considerado culpado pela falta de pr~ 

gresso do país; a imigração européia até 1930, que recebeu por 

volta de 4 milhões de europeus; a miscigenação compulsória que 

aqui existe desde o descobrimento, para limpar a raça, 'através 

do embranquecimento gradativo; provocaram na população negra os 

seguintes comportamentos: 

- Ainda uma grande maioria de negros, quando ascende sócio-econo 

micamente, se acomoda através da assimilação dos padrões consi 

derados ideais pelo branco, através da anulação, negaçao e re

cusa dos ideais do ego negro, criando uma dualidade, por nao 

saber exatamente o seu lugar, 

-"neg~o e ~ujo, eu ~ou lImpa 

-neg~o e bu~~o, eu ~ou IntelIgente 

neg~o mo~a na 6avela, e eu mo~o em apa~tamento 

tem iâbIo~ e na~lz g~o~~o~ e eu nao~ o~ tenho 

em te~mo~ de ela~~e eu tenho dúvIda, em te~mo~ de 

nã.o" . 

depoImento apud Souza (19831, 
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levando, como apontam Fanon (1983) e Souza (1983), a comportameg 

tos neuróticos de dupla uersonalidade; do negJto, enquanto escra

vo de sua negritude, inferioridade econômica e epidérmica; e do 

bJtaneo, enquanto escravo de sua brancura e superioridade. Os au 

tores esclarecem ainda que o negro que embranquece é tão infeliz 

quanto o branco racista, ocasionando no negJto um tipo de compor

tamento com seu semelhante da mesma raça, através da naturalida

de e espontaneidade; e diante do olhar branco tornando-se retraí 

do, racional, em constante sinal de alerta, porque não lhe é pe~ 

mitido uma só falha, bem expressada no ditado estereotipado:"qUél!! 

do não suja na entrada, suja na saída". 

Rufino (1985) e Souza (1983) afirmam que o preço pago 

pela assimilação dos valores "brancos" pelos negros, lhes atri

bui a adjetivação pejorativa de negJto de alma bJtanea, equivalen

te ao que Fanon (1983) chama de "Pele~ NegJta~, M~~eaJta~ BJtan-

ea~" . 

Os brancos se comportam diante de seu semelhante bran 

co com o tratamento de ~enhoJt, poJt 6avoJt, obJtigado, eom lieença 

e outJta~ JtegJta~ de polidez. Em relação ao negro, o tom é agressl 

vo do tipo "o que ~ que voe~ queJt, ~ eaJta?". Fanon (1983) clari 

fica mais quando mostra, na França, o tratamento dado a um es

trangeiro que se expressa mal em frances, mas possui sua língua 

e cultura; e aquele dado ao negro que é considerado sem cultura 

e história pelo branco; a não ser que apresente todas as 

credenciais. 

- outra atitude da ordem vigente, que se repete desde o 

suas 

desco-

brimento, propiciadora de desintegração nas áreas econômica, 

familiar e religiosa dos negros; segundo Santos (1986), Pires, 
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apud Costa (1982). e Nascimento (1980) sao as dezenas de catego

rizações étnicas empregadas para definir os negros através de eu 

femismos para camuflar a divisão de raça tais como ea6i, e~lou~ 

lo, ~u4eo, lambo, mate, me~tiço, mo~eno, mo~eno ela~o, mo~eno e~ 

eu~o, mulato ~a~a~i, neg~o aço, neg~o 6eehado, pa~do e out~a~ 

g~adaçõe~ epldi~mlea~ que fazem com que os descendentes de afri 

canos somem a malo~la'ab~oluta do brasileiro. Processo análogo 

se dava quando os senhores compravam escravos de diferentes na

ções para evitar organizações e rebeliões, causando enormes di

ficuldades no desenvolvimento das relações entre os negros. 

As negras que procuram trabalho como empregadas domés

ticas, em sua maioria, se negam a trabalhar para pessoas com ep~ 

derme mais escura, que as delas, segundo constataram Vasconcel

los, apud Costa (1982) e Zaira (1986). 

Outra forma de como estas gradações atuam é 

da repressão e da discriminação do negro pelo negro. 

através 

Com as leis portuguesas proibindo o reconhecimento dos 

filhos dos senhores com as escravas, a conseqUência foi o mula

to, com instabilidade psicológica, utilizado' em papéis odiosos 

de capitães do mato e feitores nas zonas rurais. Na zona urbana, 

o aparelho repressor era ostensivo e maior onde havia escravos, 

segundo Nascimento (1980) e Moura (1972). 

Hoje a violência do policial negro contra o negro é d~ 

reta e brutal. Quando dão batida em ruas, coletivos ou estabele

cimentos, só pedem documentos aos negros. O treinamento,dos caes 

policiais na PM para pegar marginais é feito com negros, ou pes

soas pintadas de negro. 
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Gomes, apud Costa (1982) mostra que 

1 - um neg~o e um~ b~~ne~ ~igni6ie~ que o neg~o e~ti "num~ bo~"; 

2 - um neg~o e um lou~o não de~pe~t~m temo~e~; porque os negros 

nas categorias! e ~ ~ncontram-se tutelados pelos brancos; e 

3 - doi~ ~eg~o~ junto~, p~ineip~lmente a noite, ~~o m~~gin~i~, 

fora dos locais pré-estabelecidos. 

Moura,apud Costa (1982), hoje com aproximadamente 19 

anos, nao sabe quem são seus pais, criado em educandário até os 

5 anos, depois na FUNABEM, de onde fugiu por não aguentaros.maus 

tratos; vive como engraxate, mora na rua e come o que lhe -dão. 

Foi ele próprio quem comprou seu primeiro presente, afirmando 

categórico que não da pa~~ l~d~ão nem m~~gin~l. 

Local comumente cheio de negros são os pátios da dele

gacia, em sua grande maioria por não serem portadores de cartei

ra de trabalho assinada; cárceres e hospitais psiquiátricos, se

gundo Santos (1986}, Rufino (1985), Souza (1983),Nascimento,apud 

Costa (1982) e Nascimento (1980). 

Freitas (1982), 10% dos depoimentos dados a Costan98~, 

Nascimento (1980) e Moura (1972) apresentam :0 dia a dia, nos 

meios de comunicação e outros locais, como é representada a grag 

de maioria da população negra: 

- ~e~viç~l 6eminin~: a mulher negra só é apresentada como escra

va ou empregada doméstica, sendo explorada profissional,sexual 

e socialmente; 

- ~e~viç~l m~~eulino:· o homem negro também é apresentado como es 

cravo ou servente; 

o e~po~te é que faz a promoçao social do negro; pois em várias 

atividades subalternas há doutores negros, que não conseguem 
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ganhar condignamente de acordo com sua capacidade, porque a or 

dem vigente não permite ao negro ter privilégio social em ou-

tras áreas. Quando atinge um posto de comando é sob a 

dos colegas. 

revolta 

Gonçalves, apud Costa (1982) mostra o que é trabalhar 

como colega de branco e o que é dirigi-lo, sofrendo toda a sor 

te de boicotes. Assim a ideologia dominante vê com piedade, sob 

a ótica paternalista, o lado dócil e passivo de crianças e adul 

tos desempenhando funções de biscateiros, engraxates, entregado 

res de encomendas, lavadores de carro, vendedores ambulante e 

outras atividad~s com baixissima remuneração. 

Munanga (apud Carneiro, 1983). lembra que o negro é a 

lienado tanto como pessoa como profissional, em detrimento do 

branco, que produziu a escravidão, e continua a perpetuá-la a

través do referencial biológico e social. Opiniões semelhantes 

têm Rufino (1985) e Fanon (1983) quando afirmam que o branco 

tem medo da concorrência existente; desejando proteger os bran

cos mais pobres, impedindo que decaiam ainda mais. Assim, quan

do o negro não se porta dentro dos comportamentos esperados, 

agindo de igual para igual, irrita brasileiros e europeus, que 

esperam vê-lo sempre dependente, inferior e submisso. 

Souza (1983) mostra que o negro usa o drible para con 

tornar os obstáculos, sem derrubá-los, dando a volta, mesmo le

sando sua dignidade humana permitindo-lhe assim viver e subir. 

Oliveira, produtor de discos, apud Costa (1982) afir

ma que quando o negro se encontra em seu lugar "pré-estabeleci

do", na . araia miúda, não incomoda, nem sente preconceito. En

tretanto, quando parte para competir com o branco, aí surge o 
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preconceito. Exemplifica bem, ao narrar um episódio acontecido 

com ele em uma sessão especial no Hotel Mê~~d~en sobre um filme 

rodado no Brasil e África, com atores negros de ambos os países. 

Ao chegar ao hotel de tá~~, acompanhado por outros negros, o por. 

teiroveio falando em inglês ao abrir-lhes·a porta. Ao saber que 

se tratava de brasileiros, permitiu-lhes a entrada, po~que aqu~ 

le d~a e~a d~a de e~~oulo na festa daquele hotel. 

2.4 - Ideologia do Sucesso 

Dos sessenta depoimentos dados a Costa (1982), 25% fo 

ram barrados em locáis "pe~m~t~do~" para brancos. Rufino(1985), 

depoimentos dados a Costa, (1982)e Nascimento (1980) descrevem 

os papéis atribuídos aos negros na "democracia racial". Esta -e 

praticada nas festas populares como o carnaval, o futebol, além 

das igrej as e terreiros, onde se dá a confraternização entre bra!!. 

cos e negros. Determinadas carreiras e alguns locais como: aer~ 

moça, balconista de butique, barbearias, bares, caixa de banco, 

carreira militar, principalmente a Marinha de Guerra; clubes,di 

plomata, farmacêutico, garção, hotéis, primeiro escalão do go

verno; mais especificamente a nível federal; propagandista de 

laboratório; e outros locais onde exista lazer mais refinado,ou 

mantém o poder decisório, não existem negros epidérmicos, mesmo 

que estes possuam mais instrução que o branco, porcausa da "boa 

apa~ê.ne~a" . 

Pelé, apud Costa (1982) afirma que para o branco, o 

negro nao tem direito de se divertir, principalmente em locais 

chiques, mas tem o direito apenas de trabalhar. 
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2,5 - Ideologia da Ed~caçio 

Os livros diditicos contribuem muito na interioriza-

çao dos estereótipos negativos pelos negros. Depoimentos dados 

a Costa (1982) exemplificam que aqueles isolam a criança negra, 

sinônimo de me.noJt, apresentam o ne.gJto com a inteligência mais- bai 

xa e o.1.ndi.o como indolente, resumindo educação no Brasil 

sinônimo oe branco. 

como 

Silva, apud Costa (1982) narra a realidade das crian-

ças negras que deixam de estudar para serem vendedores ambulan-

tes, a fim de trazer dinheiro para casa. Nascimento (1980) denun 

cia as menores oportunidades educacionais possuídas pelos negros 

brasileiros dos estratos sociais mais baixos. 

Fanon (1983) afirma os incentivos recebidos pelos fi-

lhos de tez mais clara para progredir, enquanto os de tez mais 

escuras sao educados para buscar lugares onde não sofram humilha 

çao. 

Theodoro Lopes et alii (1987) lembra que hi uma neces

sidade dos textos diditicos de ressaltar a humildade e inferiori 

dade intelectual negras enfatizadas pelo branco, que concederam 

graciosamente a "liberdade" pondo fim ao tormento da escravidão, 

não sendo preciso tocar nas injustiças e falta de oportunidades. 

2.6 - Ideologia da Comunicação 

Sodr~ (1983) esclarece que o cordel surgiu nos 
, 

perlo-

dos quinhentistas e seiscentistas europeus, com a função de in

formaratrav~s da eomunieaç~o oltai, por causa da inexistência do 

comércio de livros. O cordel transmitia conselhos m~dicos, fatos 

astronômicos, inovações políticas e religiosas, que chegavam aos 

camponeses em prosa e verso. 

No tocante ao cordel brasileiro, o autor informa que 
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este se faz através da ,t,[te/ta..tu/ta.. popula../tj do~ c.a..nta..do/tu ("glÚo.t6"l , 

comunicaçiooral na transmissão de uma tradição vista tanto no 

livro como no filme "Negras Raizes" de Alex Haley (1976); e c.a..n 

ta.do/te~ ("Akpalôs") negros. 

Apesar do primeiro autor notável de cordel ter sido um 

negro; Inácio da Catingueira; o c.o/tdel geralmente apresenta ca

racterizações negativas e pejorativas em relação ao negro, tais 

como: bestial, bruto, covarde, estúpido, feiticeiro, indecente, 

luxúria, mau, perverso, satânico, tendências vingativas e ou

tros, segundo Sodré (1983) e Nascimento (1980). 

Sodré (1983) exemp1ifica ainda o "ABC dos Negros" de 

Enoque Pinheiro Neto, do Piauí, o qual reúne apenas '.imagens de

preciativas do negro como "não e. o dia.óo em pe.6.6oa., ma..6 6a.z .6ua. 

,[mita.ç.ão". 

Nascimento (1980) aponta as obras literárias, em geraL 

como propagadoras dos estereótipos, em sua maioria negativos, con 

tra os negros. Mostra a posição da tia Anastácia de Monteiro Lo

bato, eternamente subalterna, risonha e humilde; a mulher negra 

como explorada e objeto sexual; nunc.a. apresentando uma família 

negra comum, com filhos, problemas e emprego melhor. 

Depoimentos dados a Costa (1982) e Nascimento (1980)r~ 

velam que os meios de comunicação transmitem consumo e lazer ap~ 

nas para os brancos; esquecendo-se que os negros também consomem 

e se divertem; apresentando anúncios onde os negros aparecem co 

mo domesticados em posições inferiores e folclóricas. 

Silva (1984), agora eleita deputada federal para a cons 

tituinte; e depoimentos dados a Costa (1982) denunciam o fato 

dos negros só aparecerem na TV em geral, principalmente nas no-
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velas nacionais, como marginais, serviçais, sem familia, com pou 

cos desempenhando funções superiores e integrados como 

normais que sao. 

pessoas 

Nascimento (198Q) cita as cançoes de ninar, que apre-

sentam caricatura pejorativa ao "negro, caso as crianças brancas 

não queiram"dormir. Exemplo clássico é a canção "Boi da Cara Pre 

ta". 

Theodoro Lopes et alii (1987) citam a tradição nordes-

tina de utilizar a figura do negro para amedrontar as crianças, 

tradição esta de origem européia com explicação local, pois aqu~ 

le escravo que escapava e aparecia de tempos em tempos era consi 

derado como tendo parte com o demônio, fundindo-se o mito com a 

realidade na imaginação popular. 

Rufino (1985) aponta o estereótipo pré-estabelecido de 

considerar o negro como o melhor dançarino do mundo c. o JtJt-<-9 -<- YL do 

que existem alguns negros excelentes dançarinos, através da com 

paraçao com o ator Charles Chaplin, de fenótipo branquíssimo que 

fazia o que queria com o corpo ao som de uma banda de roça. Con 

clui o autor, que Chaplin pertenceria a "uma raça invisivel" tão 

dançarina quanto muitos negros no Rio de Janeiro. 

Outra imagem difundida se encontra nos classificados 

dos jornais, pois poucos são aqueles que abrem o jogo e pedem 

pessoas claras, geralmente se escondem sob o título de boa apa-

rência, cita Rufino (1985) e denuncia que sofrem discriminação "" 

diariamente, sem ser noticiado nos meios de comunicação, milha-

res de »baiaYLo~'I, c.aboc.lo~, ZYLdio~, japoYLe~e~, judeu~, YLeg~o~, 

... 
»pa~a-<-baYLo~», e outros quando procuram clube social, emprego, me 

dico, moradia, parceiro amoroso. 
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Nascimento (19BQ} denuncia as peças negras onde o ator 
. . 

branco se pinta de negro. Quando atores .negros trabalham, são pa

ra desempenhar papéis de empregados, mães negras chorosas, mole

ques gaiatos fazendo trav~ssuras, carregando pandejas e levando 

cascudos, pais-joãos servis e domesticados, ou como serviçais do 

teatro, que após o espetáculo limpam a sujeira deixada pelos bran 

cos nos auditórios, banheiros, camarins e palcos. 

2.7 - Ideologia Sexual 

Fanon (1983), citando Sartre (1960), afirma que o ju-

deu é associado ao dinheiro, e o negro ao sexo, sendo este "ta~a 

do" por sexo. Os brancos t~m fobia dos negros através da fixação 

no biológico genital e instintivo, onde diante de qualquer des

lize, querem castrá-los. 

Rufino (1985), Souza (1983), Fanon (1983), 17% dos de

poimentos dados a Costa (1982), Nascimento (1980) e Moura (1972) 

enumeram os adjetivos e estereótipos relativos à sexualidade ne-

gra. 

- adjetivo~: biológico, extraordinária pot~ncia física associada 

ao primitivismo sexual alucinante, que se estende por todo o 

corpo; irracional idade ve~~u~ racionalidade e refinamento do 

branco; indecente, sem pudor e sexo forte. 

- e~te~eôtipo~; Sodré (1983) afirma, que ainda hoje o 

trismo e o paternalismo contidos na obra de Gilberto 

etnocen-

Freire 

continuam vulneráveis à crítica, apesar de ser considerado co-

mo um dos poucos escritores que se aproximaram da cultura ne-

gra em 1933. 
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o autor aponta ainda como exemplo de estereótipo se-

xual feminino, Chica da Silva, que rompeu barreiras ao inverter 

valores atitudinais e comportamentais sociais do branco coloniza 

dor português, João Fernandes de Oliveira, através da sensual ida 

de reforçadíssima pela ideologia vigente e transmitida pelos meios 

de comunicação, em determinados momentos da escola de samba e da 

-esperteza do malandro. O autor conclui que Chica da Silva e um 

misto de "João Miramar" de Oswald de Andrade; "Macunaína" de Má-

rio de Andrade; acrescidos dos estereótipos herdados da negra se 

dutora da senzala de Gilberto Freyre e das mulatas sensuais de 

Jorge Amado. 

Souza (1983) e depoimentos femininos dados a Costa 

(1982) afirmam que mulhe~ neg~a é ~~nôn~mo de discriminação du-

pIa como mulher e negra; falta de instrução; sem marido; sacri-

ficada; enganada por brancos e negros; mães solteiras; prostit~ 

tas; domésticas; lavadeiras; cozinheiras e outras tarefas 
... . 

tlpl-

cas da época da escravidão; ou mulata de show de rebolado asso-

ciada ã escrava, sempre ã venda; mais ardente e sensual; objeto 

de cama e mesa; originando a .anulação pessoal, o conformismo, a 

perda da identidade, confundidos com abnegação e humildade. 

A autora e demais mulheres negras enfatizam que: os 

homens brancos mantém escondidas as ligações com mulheres negras; 

os homens negros quando ascendem procuram as brancas~ sintetiza~ 

do que brancos e negros casam com brancas. Quando se dá o contrá 

rio, mulheres negras casadas com homens brancos são taxadas de 

amantes. 

Moura (1972) afirma que da escravidão até os dias de 

hoje, a amancebia da mulher negra com o "senhor" não lhe muda a 

situação, nem lhe liberta os filhos. 
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Fanon (19831 denuncia que ao macho b~anco é permiti-

do dormir com quantas mulheres quiser, acontecendo em todos os 

países, inclusive e principalmente nas colônias, com a existên

cia da força, do estupro, . 

Este autor adverte ainda para o folclore existente en 

tre a união da mulher branca com o negro,~ vista como romântica. 

Homem negro é sinônimo de pecado, abrasador,cava10 ga

ranhão, reprodutor da época da escravidão, mais quente, mais sen 

sua1, superpotente, mais tranqUi10 e com mais disposição. 

Depoimentos masculinos dados a Costa (1982) informam 

que a mulher branca independente, aquele que custeia sua própria 

vida, insinuam vontade de ter relações sexuais com homens negros 

por causa da fama externada nos adjetivos supracitados. 

Depoimentos em 1986 aos mais diversos órgãos de comu

nicação escrita, depoimentos dados a Costa (1982) e Nascimento 

(1980) narram sobre casamentos inter-raciais discriminados tanto 

por brancos quanto por negros nas áreas familiar, profissional e 

social; rebatem quem discrimina tais uniões com o argumento da 

soma das características individuais que se completam a dois, 

além de não se levar em conta o determinante mais importante que 

é o AMOR. 

2.8 - Ideologia Religiosa 

Segundo Theodoro Lopes et a1ii (1987~ a religião sem

pre se fez presente na luta do homem, como forma de expressão de 

suas idéias e domínios. O processo de is1amização da África, co

incide com a última fase do tráfico negreiro para o Brasil. 
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Os autores narram que o islamism0 1 no Brasi1 1 foi res

ponsivel pelo mito de negro altivo, insolente, insubmisso e re

belde. Afirmam ainda qUt as religiões africanas constituem um 

ponto de resist~ncia da luta dos negros em busca da .libertação 

e real integração, mantendo integra a personalidade negra frente 

às virias situações difíceis, existentes na história em que vive 

ram e que boa parte da população negra ainda experimenta. 

Para poder praticar seus cultos, os africanos se uti1i 

zaram do mecanismo do sincretismo,introduzindo santos da igreja 

católica, onde São Jorge é um exemplo, para serem cu1tuadós_ em 

seus Centros, superando assim a repressao religiosa e 

que se abatia sobre os escravos africanos no Brasil. 

cultural 

Rufino (1985) e Nascimento (1980) afirmam que a reli

gião do negro no Brasil, é o candomblé, o catimbó, a umbanda e 

outras. A religião do branco é a baseada no cristianismo e no 

"alto" espiritismo. As religiões africanas são acusadas de feti

chistas e de magia negra. Os autores perguntam se por analogia a 

magia branca estaria implícita nos atos de comer a carne de Cris 

to, na hóstia e beber o sangue de Cristo, no vinho, além do feti

chismo existente na água benta, no crucifixo, nos escapulários, 

nas imagens dos santos, no rosário? 

Fanon (1983) alerta que o peQado ê neg~o e a vi~tude 

ê b~anea. 

Dentro da perspectiva religiosa cristã e em especial a 

católica, as relações não foram cordiais com seu novo rebanho, os 

escravos, convertidos, já que Pires, Arcebispo de João Pessoa, 

apud Costa (1982), esclarece que a igreja nunca impediu um lei

lão de escravos, sendo conivente com o sistema. 
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A legislação colonial portuguesa proibia o reconheci -

mento de qualquer filho miscigenado de branco com negro, além do 

exercício de funções e cargos públicos, sendo inclusive discrimi 

nados nas.escolas jesuítas, situação esta que se mantém até ho-

je, segundo Freitas (1982) e depoimentos dados a Costa (1982). 

Depoimentos dados a Costa (1982) referem-se i recusa 

da escola religiosa em receber aluno negro e na demissão de uma 

s6 vez de cinco professores· negros. 

Souza, apud Costa (1982) estudou em colégio de padres 

e foi expulso sem saber o "porquê". Narra que traquinava como 

qualquer outra criança, mas na hora do castigo, a dose era mais 

forte por ser negro. Rasparam-lhe a cabeça a máquina zerouma vez, 

na outra fizeram-lhe subir em uma árvore na frente dos colegas,e 
... 

ca debaixo o padre gritava: "Olha a maeaea!" 

Pires, Arcebispo de João Pessoa, apud Costa (1982) mo~ 

tra a necessidade da igreja pensar na evangelização do negro, a

través da Pastoral do Negro. Foi noticiado na imprensa escrita e 

falada no final de 1986, que a Campanha da Fraternidade de 1988 

será sobre o negro, em comemoraçao aos cem anos da Abolição da 

Escravatura. 

Ao propagarem que as religiões africanas estão indo p~ 

ra as mãos dos brancos, Mestre Didi, apud Costa (1982), rebate 

que os ritos afros, como parte da cultura negra, continuam na 

mao de seus descendentes, não impedindo que outras raças tenham 

acesso a eles, difundindo-os e informando-se sobre a influência, 

a presença e a importância do negro. 
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A presente investigação, ancorada nos alicerces teóri

cos expostos anteriormente, objetiva detectar, através da varia

çao de cor, sexo e status da pessoa- estímulo, como-os sujeitos 

da amostra manifestam atitudes preconceituosas e/ou estereotipa 

das de cor, sexo e status. 

A razão da escolha destas variáveis deve-se a: 

- va~iãvel Qa~: -incluída com freqUência nos estudos sobre estere 

ótipos étnicos de Katz e Bra1y (1933), Razran (1950), Secord 

et aI. (1956), Secord (1959), Fisher e Trier (1962), Sri Chan 

dra (967); Gardner,Kirny" e Arbo1eda (1973) e Yarkin, Town e 

Wa11ston (1982). No Brasil pela colocação da existência ou nao 

do preconceito contra o negro nos estudos de Azevedo (1951), 

Weeks (1975), Berrie1 (1975), Costa (1982), Souza (1983), Ro

drigues ()984), Rodrigues et a1ii (1984 a e ~), Lima(1985)- e 

Theodoro Lopes et a1ii (1987). 

- va~iãvel ~exa: tem aparecido também com freqUência nos estudos 

sobre estereótipos, com o fito de investigar os papéis femini-

nos e masculinos, através de estudos de Broverman (1968,1970), 

Go1dserg (1968), Howe (1971) e Yarkin, Town e Wa11ston (1982). 

No Brasil através dos trabalhos de Berrie1 (1975), Weeks (1975), 

Leitão (1981), Costa (1982), Souza (1983), Rodrigues (1984) e 

Rodrigues et a1ii (1984 a e b). 
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va~iivel ~tatu~: surgiu nas pesquisas tamb;m sobre estere6ti

pos, julgando alguns autores mais a classe social do negro que 

sua cor? segundo estudos de Saadi e Farnsworth (1934], Morsbach 

e M.orsbach (19571, Abouq. e Taylor (1971), Gaipa (1971), Yarkin , 

Town e Wallston (1982). No Brasil, comumento também, parte dos 

estudiosos do assunto, associam raça ã classe social. 

Como membro participante das pesquisas de Rodrigues et 

alii (1984 ~ e b) pretendi reestudar os t6picos sobre preconcei

to e estere6tipo, quanto a cor e sexo, já que os resultados mos-

traram que a amostra não era preconceituosa, mas apontavam 

o fato de a sociedade apresentar tais comportamentos. A cor 

para 

dos 

sujeitos foi reconsiderada, já que esta foi apenas autoclassifi

cada nq; estudes supra-ci tados ,passando também a ser atribuída pe

lo experimentador, neste trabalho. 

~TODO 

a) Sujeitos: 

A amostra foi constituída de 932 suj ei tos, coletados pr~ 

ticamente no Estado do Rio de Janeiro, 95% (882 questionãrios ); 

sendo 2% (21 questionários) em Brasília e 3% (29 questionários) 

no Espírito Santo. Os sujeitos foram abordados em seus locais 

de estudo, moradia e trabalho, em grupos (máximo de 40 comp~ 

nentes) ou individualmente. Por volta de 100 questionãrios nao 

foram aplicados pela autora, tendo os aplicadores sido ins

truídos para checarem a cor autoclassificada do respondente com 

as características visíveis. Foram considerados "b~aneo~" aqu~ 

les que apresentavam eo~ epidê~miea b~anea e at~ibuto~ 6Z~ieo~ 
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eomo boea, eabelo e na~iz b~aneo~. Foram considerados ne9~o~, a

queles sujeitos que apresentavam eo~ epidé~miea e at~ibuto~ 61~~ 

eo& ne9~o~i eo~ epidé~miea ela~a e at~Lbuto~ 6Z~ieo~ ne9~o~ e 

eo~ epidéAmiea e~eu~a eom at~ibuto~ 61~ieo~ ó~aneo~. 

- 6aixa etá~ia:compreendida entre 15 e 80 anos (tabela 1 B) 

- e~tado eivil: 496 sujeitos solteiros, 385 casados, 36 desquita 

dos e 13 viúvos; 

- ~exo distribuído em 495 (53.2%) mulheres e 435 (46.7%) homens, 

totalizando 930 questionários, pois 2 sujeitos do sexo mascu1i 

no de origem oriental (japoneses) foram retirados da 

por distoarem dos objetivos do presente estudo; 

Dos 495 sujeitos do sexo feminino: 

amostra 

- 256 (51.7%) mulheres de cor epidérmica branca e atributos físi 

cos brancos; 

- 239 (48.3%) mulheres de cor epidérmica negra e atributos físi 

cos negros; ou cor epidérmica clara e atributos físicos ne-

gros, ou cor epidérmica escura e atributos físicos brancos. 

A amostra feminina negra se autoclassificou da forma que 

se segue, apresentando o seguinte quadro: 

brancas 

negras 

amarelas 

outra cor 

= 73 

= 49 

= 08 

= 109, sendo 

-
-

e~pee,[6,[eada~ = 98, como: 

morena = 55 

morena clara = 05 

morena parda = 04 

parda = 23 



- mulata = 

- inestiça = 

- mate = 

07 

03 

01 
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não e~peei6ieada~ = 11 

Através da cor autoclassificada, discriminou-se o seguinte qua

dro: 

- mulheres "brancas": 329 (66.5%); 

mulheres negras (incluindo as virias gradações) = 166 (33.5%). 

Dos 435 sujeitos do sexo masculino: 

- 226 (51.9%) homens de cor epidérmica branca e atributos físi

cos brancos; 

- 209 (48.1%) homens de cor epidérmica negra e atributos físicos 

negros; ou cor epidérmica clara e atributos físicos negros; ou 

cor epidérmica escura e atributos físicos brancos. 

A amostra negra masculina se autoclassificou da manei 

ra que se segue, apresentando o seguinte quadro: 

brancos = 47 

negros = 42 

amarelos = 12 

outra cor =108, sendo e~peei6ieada~ = 97, como: 

- moreno = 53 

- moreno claro = 09 

- moreno negro = 01 

pardo = 22 

- mulato = 06 

- marrom = 02 

- mestiço = 02 



- castanho = 

- jambo = 

01 

01 
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Através da cor autoclassificada, discriminou-se o seguinte qua

dro; 

- homens "brancos" - 273 (62.8%) 

homens negros (incluindo as várias gradações) = 162 (37.2%); 

- e..6c.o.taJtidade. detalhada nas tabelas 1 e l-A (páginas 121 e 122) 

~ .6tatu.6: .correlacionado com a cor atribuída pelo experimenta

dor e sexo da amostra, tabela 2 (página 124); 

.correlacionado com a cor autoclassificada e sexo da 

amostra, tabela 3 (página 125). 
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T A B E L A 

ESCOLARIVAV[ X COl{ ATRIBUrVA PELO EXPERIJ.:ENTAlNR. X COR AUTCCLASSlFICAD!\ VA A.I.:OSTRA 

cor atribuída pelo cxpcrililC'llt:ldor = Bmncos cor autoclassificada = "Br:lllcos" 

19 GI 19 CCI 29 GIl Z 9 c.c 39 CI 39 r;c N 19 Gf 19 CC 29 GI 29 CC 39 CI 39 CC i\ 

7 2 I 5 15 13l> 61 226 11 3 5 17 170 67 273 

3.10 0.901 2.2G 6.40 60.20 27.20 4.02 1.09 1. 83 6.22 62.30 24.54 

63.63 25 35.7Z -12.86 57.87 34.07 57.89 33.34 35.72 39.54 55.55 31. 76 

1. 45 0.41' 1.14 3.26 23.21 12.72 1. 82 0.51 0.81 2.39 22.57 11.08 

4 6 9 ~G 99 118 256 8 6 9 26 1:36 144 329 

2 2.34 3.90 7.81 38.70 46.08 2.43 1. 82 2.73 7.90 41. 33 43.79 

36.37 75 64.28 57.14 42.13 65.93 42.11 66.66 64.28 60.40 44.45 68.24 

0.95 1.24 1. Rl> 4.14 20.79 211. 43 1. 38 0.99 1.49 4.31 28.23 23.92 

11 S 14 35 235 179 432 19 9 1'; 43 306 211 602 

2.40 1. 64 3 7.40 49 37.20 3.20 1. 50 2.30 7.20 50.80 :,5 

1. 2U 0.90 1. 50 3.80 25.3e 19.20 51.80 2 1 1. 50 4.60 ~. J "" ..... I 3' 9°1 ?7 "'0 64.70 

i\cgros i\egros 

28 11 11 16 115 28 209 24 10 11 14 81 22 102 

1. 33 5.26 5.26 7.65 55.05 13.39 14.82 6.17 6.79 8.64 50 13.59 

37.33 64.70 b8.75 47.06 51. 33 34.15 35.82 62.50 68.75 53.34 52.84 

6.25 2.45 2.45 3.59 25.66 6.25 7.22 3.04 3.35 4.26 24.69 

47 Ó 5 18 109 54 239 cl3 6 5 12 72 23 Ib6 

19.66 2.51 2.10 7.53 45.60 22.60 25.90 3.61· 3.01 7.41 ':3.37 16.70 

62.67 36.30 31. 25152.9-1 <lS. 6 7 65.85 0·1. 1 S 37.50 -, I r- 46.16 :I 7.06 .).1. __ :> 

10.49 1. 3S 1.124.01 24.34 12.05 13.10 1. 86 1. 55 3.64 21. 91 

75 17 16 34 224 1:\2 443 167 16 116 2b 153 50 328 

16.70 3.$0 3.57 7.60 50 18. :'i0 , 20.401 4.90 4.90 7.90 46. t,O 15.3U 

8 1. ::>0 1.72 3.60 24.10 8. ~10 48.20j 7.20j 1.7l:I1.70 2.RO 16.50 5.40 35.30 

tiB = Borrem f,r~u1Co H;\ = Ilon-c1I\ :\cgro M\ = ~lulhcr i\cgra 

1 9 Gl = I\' Cr<lu IncoJI:p1eto 29' CI = 29 Grau Incollii'leto ::;9 (;j = 3~ Cr~lu Incompleto 
19 CC = 1 9 Gr:lu Completo 29 CC = 29 G:-au Completo 3"' G~ = 39 l~rau COI;lpk-co 

O 19 era!.1 In-:oll,pkto cOillprCel1(k o 1 9 Se glil..'!Ito Incompleto e Con:1)kto alél:l do 29 SebilC!lto 
1n-:o!lip1eto p~'ra poder cO:l1t),1l':l-lo COi,; a ('scoLtriuade dos cstír,ru1os. 
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T A B E L A f-A 

ESCOLARIVAVE X COR ATRIBUfvA PELO EXPERIMENTAVOR X COR AUTOCLASSIFICAVA VA AMOSTRA 

1 9 GI 1 9 GC 29 GI 29 GC 39 GI 3 9 GC N 1 9 GI 1 9 GC 29 GI 29 GC 3 9 GI 3 9 GC N 

Amostra Branca 11 8 14 35 235 179 482 19 9 14 43 306 211 602 

homens e mulheres) 2.4 1 3 7.4 49 37.2 51. 8 3.2 1,5 2,3 7 • 2 50.8, 35 64.7 

12.8 32 46.7 50.7 51. 2 68.6 22.1 36 46.7 62.3 66.7 80.8 

1.2 0.9 1.5 3.8 25.3 19.2 2 1 1.5 4.6 32.9 22.7 

Amostra Negra 75 17 16 34 224 82 448 67 16 16 26 153 50 328 

homens e mulheres) 16.7 3.8 3.6 7.6 50 18.3 48.2 20.4 4.9 4.9 7 .9 46.6 15.3 35.3 

87. 2 68 53.3 49.3 48.8 31.4 77.9 64 53.3 37.7 33.3 19.2 

8 1.8 1.7 3.6 24.1 8.9 7 . 2 1.7 1.7 2.8 16.5 5.4 

lDIAI. 
86 25 30 69 459 261 930 86 25 30 69 459 261 930 

9.2 2.7 3.2 7.4 49.4 28.1 100 9. 2 2 . 7 3.2 7 .4 49.4 28.1 100 
---_ ... _-- - --- ------ ------ ------

r-a 
N 
N 



T A B E L A 1-B 

fAIXA ETÁRIA X COR ATRIBUIVA PELO EXPERIMENTAVOR X COR E SEXO VA AMOSTRA 

Faixa Etária Amostra Branca Amostra Negra Homem Branco Homem Negro Mulher Branca Mulher Negra 

15 - 20 79 54 30 /:20 49 34 

21 - 25 139 117 71 53 68 64 

26 - 30 84 100 48 53 36 47 . 

31 - 35 63 48 34 25 29 23 

36 - 40 41 41 15 23 26 18 

41 - 45 22 37 4 14 18 23 

46 - 50 16 23 7 8 9 15 

51 - 55 11 10 5 3 6 7 

56 - 60 14 8 5 4 9 4 

61 - 65 7 4 4 3 3 1 

66 - 70 3 2 2 1 1 1 

71 - 75 3 3 1 2 2 1 

76 - 80 O 1 O O O 1 

-·x 30.17 31.27 29.38 31.38 30.86 31.19 

Ô 12.29 11.10 12.62 10.99 11.96 11.23 

I-' 
N 
VI 
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T A E E L A 2 

CLASSE SOCIAL X COR ATRIBUTVA PELO EXPERIMENTAVOR X SEXO VA AMOSTRA 

classe social real (critério ARIPE~~) 

/\ B C II E N 

69 98 55 ~ o 220 

30.53 13.38 2·l.33 1. 70 o 
40.3l) 19.50 5 :'':0 66.60 o 
14.30

1

20.3D 11..\1 o q, o 

102 100 52 2 o 256 

39. SS 39.0D 20.31 o.n o 
59.61 50.511 43.l,O 33.3·1 o 
Z1.llJ 20.74 10.78 0.11 o 

171 1 ~)S 107 6 o IS2 

35.47 H.IO 22.19 1. 21 o 
18.3S 2l. 30 1l.50 0.62 o 51. 8(1 

27 (lO SÜ 27 .3 209 

12.91 31. 5 7 41.18 12.91 1.43 

·l:'>.ss -1:>.5:; 4S.S~ 41. 5.1 33.3·) 

6.02 1.J.73 19.23 6.02 0.68 

35 70 90 38 6 239 

IU,I 2~). 2~ 37.6S 15. S~) 2.51 

56.45 Sl..) 7 51.13 53. ·~6 lJlJ.bb 

7.S1 15.62 lu.OS s . .JS 1. 33 

\l2 13t1 I ~(, (>5 9 -118 

13.83 30.35 30.31 1-1.50 2.01 

6.6(, II.()O 18.0ô 6.9~ 0.96 1\ 8. 2U 

Critério ,\E[rL~~: (,\sso\.'i;:ç:io Bras1kira 
tios Tlls ~ltlltos (k Pes'iuisa Je ~l'n:"Ju) 

Cl asse .\ = Ri Cl - 3S pon tos ou mai s 
Classe II = ~Ctia Alt3 - 21 a 34 puntos 
Classe C = Média - 10 a 20 nontos 
Cla%c n = ~LJia Ba: xa - 05·'11)9 pontos 
Cl .. ssc E = Pobre - 00 a 04 p0ntos 

Ilico 

2 

0.90 

33. 3 ~ 

O.H 

4 

1.56 

66.66 

0.32 

6 

1.24 

0.62 

o 
o 
o 
o 

1 

0.41 

10U 

0.20 

1 

0.20 

0.10 

cbsse social auto-atribuica (critério IUI'ERJ) 

-
oper·1 O.Jtr:l I C1. X Trab. Pobre ~~R 1\5 N 

124 82 7 7 o 2 2 220 

5·1. 90 36.29 3.10 3.10 o 0.90 0.90 

42.47 55.,10 70 53.81 o 66.60 100 

25.77 17.01 1.45 1.-15 o 0.41 0.41 

168 66 3 6 8 1 o ZS6 

65.64 25.7H 1.17 2.34 3.12 0.39 o 
57.53 -l4.00 30 46.10 lllO 33.3·1 o 
34.85 13.69 0.62 1.2~ 1.65 0.21. o 

202 I-IS 10 13 S 3 2 ·IS2 

60.62 30.70 2.07 2.69 1. 65 0.62 0.41 

31. 42 15.91 1.07 1. 39 o. Só 0.32 0.21 51. 80 

70 1119 13 10 3 2 2 ~O9 

33.49 S2~1t: 0.22 4.7j 1.43 0.05 0.:i5 

-17.62 47.40 54.1D 32.23 :>0 66. ó(' luLl 

15.63 24.40 2.45 2.23 0.67 O.~4 0.-14 

77 121 11 21 7 1 o 239 

32.21 50.D2 4.60 8.7~ 2.92 o . .JJ o 
52.33 52.GU 45.81 67.7·1 70 33.34 o 
17.18 27 2; ~1O 4.68 lo5\) 0.22 o 

[.l7 2:30 2·1 31 10 3 2 4·:~ 

32.31 51.40 5. :;S 

::~~I 
2.2:; o. {)() (1.JJ 

1S.80 2·1. 77 2.5$ 1.0; 0.32 O.Zl 48.20 

Critério I1il'ER.J (lnstit<.;t0 Uni\'crsit:írl0 ~c res,;~,iS3S do 
Estado tio Rio de J'Uleiro) 

Rico (al 
Cl asse ~'éJi:l 
Trilha I ilador (al 
Operiírio (a) 

Pohre 
Outra classe a espe':lfic:lr 
~:~ü Ouis Pcsf'ollclcr (:\\.lP) 
t--:ão Sabe (:\S) 

Er;1 CO;.iLh.lO :llcInÇ;ll' :1I~:{lstra~cJll iL~lltlC:1 no~ l~ois níveis UI..! St:ltll~ "la ;üllostra: st:J.t:.~ alto c 5t~tlJ.S b;lixo~ 
clltrcLu~t0 n?lo foi pos~í\"\..'l C011~C'gl1i r t~d aJlll1str:1. 
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T A 6 E L A 3 

CLASS[ SOCIAL X COr..: AuTOCLASSIFlCA;)A X sexo VA A.\:üSHA 

A 11 c 1> 

S' 1I2 72 u 

13.·1(. ló.uu 11.% 1.~2 o 

llu 125 01 

35.:'51 37.99 21.ú~ 
SS.SS 5~.71 S2.9~ 

1 • J ~I 
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2.73 
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:~5.3,; .. 12. ili SU.~:1 50 ,17.37 U 

0.33 2i.lu 17.27 1.33 1.40 O 

4 1% ,00 ~ 

1.21 S0.Se 30.50 2.~3 

()t,.(lll 57.3(J ·l:-!.D.! 50 

O.()(l 32.55 10.05 1.33 

tu 10 

3.03 3.U3 

52.03 IJiI 

1. 00 1. uu 

15 

10.2(, ,~~. 7(Jll~ .. I;' 
1~17 ".), 115., O () 3·12 20~ j(, UJ lJ 

0.73 

(,(,.(,(,IUll 
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33.31 o 
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(,.1. ~(; 

32.7::' 3~.j{JI.!s .. ll 2.SL O O.~~) 56.01 33.~2 2.o\.l 3.15 1.G(J O.·I~ 0.33 

'=l.IS I ~5. 1:-: ltl. I~. I.tJ2 li (..!. i'tI, O.h·1 :;(1. 77 21.~i(1 1.72 2.01 1.U7 O .. ~.:: O .. ~l 
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b) procedinento: 

Os sujeitos foram abordados individualmente ou em 

grupos de até 40 pessoas, onde se solicitava a colaboração e 

lhes entregava um conjunto com 6 folhas mimeografadas (vide 

anexo 1), do qual constavam (a) 1 folha com instruções; Cb) 4 

folhas de instrumento de pesquisa e Cc) 1 folha de dados sobre 

a amostra. 

Na primeira folha, constava as seguintes instruções: 

"Esta pesquisa objetiva conhecer sua opinião acerca 

de situações que estão pre~entes no dia a dia. 

A seguir você encontrará uma figura humana e algu

mas perguntas relacionadas a elas. Para respondê-las é muito 

impo~tante que VOQ~ imagine a óigu~a humana Qomo ~eat - talvez 

se pareça com alguém que voce conhece. Não exi~tem 

Qe~ta~ ou e~~ada~, o impo~tante é que VOQ~ ~e~ponda a toda~ a~ 

A segunda folha do instrumento era composta de uma 

figura-estímulo,(*) onde as características das figuras eram 

as mesmas, com excessão daquelas indicativas das variáveis 

pesquisadas de cor, sexo e status. 

(*)A autora agradecé a gentileza da psic5loga Maria Beatriz 
Carrijo Silva e Weeks por ter cedido as figuras-estímulo 
utilizadas em sua dissertação de mestrado em 1975. 
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As oito figuras-estímulo ficaram assim discrimina 

das: 

H M 

B N B N 

/\ /\ /\ /\ 
R P R P R P R P 

onde: 

H = Homem 

M = Mulher 

B = Branco (a) 

N = Negro (a) 

R = Rico (a) ou Status Alto 

P = Pobre ou Status Baixo 

Assim, as figuras-estímulo foram denominadas: 

HBR = Homem Branco Rico 

HBP = Homem Branco Pobre 

HNR = Homem Negro Rico 

HNP = Homem Negro Pobre 

MBR = Mulher Branca Rica 

MBP = Mulher Branca Pobre 

MNR = Mulher Negra Rica 

MNP = Mulher Negra Pobre 

- Distribuição dos estímulos pelos sujeitos da amostra na tabe-

la 4 (página 128). 



T A B E L A 4 

FREQUtNCIA VE ESTfMULOS OBTIVOS NOS SUJEITOS VA AMOSTRA 

~ AMOSTRA HBR HBP HNR HNP MBR MBP MNR MNP 

Homem Branco 32 28 25 23 38 26 24 30 

Homem Negro 24 23 34 30 23 22 31 22 

Mulher Branca 33 31 30 31 31 37 31 32 

Mulher Negra 30 30 30 30 29 29 31 30 

N 119 112 119 114 121 114 117 114 
--_ .. 

N 

226 

209 

256 

239 

930 

....... 
N 
co 
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A terceira folha era composta de 5 itens; onde os 

três primeiros eram escalas com 3 opções para serem ordenadas de 

1 a 3, sendo a primeira opção a mais provável; tipo adaptado 

da t~cnica de Bogardus (1925) para. medir distincia social, es

critos no gênero do estímulo. Os dois últimos itens eram de 

múltipla escolha sobre os graus de escolaridade e hierarquia 

ocupada no:trabalho (distância social). 

A quarta folha era composta do item 6 com 29 ocupa

çoes aleatórias, retiradas de um trabalho do Centro de Informá 

tica da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e EstatÍsti 

ca (FIBGE) de Silva (1973), sobre posição social das ocupaçoes; 

onde os sujeitos escolheriam e ordenariam de 1 a 4, as quatro 

ocupações mais prováveis que a figura - estímulo desempenharia, 

sendo a de núm~~o 1 a ocupaçao mais provável. Estas ocupaçoes 

também foram escritas no gênero da figura-estímulo. 

A quinta folha era composta dos itens 7,8,9 e 10 

sendo os itens 7 e 8 alusivos à ocupação principal que o pai e 

a mãe da figura estímulo teriam respectivamente, dentre as 29 

ocupações do item 6, para medir o grau de mobilidade social da 

pessoa-estímulo, baseado no trabalho de Hasenbalg (1979). O i

tem 9 era de múltipla escolha, sobre a classe social a qual pe!. 

tenceria a figura-estímulo, retirada de um questionário sobre 

Mobilidade Ocupacional no RJ (198 )do Instituto Universitário 

de Pesquisas do RJ (IUPERJl da Faculdade Cândido Mendes, clas

ses estas escritas no gênero da figura-estímulo (maiores deta

lhes sobre os dois cri térios, em Anexo). O décimo i tem era uma 

questão em aberto para que os sujeitos da amostra escrevessem 

o que quisessem sobre as figuras-estímulo. 
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A sexta folha era composta de nove itens para melhor 

caracterizar a amostra sobre sexo, idade, estado civil, cor au

toclassificada, grau de escolaridade, critério ABIPEME (Associ~ 

ção Brasileira dos Institutos de Pesquisa de Mercados) de confor 

to doméstico,para medir a verdadeira classe social adaptada para 

este instrumento sem a pontuação, a fim de evitar tendenciosida

de; ocupaç6es principais paterna e materna d~ amostra para medir 

sua mobilidade social, segundo Hasenbalg (1979) e a classe so

cial autoclassificada pela amostra, segundo o critério IUPERJ 

(198 )utilizado no item 9. 

VEFINIÇÃO VAS VARIÃVEIS PESQUISAVAS: 

- Variáveis Independentes: VII = cor 

VIZ = sexo 

VI 3 = status 

- Opeha~~onal~zação da~ Vah~ãve~~ Independente~: 

VII cor em dois níveis: branca e negra; 

VIZ sexo em dois níveis: feminino e masculino; e 

= status social em dois níveis: status alto ou rico; e 

status baixo ou pobre. 

- Vah~ãvel Vependente: VD = Estereótipos de cor, sexo e status. 

Estereótipo, neste estudo, é toda atitude, conduta, 

crença e opinião manifestadas positiva e negativamente em rela

ção à cor, sexo e status. 
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Formulação do pnob.te.ma: "Porque os indivíduos mantém 

imagens e impressões estereotipadas de grupos e de pessoas tidas 

como membros de um determinado grupo?". 

HIPUTESE GERAL: Haverã expressão de estereótipos positivos e ne

gativos em relação à cor, sexo e status. 

HIPUTESE NULA: Não haverãexpressão de estereótipos positivos e 

negativos em relação ã cor, sexo e status. 

HIPUTESES SUBSTANTIVA: Haverã expressão de estereótipos positivos 

e negativos em relação a negros e mulheres, independentemente de 

status e idade, por parte da amostra? 
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c) Métodos Estatísticos Utilizados: 

11 TeoJtia. do Ve~dobJta.mento C"UNFOLDING THEORY", COOMBS,1964j 

segundo McIVER e CARMINES, 1981). 

o modelo unidimensional de desdobramento, introduzido 

por Coombs (1950 e 1964), baseia-se na anilise dos dados pela 

escolha preferencial, e envolve geralmente a ordenação do estÍ

mulo rna~~ ou rn~no~ preferido. Pode ainda ser usado para anali

sar os dados através da técnica comparada dos pares. Cada ordem 

de pn~6~n~n~~a ~nd~v~duat é chamada de E~~ata T, cujo atributo 

latente comum é a E~~ata J (Junção), fundamental na ordenação 

das diferentes preferências de um conjunto de indivíduos, que e~ 

pregam ~~~t~n~o~ ~omun~ na avaliação de virios estímulos, e/ou 

utilizam duas possibilidades distintas: ou respondem peculiar

mente ou empregam múltiplos critérios na avaliação dos estímu

los. 

o processo de avaliação da consistência das E~~atab T 

(individuais) em uma E~~ala J ~ornurn é conhecido como d~~dobna

rn~nto, também descrito como manipulação geométrica de cada E~

~ala I da localização ideal ou preferida do respondente na E~~a 

ta J. Este procedimento é exatamente comparável ao processo re

verso de ser possível dobrar a E~~ata J sobre os pontos de re

presentação da posição preferida dos sujeitos para formar a or

denação pr6pria dos indivíduos ou E~~ala T, 

A E~~ala J mantém a integridade essencial das E~~ata~ 

T individuais no sentido de que um estímulo particular é mais 

pr6ximo de uma determinada dimensão do que um segundo estímulo, 
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se aquele for preferido ao segundo. Então, ambos podem ser des

dobrados em uma mesma dimensão. 

Pode haver ordenações preferenciais mais distintas que possam 

ser representadas em uma dimensão comum. Nesta pesquisa os 

três primeiros itens possuem cada um três estímulos para se-

rem ordenado s, as s im .3! = (3) (2) (1) = 6 ordenações de E.6 c.a

ia I (123; 132; 213; 231; 312 e 321). Assim n! estímulos po-

dem ser ordenados de n! maneiras. Entretanto, metade destas 

ordenações são imagens de espelho da outra e conseqtientemen

te equivalem às E.6c.aia.6 J. Assim, o número possível de E.6c.a-

ia.6 J nesta pesquisa de n! estímulos é ~!12 = 6 estímulos/2= 

3 E.6c.aia.6 J (quantitativas). As E.6c.aia.6 J qualitativas sao 

conseguidas através da seguinte fórmula 2n-l, onde n é o núme 

d ~ 1 . 23- 1 -- 22 -- 4. DaI~ ter . 3 E ro e estImu os, aSSIm a pesquIsa .6 

c.aia.6J quantitativas, grupadas qualitativamente em 4 grupos 

de 3 W~imei~a E.6c.aia J = 123, 213, 231, 321; Segunda E.6c.aia J 

= 312, 132, 123, "213; e Te~c.ei~a E.6c.aia J = 132, 312, 321 e 

231) . 

As E.6c.aia~ I podem terminar nem pelo primeiro nem pelo úl 

timo estímulo, mas pelo estímulo do "meio", 

- O conjunto de E.6c.aia.6 I pode incluir mais de um par de E.6c.a-

ia.6 que são imagem de espelhos uma da outra. O aparecimento 

de dois ou mais pares de E.6c.aia.6 que são imagens de espelho, 

pode sugerir uma estrutura de preferência multidimensional . 

- E impossível ordenar as E.6c.ala.6 I de tal forma que as E.6c.aia~ 

adjacentes envolvam o reverso de um par de estímulo adjacente. 

O modelo unidimensional de desdobramento tenta escalo-
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nar estímulo e indivÍduos , tanto que as ordenações de preferên

cia entre vários indivíduos e consistente com a colocação daqu~ 

1es indivíduos em um contínuo comum. Substantivamente, uma per

feita ~~cala de desdobramento sugere que as preferências são g~ 

radas por pessoas com diferentes idéias, mas vêem os estímulos 

de maneira similar. Em outras palavras, os indivíduos avaliam 

diferentemente, como é revelada pelas diferentes ordenações de 

preferência, mas estas diferenças são compelidas de tal forma 

que se colocam na mesma dimensão, como é revelada pela existen

cia da E~cala ] comum. 

Em síntese, as E~cala~ de desdobramento sao uma medida 

de proximidade de uma posição ideal sobre um contínuo fundamen

tal. 

Para, exemplificar, suponha que tenha sido pedido a 

três pessoas que ordenassem para a Presidência da República os 

candidatos A, B, C e D. A E~cala I para estes sujeitos hipoteti 

cos poderiam ser: ABCD, DCBA e CBDA. Onde o primeiro sujeito pr~ 

fere o candidato A em relação aos B, C e V; B em relação aos C 

e Vi e C em relação a V. Os dois outros sujeitos tem preferên

cias diferentes com o segundo sujeito preferindo o candidato V 

em 1 9 lugar e o candidato A em último lugar; e o terceiro suje! 

to escolhendo em 1 9 lugar o candidato C e em último o candidato 

A. 

Então constrói-se as E~cala~ ] para avaliar se o con

junto de indivíduos empregaram um critério comum, respostas p! 

culiares ou criterios comuns na avaliação dos estímulos. No ca

so da eleição presidencial entram fatores baseados na ideologia, 
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filiação partid~ria e em traços de personalidade .. Neste caso as 

preferências individuais não são compatíveis com.uma· dimensão 

simples, mas v~rias delas que estabelece um ajuste perfeito dos 

dados. 

21 Tabulação C~azada 

A tabulação cruzada é relacionada ã medida de associa

çao ou a teste de significância estatística. Constitui-se como 

freqtiência de distribuição de situações articuladas de acordo 

com uma ou mais vari~veis classificat5rias. 

A medida de associação indica a intensidade da relação 

entre duas variáveis a partir do universo estudado. A signifi

cância estatística depende tanto da intensidade como do tamanho 

da amostra. Para exemplificar cita-se o caso de amostras am

plas, com relações fracas, estatisticamente significantes. 

A an~lise estatística das freqtiência de distribuições 

através de alguns testes de significância, com o fito de deter 

minar a independência de vari~veis estatisticamente resumidas 

por certo número de medidas de associação, descreve o quanto 

os escores de uma vari~vel prediz a variação entre si ou entre 

outras variáveis gradativamente. A escolha da medida de associa 

ção ou do teste de significância depende do grau segundo a qual 

duas vari~veis utilizadas são mensuradas na tabulação cruzada. 

o teste do chi~quadrado foi escolhido por adequar-se 

estatisticamente a este planejamento ("design") experimental. ~ 

considerado como um te~te de a~~ociaçao, porque indica apenas ~ 

grau de discrepância ou proximidade existente entre uma distri-
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buição de freqUência esperada teoricamente com aquela obtida em 

piricamente. 

Neste estudo a teoria do desdobramento de Coombs(1964) 

apresentou as ordenações preferidas pelas amostras brancas e ne 

gras atribuídas pelo experimentador e pelas amostras "brancas" 

e negras autoclassificadas, através de critérios comuns, respo~ 

tas peculiares ou múltiplos critérios na avaliação dos três prl 

meiros itens do instrumento relacionados às variáveis de cor, 

sexo e status da figura-estímulo. O teste do chi-quadrado clari 

ficou e reforçou estas escolhas. 

3) Análi~e de Va~iâneia 

O método estatístico da Análise de Variância tem por 

objetivo testar a hipótese nula; a partir de duas ou mais 
~ 

me-

dias provenientes da mesma população. Este método permite ainda 

determinar as fontes componentes da variancia total do experi -

mento para chegar a influência que cada fonte desempenha na va-

riabilidade dos dados. 

Quando a alocação aleatória é utilizada em "designs" 

experimentais, através do método da análise de variância, tor-

na-se mais fácil obter freqUências iguais entre as células deno 

minando-as de "designs" ortogonais, sem correlação. Entretanto 

as ciências sociais lidam também com variáveis não manipuladasi 

além de planejamentos não experimentais, podendo ocorrer "de-

signs" não ortogonais, através de freqUências desiguais nas cé-

lulas, havendo correlação. 
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A base para a Anilise de Variincia ~ a decomposição ou 

soma dos quadrados corrigidos pela m~dia, ~ possível que as 
~ 

me-

dias observadas difiram ligeiramente uma das outras, mesmo que 

não haja diferença entre as m~dias do grupo (categoria) na p'opu

lação da qual foi retirada a amostra. Assim, torna-se necessário 

testar a hipótese nula a fim de averiguar se na população não e-

xiste diferenças entre as categorias. 

Uma tabela de Análise de Variincia fornece apenas as 

estatísticas necessárias para testar a significância. Qualquer 

observação experimental resulta de um ajuste feito segundo o pl~ 

nejamento experimental aliado a uma parcela residual. Quanto 

maior a adequação aos dados,nenor o resíduo. conseguido através 

de ajuste apropriado. 



d) Resultados 

1TEM J (tabela 5): 

EM SUA OPINIÃO ESTA PESSOA PODERIA TER EM RELAÇÃO A VOC~: 

1, 2 ou 3: parentesco prôximo, por casamento 

1 - aceitação do parentesco 

3 - rejeição do parentesco 
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2 - ausência de importância de ter ou nao ter o estímulo como 

parente. 

1, 2 ou 3: amizade 

1 - aceitação da amizade 

3 - rejeição da amizade 

2 - ausência de importância de ter ou nao ter o estímulo como 

amigo. 

1, 2 ou 3: nenhum relacionamento 

1 - aceitação da ausência de relacionamento 

3 - rejeição da ausência de relacionamento 

2 - ausência de importância de ter ou não ter relacionamento 

com esta pessoa 
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T A B E L A $ 

TEORIA VO VESVOBRAMENTO VE COOMBS (19641, SEGUNDO NcIVER E CARMIXES PARA AS 
A~OSTRAS TOTAL, BRANCA E NEGRA ATRIBUfvAS PELO EXPERIMENTAVOR E BRANCA E 
NEGRA AUTOCLASSIFICAVAS 

ITEM 1 

~ 
Br\:\'\CA 1'<EGI\:\ BM'lCA AlITO- NEGRA AlJlD-

TOrAL xnuBuIm ATRl EU! 11'\ ClASSIFICADA CLASSIFICADA 
ESCALAS I 

f o f 'i> f ~ °f 1- °f , . ;, 

l2.~ 04 9 21l 5,8 56 12.5 42 7 42 12.7 
132 12 1.3 O O 12 2.7 2 0.4 10 3 
213 226 24.3 101 21 17" ~:J 27.9 129 21.4 97 30 
231 45 4.8 27 5.6 18 4 32 5.3 13 4 
312 209 22.5 111 23 98 21.9 141 23"; 68 20.6 
321 354 38.1 215 4':.6 139 31 256 42.5 98 29.7 

930 482 ~48 602 328 
t\/ " 100 100 51.8 100 48.2 100 64.7 100 35.3 100 

ESCALAS Jl 

123 84 11.8 28 7.5 56 16 42 9.2 42 16.8 
213 220 31. 9 101 27.2 125 38 129 28 97 38.8 
)-, 
-.);. 45 6.3 27 7.3 18 5 -) J_ 7 13 5.2 
321 35.J 49.9 215 58 139 41 256 55.8 98 39.2 

709 371 338 459 250 
N/~ 76.23 100 76.97 100 75.44 100 76.25 100 76.22 100 

ESCALAS J2 

312 209 ::;9.4 111 4CJ.3 98 33.7 141 4-i.9 68 31.3 
rOl 
J~ 12 ? --. .) O o 12 1,.1 2 0.6 la 4.6 

p- 8·1 15.7 28 !l.7 56 19.: 42 13.41 42 19.4 _J 

213 226 42.6 101 42 125 43 129 41.11 97 44.7 

531 240 291 314 217 
:-i/', 

57.09 100 49.7'0 100 6';.95 100 52.16 10L) 66.16 100 

ESCALAS J3 I 
r 7 J~ 12 1.9 O O 12 3 2 0.5 10 5.2 

312 209 33.7 111 31.4 9~ 37 141 -7 -:>-. / 68 36 
321 35-1 57.1 215 61 139 53 256 59 . .J. 98 51.9 
231 45 7.3 27 7.6 18 7 32 7 o' ... 13 6.9 

'353 
I 

N/'~ 
ú~O 

I T 7-

267 I 431 189 
6ú.67 lCO 100 59. 5~) 100 1 71. 59 100 57.62 100 o .),_J 
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Os resultados das cinco amostras nasE~eala~ I deste 

primeiro item; Pa~ente~eo p~6ximo po~ ea~amento; amizade e ne

nhum ~elaeionamento; demonstraram nítida prefer~ncia pelas com 

binações 213, 312 e 321. A a~o~t~a total [9301 escolheu em or

dem decrescente de prefer~ncia as combinações 321, 213, e 312, 

apresentando 61% [563 ~ resultante da soma das freqti~ncias 

das combinações 312 e 321, dividida pelo N total) de respos

tas de ~ejeição ao pa~ente~eo p~6ximo po~ ea~amento com as fig~ 

ras-estímulo, ao colocar em primeiro lugar de freq~~ncia o nQ3i 

47% (43& - soma das freqti~ncias das combinações 113 e 321 divi

dida pelo N total) de respostas, revelando au~êneia de impo~tâ~ 

eia em te~ ou não te~ amizade com as figuras-estimulo, atrav~s 

de combinações que são espelho uma da outra, quando parte da a

mostra aeeita e ~ejeita o parentesco próximo por casamento, en

quanto a outra parte ~ejeita e aeeita ter nenhum relacionamento 

com os estímulos, ao colocar em segundo lugar de freqti~ncia o 

nQ 2i e 43% (39~ - soma das freqti~ncias das combinações 231 e 

32l, dividida pelo N total) de respostas revelando a aeeitação 

da aus~ncia de relacionamento com as figuras-estímulo ao colo

car em terceiro lugar de freq~~ncia o nQ J. A amo~t~a b~anea, ~ 

t~ibuZda pelo expe~imentado~ (4&21 apresenta 67% [326 - soma 

das freqti~ncias das combinações ~12 e l21, dividida pelo N to

tal desta amostra) de resposta ~ejeitando o parentesco próximo 

por casamento com as figuras-estímulo, ao colocar em primeiro 

lugar de freqU~ncia o nQ 3; 50.4% (243 - soma das freqU~ncias 

das combinações 123 e 3l1. dividida pelo N total desta amostra) 

de respostas ao revelar a au~êllcia de te~ ou não te~ amizade 

com as figuras-estímulo, atrav~s de combinações espelhadas, qua~ 
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do parte da amostra a~eita e ~ejeita o parentesco próximo por ca 

sarnento, enquanto a outra parte da amostra ~ejeita e a~eita ter 

nenhum relacionamento com os estímulos, colocando em segundo l~ 

gar de freqUência o n9 2; e 50,2% (242 ~ sorna das freqUências 

das combinações 231 e 32!, dividida pelo ~ total desta amostra) 

de respostas ao a~eita~ a ausência de relacionamento com as fi 

guras-estímulo colocando em terceiro lugar de freqUência o n91. 

A amo~t~a b~an~a, auto~la~~iói~ada (6021, apresenta 66% (397 

sorna das freqUências das combinações ~12 e l2l, dividida pelo N 

total desta amostra) de respostas ~ejeitando o parentesco próxl 

mo por casamento com as figuras-estímulo, ao colocar em primei

ro lugar de freqUência o n9 3; 49.5% (298 - sorna das freqUên

cias das combinações 123 e 3ll. dividida pelo N total desta a

mostra) de respostas demonstrando au~~n~ia de impo~tân~ia de t~ 

ou nâo te~ amizade com as figuras-estímulo, atrav~s de combina

ções espelhadas, quando parte da amostra a~eita e ~ejeita o pa

rentesco próximo por casamento, enquanto a outra parte ~ejeita 

e a~eita ter nenhum relacionamento com os estímulos, colocando 

em segundo lugar de freqUência o n9 2; e 48% (288 - sorna das 

freqUências das combinações 23! e 32!, dividida pelo N total 

desta amostra) de respostas ao a~eita~ a ausência de relaciona

mento com as figuras-estímulo, colocando em terceiro lugar de 

freqUência o n9 J. 

A amo~t~a neg4a, at~ibuZda pelo expe~imentado~ (4481, apresenta 

53% (237 - sorna das freqUências das combinações 312 e l2l, - di 

vidida pelo N total desta amost~a) de respostas ~ejeitando o p! 

rentesco próximo por casamento com as figuras-estímulo, ao colo 
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car em primeiro lugar de freqUencia o nq 3; 4Q,7% (223 ~ sorna 

das freqtiências das combinações 1!3 e 3l2, dividida pelo N to

tal desta amostra) de respostas ao ace~ta~ a amizade com os es

tímulos, ao colocar em segundo lugar de preferência o nq 1; e 

40,4% LJ81 ~ sorna das freqtiências das combinações 123 e 21~ldi 

vidida pelo N total desta amostra) de respostas ao ~eje~ta~ a 

ausência de relacionamento com os estímulos, colocando em ter

ceiro lugar de preferência também o nq 3. 

A amo~t~a neg~a, autocla~~~6~cada [3281, apresenta 51% (166 -so 

ma das freqtiências das combinações l12 e ~21, dividida pelo N 

total desta amostra) de respostas ~eje~tando o parentesco próxi 

mo por casamento com as figuras-estímulo, ao colocar em primei 

ro lugar de freqtiência o nq 3; 50.3% (J65 - sorna das freqtiênci 

as das combinações 213 e 3l2, dividida pelo N total desta amos

tra) de respostas demonstrando ace~ta~ a amizade com as figuras 

estímulo, ao colocar em segundo lugar de freqtiência o nq Ji e 

42,4% (13q - soma das freqUências das combinações 12~ e 213 di 

vidida pelo N total desta amostra) de respostas que ~eje~tam a 

ausência de relacionamento com as figuras-estímulo, 

também o nq 3 em terceiro lugar de freqtiência. 

colocando 

Quanto aos critérios de escolha relacionados às variá 

veis de cor, sexo e status, encontram-se mais detalhados nas ta 

belas 6 a 11, através do chi-quadrado. 

As cinco amostras apresentam nítida preferência pelas 

E~cala~ J 1, ressaltando que as E~cala~ J 3 nas amostras brancas, 

atribuída pelo experimentador e autoc1assificada, apresentam pe,E. 

centua1 ligeiramente inferior àquelas relacionadas às EU.atctó J1, 
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T A B E L A 6 

TABULAÇAO CRUZAVA VAS VARl~VErS VE COR, SEXO E STATUS VOS ESTfMULOS X OrçA0 1 VO 
ITEM 1 SEGUNDO AS AMOSTRAS BRANCAS,ATRISufVA PELO EXPE~rMENTAVOR (N=48Z) E AUTO
CLASSIFICADA (N=602) 

1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL 

Estílaul0 Branco 22 72 162 256 30 93 189 312 

S • 6 28.1 03.3 53. J. 9.6 29.8 60.6 51.8 

78.6 56.3 49.7 6 S • 2 57.8 47.6 

4.6 14.9 33.6 5 15.4 31.4 

Estímulo :-';cgro 6 56 164 226 14 68 208 290 

2.7 24.8 72.6 46.9 4.8 23.4 71. 7 48.2 

21.4 43.8 50.3 31.8 42.2 52.4 

1.2 1 L 6 3.+ 2.3 11.3 3.+.6 

TOTAL 28 128 326 482 44 161 397 602 
? 

iC= 9 .. 82 
? 

X-=9.32 s=0.OC94 5.3 26.6 67.6 100 7.3 26.7 65.9 100 s= 0.0074 

E:itllllu10 ;'~lSG.ilj no 8 51 174 7--
-.).) 17 67 203 287 

3.4 21.9 74.7 48.3 5.9 23.3 7 0.7 47.7 

28.6 39.8 53.4 38.6 41.6 51.1 

1.7 10.6 36.1 2.8 11.1 33.7 

Estímulo Feminino 20 77 152 249 27 94 194 315 

8 30.9 61 51. 7 3.6 29.8 61.6 52.3 

71.4 60.2 46.6 61.4 53.4 43.9 
4 1 ] Ü :'1. S 4 .5 1 S .6 32.2 

28 128 326 482 44 161 397 602 7 
TOTr\L )(= 5.71 

? 
x.-=11.39 5=0.0031 S. S 26.6 67.6 100 7.3 26.7 65.9 100 s= <:'0.10 = 0.057 

Es tí;!:ulo Status AI ~G 18 ~., , , 149 244 27 9.+ 177 29& 

7.4 31.6 61.1 50.6 9.1 31.5 59.4 49.5 

64.3 60.2 45.7 61.4 58.4 44.6 

3.7 16 30.9 4.5 15.6 29.4 
:Estí:::cllo Status Baixo 10 51 177 238 17 67 220 304 

4.2 21. 4 74.4 49.4 5.6 22 72.4 50.5 

35.7 39.8 54.3 38.6 41.6 55.4 
2. 1 1 (1.6 3(, . "1 2.R 11 1 ~ , 

TOT;\:" 28 128 326 482 44 l61 397 602 'X-= 11.,) 

·i=9,90 $=0.0071 5. S 26.6 (;7.6 100 7. '5 26.7 65.9 100 5= 0.OO~3 
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T A B E L A 7 

TABU LAÇA0 CRUZAVA VAS VARl~VElS VE COR, SEXO E STATUS VOS fST[NULOS X ·orçAO 1 Vo 
ITEM.l SEGUN?O AS AUOSTRAS NEGRA~ ATRIBU[VA PELO EXPERIUENTAVOR (N=448) E AUTO
CLASSIFI~AVA (N=328) 

1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL 

Estímulo Br:mco 33 13 106 212 25 52 79 156 

15.6 34.4 50 47.3 16 33.3 50.6 47.6 

4 S . 5 51 44.7 48.1 47.3 47.6 

7.4 16.3 23.7 7.6 15.9 24.1 

Es tlrr.u10 Nc~ro 35 70 131 236 27 58 87 172 

14.8 29.7 55.5 52.7 15.7 33.7 50.6 52.4 

51.5 49 55.3 51.9 52.7 . 52.4 

7.8 15.(, 29.2 8.2 17.7 26.5 

TOTAL 6S 1'40 [237 448 52 110 166 328 x.2= 0.01 
7' 

x.:l=l.~S ro.·s 7.8 31.9. 52.9 100 15.9 33.5 50.6 100 n.s 

Es tÍ:i~lil0 ~bsculino 33 76 1 7 -~.) 
7 - 7 
-.)~ 24 60 94 178 

14.2 32.8 53 51.8 13.5 33.7 52.8 54.3 

~8.5 53.1 51.9 46.2 54.5 56.6 

7.4 17 27.5 7.3 18.3 2 S • 7 

E::;tlJaul0 Fcminino 35 67 114 216 28 50 72 150 

16.2 31 52.8 43.2 18.7 33.3 43 45.7 

51. 5 46.9 48.1 53.8 45.5 43.4 

7.8 15 25.4 8.5 15.2 22 

TOL.lJ. 68 143 237 448 52 110 166 328 .:1= 1.75 

i=0.40 n.s 7. S 31.9 52.9 100 15.9 33.5 50.61 :00 n.s 

Estímulo Status A1 to 36 75 120 231 27 I 58 92 
1

177 

15.6 32.5 51. 9 51.6 15.3 32. S - ) 5~ ;,~ 

52.9 52.4 5U.6 51.9 52.7 55.4 

8 l(J.7 26.8 8.2 17.7 28 

Es tln:ulo Sta tu:; Baixo - 7 
.)- 63 117 217 25 52 7~ 151 

14.7 31.3 53.9 48.4 16.6 34.4 49 46 

47.1 47.6 49.4 4 S . 1 47.3 4-1.6 

., .1 15.2 2 Ú. 1 7.6 15.9 22.6 . 
J 

TOTAL 68 143 237 HS 52 110 1Gb 328 >t"= 0.30 
1 

x~=C.18 n.s 7. S 31. 9 52.9 100 15.9 33.5 50.6 lOO n.s 

Ambas ;JS :lI:Iostr;:s Il:iO apresentam signific:ll:cia cm variável algur.la. 
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Na tabela 6 a amostra branca atribuída pelo experimen

tador enfatiza a ~eje~ção do parentesco próximo por casamento 

nas tr~s variiveis de" cor, sexo e status. Apresenta significin

cia nas tr~s variiveis, ~eje~tando o parentesco com ênfase, pri~ 

cipa1mente nos estímulos masculino e de status baixo. 

A amostra branca autoc1assificada também ~eje~ta comen 

fase o parentesco próximo por casamento nas tr~s variáveis de 

cor, sexo e status. Com a inclusão de mais 120 sujeitos negros 

que se autoclassificam corno brancos nesta amostra, permanece a 

diferença significativa nas tr~s variáveis. A ~eje~ção continua 

com ~nfase no estímulo de status baixo; sendo o estímulo masculi 

no substituído pelo estímulo negro com ligeira tend~ncia. 
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T A B E L A 8 

TABUL,\ÇAO CRUZAVA VAS VARIÁVEIS VE COR, SEXO E STATUS VOS ESTfMULOS X OpçÃO 2 00 

ITD( 1 SEGU.IJDO AS MIOSTRAS BRANCAS, ATRISufvA PELO EXPERI/.fEUTAOO~ (N=4&2) E AUTO-

CLASSIFICAVA (N,602) 

1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL 

Es tírm.!lo Branco 103 132 21 256 129 158 25 312 

40.2 51.6 8.2 53.1 41.3 50.6 8 51.8 

48.6 54.3 77.8 47.8 53 73.5 

21.4 27.4 4.4 21.4 26.2 4.2 

Estímulo ~cgro 109 111 6 226 141 140 9 290 

48.2 49.1 2.7 46.9 48.6 48.3 3.1 48.2 

51.4 45.7 22.2 52.2 47 26.5 

22.6 23 1.2 23.4 23.3 1.5 

TffiAL 212 243 2.7 482 270 298 34 602 
' 2 
X =3.36 

2 X =8.43 s=O.Ol 44 50.4 5.6 100 44.9 49.5 5.6 100 5=0.01 

EstÍl:KtlO ~!:lsculino 94 127 ' ? J.~ 233 116 154 17 287 

4 0.3 54.5 46.6 ,18.3 40.4 53.7 5.9 47.7 

44.3 52.3 47.7 43 51. 7 50 

19.5 26.3 24.1 19.3 25.6 2.3 

Es tÍlnu10 Feminino 118 116 15 24Y 154 144 17 315 

47.4 46.6 6 51.7 48.9 45.7 5.4 52~3 

55.7 47.7 55.6 57 48.3 50 

24.5 24.1 3.1 25. li 23.9 2.8 

TOTAL 212 ? , .. 27 482 270 298 34 602 2 
~ '+') X =4.39 

X 2=3. 02 n.s 44 50.4 5.6 100 44.9 49.5 5.6 106 n.s 

Estímulo Status Alto 103 122 19 12:\ 4 129 147 .,') 298 .. ~ 
42.2 50 7.8 50.6 43.3 49.3 7.4 49.5 

48.6 50.2 70.4 47.8 49.3 64.7 

21. 4 25.3 3.9 21.4 24.4 3.7 

Estímulo Status Baixo 109 121 8 238 141 151 12 304 

45.8 50.3 3.4 49.4 46.4 49.7 3.9 50.5 

51.4 49.8 29.6 52.2 50.7 35.3 
?? (, ? r, 1 1 7 ,-:: ,1 ? r, 1 7 

TOTAL 212 243 27 482 270 298 34 602 i=~·47 
'2 _ 

44 50.4 5.6 100 44.9 49.5 5.6 100 X =4.::,8 n.s n..5 
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T A B E L A 9 

TABULAÇÁO CRUZAVA VAS VARZA:VElS VE COR, SEXO E STATUS VOS ES..rrMULOS X OPÇAO 2 VO 
ITEM 1 SEGUNDO AS AMOSTRAS NEGRAS,ATRIBUfVA PELO EXPERIUENTAVOR (N=448) E AUTO

CLASSIFICAVA (N=328i 

1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL 

Es tímulo Br~U1co 100 96 16 212 74 70 12 156 

47.2 45.3 7.5 47.3 47.4 44.9 7.7 47.6 

44.8 49.2 53.3 44.3 50 52.2 

22.3 21.4 3.6 22.6 21.3 3.7 

Estímulo Negro 123 99 14 236 91 70 11 172 

52.1 41. 9' 5.9 52.71.52.9 40.7 6.4 52.4 
55.2 50.8 46.7 55.2 50 47.8 
27.5 22.1 3.1 27.7 21.3 3.4 

rarAL 223 195 30 448 165 140 23 328 :1-= 1. 02 

X 2= 1. 27 n.s 49.8 43.5 6.7 100 50.3 42.7 7 100 n.s 

Estímulo ~bsculino 109 105 I 13 232 87 78 13 178 

47 45.3 7.8 51.8 48.9 43.8 7.3 54.3 

48.9 53.8 60 52.7 55.7 56.5 

24.3 23.4 4 26.5 23.8 4 

Es tÚ:Julo Feminino 114 90 12 216 78 62 10 150 

5::.8 41.7 5.6 48.2 52 41.3 6.7 45.7 

51.1 46.2 40 47.3 44.3 43.5 
25.4 2 0.1 2.7 2:; . 8 I 11>.9 :; 

TOTAL 2~- 195 30 1448 165 140 -,- I'" 2 0.32 ~.) w.) X= 
2 

1. 90 X = n.s 49.8 43.5 6.7 100 50.3 42.7 7 n.s 100 

Estímulo Status AIt0 113 104 14 Z-' .)~ 87 79 11 177 

43.9 45 6.1 51.6 49.2 44.6 6.2 54 

50.7 53.3 46.7 52.7 56.4 47.8 

25.2 23.2 3.1 26.5 24.1 3.4 

Estílllc1l0 Status Baixo 110 91 16 217 78 61 12 151 

50.7 41.9 7.4 43.4 51. 7 4 0.4 i .9 46 

49.3 46.7 53.3 47.3 43.6 52.2 

2·1. (j 2 0.3 3.6 2:;.8 H.r. 3.7 

TO'L\1 ')7-

1

195 30 
7 

--.) 443 165 140 23 328 X-= 0.79 

/= O.tO n.s 49.3 43.5 6.7 100 50.3 42.7 i 100 n.s 

Ambas as amostras nuo apresentam signific5ncia em vari5vel alguma. 
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Na tabela 8, ambas a~ amo~t4a~ 64anca~, at4i6ulda pelo 
. . 

expe4imentado4 "e autocla~~i6Lcada, apresentam significincia e 

~nfase na resposta nQ 2 na variivel cor, denotando au~~ncia de 

impo4tância de te4 ou não te4 amizade, com forte ênfase no-estí-

mulo branco. 

Vale ressaltar que ambas as amostras apresentam fre~ 

qU~ncias de respostas altas e semelhantes nos nQ~. 1 e 2 para os 

estímulos negro e feminino, revelando ambigUidade de comportame~ 

to quando aparenta ser amigo e ao mesmo tempo demonstra aus~ncia 

de importância de ser ou não ser amigo. 
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T A B E L A 10 

TABULAÇÁO CRUZAVA VAS VARIÁVEIS VE COR, SEXO E STATUS VOS ESTrMULOS X OpçÁO 3 VO 
ITEM 1 SEGUNVO AS AMOSTRAS BRANCAS. ATRIBUfvA PELO EXPERI~ENTAVOR (N=482) E AUTO

CLASSIFICAVA (N=60Z) 

1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL 

Estímulo Branco 131 52 73 256 153 61 98 312 

51. 2 20.3 28.5 53.1 49 19.6 31.4 51.8 

54.1 46.8 56.6 53.1 42.7 57. :. 

27.2 10.8 15.1 25.4 10.1 16.3 

Estímulo Negro 111 59 56 226 135 82 73 290 
49.1 26.1 24.8 46.9 46.6 28.3 25.2 48.2 

45.9 53.2 43.4 46.9 57.3 42.7 

23 12.2 11.6 22.4 13.6 12.1 

TOTAL 242 111 129 482 288 143 171 602 X 2" 7.1 
X2= 2.48 n.s 50.2 23 26.8 100 47.8 23.8 28.4 100 s- 0.02 

Estímulo ~bscu1ino 131 55 47 233 154 66 67 287 

56.2 23.6 20.2 48.3 53.7 23 23.3 47.7 

54.1 49.5 36.4. 53.5 46.2 39.2 

27.2 11.4 9.8 25.6 11 11.1 

Estímulo Feminino 111 56 82 249 134 77 104 315 

44.6 22.5 32.9 51. 7 42.5 24.4 33 52.3 

45.9 50.5 63.6 46.5 53.8 60.8 
23 11.6 17 22. :. 12.8 17.3 

TOTAL 242 111 129 482 288 143 171 602 2 = 8.95 X 
x2= 10.64 s= 0.05 50.2 23 26.8 100 47.8 23.8 28.4 100 s= 0.01 

Es tLnulo Status Alto 123 45 76 244 142 57 99 298 

50.4 13.4 31.1 50.6 47.7 19.1 33.2 48.5 

50.8 40.5 58.9 49.3 39.9 57.9 

25.5 9.3 15.8 23.6 9.5 16.4 

EstImulo Status 119 66 53 238 146 86 72 304 
Baixo 50 27.7 22.3 49.4 48 28.3 23.7 5 0.5 

49.2 59.5 41.1 50.7 60.1 42.1 

24.7 13.7 11 24.3 14.3 12 

TOTAL 242 111 129 482 288 14 :; 171 602 X 2= 10.14 
2 = S.l s= 0.0: 5 0.2 7- 2(1. S 100 47.8 23.S 28.4 100 s= 0.01 X '- ,) 
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TABELA 17 

TABULACAO CRUZAVA VAS VARIÃVEIS DE COR, SEXO E STATUS VOS ESTrMULOS X OpçÃO 3 VO 
ITEM 1 SEGUNVO AS AMOSTRAS NEGRAS, ATRIBUTvA PELO EXPERIMENTAVOR (N-448) E AUTO
CLASSIFICAVA (N-328) 

± 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL 

Estímulo Branco 79 43 90 212 57 34 65 156 

37.3 20.3 42.5 47.3 36.5 21.8 41.7 47.6 

50.3 39.1 40.7 51.4 43.6 46.8 

17.6 9.6 20.1 17.4 10.4 19.8 

Estímulo l\cgro 78 67 91 236 54 44 74 172 

33.1 28.4 38.6 52.7 31.4 25.6 43 52.4 

49.7 60.9 50.3 43.6 56.4 53.2 
17.4 15 20.3 16.5 13.4 22.6 

TOfAL 157 119 181 448 111 78 139 328 l= 1.17 ., 
X~= 3.97 n.s 35 24.6 40.4 100 33.8 23.8 42.4 100 n.s 

Estírr:u10 i>bscu1ino 90 51 91 .,-., 
~.)- 67 40 71 173 

33.8 22 39.2 51.8 37.6 22.5 39.9 54.3 

57.3 46.4 50.3 60.4 51. 3 51.1 

20.1 11.4 20.3 20.4 12.2 21.6 

Es tíniul0 Feminino 67 59 90 216 44 38 68 150 

31 27.3 41. 7 48.2 29.3 25.3 45.3 45.7 

42.7 53.6 49.7 39.6 48.7 48.9 

15 13.2 20.1 13.4 11.6 20.7 
., 

TOfAL 157 110 181 448 111 78 139 328 X~= 2.51 
Z 

OI: = 3.39 n.s 35 24.6 40.4 100 33.8 23.8 42.4 100 n.s 

Estímulo Status Alto 82 52 97 231 63 40 74 177 

35.5 22.5 42 51.6 35.6 2L.6 41.8 54 

52.2 47.3 53.6 56.8 51. 3 53.2 

18.3 11.6 21. 7 19.2 12.2 22.6 

Es -.:ímu10 Status KJ.ixo 75 58 8c, 217 48 38 65 151 

34.6 26.7 33.7 il8.4 31.8 25.2 43 46 

47.3 I 52.7 46.4 43.2 48.7 46.8 

1~ 12.9 13. S 1<1.ü l1.ü 19.8 

TOL\L 157 110 181 HS 111 78 1"0 .) - 32S X2: 0.60 

2= 1.14 n.s 35 24.6 4 0.4 1UO 33.8 23. S 42.4 100 . n. S 

Ambas as amostraS nao apresentam significancia em vari5ve1 alguma. 
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Na tabela lQ, a amostra branca, atribuída pelo experi

mentador, aQe~ta a ausência de relacionamento nas variáveis de 

sexo e status, enfatizando o estímulo masculino. Apresenta dife

rença sig~ificativa nestas variáveis de sexo e status. 

A amostra branca, autoclassificada aceita ausência de 

rélacionamento nas variáveis de cor, sexo e status, com ênfase, 

ligeiramente menor, nos estímulos branco e masculino. -Apresenta 

diferença significativa nas três variáveis. 
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ITEM 2 -Jtabela 12): 

EM SUA OPINIÃO ESTA PESSOA EM RELAÇÃO AO CLUBE ONDE VOC~ FOSSE 

SCCIO(A): 

1, 2 ou 3 : freqUentaria como companheira pessoal 

I - aceitação da freqUência como companheira pessoal 

3 - rejeição da freqUência como companheira pessoal 

2 - ausência de importância de tê-la ou não como companheira 

pessoal do clube 

1, 2 ou 3 : freqüentaria como alguém desconhecida de voce 

I - aceitação da freqUência como alguém desconhecida de você 

3 - rejeição da freqUência como alguém desconhecida 
~ 

de voce 

2 - ausência de importância de tê-la ou não como desconhecida 

de você no clube 

1, 2 ou 3 : nao seria freqUentadora 

I - aceitação da ausência como freqUentadora 

3 - l"ejeição da ausência como freqUéntadora 

2 - ausência de importância de tê-la ou não como freqUentadora 
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T A B E L A 12 

lTE~! 2 

~ TOTAL 
BRA.\CA t\1:CAA BHA. '\CA AtrrO- t-.'EGM AlIfO-
ATIUBUTDA ATIUBUrDA CLASSlFI CADA CLASS I FI CADA 

ESü\LAS I f q f \ f \ f q f \ . . 
123 326 35.1 143 29.7 183 40.8 185 - I .,0.7 14l 43 
132 53 5.7 17 3.5 36 8 29 4.8 24 7.3 
213 li5 18.8 100 20.7 75 16.8 117 19.4 58 17.7 
231 41 4.4 14 2.9 27 6 22 -- ., .,. , 19 5.8 
312 130 14 73 15.2 57 12.8 3D 14.3 44 13.4 
321 205 22 135 28 70 15.6 163 27.1 42 12.8 

1

747 482 -1<lS 602· 328 
N/~ 100 51.8 100 48.2 100 64.7 100 35.3 100 80.32 

ESCALAS J1 

123 3Z0 43.6 143 36.5 183 51. 5 185 38 141 54.2 

213 175 23.4 100 25.5 75 21.1 117 24 58 22.3 

231 41 5.5 14 3.6 27 7.6 22 4.5 19 7.3 

321 205 27.5 135 34.4 70 19.8 163 33.5 42. 16.2 

7·tI 302 355 487 200 
N/~ 80.32 100 8:;'.32 100 79.24 100 80.90 1UO 79.27 100 

ESC-\L\S J2 

312 130 19 73 21. 9 57 16.2 86 20.6 44 16.5 
,-, 
~.)~ 53 7.7 17 5.1 36 10.3 29 i 24 9 

123 326 47.7 143 42.9 183 52.1 185 44.4 141 52.8 

213 175 25.6 100 30.1 75 21.4 117 2S 53 21. 7 

N/', lOS' 
1

333 351 417 267 

100 lUO 78.34 100 69.27 100 S1.40 100 73.54 69.0S 

ESC.\U\S J3 

1-' .)- S3 12.4 17 7.1 36 18.9 29 9.7 24 14.3 

312 130 30.3 73 30.5 57 30 S6 28.7 44 26.2 

321 205 47.8 135 56.5 70 36.S 163 54.3 42 25 

231 41 9.5 14 5.9 27 14.3 22 7.3 58 34.5 

429 239 190 300 16S 
~/~ 

42.41 100 49.S3 100 51.L2 100 46.12 100 49.58 100 
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Nas E~Qala~ J do item 2; F~eqaenta~~a o Qlube Qomo Qom 

panhe~~o (aI pe~~oal; 6~eqaenta~~a Qomo alguém de~QonheQ~do (aI 

de VOQê e não ~e~~a 6~eqaentado~ (aI; as combinações preferidas 

pelas amostras total, brancas atribuída pelo experimentador e 

autoclassificada foram em ordem decrescente de preferência, 123, 

321 e 213. A amo~t~a total (930) apresenta 57% (53U - soma das 

freqUências das combinações 1~3, e 3~1, dividida pelo N total) 

de respostas de au~ênQ~a de ~mpo~tânQ~a de ~e~ ou não ~e~ 6~e

qaentado~a de~QonheQ~da as figuras-estímulo, revelando ambigUi

dade de comportamento, porque uma parte da "amostra as aQe~ta e 

~eje~ta Como freqUentadora conhecida do clube, e a outra parte 

como au~ente e p~e~ente da freqUência do clube, ao colocar em 

primeiro lugar de freqUência o n9 2; 54% (507 - soma das fre-

qUência das combinações l2l e 2ll, dividida pelo N total) de res 

postas ~eje~tando a au~ênQ~a da 6~eqaênQ~a do "Qlube das figura! 

estímulo, ao colocar em segundo lugar de freqUência o n9 3; 41% 

t37q - soma das freqUências das combinações !23 e !32, dividida 

pelo N .total) de respostas que aQe~tam as figuras-estímulo como 

freqUentadoras conhecidas do clube ao colocar em terceiro lugar 

de freqUência o n9 1. 

"A amo~t~a b~anQa, at~ibulda pelo expe~imentado~ (482), apresen

ta 58% (278 - soma das combinações 1~3 e 3~1,dividida pelo N 

total desta amostra) de respostas de au~ênQia de ~mpo~tâHQ~a de 

6~eqaenta~ ou não Qomo de~QonheQida do Qlube as figuras--estímu-

10, comportamento ambíguo, quando uma parte da amostra aQeita e 

~ejeita o estímulo como freqUentador conhecido do clube, enquan

to a outra parte da amostra ~eje~ta e aQeita o estímulo como não 
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freqUentador do cluhe 1 colocando em primeiro lugar de freqUên

cia o n9 2; 5al l243 - soma das freqUências das combinações 123 

e 2ll, dividida pelo N total desta amostra} de resposta ao ~e

jeltan a ausência corno freqUentadoras do clube as figuras-esti

mulo, colocando em segundo lugar de freqUência o nQ 3; e 43% 

(208 - sorna das freqUências das combinações l12 e l2l, dividida 

pelo N total desta amostra) de respostas que nejeltam as figu

ras estímulo corno freqUentadoras conhecidas do clube, colocando 

tamb~m o nQ 3 em terceiro lugar de freqUência. 

A amo~t~a 'b~dnea, autoela~~161eada (6021, apresentada 58% (348 

- soma das freqUências das combinações 1~3 e 3~1, dividida pelo 

N total desta amostra) de respostas de au~ênela de lmpo~tânela 

de ~en ou n~o ~e~ 6~eqaentado~a de~eonheelda do elube as figu

ras-estimulo, comportamento ambiguo, quando parte da amostra a

eelta e nejelta o estímulo corno freqUentador conhecido do clube, 

enquanto a outra parte da amostra nejelta e aeelta o estímulo 

corno nao freqUentador do clube, colocando em primeiro lugar de 

freqUência o nq 2; 50% (302 ~ sorna das freqUências das combina

ções l2l e 213, dividida pelo N total desta amostra) de respos

tas ~ejeltando a ausência corno freqUentadora do clube as figu

ras-estímulo, ao colocar em segundo lugar de freqUência o nQ 3; 

e 41% (249 ~ soma das freqUências das combinações l12 e l2l, di 

vidida pelo N total desta amostra) de respostas que ~ejeltam as 

figuras-estímulo corno freqUentadoras conhecidas do clube, ao co 

locar tamb~m o nq 3 em terceiro lugar de freqUência. 

A amo~tna neg~a, at~lbuZda pelo expe~lmentado~ (4481, apresenta 

58% (258 - sorna das freqUências das combinações l2l e 213 divi

dida pelo N total desta amostra) de reSDostas ao ~ejelta~ a au

sência corno freqUentadora do clube das figuras-estímulos, colo-
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cando em primeiro lugar de freqUência o nq 3; 56% (253 - soma -

das freqUências das combinações 123 e 3~l, dividida pelo N to

tal desta amostra) de respostas de au~ên~~a de impo~tân~~a de 

ser ou não freqUentadora desconhecida do clube, comportamento 

ambíguo, quando uma parte da amostra a~eita e ~eje~ta o estÍmu 

lo como freqUentador conhecido do clube, enquanto a outra parte 

da amostra ~ejeita e a~e~ta o estímulo como não freqUentador do 

clube, colocando em segundo lugar de freqUência o n9 2; e 49% 

(219 - soma das freqUências das combinações 123 e !32, dividida 

pelo N total desta amostra) de respostas ao a~e~ta~ as figuras 

estímulo como freqUentadoras conhecidas do clube, colocando em 

terceiro lugar de freqUência o n9 1. 

A amo~t~a neg~a, auto~la~~~6~~ada (3281, apresenta 61% [199- 50 

ma das freqUências das combinações l2l e 213, dividida pelo N 

total desta amostra) de respostas de ~eje~ção da ausência dos es 
~ . 

tlmulos como freqUentadores do clube, ao colocar em primeiro lu 

gar de freqUência o n9 3; 56% (183 - soma das freqUências das 

combinações ll3 e 3ll, dividida pelo N total desta amostra) de 

respostas da au~ên~~a de ~mpo~tãn~~a dos estímulos serem ou nao 

freqUentadores desconhecidos do clube,comportamento ambíguo, 

quando uma parte da amostra a~e~ta e ~eje~ta como freqUentador 

conhecido do clube, enquanto a outra parte da amostra ~eje~ta 

ou a~e~ta o estímulo como não freqUentador do clube, ao colocar 

em segundo lugar de freqUência o n9 Zi e 50% (156 - soma das 

freqUências das combinações !23 e 132, dividida pelo N total des 

ta amostra) de respostas de a~e~tação dos estímulos como fre-

qUentadores conhecidos do clube, ao colocar em terceiro lugar 

de freqUência c·nº 1. 
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Quanto aos critérios de escolha relacionados às variá-

veis de cor, sexo e status, encontram-se mais detalhados nas 

tabelas 13 a 18, através do chi-quadrado. 

Excetuando-se a amostra negra autoc1assificada que oQ 

ta levemente pelas E~caia~ J 2, as demais amostras apresentam nÍ 

tida preferência pela E~caia~ JJ' Vale ressaltarq~e,aamostra ne 

gra, atribuída pelo experimentador,possui percentual mínimo su 

perior nas E~caia~ J 1 em relação às E~caia~ J 2 , 
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TAS E L A 13 

TABULAÇÃO CRUZAVA VAS VARIÁVEIS DE COR., SEXO E STATUS VOS ESTTI.!ULOS X orçÃJ 1 Da 
ITEM 2 SEGUNDO AS AMOSTRAS BRANCAS, AT~r3UrVA PELO EXPE~rMENTAVO~ (N=482)E AUTO 
CLASSIFICADA (N=60Z) 

1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL 

Estímulo Branco 78 55 p-~.) 256 102 67 143 312 

30,S 21,5 48 53.1 32.7 21. 5 45.8 51. 8 

48.8 48.2 59.1 47.7 43.2 57.4 

16.2 11.4 25.5 16.9 11. 1 23.8 

Es tínkll0 ~cgro 82 59 85 22 tI 112 72 106 290 

36.3 26.1 37.6 46.9 38.6 24.8 36.6 48.2 

51.3 51.8 40.9 52.3 51.8 42.6 
17 12.2 17.6 1 R. 6 12 17.6 

.., 
TOTAL 5 0.10 160 114 203 482 214 139 249 602 X-= 5.35 

X2= 5.33 (0.07) 33.2 23.7 43.2 100 35.5 23.1 41.4 100 5<0.10 
(fl n~) 

Estímulo ~b.sculino 74 60 99 233 99 70 118 287 

31.3 25.8 42.5 48.3 34.5 24.4 41.1 47.7 

46.3 52.6 47.6 46.3 50.4 47.4 

15.4 12.4 2 0.5 . 16.4 11.6 19.6 

Es t lmu10 Feminino 86 54 109 1249 115 69 131 315 

34.5 21. 7 43.8 51. 7 36.5 21.9 41.6 52.3 

53.8 47.4 52.41 53.7 49.6 52.6 

li.8 11.2 2~.(í 19.1 11 . S 21 .8 
" 

TOTAL 160 114 208 432 214 139 249 602 X~= 0.58 
2 

= 1.17 33.2 23.7 43.2 100 3:;.5 23.1 41.4 100 X n.s n.s 
I 

Estímulo Status Alto 95 63 86 244 122 76 100 298 

38.9 25.8 35.2 50.6 40.9 25.5 33.6 49.5 

59.4 55.3 41.3 57 5 ... 7 40.2 

19.7 13.1 17.8 20.3 12.6 16.6 

Estí:nlllo Status B~Li.xo 65 51 122 238 92 63 149 304 

27.3 21. 4 51. 3 49.4 30.3 20.7 49 50.5 

4 0.6 4·L 7 58.7 43 45.3 59.8 

13.5 1fl.6 :: 5.3 15. :; 10.5 24.8 
.., 

TOTAL 160 lU 208 482 214 139 249 602 x-= 15 , 
X -= 13 s= 0.001 33. :: 23.7 43.2 35.5 23.1 41.4 100 s= 0.001 
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TABULAÇÃO CRUZAVA VAS VARIÁVEIS VE COR, SEXO E STATUS VOS ESTr.lfULOS X OpçÃO /1 
VO ITEM 2 SEGUNVO AS AMOSTRAS N[GRAS, ATRISuTvA PELO EXPERIMENTAVOR (N=448) E 
AUTOCLASSIFICAVA (N=328) 

1 2 3 TOTAL 1 Z 3 TOTAL 

Estímulo Br;1n,:o 91 49 72 212 67 37 52 156 

42.9 23.1 34 47.3 42.9 23.7 33.3 47.6 

41.6 48 56.7 40.6 48.1 60.5 

20.3 10.9 16.1 20.4 11.3 15.9 

Es trE~~lo ,'\cgro 128 53 5S 236 98 40 3'; 172 

S4.2 22.5 23.3 52.7 57 23.3 19.8 52.4 

53.4 52 43.3 59.4 51. 9 39.5 

"R h 11 ~ 12.3 29.9 12.2 10.4 . 
X2= TOTAL 219 102 1127 448 165 77 86 328 8.95 

') 

X-=7.4;: s= 0.02 4~L 9 22.8 28.3 100 50.3 23.5 26.2 100 s = 0.01 

b tíli!1I10 ~las(:lIlir.o 115 53 64 232 90 43 45 178 

49.6 22.8 27.6 51. 8 5G.6 24.2 25.3 54.3 

52.5 52 50.4 54.5 55.8 52.3 

25.7 11.8 14.3 27.4 13.1 13.7 

Estilllul0 ·fc:;ünino 104 49 63 216 75 34 41 150 

48.1 22.7 29.2 4S .2 50 22.7 27.3 45.7 

47.5 48 49.6 45.5 4<t.2 47.7 
~ - ') ,: .. "'1. __ 1 n. ') i·) . 1 22.9 10.4 1 :; • 5 

TO l.-\.L 219 102 127 -+48 165 77 86 323 2 
= 0.21 X 

X2_ () 1 C; 
n '" 4S.9 2~.~ 2 K .3 100 SO.3 23.5 26.2 100 n.~ 

Estímulo St;1tllS Alto 113 57 61 231 S6 44 47 177 
, 48.9 24.7 20.4 51.6 48.6 24.9 26.6 54 

51.6 55.9 43 52.1 57.1 54.7 

25.2 I 12.7 13.6 26.2 13.4 l-i.3 

EstíllllllJ St:;tus B:lÍxo 106 45 66 217 79 33 39 151 

48.8 2 0.7 30.4 48,4 52.3 21. 9 25.8 46 

48.4 44.1 52 47.9 -+ 2.9 45.3 

"2 " • 7 1 O 1·1.7 24.1 10. 1 11.9 
'7 

TOT.-\L 219 102 127 :\48 165 77 Só 328 )(= 0.5ó 
? 

48.9 22.8 28.3 100 50.3 23.5 2 (). 2 n.s X-= 1.·10 !l.S 

159 
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Na tabela 13, ambas as amostras brancas neje~tam as v~ 

rláveis de cor e status, onde apresentam significância, com mui 

ta ênfase nos estímulos branco e de status baixo. 

Vale ressaltar, ainda, que os estímulos negros e de 

status alto, recebem destas amostras, freqUências altas e seme

lhantes nos nQ~. 1 e 3, revelando 8mbigUidade de comportamento 

ao aQe~tá-fo~ e neje~tá-fo~ como companheiros de clube. 

Na tabela 14, ambas as amostras negras ace~tam a variá 

vel cor, a qual apresenta diferença significativa, com muita ên

fase de estímulo negro como companheiro de clube. 
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T A B E L A 15 

TABULAÇÃO CRUZADA DAS VARI~VEIS DE COR, SEXO E STATUS DOS ESTfMULOS X OpçÃO t 

DO ITEM 2 SEGUNDO AS AMOSTRAS BRANCAS, ATRIBUfvA PELO EXPERIMENTAVOR (N=482) E 
AUTOCLASSIFICAVA (N=50Z) 

1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL 

Es tíI~ul0 Branco 93 148 15 256 103 182 27 312 

36.3 57.8 5.9 53.1 33 53.3 8.7 51.8 

53.8 53.2 48.4 50.7 52.3 52.9 

19.3 30.7 3.1 17.1 30.2 4.5 
Estímulo Negro 80 130 16 226 100 166 24 290 

35.4 57.5 7.1 46.9 34.5 57.2 8.3 48.2 

46.2 46.8 51.6 49.3 47.7 47.1 
1 (í.fi ., -, 

- I 3.'i 16.6 27.ó 4 
. ? 

TOfAL 173 278 31 482 203 348 51 602 X-= 0.15 ., 
X~= 0.31 n.s 35.9 57.7 6.4 100 33.7 57.8 8.5 100 n.s 

Estímulo :>bsculino 92 '-7 ~.)- 9 .,--
~.).) 103 163 21 287 

39.5 56.7 3,9 48.3 35.9 56.8 7.3 47.7 

53.2 47.5 29 50.7 46.8 41.2 

19.1 27.4 1 :9 17.1 27 .1 3.5 

Estímulo Feminino 81 146 22 249 100 135 30 315 

32.5 53.6 8.8 51.7 31.7 58.7 9.5 52.3 

46.8 52.5 71 49.3 53.2 58.8 

H 8 ,fl , .:\ (, 1 li (, ,I) 7 c; 

TOTAL 173 278 31 482 203 34S 51 002 X2= 1.72 
? 

X-= ó.33 :;= 0.04 35.9 57.7 6.4 100 33.7 57.8 8.5 100 n.s 

Es tr:!lt .. Jo S:~ tus A.!. to 97 130 17 244 I" ? 
~~- 157 29 298 

39.8 53.3 7 50.6 37.6 52.7 9.7 49.5 

56.1 46.8 54.8 55.2 45.1 56.9 

20.1 27 3.5 18.6 26.1 4.8 

E:;tíI;l~llo Status Búxo 76 148 H 238 91 191 22 304 

31.9 62.2 5.9 49.4 29.9 6:: .8 ~ ? 
/ . - 5 0.5 

43.9 53.2 45.2 44.8 5L 9 43.1 

] S. 8 30.7 2.9 1 5 . ] .; 1 .7 :'t.7 

TOTAL, 173 '73 31 482 203 13-lS 51 1602 X2= 6.40 ., 
X-= 3.93 n.s 3 S. 9 57.7 6.4 100 -- 7 r -7 8 8.5 s= 0.04 .).).. :> .. 
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T A B E L A 16 

TABULAÇÃO CRUZAVA DAS VARIÃVEIS DE COR, SEXO E STATUS VOS ESTrMULOS X OpçÃO Z 
VO lTE,\{ 2 SEGUNVO AS AMOSTRAS NEGRAS, ATRP3UfVA PELO EXPERI/.!ENTAVOR (,1.1=448) E 

AUTOCLASSIFICAVA (N=3Z8) 

1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL 

Es tÍI:lu10 Brélnco 60 113 34. 212 50 84 22 156 

28.3 55.7 16 47.3 3 Z .1 53.8 14.1 47.6 

45.5 46.6 54 49 45.9 51.2 

13.4 26.3 7.6 15.2 25.6 6.7 

Estímulo ;\cgro 72 135 29 236 52 99 21 172 

30.5 57.2 12.3 52.7 30.2 57.b 12.2 52.4 

54.5 53.4 46 51 54.1 48.8 

16.1 3 0.1 6.5 15.9 30.2 6.4 

TOTAL 132 1253 63 ,I.J S 102 183 
7 

2 
43 323 . X-= 0,51 

X = 1. 35 n.s 29.5 56.5 14.1 100 31. 1 55. S 13 .1 100 n.s 

Estímulo ~\;lsculino 69 127 36 232 58 96 24 178 

29.7 54.7 15.5 51. 8 32.6 53.9 13.5 54.3 

5~.3 50.2 57.1 56.9 52.5 55.8 

15.4 28.3 8 17.7 29.3 7.3 

Es tímu10 Ferr.inino 63 126 27 216 44 87 19' 150 

29.2 54.7 15.5 48.2 29.3 58 12.7 45.7 

47.7 50.2 57.1 43.1 47.5 44.2 

H.l 28.3 8 13.4 26.5 5. S 
7 

TOTAL 132 1253 b3 H3 102 lS3 43 32S X-= 0.52 
~ 

:c= 0.9:1 n.s "29.5 :;6.5 14.1 100 31. 1 55.8 13.1 100 n·.s 

Es:ímul0 Stotus Alto 73 127 31 231 58 100 19 177 

31.6 55 13.4 51. 6 32.8 56.5 10.7 54 

55.3 50.2 49.2 56.9 54.6 44.2 

16.3 28.3 6.9 17.7 30.5 5.8 

Estímulo St3tus BoLxo 59 126 32 2li H 83 7 ., 
-" 151 

4-L 7 49.8 50.S 48.4 29.1 55. 15. ') 46 

13.2 2S .1 7.1 43.1 45.4 55.8 
13.4 25.3 7.3 

7 

TOTAL 1-~ .)- 253 63 4-18 102 183 43 328 X-= 2.03 
7 

X-= 1.07 n.s 29.5 5 (, . 5 14.1 100 31.1 55. S 13.1 100 n.s 

i\lilb;rs as amostras Ilao apresentam sigin[ic?ll1cia em vari::ível alguma. 
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Na tabela 15 a amostra branca,atribuída pelo experime~ 

tador,coloca com muita ên6a~e a resposta no ng 2 na variável de 

sexo, enfatizando a au~ên~~a de ~mpo~tân~~a de 6~eqU~nta~ ou nao 

o ~iube ~omo de~~onhe~~do,o estímulo feminino,onde apresenta siR 

nificância. 

A amostra branca,autoclassificada,apresenta,com ênfase 

a au~ên~~a de ~mpo~tân~~a de 6~eqUenta~em ou não o ~iube ~omo de~ 

~onhe~~do,o estímulo de status baixo, onde apresenta significân

cia. 
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TABELA 17 

TABULAÇÃO CRUZAVA VAS VARIÁVEIS DE CO~, SEXO E STATUS VOS ESTrMULOS X OpçÃO 3 
VO ITEM 2 SEGUNVO AS AMOSTRAS BRANCAS,ATRI3~rVA PELO EXPERIME~TAVOR (N=482) E 
AUTOCLASSIFICAVA (N=60ZJ 

1 2 3 TOTAr.! 1 2 3 TOTAL 

E:;tílilu10 Br::wco 85 53 118 256 107 63 142 312 

33.2 20.7 46.1 53.1 34.3 20.2 45.5 51.8 

57 58.9 48.6 57.8 54.8 47 

17.6 11 24.5 17.8 10.5 23.6 

btímu10 ~cgro 64 37 125 2Zó 78 52 160 290 

28.3 16.4 55.3 46.9 26.9 17.9 55.2 48.2 

43 41.1 51. 4 42.2 45.2 53 

n.:'> 7.7 25.9 1:' 8. Ó 26.6 

TOI.<\1 149 90 243 482 185 115 302 602 1-= 5.87 
2 4.15 30.9 18.7 x= n.s 50.4 100 30.7 19.1 50.2

1
100 s= 0.05 

Es tímulo ~~sculino 67 41 125 233 85 54 148 237 

28.8 17.6 53.6 4S.3 29.6 18.8 51.6 47.7 

45 45.6 51.4 45.9 47 49 

13.9 B.5 25.9 14.1 9 24.6 

Estímulo Fcminino 82 49 118 2~9 100 61 154 315 

32.9 19.7 47.4 51. 7 31.í 19.4 48.9 52.3 

55 54.4 48.6 54.1 53 51 

17 10.2 2·), 5 lei.6 10.1 25.6 

TOHL 
? 

149 I 90 243 432 185 115 1320 602 x~= 0.46 

/= 1.89 n.s 30.9 1 S. 7 50.4 100 30.7 19.1 50.2 100 n.s 

btímulo SWtus Alto 52 51 141 244 64 65 169 293 

21. 3 20.9 57.8 50.0 21. 5 21. 8 56.7 49.5 

34.9 5G.7 58 34.6 56.5 56 

10.8 10.6 29.3 10.6 10.8 L 8.1 

Estímulo St~tus Il:üxo 97 39 102 238 121 50 133 304 

40.8 16.4 42.9 :) 9.4 39.8 16.4 43.8 50.5 

65.1 43.3 42 65.4 43.5 4-1 

2 O. 1 S. 1 21.2 2 0.1 s .. ) 22. 1 

11 S 5 602 
., 

TO-;'/J~ 149 90 243 482 115 30: X~= 23.75 ., 
X~= 21. :;S s= D.ODO s= 0.000 
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TABELA 18 

TA5ULAÇ~0 CRUZAVA VAS VARI~VEIS VE COR, SEXO E STATUS VOS ESTfMULOS X OpçÃO 3 
VO ITEM 2 SEGUNVO A~ AMOSTRAS. NEGRAS, ATRIBUfvA PELO EXPERIMENTAVOR (N=448J E 
AUTOCLASSIFICAVA (N=3281 

1 2 3 I TOTAL 1 2 3 TOTAL 

Es t1Jnu1o Branco 62 44 106 212 40 34 82 156 

29.2 2 0.8 50 47.3 25.6 21. S 52.6 47.6 

63.3 47.8 41.1 64.5 50.7 41.2 

13.8 9.S 23.7 12.2 10.4 25 

Estímulo Negro 36 48 152 236 22 33 117 172 

15.3 20.3 64.4 52.7 12.8 19.2 68 52.4 

36.7 52.2 58.9 35.5 49.3 58.8 

8 10.7 33.9 6.7 10.1 35.7 

. TOTAL 98 92 258 448 67 I 67 199 1328 X2= 10.64 

i= 1·\'03 s= 0.001 21.9 2 0.5 57.6 100 18.9 20.4 60.7 100 s= 0.005 

Estíl~.ulo ~!asculino 48 52 132 r? .)~ 30 39 109 178 

20.7 22.4 56.9 51. 8 16.9 21.9 61. 2 5·L3 

49 56.5 51. 2 48.4 58.2 54.8 

10.7 11.6 29.5 9.1 11. 9 33.2 

Es tlr.1u1o Feminino 50 40 126 216 32 28 90 150 

23.1 18.5 58.3 48.2 21.3 18.7 60 45.7 

51 43.5 4 S . S 51.6 41.8 45.2 

11.2 8.9 28.1 9.8 8.5 27.4 

TOTAL 98 92 25S 448 62 67 199 328 
? x-= 1. 30 

? 
X"'= 1.1 S n.s 21.9 :: O. S 57.6 100 18.9 20.4 60.7 100 n.s 

Estínu10 Status Alto 45 47 139 231 33 33 111 1177 

19.5 20.3 60.2 51. 6 18.ó 18.ó 62.71 54 

45.9 51. 1 53.9 53.2 49.3 55.8 

10 10.5 31 10.1 10.1 33.8 

Estímulo Status Baixo 53 45 119 29 34 88 151 151 

24.4 2 0.7 5-1.8 48.4 19.2 22.5 58.3 46 

54.1 48.9 46.1 46.8 50.7 44.2 

11. R lO 26.6 8. S 10.4 26.8 

TOrAL 98 92 258 4-lS 62 67 199 3'28 X2= 0.8S 
? 

2 O . 5 57.6 100 18.9 20.4 60.7 100 X-= 1. 81 n.s 21. 9 n.s 
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Na tabela 17, ambas as amostras brancas ~eje~tam a au

sência da variável status corno freqUentadora do clube, com muita 

tendência no status alto, que apresenta significância altíssima 

nestas amostras. 

A amostra branca autoclassificada ~eje~ta também o es

tímulo negro corno ausente do clube, apresentando a variável cor 

.significância. 

Na tabela 18, ambas as amostras negras ~eje~tam forte

mente a ausência do estímulo negro do clube, com diferenças sig

nificativas em ambas as amostras. 
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ITEM 3.(tabe1a 19): 

EM SUA OPINIÃO ESTA PESSOA EM RELAÇÃO AO LOCAL ONDE VOCt MORA: 

1, 2 ou 3:moraria no mesmo prédio 

I - aceitação como moradora do mesmo prédio 

3 - rejeição como moradora do mesmo prédio 

2 - ausência da importância de tê-la ou não como moradora do mes 

mo predio. 

1, 2 ou 3:moraria na mesma rua 

I - aceitação como moradora da mesma rua 

3 - rejeição como moradora da mesma rua 

2 - ausência de importância de tê-la ou nao como moradora da mes 

ma rua 

1, 2 ou 3: moraria em outro lugar 

I - aceitação corno moradora em outro lugar 

3 - rejeição corno moradora em outro lugar 

2 - ausência de importância de tê-la ou não como moradora em ou

tro lugar. 
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T A B [ L A 19 

ITEM 3 

~ 
BRA-';CA NEGRo\ BRo\:"lCA AlITO- NEGRA AlJfO-

TOTAL AT1UilUrDA ATRIBUrDA CLASSIFICADA CLASS I FI CADA 
ESC~\S I f • f • f ~ f q f \ , , , 

123 251 27 126 26.2 125 27.9 156 25.9 95 29 

132 10 1.1 4 0.8 6 1.3 6 0.9 4 1.2 
213 189 20.3 91 18.9 98 21. 9 123 20.5 66 20.1 
231 47 5.1 18 3.7 29 6.5 22 3.7 25 7.6 
312 105 11. 3 S9 12.2 46 10.3 69 11.5 36 II 
321 328 35.2 184 38.2 14.t 32.1 226 37.5 102 31.1 

930 482 448 602 328 
N/'~ 

100 100 5Ul 100 43.2 100 64.7 100 35.3 100 

ESCALAS Jl 

123 251 30.3 126 30.1 125 31.6 156 29.6 95 33 
213 1S9 23.2 91 21.7 98 24.7 123 23.3 66 22.9 
231 47 5.8 18 4.3 29 7.3 22 4.2 25 S.7 

321 328 40.2 184 43.9 144 36.4 226 42.9 102 35.4 

8::'5 419 396 527 288 
N/~ 87.63 100 86.92 100 8S.39 100 87.54 100 87.30 100 

ESCALAS J2 

312 105 13.9 59 21.1 46 16.7 69 19.5 36 17.9 
1-' .)- 10 1.8 4 1.4 6 2.2 6 1.7 4 1.9 

123 251 45.2 12(, 45 125 45.5 15(, 44.1 q-.) 47.4 

213 189 34.1 91 32.5 93 35.6 P' -.) ~4.7 66 32.8 

555 230 275 354 201 
~/', 59.07 100 58.00 100 61. 38 100 58.30 100 61. 28 100 

ESCbl...-\S J3 

1-' .). 10 2.1 4 1.5 6 2.7 6 1.9 4 2 

312 lOS 21.4 59 7~ -.1....) 46 20.4 69 21. 4 36 21. 5 

321 328 66.9 18.t 69.4 1~4 64 226 70 102 61.5 

231 47 9.6 18 6.8 29 12.9 22 6.S 25 15 

.t90 265 ~," .:.. .... .:> "?-.)-.) 165 
N/'~ 52.68 100 54.97 100 50.22 . -100 . 53.65 100 50.91 100 
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Os resultados das cinco amostras l nas E~~ala~ 1, do 

item 3: Monania no me~mo pn~dio, monania na me~ma nua e monania 

em outno lugan; escolheram com nítida preferencia em ordem de

crescente as combinações 321 e 123, imagens de espelho uma da 

outra, acarretando ambigUidade de respostas, e 213. 

A amo~tna total 19301 apresenta 62% [579 - soma da~ 

freqUencias das combinações 1~3 e 3~1, dividida pelo N total)de 

respostas de au~~neia de impontaneia de ~en ou n~o monadona da 

me~ma nua as figuras-estímulo, revelando ambigUidade de compor

tamento, porque parte da amostra as a~eita e nejeita como mora

doras do mesmo prédio, enquanto a outra parte da amostra as ne

jeita e aeeita como moradoras em outro lugar, colocando em pri

meiro lugar de freqUencia o n9 2; 47% [440 - soma das freqUên

cias das combinações 12l e 21l, dividida pelo N total) de res

postas nej(J---i;tando os estímulos como moradores em outro lugar, co

locando em segundo lugar de freqUência o n9 3. Vale ressaltar 

que a opção "moraria em outro lugar" recebeu ainda 40% (375 - so 

ma das freqUencias das combinações 23l e 32l, dividido pelo N 

total) de respostas que a~eitam os estímulos como moradores em 

outro lugar) e 46,5% (433 ~ soma das freqUencias das combina

ções ll2 e l2l, dividida pelo N total) de respostas que nejei

tam os estímulos como moradores no mesmo prédio, colocando em 

terceiro lugar de freqUencia, outra vez, o n9 3. 

A amo~tna bnaned, atnibulda pelo expenimentadon [4821, aprese~ 

ta 64% (3JO - soma das freqUencias das combinações 1~3 e 3~1, di 

vidida pelo N total desta amostra) de respostas que revelam a 

au~~neia de impontan~ia do e~tlmuto ~en monadon ou nao na me~ma 

nua, revelando ambigUidade, quando parte da amostra a~eita e ne 
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je~ta como morador do mesmo prédio, enquanto a outra parte da a 

mostra ~eje~ta e a~e~ta como morador em outro lugar, colocando 

em primeiro lugar de freqUência o ng 2; 50% (243 - soma das fre 

qUências das combinações i12 e i21, dividida pelo N total desta 

amostra) de respostas ~eje~tando os estímulos como moradores no 

mesmo prédio; ao colocar em segundo lugar de freqUência o ng 3; 

44% (214 - soma d~s freqUências das combinações 12i e 21i, divi 

dida pelo N total desta amostra) de respostas que ~eje~tam o es 

tÍmu10 como morador em outro lugar, colocando também o ng 3 em 

terceiro lugar de freqUência, e 42% (202 - soma das freqUências 

das combinações 231 e 321, ·dividida pelo N total desta amostra) 

de respostas que a~e~tam também o estímulo como morador em ou

tro lugar, colocando em quarto lugar de freqUência o nQ 1. 

A amo~t~a b~an~a, auto~la~~~6~~ada (602} apresenta 64% (382 -so 

ma das freqUências das combinações 123 e 3~1, dividida pelo N 

total desta amostra) de respostas que revelam au~~n~ia de ~mpo~ 

tan~ia de ~e~ ou n~o ~e~ mo~ado~ na me~ma ~ua, comportamento am 

bÍguo, quando parte da amostra a~eita e ~ejeita como morador do 

mesmo prédio o estímulo, enquanto a outra parte da amostra ~e-

jeita e a~eita como morador em outro lugar; colocando em primei 

ro lugar de freqUência o nQ 2; 49% (295 - soma das freqUências 

das combinações i12 e i21, dividida pelo N total desta amostra) 

de respostas que ~ejeitam o estímulo como morador no mesmo 
~ 

pr~ 

dia, colocando em segundo lugar de freqUência o n9 3; 46% (279-

soma das freqUências das combinações 12i e 21i, dividida pelo 

N total desta amostra) de respostas que ~ejeitam o estímulo co-

mo morador em outro lugar, colocando também o ng 3 em terceiro 

lugar de freqUência; e 4.1% (248 - soma das freqUências das com-
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binações 231 e 32!, dividida pelo N total desta amostra) de res 

postas que ac.e..<..tam também o estímulo como morador em outro lu

gar, colocando em quarto lugar de freqUencia o n9 1. 

A amo~t~a ne.g~a, atft'<"bulda pe.lo e.xpe.~.<..me.ntado~ (448), apresenta 

60% l269 ~ soma das freqUências das combinações 123 e 3ll, di

vidida pelo N total desta amostra) de iespostas que revelam au

~ênc..<..a de. .<..mpo~tânc..<..a de. ~e.~ ou não ~e~ mo~ado~ na me.~ma ~ua, 

comportamento ambíguo, quando parte da amostra ac.e.<..ta e ~e.je'<"ta 

como morador do mesmo prédio o estímu10 , enquanto a outra parte 

da amostra ~e.je'<"ta e. ac.e.<..ta como morador em outro lugar, colo

cando em primeiro lugar de freqtiência o n9 2; 50% (223 - soma 

das freqUências das combinações 123 e 21l, dividida pelo N to

tal desta amostra) de respostas que ~eje.<..tam o estímulo como m~ 

rador em outro lugar, colocando em segundo 1ugarre freqUência o 

n9 3; e. 42% [J90 - soma das freqUências das combinações 312 e 

321, dividida pelo N total desta amostra) de respostas que ~e

je.<..tam o estímulo como morador no mesmo prédio, colocando tam

bém o n9 3 em terceiro lugar de freqUência. 

A amo~tfLa negfLa, autoc.ta.6~'<"6.<..c.ada (3281, apresenta 60%, (197-so 

ma das freqüências das combinações ll3 e 3l1, dividida pelo N 

total desta amostra) de respostas que revelam aU.6ênc..<..a de .<..mpo~ 

tânc..<..a de ~e~ ou não ~e.fL mOfLado~ na me.6ma ~ua do e.~tlmulo, com

portamento ambíguo, quando parte da amostra ac.e.<..ta e fLejelta o 

estímulo como morador no mesmo prédio, enquanto outra parte da 

amostra ~e.je..<..ta e. ac.elta o estímulo como morador em outro lugar, 

colocando em primeiro lugar de freqUência o n9 2; 49% {161 - so 

ma das freqUências das combinações 123 e 21l, dividida pelo N 
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total desta amostra) de respostas que ~ejeitam o estímulo como 

morador em outro lugar, colocando em segundo lugar de freqUên

cia o n9 3; e 42% (138 ~ soma das freqUências das combinações 

312 e 321, dividida pelo N total desta amostra) de respostas que 

~ejeitam o estímulo como morador no mesmo prédio,colocando tam

bém o n9 3 no terceiro lugar de freqUência. 

Quanto aos critérios de escolha relacionados às va

riáveis de cor, sexo e status, encontram-se mais detalhados nas 

tabelas 20 a 25, através do chi-quadrado, 

As cinco amostras apresentam no item 3 nítida prefe

rência pelas E~~ata~ J1 , como nos outros dois itens. A amostra 

branca, atribuída pelo experimentador, no item 1, apresenta pe~ 

centual mínimo inferior nas E~~ata~ J 3 em relação às E~~atM J I' 

A amostra negra, atribuída pelo experimentador, apresenta per

centual mínimo inferior nas E~~ata~ J 2 em relação às E~~ata~ J 1 1 

enquanto a amostra negra autoclassificada apresenta percentual 

mínimo superior nas E~~ata~ J 2 em relação às E~~ata~ J 1 . 
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T A B E L A 20 

TASULAÇÃ() CRUZAVA DAS VARIÁVEIS DE COR, SEXO E STATUS OOS ESTr~IULOS X OpçÃO 1 

·00 rT E ,11 3 SEGW>lDO AS VARIÁVEIS BRANCAS. ATR16UfvA PELO EXPERHIENTAVOR (,v=482) E 

AUTOCLASSIFICADA (,v-S02) 

1 2 3 TOTAL 1 2 3 . TOTAL 

E:; tlr.,ulo Br::mco 60 53 138 256 74 72 166 312 

23.4 22.7 53.9 '53.1 23.7 23.1 53.2 51. 8 

46.2 53. Z 56.8 45.7 49.7 56.3 

12.4 12 n.6 12.3 12 27.6 

EstÍm:.;10 :\cgro 70 51 105 226 38 73 129 290 

31 22.6 46.5 46.9 30.3 25.2 44.5 48.2 

53.8 4li.8 43.2 54.3 50.3 43.7 
14.5 1U.6 21.H 14.li 12.1 21.4 

TOTAL 130 109 243 482 162 145 295 602 X2= 5.06 
7 

X-= 3,:)5 n.s 27 22.fJ 50.4 lOtl 26.9 24.1 49 lU O 5<0.1U (0.07) 

Es tím:Jlo ~bsculino 53 56 119 233 73 72 142 . 287 

24.9 24 51.1 48.3 25.4 25.1 49.5 47.7 

44.6 51. 4 49 45.1 49.7 48.1 

12 11.6 24.7 12.1 12 23.6 

Est:rr.ulo Feminino 72 53 124 249 89 73 153 315 

28.9 21.3 49.8 51. 7 28.3 23.2 48.6 52.3 

55.4 43.6 51 54.9 50.3 51.9 

1:\ . 9 11 25.7 14.8 12.1 25.4 
7 

TOTAL 130 109 243 482 162 145 295 602 X-= 0.70 
? 

X-= 1.10 n.s 27 2:: . () 50.4 10l! Zô.9 24.1 49 100 n.s 

E;:;tr;~:~llo S~~l~i..iS lU:O 81 55 lOS ,.1.' 93 67 133 293 _ .. ~ 
33.2 22.5 44.3 50.6 32.9 22.5 44.6 49.5 

62.3 5 0.5 44.4 60.5 46.2 45.1 

lli.S 11.4 22.4 10.3 11.1 22.1 

r.s t!;;lulo St.:l tu.:; B~i:\o 49 54 135 238 6·l 78 lD2 304 

20.6 22.7 56.7 49.4 21.1 25.7 53.3 5 O . 5 

37.7 49.5 55.6 39.5 53.8 54.9 
10.~ 11 .2 28 10.6 n 26.9 

) 

TOTAL 13 O 109 243 4S2 162 145 295 D02 x-= 10.76 
") 

X-~ 10.81 :;=0.005 27 22.6 5 0.·1 100 2().9 24.1 49 100 s= 0.005 
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T A B E L A 21 

TABULAÇÃO CRUZADA DAS VARIÃVEIS DE COR, SEXO E STATUS DOS ESTfMULOS X OPÇAO 1 
DO ITEM 3 SEGUNDO AS VARIÃV[IS NEGRAS, ATRIsufDA PELO EXPERIMENTADOR (N=448)E 
AUTOCLASSIFICAVA (N=328) 

1 2 3 '!'OTAL 1 2 3 TOTAL 

Estímulo Branco 50 65 97 212 I 36 I 51 69 
1

156 

23.6 30.7 45.8 47.3 23.1 32.7 44.2 47.6 

38.2 51. 2 51.1 36.4 56 50 

11. 2 14.5 21. 7 11 15.5 21 

Es tímu10 :\egro 81 62 93 236 63 40 69 172 
34.3 26.3 39.4 52.7 36.6 23.3 40.1 52.4 
61.8 48.8 48.9 63.6 44 50 

18.1 13.8 2 0.8 19.2 12.2 21 
7 

TOT.-\.L 131 127 190 448 99 91 130 328 :(--, - 7.93 
7 

X-= 6 n s= 0.04 29.2 28.3 42.4 101) 30.2 27.7 42.1 100 s= 0.02 

Es tÍ;nu10 ~!<.lsculino 68 67 97 232 53 51 74 178 

29.3 28.9 41.8 51. 8 29.8 28.7 41. 6 54.3 

51.9 52.8 51.1 53.5 56 53.6 

15.2 15 21. 7 16.2 15.5 22.6 

Estímcllo Feminino 63 60 93 21b 46 40 64 150 

29.2 27.1l 43.1 48.2 30.7 26.7 4:;.7 45.7 

48.1 47.2 48.9 46.5 44 46.4 
14. 1 13.4 2 O • 8 J.t 12. ::: 19. S 

7 

TüT,\L 131 127 190 448 99 91 138 328 X-= 0.16 
" X-= 0.09 r..s 29.2 28.:5 42.4 100 3U.2 27.7 42.1 100 n.s 

Estímulo Status Alto 64 65 102 231 47 53 77 177 

27.7 28.1 44.2 51.6 26.6 29.9 43.5 54 

48.9 51. 2 53.7 47.5 58.2 55.8 

1·L3 1·) . 5 22.8 14.3 16.2 23.5 

Esúmu10 Status B:lixo 67 62 88 217 52 38 61 151 

3U.9 28.6 40.6 48.4 34.4 25.2 40.4 46 

51.1 48.8 46.3 52.5 41.8 4<:.2 

1 S n.s 19 .(, I S .9 11 .6 H.6 

TOT:\L 131 l27 190 .) ,<, 
'+u 99 91 138 328 X2= 2.54 

" X-=0.73 n.s 29.2 28.3 4::: . 4 101) :50.:: 27.7 42.1 100 n.S 
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Na tabela 20, ambas as amostras brancas ~ejeitam com 

tendência o estímulo de status baixo ~omo mo~ado~ no me~mo p~e

dia apresentando diferenças significativas nestas amostras. 

A" amostra branca autoclassificada tambêm apresenta siR 

nificância na variável cor, ~ejeitando com muita ênfase o estÍmu 

lo branco ~omo mo~ado~ no me~mo p~êdio. 

Na tabela 21 a amostra negra atribuída pelo experimen-

tador, ~eje~ta a variável cor, independentemente de ser branca 

ou negra, ~omo mo~ado~a do meJmo p~êdio, apresentando significâg 

cia. 

Vale ressaltar que a amostra negra autoclassificada co 

loca freqUências próximas nos nq~. e 3 a~eitando o estimulo ne 

gro ~omo mo~ado~ do me~mo p~êdio, ao mesmo tempo que ~ejeita a 

variável cor como mo~ado~a do me~mo p~êdio, apresentando signi

ficância. 
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T A B E L A 22 

TA3ULAÇÃO CRUZA?A VAS VARI~VEIS DE COR, SEXO E STATUS VOS ESTrUULOS X OpçÃO 2 

"00 ITUI 3 SEGUNVO AS A,\iQSTRAS BRANCAS, ATRIBUrVA PELO EXPERF!ENTAVO,< (N:4S2) E 

AUTOCLASSIFICADA (N:60Z) 

-
'l'OTAL~ ITQTAL 1 2 3 3 

E::; tíl!lulo Br,mco 33 lul 12 2Su I 97 200 15 1312 
32.4 62.9 4.7 53.1 31.1 64.1 4.8 51.S 

55.3 51. 9 5-1.5 5 0.5 52.4 53.61 

17.2 33.4 2.5 16.1 33.2 2.5 

Es tLnulo ~cg,o 67 149 10 226 95 182 13 290 

29.6 65.9 4. ·1 46.9 32.8 62.8 4.5 4 S . 2 

44.7 48.1 45.5 49.5 47.6 46.4 

1 ~. 9 :;1l.9 2 . 1 15.8 30.2 2.2 

TOTAL ISO 310 22 432 192 382 23 602 X 2= 0.49 
2 = 0.21 31. 1 6 ~ .3 X n.s 4.6 100 31.9 63.5 4.7 100 n.s 

E::; trlJJ~llo ~:.Jsculino 81 144 S 233 97 180 10 287 

34.8 61.8 3.4 43.3 33.8 62.7 3.5 47.7 

54 46.5 36.4 50.5 47.1 35.7 

16.8 29.9 1.7 16.1 29.9 1.7 

Es tÍl,Iu10 Fcmi:üno 69 166 14 249 95 202 18 315 -
27.7 66.7 5.6 51. 7 30.2 64.1 5.7 52.3 

46 53.5 63.6 49.5 52.9 6·L3 

1·) .3 3·1.4 2.0 15.8 33.6 :; 

7 
TO;~<\l~ 150 1310 22 1482 

1

192 382 28 1602 X-= 2.28 
7 

X-= 3.63 n.s 31.1 (j·1.3 4.6 100 31.9 63.5 4.7 100 n.s 
1 

Es tín;ul0 StJ tus Alto 67 164 13 24 ~ 84 200 I 1-\ 293 

27.5 67.2 5.3 50.6 28.2 67.1 4.7 49.S 

44.7 52.9 59.1 43.8 52.4 50 

13.9 34 2.7 14 -- .., .).).L. 
.., -
-. j 

Es tíJ:\Ltlo St;J tus 13:dxo 83 146 9 238 lOS 182 14 30'; 

34.9 61.3 3.8 49.4 35.5 59.9 4.6 50.5 

55.3 47.1 4 O . 9 56.3 47.6 50 
, - , 
~-L~~ 30.3 1. ~) 17.9 :; O. ~ 2. :; 

TOT.\L 150 310 22 4S2 192 382 28 602 X2= 3.79 
? 

X-= 3.40 n.s 31.1 6,1.3 4.6 100 31.9 63.5 4.7 100 n.s 

i\íi1bas ~b :l);\Ostras n:lO apn:s.::ntalll Sig:li CicZlI1ci:1 ('Ia varicívcl ;Jlgullw. 
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,TABELA 23 

TABULAÇÃO CRUZAVA DAS VARIÁVEIS VE COR, SEXO E STATUS VOS ESTnlULOS X OpçÃO 2 

00 ITEtd 3. SEGUNDO AS AA!ÜSTRAS S~ANCAS.ATRlSUrDA PELO EXPERIMENTADOR U"=482) E 

AUTOCLASSIFICAVA (N=602) 

·0_-
1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL 

Es tÍ:wlo 13r:lIl-:O 67 126 19 212 53 8í 16 156 

31.6 59.4 9 47.3 34 55.8 10.3 47.6 

46.5 46.8 54.3 52 44.2 55.2 

15 28.1 4.2 16.2 20.5 4.9 

EstíJJulo :':cgro 77 143 16 236 49 110 13 172 

32.6 60.6 6.8 52.7 28.5 64 7.6 52.4 

53.5 53.2 45.7 48 55.8 44.8 

1" . 2 31.9 3. (; 14.9 35.5 4 
) 

TOTAL 144 26.9 35 448 102 197 29 328 X~= 0.74 
? 

x~= 2.38 n.s 32.1 60 7.8 100 31.1 60.1 8.8 100 n.s 

Es t Íi!;1l10 :-íasculino 67 142 23 232 51 106 21 178 

28.9 61.2 9.9 51. 8 28.7 59.6 11.8 54.3 

46.5 52.8 65.7 50 53.8 72 .-1 

15 31.7 5.1 15.5 32.3 6.: 

Estímulo Feminino 77 127 12 216 51 91 8 150 

35.6 58.8 5.6 48.2 34 60.7 5.3 45.7 

53.5 47.2 3·L 3 50 46.2 27. o 
17. ~ 28.3 2.71 15. 5 2 ~ . 7 2 . ..) 

29 1328 
? 

TO':AL 1-14 Z69 3S 1441) I' 0 7 197 X-= 4.61 

X2: 4.-12 n.s 32.1 60 7.8 100 31.1 60.1 8.3: 100 n.s 
--".~ .. "----_.- .. , 

Estín:ul0 Status Alto 73 141 17 2:n 56 105 16 

1

177 

31.6 61 7.4 51.6 31.6 59.3 9 54 

50.7 52.4 43.6 54.9 53.3 55.21 

10.3 31. 5 3.3 17.1 - ? 
.)- 4.9 

Estímulo Status Baixo 71 123 18 217 46 92 13 151 

32.7 59 3.3 48.-1 30.5 60.9 S.6 46 

49. :; 47.6 51.4 ..) 5.1 4 li. 7 4·1. S 

15. S 28.6 4 14 2K 4 
I ? 

TOTAL 144 269 35 443 10:: 
1
197 29 323 X-: 0.09 

? 
100 X'--: 0.25 n.s 32. l 60 7.8 100 31.1 i hO. 1 8.8 n.s 

Anb:ls :lS a:llostr;.ls n:ío apresentam signific:lI1.:ia em variável algun:l. 
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T A B E L A 24 

TAGULAÇAO CRUZADA DAS VARIÁVEIS DE COR, SEXO E STATUS VOS ESTrMULOS X OPÇAO 3 
00 ITEM 3 SEGUNDa AS AMOSTRAS B~ANCAS,ATRIBUrVA PELO EXPERrMENTAVO~ (N=482) E 
AUTOCLASSIFICADA IN=G02) 

1 2 3 TOTALI 1 2 3 TOTAL 
I 

Estímulo Br:mco 113 37 106 25D 141 40 131 -, ? .:JJ._ 

44.1 14.5 41.4 53.1 45.2 12.8 42 51. 8 

55.9\ 58.7 48.8 56.9 53.3 47 

23.4 7.7 22 23.4 6.6 21.8 

Es tír.iulo ?\c:;ro 89 26 111 22G 107 35 148 29U 

39.4 11. 5 49.1 46.9 36.9 12.1 51 48.2 

4<:.1 41.3 51.2 43.1 46.7 53 

1 'I S S 4 2::; 17 . H 5.S 24.6 
? 

TOTAL 202 63 217 4S2 248 75 1279 602 X-= 5.23 
X2= 3.03 n.s 41.9 13.1 45 100 41.2 12.5 46.3 100 s<O.lO (0.07) 

Estímulo ~!.JscuLno 94 33 106 ,--_.:J.:J 117 35 135 287 

40.3 14.2 45.5 48.3 40.8 12.2 47 47. 7 

46.5 52.4 48.8 47.2 ~ 6 . 7 48.4 

19.5 6.8 22 19 .4 5.8 22.4 

Es tÍI;.ulo Feminino 108 30 111 249 131 40 144 315 

43.4 12 44.6 51. 7 41. 6 12.7 45.7 52.3 

53.5 4i.6 51.2 52. S 53.3 51.6 

22.4 I 6.2 2::' 21 .8 6.6 23.9 

.1 14 S 2 1
279 

? 
TOT,\1 202 63 217 248 75 602 X~= 0.11 

? X-- " ~,' 11.::; 'd. ~ I L) .1 4;, 11 UO 41.2 12.5 46.3 100 n.s - v. I u 

'[Stíl::t:!O Status Alto 96 25 1'-_.:J 24·) 116 31 151 298 

39.3 10.2 50.4 50.6 38.9 10.4 50.7 49.5 

47.5 39.7 5 II • 7 46.8 41.3 54.1 

19 .9 5.2 25.5 19.3 5.1 25.1 

EstÍlwl0 Status Baixo 106 38 94 238 132 44 128 304 

44.5 16 39.5 49.4 43.4 14.5 42.1 50.5 

52.5 60.3 4:,.3 53.2 58.7 45.9 

22 7.9 19.5 21.9 7.3 21. 3 
? 

TOTAL 20~ 63 21i 482 248 75 279 lJCl2 X~= 5.12 

i= 6.98 s= 0.03 41.9 13.1 45 100 41. 2 12.5 46.3 100 S <0.10(0.07) 
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r A 8 E L A 25 

TABULAÇÃO CRUZAVA VAS VARIÃVEIS VE COR, SEXO E STATUS VOS ESTTMULOS X OPÇAO 3 
VO ITEM 3 SEGUNVO AS AMOSTRAS NEGRAS,ATRIBUTvA PELO EXPERIMENTAVOR (N=448) E 

AUTOCLASSIFICAVA (N=328) 

1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL 

Estíll'.'.üo Branco 95 I 21 I 96 212 67 I 18 I 31 156 

H.81 9.9 45.3 47.3 42.9 11. 5 45.5 47.6 
54.9 40.4 43 52.8 45 44.1 

21. 2 4.7 21.4 20.4 5.5 21.6 
Estímulo Negro 7';3 31 127 L36 60 22 90 172 

33.1 13.1 53.8 5') ~ _. I 34.9 12.8 5" " w.~ 52.4 
45.1 59.6 57 47.2 55 55.9 
17.4 6.9 28.3 H ~ (, ., 77 ,I 

~ 
TOTAL 173 52 223 448 lZi 40 161 328 X-: 2.25 

'J 
X-- 6.fi4 ~- 0.03 :,8. h 11 .6 49. 1'. 100 ~R.í 12 2 49. 1 100 " 

Estímulo ~bsculir.o 97 23 112 2 - , 74 21 8 - I In ,)~ 

4~. (, 41. 8 9.9 48.3 51.8 41.6 11. 8 54.3 

56.1 44.2 50.2 58.3 52.5 51.0 

21.7 5.1 25 22.6 6.4 25. ~ 
Estímulo Feminino 76 L9 111 216 53 19 78 150 

35.2 13 .4 51.4 48.2 35.3 12.7 52 45.7 

43.9 55.8 49.8 41.7 47.5 48.4 
1"" 6.5 24. i) l6.2. 5. x 2:;.8 

TOTAL 173 52 :!23 448 127 40 161 328 X2: 1.35 
2 2.68 38.6 11.6 49.8 X : n.s 100 38.7 12.2 49.1 100 n.s 

Estínul0 Status Alto 94 25 112 1231. 74 I . 19 84 177 

4 0.7 10.8 48.5 51.6 41.8 10.7 47.5 54 

5·L3 48.1 50.2 48.3 47.5 5 ~. 2 

21 5.6 25 22.6 5.8 25.b 

Estí:nul0 St:ltus Baixo 79 27 111 217 53 21 77 151 

36.4 12.4 SI. 2 48.4 35.1 13.9 51 46 

45.7 51. 9 49.S 41. 7 52.5 47.8 
17 b h 7j ~ 1 h ? 6.4 7, S 

TOT,\1 173 52 ??-_w,) 448 127 40 161 328 X2: 1.35 
7 

X-= 0.95 n.s 38.6 11.6 49.8 100 38.7 12.2 49.1 100 n.s 
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Na tabela 24, ambas as amostras brancas apresentam sig 

nificância na variável status, a~eita»do o estímulo de status bai 

xo como morador em outro lug~r e ~ejeita»do o estímulo de' status 

alto como morador em o~tro lugar. 

A amostra branca autoclassificada também apresenta sig 

nificância na variável cor, ao a~eita~ o estímulo branco como mo 

rador em outro lugar e ~ejeita~ o estímulo negro como morador em 

outro lugar. 

Na tabela 25, a amostra negra atribuída ~ejeita o esti 

mulo negro como morador em outro lugar. Vale ressaltar o compor

tamento ambíguo em relação ao estímulo branco quando a~eita-o e 

~ejeita-o como morador em outro lugar. Est~ variável 

diferença significjnte •. 

apresenta 
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Na.tabela 26 1 ambas as amostras brancas enfatizam os 

graus extremos de escolaridade nas tres variáveis. Colocam com 

ligeira tendência o estímulo negro no grau mais baixo de escola 

ridade (1 9 GIl, enquanto equilibram a variável cor no grau mais 

alto de escolaridade (39 GC). Apresentam,ainda,forte tendência 

para o estímulo feminino no 19 GI e leve tendência para o estímu 

10 masculino no 39 GC. O estímulo de status baixo se faz repr~ 

sentar fortemente no 19 GI, enquanto que esta mesma tendência 

se dá com o estímulo de status alto no 39 GC. As três variáveis 

apresentam diferenças significativas, sendo altíssimas nas vari 

áveis de sexo e status. 

Tanto as amostras branca e negra, atribuídas pelo expe 
rimentador, quanto as amostras branca e negra autoclassificadas 
apresentaram uma respostas em branco em relação ã . escolaridade 
de figura-estímulo. 

lq GI = .- 1 9 Grau Incompleto; lq GC = 19 Grau Completo; Zq GI 
2 9 Grau Incompleto; Zq GC = 29 Grau Completo; 3q GI = 39 Grau In 
completo e 3q GC = 39 Grau Completo. 
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Na tabela 27, ambas as amostras negras enfatizam o 19 

GI, o 29 GC e o 39 GC nas variáveis de sexo e status, que apre -

sentam significáncias altíssimas para aquela atribuída pelo exp~ 

rimentador, enquanto que a autoclassificada, também com signifi

cincia nas me~mas variáveis, se faz altíssima apenas na de sta

tus. Colocam com forte tendência o estímulo feminino no 1 9 GI, e 

com a mesma ênfase o estímulo masculino no 29 GC e 39 GC. repre

sentam com fortíssima ênfase o estímulo de status baixo no 1 9 GI, 

e o estímulo de status alto no 29 GC e 39 GC, com forte e fortís 

ma ênfase respectivamente. 
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As amostras brancas,atribuídas pelo experimentador e 

autoclassificada,apresentam uma resposta em branco na tabela 28. 

Apresentam significancia nas três variáveis, sendo esta altíssi 

ma na variável status, para as duas amostras. 

Ambas as amostras brancas colocam maior freqUência de 

respostas; nos status InócuLioJt e Igual; nas três variáveis. Na va

Jtiâvel eoJt, o estímulo branco com tendência forte no status Igual 

(=) e com ênfase no status InóeJtioJt (I). Vale ressaltar, apesar 

da pouca freqUência de respostas recebidas, os status Muito Supe 

JtioJt (MSl e Muito InóeJtioJt (MIl pertencem ao estímulo negro com 

fortíssima e leve ênfasesrespectivamente. Na vaJtiâvel ~exo, os 

dois graus com maior freqUência, InóeJtioJt e Igual, aparecem com 

leve tendência para as mulheres, onde também se encontram. com 

muita ênfase no status Muito In6eJtioJt, apesar do baixo índice de 

respostas. Na vaJtiâvel ~tatu~, o estímulo de status baixo, se a

presenta no status In6eJtioJt com ênfase forte. O estímulo de sta

tus alto tem presença forte no status Igual. 

Na tabela 29, ambas as amostras negras apresentam sig-

nificancias altíssimas apenas na variável status, enfatizando. 

com tendência, o estímulo de status alto no status Igual e repre

sentando com força o estímulo de status baixo no status InóeJtioJt. 
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ITEM 6: OCUPAÇÃO MAIS PRovKvEL VESEMPENHAVA PELOS ESrrMULOS, SEGUNVO AS 
AMOSTRAS BRA~CA (N=482) E NEGRA (N=4481, ATRIBUrVAS PELO EXPERIMENTAVOR 

~ 
BRANCA N E G R A 

OillPAÇOES [lER Hi\'R [illP [[NI' ~nlR :Vl.\o'R ~·:BP I-wl I illR H~'R HEP H .. 'W ~IBR ~l':R 

AJvogado pS.<i3) 19 17 1 2 3 5 1 1 16 7 5 6 7 7 

Arquitcto (77.97) 1 O 2 O O 2 O O 1 2 O O O 1 

Auxiliar dc Escritório (13.93) 7 4 10 5 11 4 1 2 4 8 7 5 4 9 

Bancário (a) (16.80) 7 4 1 O 5 3 O O 10 3 3 2 2 1 

Corrctor (a) de Seguros (30.92) 3 2 O O 1 2 O O 3 7 O 2 O 1 

Datilógrafo (a) (12.83) 1 O 2 3 5 3 O 1 O 3 1 4 6 7 

lli1egado (a) de Polícia (42.48) 2 1 O 1 O 1 O O 1 1 O 1 O 1 

llintista (47.41) 1 1 1 O O 1 O O O 2 O O O O 

Economista (62.21) 4 4 O O 3 2 1 O 3 1 1 1 O O 

Empregado (a) Domésttco (a) (3.33) O 1 2 5 2 4 37 39 O 2 3 1 5 1 

Enge:mciro (a) (84.S7) 1 O O O 1 O 1 O 4 1 1 3 1 2 

Estatístico (<:.) (37.03) O 1 O O O O O O O 1 O O O O 

Fisioterapeuta (17.81) O O O O O 1 O 1 O 1 O 2 O 3 

Inspetor (a) de Trab:llho (40.31) 2 4 O 3 2 2 O 1 1 1 1 1 1 O 

Int6rpretc (33.22) 1 O O O 2 O O O 3 O O O O 1 

Juiz (a) (88.9S) 1 2 O O 1 O O O 1 2 O 1 2 1 

Labora torista (16.32) O O O O O 2 O Ü O 4 O 2 O 1 

~fdico (a) (85.98) O 2 1 O 2 1 O O O O O O 2 1 

Ope:-ador Ca) de ~.l~quina (9.12) O O 4 3 O O 1 O O 3 6 7 2 O 

Procurador (a) (76.53) 1 O O O O O O O O O O O O 1 

Professor (a) dc 1 9 Grau (13.81) 1 4 O 2 9 6 2 1 1 1 1 2 10 12 

Profcssor (a) dc 29 Grau (32.15) O 1 2 O 8 S 2 2 O 1 O O 2 3 

Professor (a) de 39 Grau (63.99) 2 4 1 1 4 3 O O 2 1 2 O 3 O 

Programador (a) de Cor.1;)utauor (35.33) 3 O O O O 1 1 O O 4 1 O 2 1 

Propag~Ului.sta (27.80) 1 O 1 1 2 O O O 1 O O 2 O 1 

Promtor (a) (76.53) O 1 O O O 1 O O O O O O 1 1 

Sc:\'cnte (7.13) 1 O 20 11 1 5 11 11 O 1 11 15 O 1 

Té01ico (a) de Contabilicbde (27.50) 1 2 5 1 7 1 2 1 1 4 5 O 2 5 

Vendedor (a) Ambulante (7.39) 5 O 6 16 O O 3 2 2 3 5 3 O O 

I Tffi'J\L 65 55 59 5'1 69 55 63 62 54 64 53 60 52 62 

Ocupações retiraJas alcatoriJlJ:cnte Jo cstudo uc Silva (1973) para a FI13CE. 
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Na tabela 30, a amostra branca, atribuída pelo experi

mentador, coloca os estímulos de status alto branco masculino e 

negro feminino CHBR e MNR) representados no maior número de ocu

paç5es, enquanto os menos representados sio os estimulos 6ranco 

e negro, de ambos os sexos e de status baixo, (MBP, MNP, HBP e 

HNP). 

A amostra negra, atribuída pelo experimentadoi, coloca 

os estímulos negros -de ambos os sexos de status aI to (MNR e HNR) 

no maior número de ocupações, enquanto os menos representados sao 

os estímulos femininos de status baixo (MBP e MNP) , 

A seguir, as tabelas 31 a 36 apresentam os 

das análises de variância, com a primeira escolha 

dos sujeitos da amostra para as figuras-estímulo. 

... . 
sumarIOS 

profissional 
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T A B E L A 31 

SUMÃ~IO DA ANÃLISE DE VARIÂNCIA DO ITEM 6 (OCUPAÇÃO MAIS PROVÃVEL) PARA A A~OSTRA 
TOTAL, INCLUINDO A COR DOS SUJEITOS ATRIBUrVA PELO EXPERI.IIEIJTADOR COMO VI. (N=93J) 

FONTE 

Ccr do Estímulo 

Sexo do Estímulo 

Status do Estí~ul0 

Cor d;! Amostra Atribuíua pelo Exper. 

Cor Estímulo x Sexo Estímulo 

Cor Estímulo x Status EstL1:Ulo 

Cor Es tímulo x Cor Atrib;jíd:l pelo E;'per. 

Sexo Estímulo x Status Estímulo 

Sexo Estíll:ulo x Cor Atribuída pelo Ex}!. 

Status Estímulo x Cor Atribuílb pelo Exp. 

Cor Est. x Sexo Est. x Stat~ls Estílr.ulo 

Cor Est. x Sexo Est. x Cor Atrib. Exo. 

Cor Est. x Status Est. x Cor Atrib. Exp. 

Sexo Est. x Status Est. x Cor Atrib. Exp. 

Cor Est. x Sexo Est. x Status Est. x 

Cor Atribuída pelo E'\pcrimcntaJor 

TOTAL 

*p ~ 0.00 

**P~ 0.01 

SQ 

1039.92 

24 .. 42.45 

123314.87 

163.13 

56.74 

324.24 

1441. 03 

12.33 

572.36 

4616.27 

206.39 

1010.99 

3185.64 

2002.13 

20';7.49 

511023.81 

677385.87 

GL 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

914 

929 

1>lQ 

1039.92 

24442.45 

123814.87 

163.13 

56.74 

324.24 

1441. 03 

12.38 

572.36 

4616.27 

206.39 

·1010.99 

3185.64 

2002.13 

2047.49 

F 

1.86 
43.71* 

221.45* 

0.29 

0.10 

0.53 

2.57 

0.02 

1.02 

8.25* 

0.37 

1.81 

5.69** 

3,58 

3.66 
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A Análise de Variância realizada na ocupaçao mais pro

vável da figura estímulo l levando em conta as tr~s variáveis de 

cor, sexo e status, para a amostra total, incluindo a cor atri

buída pelo experimentador como Variável Independente, revela que 

o tratamento cor não se mostra significativo nem a cor atribuída 

pelo experimentador. As variáveis de sexo e status 

significâncias alta e altíssima respectivamente. 

As interações entre status do estímulo/cor 

apresentam 

atribuída 

pelo experimentador e cor e status do estímulo/cor atribuída pe

lo experimentador são significativas. 
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SUM~~IO VA AN~LISE VE VARIÃNCIA VI ITEM 6 PARA A AMOSTRA 
BRANCA, ATRIBUTvA PELO EXPERIMENTAVOR (N=482) 

F0NTE SQ GL r-Q 

Cor do Estímulo 26.05 1 26.05 

Sexo do Estímulo 16625.68 1 16625.68 

Status do Estímulo 90951.87 1 90951. 87 

Cor x Sexo 296.58 1 296.58 

Cor x Status 708.33 1 708.33 

Sexo x Status 1241.83 1 1241.83 

Cor x Sexo x Status 444.13 1 444.13 

ERRO 239267.94 474 
) 

TOTAL 350898.37 481 

*p~O.oo 

F 

0.05 

32.93* 

180.18* 

0.59 

1.40 

2.46 

0.88 

A amostra branca, atribuída pelo experimentador, apresenta significância alta e 

altíssima para as variáveis de sexo e status respectivamente. As variáveis nao 

interagem em dupla nem em trio. 
...... 
~ 
N 
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SUMÃRIO VA ANÃLISE VE VARIÃNCIA VO ITEM 6 PARA A AMOSTRA BRANCA AUTOCLASSIFICAVA (N=602J 

FONTE SQ GL r-Q F 

Cor do Estímulo 1. 55 1 1. 55 0.003 

Sexo do Estímulo 24086.52 1 24086.52 47.37* 

Status do Estímulo 106245.56 1 106245.56 208.95* 

Cor x Sexo 1.68 1 1. 68 0.003 

Cor x Status 389.45 1 389.45 0.77 

Sexo x Status 1746.67 1 1746.67 .3.44 

Cor x Sexo x Status 247.87 1 247.87 0.49 

ERRO 302027 .13 594 

TOTAL 433539 601 
_.. -----_._--

*p ~O.OO 

A amostra branca, autoc1assificada, apresenta significância alta e altíssima para 

as variáveis de sexo e status respectivamente. As variáveis não interagem em du
pla nem em trio. 

~ 
W 
'IA 
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SUMXRIO VA ANXLISE VE VARIÂNCIA 00 ITEM 6 PARA A AMOSTRA 
NEGRA ATRIBUfvA PELO EXPERIMENTAVOR (N=448) 

FClNTE 

Cor do Estímulo 

Sexo do Estímulo 

Status do Estímulo 

Cor x Sexo 

Cor x Status 

Sexo x Status 

Cor x Sexo x Status 

ERRO 

TOTAL 

*p ~ 0.00 

**p ~O.05 

***p ~O.10 

- - --

SQ 

2358 

8251. 20 

38064.13 

771. 53 

2858.76 

864.88 

1809.70 

271758.38 

326104.81 

GL r-Q 

1 2358 

1 8251.20 

1 38064.13 

1 771. 53 

1 2858.76 

1 864.88 

1 1809.70 

400 

447 

F 

3.82** 

13.36* 

61. 63* 

1.25 

4.63** 

1.40 

2.93*** 

A amostra negra, atribuída pelo experimentador, apresenta signifância nas três va 
riáveis, além das interações da dupla de variáveis de cor x status e do trio de variáveis. 

f-' 
\..O 
.j::>. 
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SUMÁRIO VA ANÃLISE VE VARIÃNCIA VO ITEM 6 PARA A AMOSTRA 

fONTE 

Cor do Estímulo 

Sexo do Estímulo 

Status do Estímulo 

Cor x Sexo 

Cor x Status 

Sexo x Status 

Cor x Sexo x Status 

ERRO 

TOTAL 
--_.. --- - --

*p ~O.OO 

**p ~0.02 

***p ~0.10 

--_ .. _-_.-

SQ GL 

2063.19 1 

3220.96 1 

23541. 60 1 

88.87 1 

5334.40 1 

1881. 29 1 

1318.73 1 

207231. 37 320 

242846.25 327 

NEGRA AUTOCLASSIFICAVA (N=328) 

r-Q F 

2063.19 3.19*** 

3220.96 4.97'1<* 

23541. 60 36.35* 

88.87 0.13 

5334.40 4.93** 

1881.29 2.90 

1318.73 2.03 

. 

A amostra negra, autoc1assificada, apresenta significância nas três variáveis e 
na interação da dupla cor x status. 

i--' 
\.O 
c..n 
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SUMÁRIO VA ANÁLISE VE VARIÂNCIA VO ITEM 6 (OCUPAÇÃO MAIS PROVÁVEL) 
PARA A AMOSTRA NEGRA, AUTOCLASSIFICAVA COMO BRANCA (N=lZ0) 

FONTE SQ GL ~Q 

Cor do Estímulo 169.55 1 169.55 

Sexo do Estímulo 7300.20 1 7300.20 

Status do Estímulo 16289.33 1 6289.33 

Cor x Sexo 1393.79 1 1393.79 

Cor x Status 270.50 1 270.50 

Sexo x Status 721. 94 1 721. 94 

Cor x Sexo x Status 367.84 1 367.84 

ERRO 58618.23 112 58618.23 

TOTAL 82592.94 119 

*p ~O.OO 

F 

0.32 

13.95* 

31.12* 

2.66 

0.51 

1.38 

0.70 

A amostra negra, autoc1assificada como branca, apresenta significância alta nas 

variáveis de sexo e status, não havendo interação de dupla nem de trio de variá 

veis. 

f-' 
tO 
(J\ 
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ITENS 7 E 8: OCUPAÇDES PATERNA E MATERNA VOS ESTrMULOS CLASSIFICAVAS 
PELA AMOSTRA BRANCA (N=482J ATRIBUrVA PELO EXPERIMENTAVOR 

~~ 
( OCUPAÇÃO PATERNA OCUPAÇÃO ~lo\TER'\A 

ESTr/>lULOS 

OllJPAÇUES 1 I1m I C\R IIllP 11.\1' ,':Im ~NI( !-fill' ~l\1' I1!lR 11.\1 ( lIllP 1 N[ , ~Ejl ( />NR 

Auvog:1do (:1) 11 7 3 3 14 .8 o 2 I o 1 1 1 o 
Arquiteto (u) O O O O O O O O 1 O 1 O 1 O 

A~xiliar de Escritório 3 4 1 3 3 3 1 4 1 3 1 3 2 3 

Blli1ciírio (a) 6 2 3 " 9 3 1 O O 1 1 O 3 3 I... 

Corretor (a) de Seguros 1 2 3 1 5 4 1 1 O O O 1 1 O 

Datilógrafo (a) O O 2 O O 1 O O 2 4 O 1 2 2 

Deleg:ldo (a) dc Polícia 2 O 4 1 7 O O O O O O O O O 

Dentista 1 1 O O 1 1 1 O O 1 O 1 O 1 

EconoT::ista 2 1 1 O 5 1 1 O O 2 O 1 1 O 

Empregado (a) Do;nê:;tico (3.) O O 2 2 O J O O 6 15 20 27 '5 S 

Er.genJ:ciro (a) 3 O O O 2 O O O O O O O O 1 

Est.1trstico (a) O O O O O 1 O O O O O O O O 

Fisio!;e:';:qcut.1 O O O O 1 O O O 4 1 O O O 1 

Inspetor (a) de Tr::.balho 3 4 1 3 O 1 1 O O O O O O O 

Intérprete. O O O O O O O O 3 O 3 O O O 

Juiz (a) 4 O 1 O 1 1 O O O O O O O 1 

L.1boratorista 3 O O O 1 1 1 O 4 1 1 1 O O 

~léJico (a) " O 2 1 1 5 O O 1 O O O 1 O I... 

Oper:ldor (a) de :.Squina 2 15 6 S 3 5 9 12 O O O O O O 

Procur:1Jor (a) 4 1 1 1 O O O O O O O O O 1 

Professor (a) de 19 Grau O O 1 O O O O O 15 14 12 5 19 10 

Professor (a) de 29 Gra;.J 1 2 O 1 O O O O 15 4 3 1 S 6 

Professor (.1) Je 39 Grau 2 1 O 1 1 1 O O 2 O O 1 3 2 

progranuuor (3) de ComputnJor O O O O O 1 1 O O O O O O O 

Prop:lgandist:1 2 O 1 1 O O 1 1 O O O O O O 

PrOi;1ctor (a) 1 1 O O 3 O O O O O O O 2 1 

Servente 4 6 1S 20 1 5 29 21 5 4 5 7 3 3 

Técnico (a) em Contabilidade :5 2 1 1 3 5 1 1 O O O O 1 O 

VenJeuor (a) }\Jnbubnte 2 6 b 7 3 6 13 19 O 1 1 2 2 2 
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~llll ) ~í\l) 

1 o 
1 O 

2 O 

O 1 

O 1 

O 2 

O .. O 

O 1 

1 O 

40 ~8 

O O 

O O 

O 1 

O O 

O O 

O O 

O O 

O O 

2 1 

O O 

O 1 
O 2 

O O 

O O 

O O 

O O 

7 16 

O O 

O 1 
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OCUPAÇÃO PATERNA lTabela 3JL 

Ausência de escolha nas ocupações Arquiteto e Intérprete nos oi 

to estímulos. 

· "Advogado, Bancário e Engenheiro: ênfase nas figuras humanas bran 

cas de status alto (HBR e MBR). 

· Corretor de Seguros: ênfase nos estímulos feminino de status 

alto (MBR e MNR). 

· Delegado de Polícia, Economista e Promotor: ênfase no estímulo 

branco feminino de status alto (MBR). 

· Médico e Técnico em Contabilidade: ênfase no estímulo feminino 

negro de status a1toCNNR1. 

· Juiz, Laboratorista, Procurador, Propagandista e Professor de 

39 Grau: ênfase no estímulo branco masculino de status alto 

(HBR). 

· Operador de Máquina: os estímulos negros possuem freqUência de 

respostas maiores que os estímulos brancos, independentemente 

de status. 

· Inspetor de Trabalho e Professor de 29 Grau; ênfase no estímulo 

negro masculino de status alto QHNR). 

· Servente: forte tendência no estímulo feminino branco de sta-

tus baixo, no restante as figuras negras possuem freqUências 

maiores que os demais estímulos brancos. 

A ocupaçao paterna do estímulo branco masculino de sta 

tus alto (HBR) está representado no maior número de ocupações(21) 

com pouquíssima ou nenhuma freqUência naquelas de menor prestígio 

social, neste estudo.COperador de Máquina, Vendedor Ambu1ante,Se~ 
. 

vente e Empregado Doméstico), enquanto que a ocupação paterna, do 
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estímulo negro feminino de status baixo (MNP), se encontra ausen

te de vinte e uma (211 das vinte e nove (291 ocupaç5es, e prese~ 

te com certa ênfase em três das quatro ocupações de mais baixo 

prestígio (Servente, Vendedor Ambulante e Operador de Máquina). 
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OCUPAÇÃO MATERNA lTab~la 371 

· Ausência de escolha nas ocupações Delegada de Polícia, EstatÍ~ 

tica, Inspetora de Trabalho, Programadora de Computador e Pro

pagandista nos oito estímulos. 

· Arquiteta: ausente dos estímulos negros. 

· Bancâria e :Promotora:~ ênfase nos estímulos femininos de status 

alto (MBR e MNR). 

· Datilógrafa e Economista: ênfase no estímulo negro masculino 

de status alto (HNR). 

· Dentista: presente apenas nos estímulos negros. 

· Empregada Doméstica: estímulo branco feminino de status baixo 

apresenta a maior freqUência de respostas, no restante, os esti 

mulas negros têm freqUência maior de respostas que os estímu-

los brancos. 

· Engenheira, Juiza e Procuradora: presente apenas no estímulo 

negro feminino de status alto (MNR). 

• Fisioterapeuta, Laboratarista e Professora do 29 Grau: ênfase 

no estímulo branco masculino de status alto (HBR). 

· Intérprete: presente com freqUênci~ iguais apenas nos estímu-

los masculinos brancos (HBR e HBP). 

· Médica: presente apenas nos estímulos brancos de status alto 

(HBR e MBR). 

· Operadora de Mâquina: presente apenas nos estímulos femininos 

de status baixo (MBP e MNP). 

Professora de 1 9 Grau e Técnica de Contabilidade: ênfase prin

cipalmente nos estímulos de status alto. 

BIBLIOTECA 
I!UNDA~ ~ETÚLIO VARGAS 
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• Servente; estímulo negro feminino de status baixo enfaticamen-

te escolhido (MNPI, 

A ocupação materna do estímulo branco feminino de sta 

tus alto (MBR] está representada no maior numero de -ocupaçoes 

(16) e com pouca ou nenhuma acentuação nas quatro ocupações de 

baixn prestígio social, enquanto a ocupação materna do estímulo 

branco feminino de status baixo (MBP) se encontra presente ape

nas em sete ocupações, com fortíssima ênfase corno empregada do-

méstica. 



T A B E L A 37-A 

ITENS 7 E 8: OUTRAS OCUPAÇVES PAVAS ÃS FIGLIRAS PAREVTAIS PELA AMOSTRA BRANCA 

ATRIBUfvA PELO EXPE~IMEVTAVOR (N=482) 

OCUPAÇÃO PATERNA OCUPAÇÃO MATERNA 

~ OCUPAÇOES HBR HNR HBP HNP MBR MNR MBP MNP HBR HNR HBP HNP MBR MNR MBP MNP 

Biscateiro 1 

Comerciante (16.95) 2 1 

Dona de Casa 2 4 7 4 16 9 8 6 

EM BRANCO 1 

Funcionário (a) P,úblico (a) 1 1 

Lavadeira (3.68) 2 

Motorista (10.83) 1 

NÃO SABE 2 1 2 1 

Operário (a) (5.30) 2 1 

Pedreiro (6.94) 1 

Secretária 1 

SEM PAI 1 

SEM PROFISSÃO 1 

Entre parênteses o índice de poslçao social da ocupação, segundo Silva (1973). As ocupaçoes 
sem índice não fazem parte do estudo deste autor. 

Esta tabe1a37Aapresenta ocupações do item 6 do instrumento deste estudo, mas presente nas 
ocupações parentais da amostra, na tabela 57. 

N 
o 
N 



T A 13 E L A 38 

ITENS 7 E 8: OCUPAÇOES PATERNA E MATERNA VOS ESTrMULOS CLASSIFICAVAS 

PELA AMOSTRA MEGRA (N=.J48) ATRIBUrVA PELO EXPERI:,IENTAVOR 

----__ QOJPAÇOES PARENTAIS POR 
OCUPAÇÃO PATERXA OCUPAçM H'\ITR\,\ 

~~ OCLJPAÇOES llliR IlXR ilBP liNP :-!BR ~NR ;,illP ~I:\? HBR l-L\R HBP HNP ~IBR ~l'<R 

Advogado (a) 11 6 3 4 5 3 O O 1 1 O O 2 1 

Arquiteto (a) O 1 O O O O 1 O O O O O O 3 

A~xi1iar de Escritório 2 3 3 2 2 2 4 2 2 2 O O 2 2 

Bancário (a) -l 1 4 3 5 5 1 4 2 4 1 O O 1 

Corretor (a) de Se~uros 1 1 1 5 4 7 2 O 1 O O O 2 O 

Datilógrafo (a) O O 1 O O O 1 O 3 1 2 2 3 5 

Delegado (a) de Polícia 6 3 4 3 O O 5 O O O O O O O 

Dentista 1 2 2 O 1 1 1 O 1 2 1 O 1 O 

Economista 4 1 O 1 4 1 O O 1 2 1 1 O O 

Empregado (a) Doméstico (a) O O O O O O O 2 9 14 19 23 S 17 

Engenheiro (a) 1 1 O O 2 5 1 1 O O O O O O 

Est:1tÍstico (a) O O O O O O O O O O 1 O O O 

Fisioter::lpeuta 1 4 2 5 1 O O 1 1 O O 1 O O 

Inspetor (a) de Trabalho 3 4 1 3 O 2 3 4 O 1 1 O O 2 

Intérprete O O O O O O O O 1 O O O O O 

Juiz (a) 2 2 1 O 3 1 O O 1 O O O O O 

Lab0ratorista O 2 O '1 O 3 O 1 3 5 1 2 1 Z I.. 

MéJico (a) 1 O 1 1 2 1 O O 1 1 O O 1 1 

Ü',:Jerado:- (a) de ;'!;Íquina 9 6 8 5 7 9 4 7 O O O O 1 1 

Procurador (a) 1 3 O O O 1 1 O 1 O O O O O 

Professor (:1) de 19 Grau O O 1 O O O O O 5 12 S 9 7 9 

Professor (a) de 29 Grau 3 1 O O O O O O 1S 6 3 4 12 3 

Professor (a) de 39 Grau 4 O 1 O O O O 1 5 2 O 3 1 '1 
I.. 

Progr~unaJor (a) de Co:npu taJor 1 1 O O 1 O O O 1 O O O O O 

PropagonJisto O 3 O 3 1 1 1 O O O 2 1 1 O 

Pro:llotor (a) 1 1 O O 1 O O 1 2 O O O 1 O 

Servente 2 S 13 19 -+ 6 16 17 3 6 4 1 2 5 

Técnico (a) em ContdbiliJaJe 1 8 1 O 2 1 O O 1 O O O O O 

VendeJor (a) Ambulante O 5 5 6 -+ 9 6 7 O 1 O 2 4 1 
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~lBP ~L\P 

1 O 

O O 

1 1 

O 1 

1 2 

O 1 

O O 

O O 

O 1 

24 29 

1 O 

O 1 

O O 

2 O 

O O 

O O 

O O 

O O 

O O 

O O 
-, 4 .. 
1 O 

O 1 

O O 

O O 

O O 

3 7 
, 2 .I. 

S 1 
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OCUPAÇ~O PATERNA lTabela 38L 

Ausência de escolha nas ocupações Estatístico e Intérprete, nos 

oito estímulos, 

· Advogad~, Professor de 39 e 29 Graus: enfase no estímulo mascu

lino branco de status alto (HBR). 

· Bancário: ênfase nos estímulos femininos de status alto. 

· Corretor de Seguros, Engenheiro, Laboratorista e Vendedor Ambu 

lante: ênfase no estímulo feminino negro de status alto (MNR). 

· Delegado de Polícia: ênfase nos estímulos brancos masculino de 

status alto e feminino de status baixo (HBR e MBP). 

Dentista: ausente dos estímulos negros de status baixo (HNP e 

MNP). 

· Economista: ênfase nos estímulos brancos de status alto (HBR e 

MBR). 

· Fisioterapeuta: ênfase nos estímulos negros masculinos (HNR e 

HNP). 

· Juiz e Médico: ênfase no estímulo branco feminino de status al-

to (MBR). 

· Propagandista: ênfase nos estímulos negros masculinos (HNR e 

HNP). 

· Técnico em Contab~lidade e Procurador: ênfase no estímulo negro 

masculino de status alto (HNR). 

· Servente: baixas freqUências nos estímulos brancos de status aI 

to, forte tendência nos estímulos de status baixo, principalmeg 

te nas figuras negras. 

, I 
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A Qcupaçao paterna do estímulo negro masculino de sta 

tus alto (~NRl está representada em vinte e duas (221 ocupações, 

com leve acentuação em duas daquelas de prestígio social baixo 

(Servente e Vendedor Ambulante} sobre o estímulo branco masculi 

no de status alto (HBR). A ocupação paterna deste estímulo está 

presente em vinte (20) ocupações, com certo predomínio em apenas 

uma de prestígio social baixo (Operador de Máquinas). 

As ocupações paternas dos estímulos de status baixo 

(HBP, HNP, MBP e MNP) possuem representatividade apenas naquelas 

de baixo prestígio social (Operador de Máquina, Servente e Vende 

dor Ambulante). 



OCUPAÇÃO MATERNA lTabela 38) 

Ausência de escolha na ocupaçao Delegada de Polícia nos 

(8) estímulos. 

· Advogada: ênfase no estímulo branco feminino de status 

(MBR) . 
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oito 

alto 

· Arquiteta e Datilógrafa: ênfase no estímulo negro feminino de 

status alto (MNR). 

· Professora de 1 9 Grau, Laboratarista, Bancária, Dentista e Eco 

nomista: ênfase no estímulo masculino negro de status alto 

(HNR) . 

· Empregada Doméstica e Servente: estímulos negros escolhidos 

com mais ênfase que os brancos; 

· Promotora, Intérprete, Juiza ,Procuradora, Professora de 3 9 Grau, 

Programadora de Computador e Promotora: ênfase no estímulo mas 

culino branco de status alto (HBR). 

· Médica: ausente dos estímulos de status baixo; 

Professora de 2 9 Grau: ênfase nos estímulos brancos de status 

alto (HBR e MBR). 

· Vendedora Ambulante: ênfase nos estímulos brancos femininos.Au 

sentes dos estímulos brancos masculinos 

A ocupação materna do estímulo branco masculino de sta 

tus alto (HBR) está representada em vinte e uma (21) ocupações , 

com pouca ou nenhuma acentuação naquelas de baixo prestígio so

cial. 

As ocupaçoes maternas dos quatro (4) estímulos de sta

tus baixo (HNP, HBP, MNP e MBP) se equivalem no número de ausên

cias, com forte representação como Empregada Doméstica, onde as 

mães dos estímulos negros apresentam mais ênfase que aquelas dos 

estímulos brancos. 



T A B E L A 38-A 

.ITENS 7 e 8: OUTRAS OCUPAÇVES VAVAS ÃS FIGURAS PARENTAIS PELA AMOSTRA NEGRA 

'ATRIBUTvA PELO EXPERIMENTAVOR (N:448) 

OCUPAÇÃO PATERNA OCUPAÇÃO MATERNA 

~ OCUPAÇf1ES HBR HNR HBP HNP MBR MNR MBP MNP HBR HNR HBP HNP MBR MNR MBP M-W 

Comerciante (16.95) 1 1 1 

Dona de Casa 6 2 7 5 1 6 3 1 
~ 

EM BRANCO 1 1 

Enfermeira (38.56) 1 

Lavadeira (3.68) 1 

NÃO SABE 1 1 1 1 

Operário (a) (5.30) 1 1 

Promotor (a) de Vendas 1 

Esta tabela apresenta ocupações ausentes do item 6 do instrumento deste estudo, mas pre

sente nas ocupações parentais da amostra, na tabela 5~. 

N 
o 

" 
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T A B E L A 39 

TABULAÇÃO CRUZADA DAS VARIÃVEIS VE COR, SEXO E STATUS VOS ESTTMULOS X ITEM 9 
(STATUS SCCIO-ECQ,IJO,'.fICO DO ESTTMULOl, SEGUNDO A A,\:OSTRA' BRANCA ATRIBUfoA PELO 

EXPERr,\IUJTAVOR (f~=4S2l 

Rico CLX Trab. Opcr. Pobre Outro I XQR NS N 

Estímulo Branco 4 91 95 29 29 4 3 O 255 

1.6 35.7 37.3 11.4 11. 4 1.6 1.2 O 53 

80 61.1 51.4 48.3 43.3 44.4 75 O 

0.8 18.9 19.8 6 6 O.S 0.6 O 

Estímulo Ncgro 1 58 90 31 38 5 1 2 226 

0.4 25.7 39.8 13.7 16.8 2.2 0.4 0.9 47 

20 38.9 48.6 51.7 56.7 55.6 25 100 

0.2 12.1 18.7 6.4 7.9 1 0.2 0.4 

TOTAL 5 149 185 60 
67 I 9 4 2 481 

i= 11.93 s= 0.10 1 31 38.5 12.5 13.9 1.9 0.8 0.4 100 

Estímulo ~'a:3culino 4 79 88 30 19 7 4 1 2- 7 .)-

1.7 34.1 37.9 12.9 8.2 3 1.7 0.4 48.2 

80 53 47.6 50 28.4 77.8 100 50 

0.8 16.4 18.3 6.2 4 1.5 0.8 0.2 

Est ímCll0 FC1:únino 1 70 97 30 48 2 O 1 249 

0.4 28.1 39 12 19.3 0.8 O 0.4 51.8 

20 47 52.4 50 71.6 22.2 O 50 

0.2 14.6 20.2 6.2 10 0.4 O 0.2 

TOTAL 

I 
5 149 l QC 60 67 9 4 2 481 

U~ 

2 s= 0.003 X = 21. 5·1 1 31 38.5 12.5 13.9 1.9 O.S 0.4 100 

Estímulo Status Alto 
I 

3 I 127 89 I 9 7 I 5 I 3 1 244 

1.2 52 36.5 3.7 2.9 2 1.2 0.4 50.7 

60 85.2 48.1 15 10.4 55,.6 75 50 

0.6 26.4 18.5 1.9 1.5 1 0.6 :.2
1 

Estímulo Status Baixo 2 22 96 51 60 4 1 237 

O.S 9.3 40.5 21. 5 25.3 l.7 0.4 0.4 49.3 

40 14.8 5l. 9 85 89.6 44.41 25 50 

0.6 4.6 20 10.6 12.5 0.8 0.2 0.2 

TOTAL 5 149 lS5 60 67 ~.91 4 2 4S1 
2 1-16.82 :;= 0.0000 1 3l 3S.S 12. S 13,9 0.8 9.4 100 X = 



209 

T A B E L A 39-A 

TABULAÇÃO CRUZAVA VAS VARI~VEIS VE COR, SEXO E STATUS VOS ESTTMULOS X ITEM 9 
(STATUS SVCIO-ECONDUICO VO ESTTMULO), SEGUNVO A AMOSTRA BRANCA AUTOCLASSIFI 

CAVA (N=602) 

Rico CLX Tr~b. Oper. Pobre Outro !\QR )<;S N 

Estímulo Br~nco 6 llO ll4 34 39 4 3 O 310 

1.9 35.5 36.8 11 12.6 1.3 1 O 51. 7 

75 60.1 49.6 46.6 43.3 44.4 75 O 

1 18.3 19 5,7 6.5 0.7 0.5 O 

Estímulo Xcgro 2 73 116 39 51 5 1 3 290 

0.7 25.2 40 13.4 17.6 1.7 0.3 1 48.3 

25 39.9 50.4 53.4 56.7 55.6 25 100 

0.3 12.2 19.3 6.5 8.5 0.8 0.2 0.5 

TOTAL 8 183 230 73 90 9 4 3 600 
'2 
X = 14.90 s= 0.04 1.3 30.5 38.3 12.2 15 1.5 0.7 0.5 100 

EstÍ;nul0 ~l:.!s-::ulino 5 98 107 37 25 7 4 2 285 

1.8 34.4 37.5 13 8.8 2.5 1.4 0.7 47.5 

62.5 53.6 46.5 50.7 2í .8 77.8 100 56.7 

0.8 16.3 17.8 6.2 4.2 1.2 0.7 0.3 

Estlinul0 Feminino 3 85 123 36 65 2 O 1 315 

1 27 39 11.4 20.6 0.6 O 0.3 52.5 

37.5 46.4 53.5 49.3 72.2 22.2 O 33.3 

0.5 H.2 20.51 6 10.8 0.3 O 0.2 

TOTAL 8 183 230 I 73 90 9 4 3 600 

;= 26 s= 0.0005 1.3 30.5 33.3 12.2 15 1.5 0.7 0.5 100 

Estínu10 Status Alto 6 149 112 -, 12 8 5 3 2 297 

2 50.2 37.7 4 2.7 1.7 1 0.7/ 49.5 

75 81.4 48.7 16.4 S.9 55.6 75 66.7 

1 24.S 18.7 2 1.3 0.8 0.5 0.3 

Estímulo Status 13üxo 2 34 118 61 82 4 1 1 3ü3 

0.7 11. 2 3S.9 20.1 27.1 1.- 0.3 0.3 50.5 

25 18.6 51.3 83.6 91.1 44.4 25 33.3 

0.3 5.7 19.71 10.2 13.7 0.7 0.2 0.2 

TOTAL 8 1S3 230 73 90 9 4 3 600 

i= 169.56 5= 0.0000 1.3 30.5 38.3 12.2 15 1.' 0.7 0.5 100 
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Nas tabelas 39 e 39-A, ambas as amostras brancas repr~ 

sentam a c.la.6<Se.. médi.a com forte tendencia no estímulo branco, ma~ 

culino, com fortíssima ênfase no estímulo de status alto (HBR). 

A classe t~abalhado~ apresenta oma leve ênfase no estí 

mulo feminino. 

Vale ressaltar que estas amostras consideram pob~e o 

estímulo negro, feminino e de status baixo (MNP), com leve, for-

te e fortíssima ênfase respectivamente. 

Ambas as amostras apresentam significância nas três va 

riáveis, sendo altíssima na variável status. 

Ls p e c.i 6 ic.a ç.ão 
tado~. 

da opç.ão OUTRO pela amO.6t~a b~anc.a pelo e..xpe~ime~ 

HBR = 

HNP = 

classe média superior 
"esperto" safado 

classe média baixa 
desempregado 
desocupado 
marginal 
subempregado 

MNR = classe média alta 

MNP = desempregada 
lavadeira 

- quase rico 



211 

T A ';i E L A 40 

rA~ULAç~O CRUZAVA VAS VARr~VErS VE CO~, SEXO E STATUS VOS EsrTMULOS X ITEM 9 

(STATUS SiJCI0-ECONDAlICO VOS ESTT!fULOS), SEGU,!JDO A A'\IOST~A NEGRA' An.ISuTVA' 

PELO EXPERI11ENTA90R (N=448) 

Rico CI.X Trab. O~er. Pobre! I Outro l\QR NS N 

Estímulo Branco 6 84 68 20 30 1 O 2 211 

2.8 39.8 32.2 9.5 14.2 0.5 O 0.9 47.2 

60 53.2 43.3 37 50.8 50 O 50 

1.3 18.8 15.2 4.5 6.7 0.2 O 0.4 

Estímulo Negro 4 74 89 34 29 1 3 :2 236 

1.7 31.4 37.7 14.4 12.3 0.4 1.3 0.8 52.8 

40 46.8 56.7 63 49.2 50 100 50 

0.9 16.6 19.9 7.6 6.5 0.2 0.7 0.4 

TaTAL 10 158 157 54 59 

I 
2 3 4 447 

? 
x~= 9.1~ n.s 2.2 35.3 35.1 12.1 13.2 0.4 0.7 0.9 100 

Estímulo :'~sculino 6 94 74 26 23 2 3 3 231 

2.6 40.7 32 11.3 10 0.9 1.3 1.3 51.7 

60 59.5 47.1 48.1 39 100 100 75 

1.3 21 16.6 5.8 5.1 0.4 0.7 0.7 

Estímulo Fcr:ünir.o 4 64 83 28 36 O O 1 216 

1.9 29.6 38.4 13 16.7 O O 0.5 48.3 

40 40.5 52.9 51. 9 61 O O 25 

0.9 14.3 10.6 6.3 8.1 O O 0.2 

TOTAL 10 158 157 I 54 59 2 3, 4 447 

X2: 15.10 5= 0.03 2.2 35.3 35.1 12.1 13.2 0.4 0.7 0.9 100 

Estímulo S:atus Alto 7 llO 86 I 14 7 1 Z I 3 230 

3 47.8 37.4 6.1 3 0.4 0.9 1.3 51. 5 

70 69.6 54.8 25.9 11. 9 50 6ó.7 75 

1.6 24.6 19.2 3.1 1.6 0.2 0.4 0.7 

Estímulo Status B~ixo 3 48 71 40 52 1 1 1 217 

1.4 22.1 32.7 18.4 24 0.5 0.5 0.5 48.5 

30 30.4 45.2 74.1 88.1 50 33.3 25 

0.7 10.7 15.9 8.9 11.6 0.2 0.2 0.2 

TO'fo\L 10 158 157 54 59 ~.41 3 4 447 
? 12.1 13.2 0.7 0.9 100 X"= 75.:: s= 0.0000 2.2 35.3 35.1 
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T A B E L A 40-A 

TABULAÇ~O CRUZAVA ~AS VARIÃVEIS VE COR, SEXO E STATUS VOS ESTTMULOS X ITEM 9 
(STATUS SOCIO-ECONDI.lICO VOS ESTTHULOSJ, SEGUNVO A: A,\!OSTRA: NEGRA AUTOCLASSI

FICAVA (N=328) 

Rico CLX Trab. IOpcr •. Pobrc [Outro NQR NS N 

Estímulo Branco 4 65 49 15 20 1 O 2 156 

2.6 4::'.7 31.4 9.6 12.8 0.6 O 1.3 47.6 

. 57.1 52.4 43.8 36.6 55.6 50 O 66.7 

1.2 19.8 14.9 4.6 6.1 0.3 O 0.6 

Es:.ímul0 ~(!gro 3 59 63 26 16 1 3 1 172 

1.7 34.3 36.6 15.1 9.3 0.6 1.7 O.é 52.4 

42.9 47.6 56.3 63.4 44.4 50 100 33.3 

0.9 18 19.2 7.9 4.9 0.3 0.9 0.3 

TOTAL 7 124 112 41 36 2 3 3 328 
7 x-= S.15 n.s 2.1 37.8 34.1 12.5 11 0.6 0.9 0.9 100 

Estímulo ~bsculino 5 75 55 19 17 2 3 2 17S 

2.8 42.1 30.9 10.7 9.6 1.1 1.7 1.1 54.3 

71.4 60.5 49.1 46.3 47.2 100 100 66.7 

1.5 22.9 16.8 5.S 5.2 I 0.6 0.9 0.6 

EstÍIalil0 Fc;ninino 2 49 57 22 19 O O 1 150 

1.3 32.7 38 14.7 12.7 O O 0.7 45.7 

28.6 39.5 50.9 53.7 52.8 O O 33.3 

0.6 14.9 17.4 6.7 5.8 O O 0.3 

TOT.<\1 7 124 112 41 36 I:.:- 3 3 328 
? 

12.5 0.9 0.9 100 X~= 10.12 n.s 2.1 37.S 34.1 11 

Estímulo St;J.tus Alto 4 SS 63 I 11 6 I 1 2 2 I 177 

7 -_ • .:> 49.7 35.6 6.2 3.4 0.6 1.1 1.1 54 

57.1 71 56.3 26.8 16.7 50 66.7 66.7 

1.2 26.8 19.2 3.4 1.8 0.3 0.6 0.6 

Estímulo St;.!tus 13;.!ixo 3 36 49 30 30 1 1 1 151 

2 23.8 32.5 19.9 19.9 0.7 0.7 O.i 46 

42.9 29 43.8 73,2 83.3 50 33.3 33.3 

0.9 11 14.9 9.1 9.1 0.3 0.3 0.3 

TOTI\L 7 124 112 41 36 2 3 3 328 

J= 47.41 s= o.ooao 2.1 37.8 34.1 12.5 11 0.6 0.9 0.9 100 
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Na tabela 4Q, a amostra negra atribuída pelo experimeg 

tador considera: eta~~e mêd~a com forte tendência o estímulo mas 

culino de status alto; t~~bathado~ o estímulo feminino de status 

alto e pob~e o estímulo feminino de status baixo. Apresenta sig-

nificância nas variáveis de sexo e status, sendo esta última al-

tíssima. 

Na tabela 40-A, a amostra negra autoclassificada apre

senta apenas significância e altíssima na variável status. 

Considera eta~~e mêd~a, com forte ênfase, e t~abalha-

do~ o estímulo de status alto. 

Vale ressaltar que considera ope~ã~~o e pob~e o estím~ 

lo de status baixo com muita e forte tendência respectivamente. 

E~pee~ó~eação da opção OUTRO pela amo~t~a neg~a at~~buZda pelo 
expe~~mentado~. 

HBR = classe média alta 
classe média alta e muito trabalhador. 
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T A B E L A ..fI 

ITEM In: FREQUE~CIA DOS ADJETIVOS ATRIRU190S 
AO HOMEM BRANCO RICO (HBR) 

---~ 
ADJETIVOS 

aberto ao diálogo 

afetivo 

ajuda em casa 

alegre, comunicativo, descontraído 

alienado 

amigo 

arredio 

atencioso 

atento 

bem estabilizado profissionalmente 

bem educado, fino 

muito educado 

boa aparência 

boa família 

boas amizades 

bom 

bom relacionamento 

bom chefe de família 

bonito 

brincalhão 

calmo 

muito calmo 

cafona 

casado 

chato 

classe média 

classe média alta 

operador de bolsa de valores 

confiante, maduro, equilibrado, firme 

At-1OSTRAS BMNCA NEGRA 

N = 4S N = 29 

I 

I 

I 

2 

I 

1 

I 

I 

S 

2 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

6 

I 

I 

1 

I 

S 

3 

3 

S 

I 

I 

2 

2 

I 

S 

3 

1 

1 

2 

conto 



ADJETIVOS 

consciente 

consenrador, "engravatado" 

culto 

AMOSTRAS 

cumpriJor dos deveres, responsável, pontual 

con:petente 

decidido, detenninado, "atirado" 

despretencioso 

dinâmico, ativo 

ditador 

elegante, vaidoso 

equilíbrio emocional relativo 

esforçado 

esperançoso 

escolaridade alta 

estuda 

estudante de direito 

educação média, limitado por falta de bagagem cultural 

pretende estudar para ter nível superior e ascender 

reciclagem constante para aperfeiçoar e ascender 
profissionalmente 

não terminou o 39 Grau por necessidade de trabalhar 

possui todas as oportunidades para estudar e ascender 

"esperto", tenta subir na vida sem fazer esforço, 

franco, sincero 

frustado, recalcado 

gosta de aparentar mais do que é 

assistir novela das 8 

oportunista 

dançar nos finais de semana 

divertir-se ocasionalmente 

freqUentar bons lugares sociais 
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TABELA 4J/1 

BRANCA !\TEGAA 

N = 4S N = 29 

2 

8 

1 

7 

2 

1 

1 

4 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

S 

1 

2 

2 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

conL 



------~ 
_________ A~10STRAS 

ADJET 

feqUentar o ~~racanã nos finais de semana 

ler "O Globo" 

ler bons livros 

promover festas 

receber amigos 

votar no PTB 

honesto, bom caráter, bons princípios, correto 

humano 

humilde 

idade: 23 anos 

+ 25 anos 

40 anos 

inteligente 

jovem 

limpo 

mora em bairro nobre 

com os pais 
sozinho e faz suas próprias coisas 

ocupa posição hierárquica na sociedade 

posição profissional definida, de alto nível 

procura manter a posição social alcançada 

luta pela sobrevivência, trabalha para viver 

possui casa própria 

urn "fusca" 1973 

namorada finne 
família para sustentar 

pai de 3 filhos 

preocupado com os outros, tenso 

pessoa comurn 
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TABELA 41/2 

BRANCA NEGRA. 
N = 45 N = 29 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 1 

3 

1 1 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 3 

2 1 

1 1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 1 

conto 
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TABELA 4713 -
At-fOSTRAS BRANCA ~'EGRA 

ADJETIVOS 
~ N = 45 N = 29 

satisfeito 1 

sensível 1 1 
~ . 2 serIO 

simpático 3 2 

simples, modesto 5 1 

objetivo 1 2 

organizado, metódico 10 

tímido, um pouco inseguro 1 1 

trabalhador, batalhador 8 3 

muito trabalhador 1 

trabalha a semana inteira 1 

versátil 1 

viver com conforto (cinema, teatro, shows toda semana) 1 1 

voltado para a família e o trabalho 1 

158 79 
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. T A B E L A 42 

ITEM 10: FREQOENCIA VOS AVJETIVOS ATRIBUTvos AO HOMEM 
BRANCO RICO (HBR) PELA AMOSTRA NEGRA AUTOCLASSIFICAVA COMO BRANCA 

ADJETIVOS 

alegre 

amigo 

ativo, dinâmico 

bom relacionamento 

classe média 

competente 

confiante 

decidido, "atirado" 

esforçado 

honesto 

um pouco inseguro 

operador de bolsa de valores 

objetivo 

pessoa comum 

preocupado com os outros 

responsável 

sensível 

sincero 

trabalha para viver 

trabalhador 

AMOSTRA 

ocupa posição hic~árquica na sociedade 

possui todas as oportunidades para estudar e 
asce;1der 

família para sustentar 

NEGRA AUTOCLASSIFlCADA 
COMJ BRANCA 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

32 

N = 7 
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Na tabela 41, a amQstra branca atribuída pelo experi -

mentador define o HOMEM BRANCO RICO lHBR1, com maior 6~eqU~n~ia 

de ~e~po~ta~ de ~onotação po~itiva, enfatizando a estabilização 

profissional, a simplicidade e principalmente ser trabalhador, e~ 

quanto a ~onotação negativa, apresenta ~nfase maior no conserva-

dorismo. 

A amostra negra atribuída pelo experimentador define o 

HBR com maior (~eqUên~ia de ~e~po~ta~ de ~onotação po~itiva, re~ 

saltandó a alegria, a descontração e a comunicabilidade, enqua~ 

to a ~onotação negativa não apresenta ~nfase maior. 

Ambas as amostras utilizam, equilibrada e positivamente, 

os adjetivos calmo, classe média, responsável, elegante, pontual 

e simpatia. 

Na tabela 42, a amostra negra autoclassificada como 

branca define o HBR ~om maio~ 6~eqUên~ia de ~e~po~ta~ de ~onota

ção po~itiva e pouquI~~ima ~onotação negativa. 

A ~onotação negativa na análise deste estudo e do item la refere
-se a significados corno minimiza~ a 6igu~a humana tanto em sua ca 
pacidade quanto status, onde esta necessita dispender esforço 
maior que o necessário para atingir determinado objetivo, que po
de ser alcançado natu~almente; além de adjetivo~ negativo~ e/ou 
pejo~ativo~. 



T A B E L A 43 

ITEM 10: FREQUENCIA VOS AVJETIVOS ATRIBUTvOs 
AO HOMEM NEGRO RICO (HNR) 

AMOSTRAS 
ADJETIVOS 

adaptado ao cotidiano 

agitado 

ajuda em casa 

alegre, descontraído, senpre sorridente 

alimenta - se mal 

aI tura mediana 

amante da música 

amigo, conpanheiro, colega 

artista 

autoritário 

bastante atencioso 

boa aparência, apesar da cor, bem vestido 

bom 

bom nível cultural 

bom relacionamento 

não é bonito 

busca melhorar de vida, através do estudo 

caladão 

calmo 

capaz, eficiente 

carinhoso com as crianças 

ciumento 

chefe de família 

bom chefe de família 

bom filho 

casado 

possui fi lhos 

classe alta 

classe média 

classe baixa 

BRANCA 
N = 53 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

4 

8 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

4 

1 
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NEGRA. 

N = 41 

1 

2 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

conto 



ADJETIVOS 

compenetrado, sério 

comunicativo 

conservador, tradicional, rígido 

convencido 

cor morena 

negra 

parda 

cumpridor dos deveres, responsável 

descuidado da aparência 

discriminado social e racialmente 

divertido 

desembaraçado 

educado 

educadíssirno 

equilibrado 

escolaridade: 19 Grau Completo 

29 Grau Completo 

39 Grau Completo 

estuda para ascender 

não estuda por falta de oportunidade 

elegante 

esforçado 

muito esforçado 

extremamente religioso (crente) 

falante 

ganha mal 

generoso 

genioso 

gosta de bater longos papos 

beber bebidas caras 

AMOSTRAS 
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TABELA 43/1 

BRANCA 

N = S3 

4 

1 

2 

1 

4 

3 

I 

2 

I 

2 

I 

3 

I 

2 

2 

I 

I 

1 

I 

I 

!\lEGRA 

N = 41 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

I 

I 

2 

2 

1 

2 

3 

2 

I 

1 

conto 



-
ADJETIVOS 

ler bons livros 
ler livros de ficção científica 

tomar chope, cerveja 

saber mais 

grande dedicação ao trabalho 

força de vontade 

honesto, confiável, digno 

honestíssimo. 

humilde 

idade: 30 a 40 anos 

60 anos, meia idade 

inseguro 

intelectual 

inteligente 
muito inteligente 

não ê ignorante 

interesseiro 

limpo 
luta pela sobrevivência 

sai muito cedo para trabalhar 

situação financeira regular 

maturo 
mora com os pais. 

organizado 

pensador 

pessoa conn.nn· 
perseverante, força de vontade 

possui carro 
complexo de inferioridade 

defeitos e virtudes 

AMOSTRAS ---

2t2 

TABELA 43/2 

BRANCA NEGRA 

N = S3 N = 41 

1 

1 

6 

S 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

4 

1 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

conto 



ADJETIVOS 

muitas expectativas pela vida 

namorada finne 

telefone 

preguiçoso 

relapso 

sem perspectivas 

sem vícios 

sério 

simpático 

simples, modesto 

sofrido 

muito sofrido 

tímido 

triste 

trabalhador, batalhador, lutador 

volúvel 

ANOSTRAS ----
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TABELA 43/3 

BRANCA NEGRA 

N = S3 N = 41 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 1 

8 S 

4 

1 1 

1 

1 

21 7 

1 

lS2 110 



T A B E L A 44 

ITEM 10: FREQ~tNCIA VOS AVJETIVOS ATRIBUfvOs 
AO HOMEM NEGRO RICO (HNR) PELA AMOSTRA NEGRA 

AUTOCLASSIFICAVA COMO BRANCA 

2·24 

AMOSTRA 
ADJETIVOS 

NEGRA AUTOCLASSIFICADA 
CQ\() BMNCA 

amigo, colega, companheiro 

boa aparência, apesar da cor, bem vestido 

não e bonito 

bom filho 

calmo 
classe media 

confiável, digno (honesto) 

esforçado 

humilde 
busca melhorar de vida atraves do estudo 

grande força de vontade 

luta pela sobrevivência 

responsável 

serio 
simpático 

trabalhador 
triste 

5 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

3 

1 

32 

N = 9 
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Na tabela 43 1 a amostra branca atribuída pelo experi -

mentador define o HOMEM NEGRO RICO lHNR[ apresentando maio~ 6~e 

qU~ncia de ~e~po~ta4 de conotaç~o p04itiva, enfatizando a ascen

são atravês do estudo, a classe mêdia, o bom relacionamento, a 

seriedade, a respons~bilidade, a simplicidade, a honestidade e, 

com tendenciosidade, o trabalhador, enquanto a conotação regati

va apresenta ênfase na classe baixa. 

A amostra negra atribuída pelo experimentador define 

o HNR também com maio~ freqUência de respostas de conotação po~~ 

tiva, com ênfase na amizade, companheirismo, coleguismo, ser uma 

pessoa comum e, principalmente, ser trabalhador; enquanto a co no 

tação negativa aponta com ênfase o sofrimento. 

Ambas as amostras atribuem ao HNR, equilibrada e posi-

tivamente, a simplicidade, a humildade, ser muito esforçado e 

calmo; 'e, negativamente, ser discriminado social e racialmente. 

Na tabela 44, a amostra negra autoclassificada como 

branca define o HNR com maior 6~eqU~ncia de ~e~po~ta~ de conota

ção po~itiva; com, tendenciosidade na amizade, companheirismo e 

coleguismo, ressaltando ser trabalhador e, principalmente, boa a 

pa~~ncia, ape~a~ da co~, e pouca conotação negativa. 
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T A B E L A 45 

ITEM 10: FREQ~tNCIA VOS AVJETIVOS ATRIBUfVOS 
AO HOMEM BRANCO POBRE (HBP) 

A~tOSTRAS 
ADJETIVOS 

aberto, desprovido de preconceito 

acomodado, conformado com o que tem, passivo 

alegre, descontraído, extrovertido 

altruísta 

amargurado 

ambicioso 

amigo 

ajuda ã família, aos irmãos 

altó-

bastante seguro· 

inseguro 

biscateiro 

sem emprego fixo, muitas vezes desempregado 

desesperado pelo desemprego, "ferrado" na vida 

mal remunerado, vida r~zóavel, sobrevive, luta para 
sobreviver 

bom 

bom relacionamento 

classe baixa, operario, serviçal, trabalhador braçal 

classe media 

carente, pobre 

BRANCA ~1:GRA 

N = 39 N = 32 

1 1 

3 3 

2 I 
1 

I 

1 

1 

3 

1 

3 

3 

2 

9 

3 

1 

I 

I 

1 

2 

2 

2 

3 

I 

2 

I 

3 

2 

casa pequena, mora na Baixada Fluminense, viaja grandes 
distâncias 3 

consciente ideológica e politicamente 

casado, juntado 

bom pai de família, voltado para a família 

tem filho 

bom filho 

calmo , muito calmo 

cumpridor dos deveres, responsavel 

decepcionado, desmotivado, frustrado, insatisfeito 

3 

1 

I 

I 

2 

I 

2 

I 

1 

2 

1 
3-

conto 



ADJETIVOS 

desligado 

displicente 

distraído 

desgastado 

dependente do álcool 

esforçado 

bastante esforçado, muito esforçado 

expressão abobalhada 

educado 
educação nível superior 

médico 

19 Grau Completo 

estudioso 

pouca instrução 

s em instrução 

sem oportunidade de estudar 

gosta de cinema 
conversar com os amigos 

jogar bola 

namorar 

ir ã praia 

honesto, íntegro 

muito honesto 

humilde 

humano 

incompetente 

idade.25 anos 

inteligente 

inteligência baixa 

AMOSTRAS 

líder nato apesar da pouca si~uação financeira 
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TABELA 45/1 

BRANCA NEGRA 

N = 39 N = 32 

I 

2 

1 

1 

1 

5 I 

2 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 3 

1 

2 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



AMOSTRAS 
ADJETIVOS 

posição política progressista, politizado 

luta para melhorar de vida, vontade de vencer 

vencedor na vida apesar da aparência humilde 

limpo 

malandro, nao gosta de trabalhar, ''mutreteiro'' 

"não esquenta a cabeça com nada", sem muito compromisso 

pessoa comum 

pessoa positiva 

pensativo 

prestativo 

preocupado 

"puxa-saco" 

sem perspetivas 

sem ambições, sem vaidade 

sensível 

sério 

simpático 

simples 

sofrido 
trabalhador, batalhador, lutador 

tímido 

triste 
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TABELA 45/2 

BRANCA NEGRA 

N = 39 N = 32 

I I 

4 3 

I 

1 

4 

2 

3 1 

I 

1 

1 

1 1 

I 

4 4 

2 

1 

1 

1 

4 2 

2 

8 10 

2 

3 

117 81 



T A B E L A ~6 

iTEM 10: FREQUENCIA VOS AVJETIVÓS ATRIBUfVOs 
AO HOMEM BRM.JCO POBRE (HBPj PELA AMOSTRA I~EGRA 

AÚTOCtASSIFICAVA COMO BRANCA 
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AMOSTRA NEGRA AUTOClASSI FI CADA 
CQ\{) BRANCA 

ADJETIVOS 

ajuda em casa 

bom relacionamento 

carente, pobre 

casado 

tem filho 
consciente ideológica e politicamente 

descontraído 

desempregado 
desesperado pelo desemprego 

desprovido de preconceito 

esforçado 

honesto 

humilde 

preocupado 

prestativo 

responsável 
sem oportunidade de estudar 

simpático 

simples 

sofrido 
trabalhador, lutador 

vontade de vencer 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

5 

3 

34 

N = 11 
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Na tabela 45, a amostra branca atribuída pelo experi -

mentador define o HOMEM BRANCO POBRE lHBPl com um pouco mais de 

6~eqaência de ~e~po~ta~ de conotação po~itiva, enfatizando o es

forço e a simplicidade, enquanto a conotação negativa apresenta 

forte tendência na classe baixa, operário, serviçal e trabalha

dor braçal,alêm de malandro, "mutreteiro" e não gostar' de traba

lhar. 

A amostra negra atribuída pelo experimentador define o 

HBP com maior 6~eqaência de ~e~po~ta~ de conotação po~itiva, en 

quanto a conotação negativa não apresenta ênfase maior. 

Ambas as amostras atribuem ao HBP,equilibrada e positi 

vamente,com forte tendencia,ser trabalhador, ~lêm de ser da cla~ 

se média, honesto, lutador para ascender; e negativamente,acomo

dado, conformado, passivo, sem emprego fixo, desempregado, mal 

remunerado, lutador pela sobrevivência e sem perspectivas. 

Observa-se que a amostra branca atribuída pelo experi

mentador, categoriza com o mesmo peso o HBP como lutador pela as 

censao e malandro. 

Na tabela 46, a amostra negra autoclassificada como 

branca define o HBP com maior 6~eqaência de ~e~po~ta~ de conota

ção po~iti~a, dando maior ênfase a adjetivos como ser trabalha

dor, honesto e vontade de vencer. A conotação negativa nao apr~ 

senta ênfase maior. 
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T A B E L A 47 

ITEM 10: FREQ~E~CIA VOS AVJETIVOS ATRIBUfvOs 
AO HOMEM NEGRO POBRE (H~P) 

------
ADJETIVOS 

aberto 
acomodado 

alegre 

amável 

amigo 

bom, ótima pessoa 

bom coração 

beleza interior e espiritual 

bruto 
calmo, pacato 
classe baixa, pobre, serviçal 

muito pobre 

classe média 
casado 

prole numerosa 

dedicado à família 

família desagregada 

muitos irmãos 

pai desconhecido 

criativo 

cumpridor dos deveres, responsável 

desconfiado 
desempregado 
desleixado 

desocupado 
despreocupado 
discriminado social e racialmente 

educado 

esforçado 

nada esforçado 

Af\lOSTRAS 

fluência verbal, pessoa de conversa "fiada" 

BRANCA NEGRA 

N = 41 N = 35 

1 

1 

4 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

2 

12 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

2 

2 

1 

2 

1 

7 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 



----~ ~ AMOSTRAS 
ADJETIV~~ 

frio 

gosta de ajudar o próximo 

bater papo 

cerveja 

futebol e esporte 
jogar na loto, loteria e "bicho" 

samba 
sinuca 

homem feio 

honesto 
honesto de cor 

humano 
humano de cor 

humilde 

idade 29 anos 

idealista 
inteligente 

interessante 
irreverente 

jovem 
limpo 
luta para sobreviver 

sem perspectiva de ascensão 

morador no subúrbio 
ascensão através da loto, loteria 
luta para melhorar 
malandro, marginal, assaltante, mau caráter 

marxista, leninista e stalinista 

não gosta de trabalhar 
não se importa com os padrões r'ígidos e conservadores 

do modo de se vestir 
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T ABE LA .}-7/ 1 

BRANCA NEGRA 
N = 41 N = 35 

1 

2 

1 

1 

1 1 

1 

2 

1 

I 

3 

I 

1 

1 

5 1 

1 

1 

2 1 

1 

1 

1 

1 

6 1 

2 6 

1 

1 1 

3 4 

6 5 

1 

2 1 

1 

conto 



AMOSTRAS 
~ 

ADJETIVOS - -
não leva nada a sério 

negro 

nunca diz nao, embora dificilmente consiga terminar as 
incumbências 

paciente 

pessimista 

pessoa comum 

preguiçoso 

revoltado, inconformado, pessoa amarga 

sem boas maneiras 

sem consciência 

sensível 

simpático 

simples 

sincero 

sisudo 

sofrido 

supersticioso 

trabalhador, batalhador, lutador 

trabalha na zona sul 

a mulher trabalha fora 

esco1aridade~ 19 Grau Completo 

eletricista 

operário 

sambista 

volúvel 

estudante 

sem oportunidade de estudar 

pouca instrução 
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TABELA 4712 

BRANCA NEGRA 
N = 41 N = 35 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

6 1 

1 

1 

1 

1 
6 1 

1 

1 

2 

1 

22 3 

1 

1 

1 

1 

1 1 

4 

1 
1 

1 

1 

153 66 



T A B E L A 48 

ITEM 10: FREQBENCIA VOS AVJETIVOS ATRIBUfvOs 
AO HOMEM NEGRO POBRE I H.'-JP) PE LA AMOSTRA NEGRA 

AUTOCLASSIFICAVA COMO BRANCA 
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AMOSTRA NEGRA AUTOCLASSIFICADA 

ADJETIVOS 

calmo 

cumpridor dos deveres 

discriminado social e racialmente 

educado 

nada esforçado 

gosta de bater papo 

tomar cerveja 

humilde 

inteligente 

interessante 

luta para sobreviver 

sem perspectiva de ascensão 

sem instrução 

luta para melhorar 

malandro 

pobre 

muito pobre 

preguiçoso 

sambista 

simples 

trabalhador 

CQ\O BRANCA 
N = 8 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2S 



-.;. 
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Na tabela 47, a amostra branca atribufda pelo experi

mentador define o HOMEM NEGRO POBRE (HNP[ com maior freqUencia 

de respostas de eonotação negat~va, enfatizando ser de classe 

baixa, p~bre, serviçal, discriminado social e racialmente, luta

dor pela sobrevivência, revoltado e de pouca instrução. Ressalta 

po~~t~vamente e com tendência, ser 'trabalhador, simples e alegre. 

A amostra negra atribuída pelo experimentador define o 

HNP com maior freqUência de respostas de eonotação negativa, com 

ênfase em ser de classe baixa, pobre, serviçal e sem perspecti

vas de ascensao, enquanto a eonotação po~itiva apresenta baixas 

freqUências, destacando ser trabalhador. Observa-se as categori-

zaçoes honesto de cor e humano de cor. 

Ambas as amostras atribuem, equilibrada e posi,tivamente j 

a luta para melhorar, e,negativamente,ser malandro, marginal, as

saltante e ter 'mau caratismo. Observa-se categorizações opostas 

à mesma figura-estímulo. 

Na tabela 48, a amostra negra, autoclassificada como 

branca, define o HNP com maior freqUencia de respostas de eonota 

ção negat~va, ressaltando ser muito pobre, e de eonotação po~iti 

va, sobressaindo ser educado, simples e trabalhador. 



T A B E L A 4Q 

ITEM 10: fREQUENCIA VOS AVJETIVOS ATRIBUTvOs 
~ MULHER BRANCA RICA (MBR! 

-
ADJETIVOS 

afável, amável 

acomodada 

agradável, muito agradável 

ajuda aos pobres 

alta, altura 1,75 m 

olhos castanhos 

magra 

morena clara 

amiga, companheira, colega 

aparência bem cuidada, boa aparência 

autoritária 

ambiciosa 

bem humorada 

boa 

boa saúde, saudável 

bom caráter, honesta, correta 

bom coração 

bonita 

calma 

casada, bem casada 

filhos 
dedicada ã família, aos pais 

solteira 

solteirona 
aspira casar com alguém rico e bonito 

caseira 

cativadora 

"caxias" 

convencida 

crítica 

AMOSTRAS ------
BRANCA 

N = 44 

2 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

5 

2 

1 

2 

1 

5 

3 

2 

2 

1 
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.NEGRA 

N = 33 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

conto 



ADJETIVOS 

culta 

cumpridora dos devere~, responsável 

muito responsável 

AMOSTRAS 

conservadora, tradicional, careta, formal, rígida, 
austera 

classe média 

média baixa 

"desinteressante" 

dinâmica 

disciplinada 

discreta, reservada, recatada 

distinta 

educada, fina 

educada para casar 

eficiente 

elegante, vaidosa 

equilibrada 

escolaridade: 39 Grau 

29 Grau 

boa instrução 

estuda 

estudou em colégios públicos 

pesquisadora 

professora de 19 Grau 

sem instrução 

empregada doméstica da zona sul 

manicure 

esforçada 

muito esforçada 

esclarecida 

expansiva, extrovertida 
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TABELA 49/ T 

BRANCA NEGRA 

N = 44 N = 35 

1 

7 

1 

12 

5 

1 

I 

2 

1 

2 

9 

1 

1 

3 

I 

1 

I 

I 

2 

1 

1 

I 

I 

I 

1 

2 

3 

2 

3 

1 

4 

3 

3 

1 

2 

1 

1 

I 

1 

conto 



ADJETIVOS 

pouco expansiva 

esnobe 

feliz 

- AMOSTRAS 

força de vontade, perseverante, determinada 

gosta de artes 

ciências exatas 

esportes 

música 

de crianças 

fazer viagens turísticas 

sair com algumas amigas 

geniosa 

humana 

humana demais 

humilde. 

interessante 

inteligente 

leal 

liberal 

limpa 

luta com dificuldade 

para sobreviver, pobre, carente 

sem perspectivas 

lutou para conseguir o que alcançou 

sustenta a casa com o pai, ajuda em casa 

mora com os pais 
com perspectivas de ascensao 

trabalha fora 
dedicada ã profissão, muito profissional 

realizada profissionalmente 

--
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TABELA 4cJ/2 

BRANCA NEGRA 

N = 44 N = 35 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

3 

I 

6 

2 

I 

3 

2 

6 

I 

I 

2 

I 

I 

I 

I 

I 

2 

I 

I 

I 

I 

3 

3 

I 

2 

I 

conto 



-
AMOSTRAS 

ADJETIVOS 

valoriza bens materiais (carro,apartamento) 

vive com conforto 

metódica 

medíocre 

objetiva 

organizada 

orgulho dos pais 

ótima personalidade 

pessoa corrrum 

pontual 

preocupada com a opinião alheia 

pouco contato social 

poliglota 

segura 

sensível 

sensível às artes 
.... . 

serla 

simples 

muito simples 

simpática 

não muito simpática 

sóbria 

terna 

tímida, introvertida 

trabalhadora, lutadora, batalhadora 
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TABELA 49/3 

BRANCA NEGRA. 

N = 44 N = 35 

1 

1 

1 
1 

1 

2 

1 

1 

2 1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

4 1 

9 3 

1 

2 

1 

2 4 

1 

3 2 

12 4 

183 91 
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T A B E L A 50 

ITEM 10: FREQUENCIA VOS AVJETIVOS ATRIBU!VOS Ã MULHER 
BRANCA RICA (MBRl PELA AMOSTRA NEGRA AUTOCLASSIFICAVA COMO BRANCA 

ADJETIVOS 

acomodada 

airiável 

amiga 

autoritária 

bem humorada 

boa aparência 

calma 

carente 
conservadora, austera, rígida, formal 

crítica 
dedicada ã família 

aos pais 

dinâmica 

discreta, recatada, reservada 

educada, fina 
escolaridade: 29 Grau Completo 

esforçada 

muito esforçada 

humana 

humilde 

luta para sobreviver 

com perspectivas de ascender 

metódica 

muito profissional 

pessoa comum 

pontual 

responsável 

saudável 
séria 

AMOSTRA NEGRA AUTOCLASSIFlCADA 
COM) BRANCA 

N = 11 

I 

1 

I 

I 

I 

1 

1 

1 

3 

I 

1 

I 

2 

3 

4 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

1 

I 

1 

2 

I 

I 

conto 



ADJETIVOS 

sóbria 

tímida, introvertida 

trabalhadora, batalhadora 

AMOSTRA 
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TABELA 50/1 

NEGRA AUfOCLASSI FI CADA 
CCMJ BRANCÃ 

1 

2 

4 

4S 

N = 11 
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Na tabela 49, a amostra branca atribuída pelo experi -

mentador define a MULHER BRANCA RICA (MBR) com maior freqüência 

de respostas de eonotação po~~t~va ressaltando ser· trabalhadora, 

educada, simples, responsivel, inteligente, amiga, "_companheira, 

colega, calma, classe média e séria; enquanto a eonotação negat~ 

va fortemente enfatiza o conservadorismo, além de ser pobre, ca

rente e lutar pela sobrevivência. 

A amostra negra atribuída pelo experimentador define 

a MBR com maior freqUência de respostas de eonotação po~~va com 

leve ênfase em ser trabalhadora e educada; além da escolaridade 

de 39 Grau e ser, simples; enquanto a eonotação negat~va ressalta 

o conservadorismo,a luta pela sobrevivência e a falta de perspec 

tivas. 

Ambas as amostras atribuem ã MBR,equilibrada e positi 

vamente, entretanto com baixa freqUência, ser casada, dinimica, 

discreta, elegante e sóbria; e,negativamente,ser tímida e intros 

pectiva. 

Na tabela 50, a amostra negra autoclassificada como 

branca define a MBR com maior freqUência de respostas de eonota

ção po~~t~va enfatizando ser trabalhadora, discreta, dinimica e 

responsivel; enquanto a eonotação negat~va ressalta o conservado 

rismo e a timidez. 



T A B E L A 51 

ITEM 10: FREQUENCIA VOS AVJETIVOS ATRIBU!VOS 
X MULHER NEGRA RICA (MNR) 

ADJETIVOS 

acomodada 

agradável 

alegre 

alta, altura 1,65 m 

amável 

não muito afetuosa 

amiga 

arrimo de família 

atenciosa 

bem humorada 

boa 

boa formação 

boa saúde 

AMOSTRAS 

bom relacionamento, fácil relacionamento 

calma 
capaz, competente, eficiente 

organizada 

caprichosa 

carinhosa 

calada, fala baixo 

casada 

ajuda aos paIS 
boa esposa, dedicada ao marido, excelente companheira 

no casamento 

dedicada aos filhos, mãe dedicada, mãe 
dona de caSa dedicada, dedicada ao lar 

boa família 

classe média 

consciente 
conservadora, tradicionalista 

confiante em Deus,fOrtes princípios morais, religiosa 

BRANCA 

N = 41 

1 

2 

2 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

3 

3 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

1 

4 

1 

2 

24'3 

NEGRA 

N = 44 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

conto 
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TABELA S 1/1 

---------- AMOSTRAS BRANCA NEGRA 
ADJETIVOS _______ N = 41 N = 44 

não religiosa 

corajosa 

criativa 

culta, cultura elevada 

cumpridora dos deveres, responsável 

cuidadosa com a aparência, elegante, muito arrumada, 
vaidosa, muito vaidosa 

caseira 

dedicada 

desconfiada 

dinâmica 

digna 

discreta 

discriminada social e racialmente 

dissimulada 

econômica 

educada 

mui to educada 
esforçada, força de vontade, persistente 

muito esforçada, muita força de vontade 

estudiosa 

esperta 

exigente 

explode quando humilhada 

feia 

gosta de arte, literatura, teatro etc. 

papo, passear e música 

viver, ser otimista 

samba 

honesta 

hum 51 de , pobre, carente 

1 

1 

1 

2 

8 

9 

1 

2 

2 

6 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

4 

1 

2 

2 

1 

1 

1 2 

1 

1 

1 

4 2 

5 6 

conto 



-------
ADJETIVOS 

htn11ana 

mui to humana 

idade: 25 a 36 anos 

independente 

inteligente 

impõe respeito 

jovem senhora 

limpa, asseada, higiênica 

mui to limpa, bastante limpa 

luta para sobreviver 

AMOSTRAS -

consegue as coisas com muito sacrifício 

falta de oportunidade para estudar, ascender 

luta e estuda para ascender 

orgulha-se da posição alcançada 

procura emprego 

profissional liberal 

limitada, muito pouco criativa 

diretora de escola de 19 Grau 

escolaridade: 29 Grau Completo 

objetiva 

operária 

39 Grau Incompleto 

tem casa própria 

preocupada com o trabalho 

magra 

metida 

melancólica, triste 

morena 

negra, cor de jambo, pessoa de cor 

pacata 
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TABELA 51/2 

BRANCA NEGRA 

N = 41 N = 44 

2 

1 

2 

1 1 

8 2 

1 

1 

2 

2 1 

1 7 

2 

4 1 

6 13 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 1 

1 

5 

1 

conto 



------ AMOSTRAS 
ADJETIVOS ---

pessoa comum, com alegrias, problemas, tristezas etc. 

personalidade forte 

pontual, assídua 

prestativa 

postura admirável 

sensível 

séria 

segura 

simpática 

bastante simpática 

simples 

sincera 

sociável 

sofrida 

solitária 

solteira 

suave 
sobressaltada com a violência 

suspeita 
trabalhadora, batalhadora, lutadora 

trata do cabelo 

turista americana 

tímida 

vencedora apesar da cor 

vingativa 
nao gosta de música alta 

palavrão 

praia 

trabalhos manuais 

246 

TABELA 5J/3 

BRANCA NEGRA 
N = 41 N = 44 

4 

1 

1 1 

1 

1 

1 

1 3 

3 1 

5 2 

1 

4 5 

1 1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

17 13 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

184 150 
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T A B E L A .52 

ITEM 10: FREQUENCIA VOS AVJETIVOS ATRIBUTvOs Ã MULHER 
NEGRA RICA (MNR) PELA AMOSTRA NEGRA AUTOCLASSIFICAVA COMO BRANCA 

ADJETIVOS 

não muito afetuosa 

alta 

elegante, vaidosa 

calada, fala baixo 

capaz 

cumpridora dos deveres 

conservadora 

desconfiada 

digna 
discriminada social e racialmente 

econômica 

educada 

muito educada 

esforçada, persistente 

estudiosa 

exigente 
gosta de literatura e teatro 

não gosta de música alta 

humana 

palavrão 

praia 
trabalhos manuais 

idade: 36 anos 

luta pela sobrevivência 

luta e estuda para ascender 

vencedora apesar da cor 
orgulha-se da posição que alcançou 

ajuda aos pais 
preocupada profissionalmente 

bastante limpa 

AMOSTRA NEGRA AtJfOCLASSIFICADi\ 
COM) BRANCA 

N = 17 

1 

I 

1 

3 

I 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

conto 



ADJETIVOS 

mae 

muito pouca criativa 

pobre 

pontual 

objetiva 

organizada 

religiosa 

séria 

simpática 

simples 

sincera 

solteira 

sobressaltada com a'violência 

tímida, retraída 

trabalhadora, lutadora 
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TABELA 52/1 

AMOSTRA NEGRA AUTOCLASSI FI CADA 
COMJ BRANCA 

N = 17 

1 

I 

2 

I 

I 

2 

I 

I 

2 

1 

I 

I 

I 

2 

2 

62 
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Na taóela 51 1 a amostra branca atribuída pelo experi

mentador define a MULHER NEGRA RICA (MNRL com maior freqUência 

de respostas de eonotação po~it~va.com ênfase,em ser responsável, 

vaidosa, inteligente, lutar para estudar e ascender, ser simpáti 

ca, classe média e honesta, enquanto a eonotação negat~va ressa! 

ta a discriminaçio social e racial, e a falta de oportunidade de 

estudar e _ascender. Observa-se categorizações opostas 

ao estudo e ascensao. 

quanto 

A amostra negra atribuída pelo experimentador define a 

MNR com maior freqUência de respostas de eonotação po~~t~va apre 

sentando forte freqUência na luta para estudar e ascender, além 

da responsabilidade, ser urna pessoa comum com problemas e ale

grias, séria, a categorizaçio da cor negra e contínuos de cor; 

enquanto a eonotação negat~va ressalta a luta pela sobrevivência 

e a discriminaçio social e racial. 

Ambas as amostras atribuem ã MNR, equilibrada e positi

vamente,ser da classe média, esforçada, persi~tente, simples, e

ducada e principalmente trabalhadora; e, negativamente, ser pobre 

e carente. 

Na tabela 52, a amostra negra autoclassificada corno 

branca define a MNR com maior freqUência de respostas de eonota

ção po~it~va~ com ênfase apenas em ser vencedora apesar da cor; 

enquanto a eonotação negativa, ressalta a discriminaçio social 

e racial, a luta pela sobrevivência e ser calada. 
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T A B E L A 53 

ITEM 10: FREQUENCIA VOS ADJETIVOS ATRIBUTvOs 
~ MULHER RRANCA POBRE (MBP} 

------
ADJETIVOS 

agradável 

amiga 

autêntica 

AMOSTRAS 

apesar da aparência humilde pode ser muita coisa 

boa 
bom caráter, boa índole, honesta 

beleza interior 

caráter excepcional, muito honesta 

casada 

boa mãe 

mui tos filhos 

sem filhos 

mui tos irmãos 

sem marido 

sem pai 

quer casar 

solteira 

viúva 

calma 

caseira 

comedida 

conformada 

colaboradora, pr~stativa 

decidida 

desconfiada 

dona de casa 
educação: 19 Grau Incompleto 

19 Grau Completo 

pouquíssima instrução 

pouca instrução, pouco culta 

BRANCA NEGRA 

N = 49 N = 36 

1 

1 4 

1 

1 

3 

9 2 

1 

2 1 

2 1 

1 

10 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

4 1 

conto 



ADJETIVOS 

sem oportunidade de estudar 

estuda para ascender 

inteligente 

educada para respeitar aos superiores 

esforçada 

gosta de fotonovelas 

Sidney Magal 

humilde 

humana 

idade: entre 27 a 31 anos 

limpa 

luta para sobreviver 

AMOSTRAS 

arrimo de família, sustenta a casa, sustenta o marido, 
ajuda ao marido no sustento da casa 

classe média baixa ... 
classe operarIa 

pobre 

procura trabalho 

desempregada 

auxiliar de escritório 

empregada doméstica, serviçal 

mãe= empregada doméstica; pai= merendeiro 

professora de 19 Grau 

força de vontade pará vencer e se realizar 
pt'ofi s s ionalmente 

ganha salário mínimo 
moradora de conjunto habitacional de baixa renda 

favela 

subúrbio 

anda de trem 

nascida no interior 
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TABELA 53/1 

BRANCA NEGRA 

N = 49 N = 36 

2 2 

1 

1 

1 

2 2 

1 

1 

14 6 

3 

1 

5 2 

9 4 

4 1 
1 1 

2 

13 4 

1 4 

3 

1 

6 1 

1 1 

1 

4 4 

3 1 

1 

1 

1 

1 

1 

conto 



~--- AMOSTRAS 
ADJETIVOS 

sem perspectivas 

falta de perseverança para melhorar de vida 

situação financeira regular 

trabalhadora, batalhadora, lutadora 

"morena" 

pessoa comum 

personalidade forte 

preocupada 
problemas conjugais, de saúde e SOCIaIS 

rejeitada pela sociedade 

religiosa 

revoltada 

responsável 

muito responsável 

sem vaidade 

simpática 

simples 

muito simples 

sofrida, sacrificada 

tímida 

triste 
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TABELA 53/'2 

BRANCA NEGRA 

N = 49 N = 36 

3 

2 

15 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

2 

7 

4 

3 

3 

1 

6 

2 

1 

1 

1 

7 

1 

1 

1 

175 86 
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T A B E L A 54 

ITEM 10: FREQUENCIA VOS AVJETIVOS ATRIBUTvOs Ã MULHER 
BRANCA POBRE (MBP) PELA AMOSTRA NEGRA AUTOCLASSIFICAVA COMO BRANCA 

ADJETIVOS 

caseira 

classe média baixa 

pobre 

luta para sobreviver 

ganha salário mínimo 

força de vontade para vencer 

escolaridade: 19 Grau Completo 

pouca instrução 

auxiliar de escritório 

empregada doméstica 

esforçada 

humilde 

simples 

mui to simples 

trabalhadora 

viúva 
muitos filhos 

AMOSTRA NEGRA AUTOCLASSI FI CADA 
COM) BRANCA 

N = 9 

1 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

28 
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Na tabela 53, a amostra branca atribuída pelo experi

mentador define a MULHER BRANCA POBRE (MBPI com maior freqU~ncia 

de respostas de eonotaçao negativa,ressaltando ser humilde, po

bre, ter muitos filhos, lutar pela sobreviv~ncia, com freqU~n

cia de respostas altas; enquanto a eonotaçao po~itiva enfatiza 

ser trabalhadora, honesta, tambêm com alto índice de respostas. 

A amostra negra atribuída pelo experimentador define 

a MBP com maior freqU~ncia de respostas de eonotação negativa e~ 

fatizando.se.r humilde, lutar pela sobreviv~ncia, ser pobre e procu

rar trabalho. 

Ambas as amostras atribuem ã MBP,equilibrada e positi

vamente,ter força de vontade para ascender e ser simples; e,neg~ 

tivamente,a falta de oportunidade de estudar, com freqU~ncia bai 

xa. Observa-se categorizaç6es ambíguas quanto a ascençio e estu

do. 

Na tabela 54, a amostra negra negra autoclassificada 

como branca define ~ MBP com a mesma freqU~ncia de respostas de 

eonotaçãà po~itva, ressaltando a força de vontade de vencer; e 

de eonotação negativa com ~nfase em ser pobre, humilde e lutar 

pela sobreviv~ncia. 



T A B E L A 55 

ITEM 10: FREQUENCTA VOS AVJETIVOS ATRIBUTvOs 
Ã MULHER NEGRA POBRE (MNPl 

----..._---
AMOSTRAS 

ADJETIVOS 

acomodada 

alegre 

amável 

dócil 

amiga, companheira 

arnnnada 

altura média, 1,60 m 

boa, bondosa 

calma 

- --

colaboradora, prestativa, tem boa vontade, interessada 

crédula, ingênua 

casada 

muitos filhos 

mae 

sem companheiro 

tem companheiro 

dedicada 

dona de casa típica 

discriminada social e racialmente 
- . econOIlllca 

educação: 19 Segmento do 19 Grau Completo (primario) 

19 Grau Completo 

educada 

estuda o 19 Grau Supletivo ã noite 

com oportunidade alcançaria qualquer nível 
cultural e social 

baixo nível intelectual, ignorante, 
pouquíssima instrução 

pouca instrução 

sem instrução 

BRANCA 

N = 32 

3 

2 

2 

2 

1 

3 

2 

5 

1 

5 

4 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

4 

3 

1 

4 

1 
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NEGAA 
N = 46 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

3 

1 

conto 



-
AMOSTRAS 

ADJETIVOS 

muito estimada 

explorada familiar, profissional, sexual e politicamente 

muito explorada, sacrificada 

esforçada 

bastante esforçada 

honesta, bons princípios, de confiança 

muito honesta 

humilde 

idade: 28 anos 

limpa 

excessivamente limpa 

luta para sobreviver 

trabalha muito de segunda a sábado e ganha salário .... 
mlnlffiO 

trabalha da melhor forma possível para não perder o 
emprego 

trabalha onde há oportunidade de emprego 

baixa renda 

classe operária 

classe baixa pobre 

empregada doméstica 

boa empregada doméstica 

lavadeira 
mãe= empregada doméstica; pai= v~ndedor ambulante 

pais lavradores 

ajuda ao marido 

marido desempregado 

arrimo de família 

professora de 19 Grau 

favelada 

256 

TABELA 59/1 

BRANCA NEGRA 

N = 32 N = 46 

1 

1 

1 

9 

1 

15 

1 

12 

3 

1 

1 

17 

5 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

7 

6 

1 

1 

1 

7 

2 

1 

1 

conto . 



---~--- AMOSTRAS 
ADJETIVOS -----~-----

mora em quarto alugado 

subempregada 

sem motivação 

sem perspectivas 

vida dura 

almeja melhorar de vida 

muita força de vontade e obstinação 

trabalhadora, batalhadora, lutadora, "viradora" 

muito trabalhadora 

oriunda do interior 

negra 

morena clara 

pessimista 

pessoa comum 

responsável 

revoltada 

ser humano com defeitos e qualidades 

simpática 

simples, modesta 

bastante simples 

sincera 

sofrida 

muito sofredora 

tímida 
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TABELA 55/2 

BRANCA 

N = 32 

1 

1 

6 

22 

1 

1 

2 

1 

2 

7 

1 

3 

2 

1 

1 

NEGRA 
N = 46 

1 

3 

1 

1 

2 

6 

7 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

4 

2 

179 97 
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T A B E L A 56 

ITEM 10: FREQUENCIA VOS AVJETIVOS ATRIBUTVOS Ã MULHER 
NEGRA POBRE (MNP) PELA AMOSTRA NEGRA AUTOCLASSIFICAVA COMO BRANCA 

ADJETIVOS 

altura média 

dócil 

dona de casa típica 

educada 

bastante esforçada 

hlIDlilde 
honesta, de confiança 

muito honesta 

ser hlUllano com defeitos e qualidades 

luta pela sobrevivência 

muita força de vontade 

baixa renda 

pobre 

empregada doméstica 

lavadeira 

pouquíssima instrução 

negra 

morena clara 

muito estimada 

muitos filhos 

limpa 
oriunda do interior 

simpática 

sofrida 

trabalhadora 

AMOSTRA 

. "'! 

I 

NEGRA AUfOCLASSIFICADA 
COMJ BRANCA 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

2 

7 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

6 

44 

N = 17 



Na tabela 55) a amostra branca atribuída pelo 

mentador define a MULHER NEGRA POBRE (MNPI com a mesma 
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experi

freqUên-

cia de respostas de conotação po~~t~va, ressaltando ser trabalha 

dora, honesta, simples, colaboradora, ter oportunidade para al

cançar qualquer nível social e cultural~ e de conotação n~gat~va 

com ênfase em ser pobre, humilde, lutar para sobreviver e ter 

muitos filhos. 

A amostra negra atribuída pelo experimentador define 

a MNP com maior freqUência de respostas de conotação n~gativa, re~ 

saltando a luta pela sobrevivência, ser pobre, trabalhar muito e 

ganhar pouto; enquanto a conotaçãopo~~t~va enfatiza ser mu~to 

trabalhadora, trabalhadora e simples. 

Ambas as amostras atribuem ã MNP ser boa, equilibrada 

e positivamente; e negativamente, a discriminação social e racial. 

Na tabela 56, a amostra negra auto~lassificada como 

branca define a MNP com a mesma freqUência de respostas de cono

tação po~~t~va,com ênfase,em ser trabalhadora,e de conotação n~

gat~va ressaltando a luta pela sobrevivência, ser pobre e humil

de. 
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TA~ELA 51 

OCLlPAÇVES PATERNA E HATETl.NA VAS AAlOST~AS 13!?ANCA (N=482) E 
NEGRA (N= 4 48) A TR u3uTvAS PE LO EXPERTllENTAVOR 

A\[)STAA BRAl\JCA A\[)STRA 0;EGPJ\ 

N=482 N= 448 
AMOSTRAS . 

OCUPAÇÃO OCUPAÇÃO OCUPAÇÃO eXJJPAç.i\O 
OCUPAÇOES PATERl\JA MATERNA PATERNA ~1ATE~\jA 

f % f % f % f % 

Corre rci ante (16.95) 79 16.90 8 1.66 36 8.04 4 0.90 

Militar (16.42) 43 8.92 32 7.14 

Administradores em geral (32.33) 27 5.60 6 1.24 20 4.46 1 0.22 

Funcionário (a) Público (a) 22 4.56 11 4.91 5 1.12 

Bancário (a) (16.80) 18 3.73 2 0.45 1 0.22 

r.~dico (a) (85.98) 16 3.32 1 0.21 3 0.67 1 0.22 

Comerciário (a) (7.39) 15 3.11 4 0.83 9 2.01 5 1.12 

Engenheiro (a) (84.57) 12 2.49 1 0.21 2 0.45 

Técnico (a) em Contabilidade (27.50) 12 2.49 7 1.45 4 0.90 1 0.22 

Agricultor (17.96) 10 2.07 11 2.46 

Economista (62.21) 10 2.07 1 0.21 

~btorista (taxi, ônibus 
etc.) (10.83) 10 2.07 24 5.36 

Advogado (a) (75.63) 9 1.87 5 1.04 2 0.45 

Auxiliar de Escritório (13.93) 9 1.87 4 0.83 12 2.68 9 2.01 

Fiscal (17.18) 9 1. 87 1 0.21 4 0.90 

Industrial (41. 83) 9 1.87 5 1.12 1 0.22 

Dentista (47.41) 8 1.66 

Empresário (a) 7 1.45 2 0.45 1 0.22 

Operário (a) (5.30) 7 1.45 1 0.21 9 2.01 

Lavrador (a) (3.49) 6 1. 24 31 6.92 7 1. 56 

SEM PAI 6 1.24 13 2.90 

rvlarinheiro (9.45) 5 1.04 5 1.12 

Corretor de Imóveis (24.94) 4 0.83 

Despachante 4 0.83 

Eletricista (11.43) 4 0.83 5 1.12 

Mecânico (11.15) 4 0.83 9 2.01 

Carpinteiro (7.39) 3 0.62 2 0.45 2 0.45 

Corretor (a) de Seguros (30.92) 3 0.62 2 0.45 2 0.45 

Farmacêutico (a) (44.51) 3 0.62 1 0.21 

Jomaleiro (8.84) 3 0.62 

Jomalista (40.06) 3 0.62 2 0.45 

conto 
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TABELA 57/1 

Al\DSTRA BRANCA Al\DSTRA ~TEGPA 

N=482 l\= .l·IH 
ANOSTRAS . 

OCUPAÇÃO OCUPAÇÃO OCUPAÇÃO OllTPAç.i\O 
OCUPAÇOES PATERNA MATERNA PATERl'JA HATER..'JA 

f % f % f % f q 
o 

Marceneiro (8.44) 3 0.62 5 1.12 

Procurador da Justiça (76.53) 3 0.62 

Professor (a) de 29 Grau (32.15) 3 0.62 6 1.24 4 0.90 2 0.45 

Proprietário em geral (35.07) 3 0.62 2 0.45 

Sapateiro (6.69) 3 0.62 4 0.90 

Torneiro il1ecânico (10.82) 3 0.62 3 0.67 

Alfaiate (7.19) 2 0.41 3 0.67 

Aposentado 2 0.41 6 1. 34 

Assistente Social (33.07) 2 0.41 4 0.83 

Ar<1uiteto (77 .97) 2 0.41 

Barbeiro (9) 2 0.41 1 0.22 

Chefe de Manutençâo de Fá-
brica Alimentícia 2 0.41 

Comissário de Polícia (42.48) 2 0.41 1 0.22 

Estivador (8.77) 2 0.41 3 0.67 

Garção (7.31) 2 0.41 

Juiz (88.75) 2 0.41 

Mestre de obra (16.44) 2 0.41 8 1. 79 

Metalúrgico 
.., 0.41 2 0.45 .... 

Músico (12.92) 2 0.41 1 0.22 

Oficial de Marinha :vIercante (29.62) 2 0.41 2 0.45 

Operador de ~Iáquina (9.12) 2 0.41 3 0.67 

Político 2 0.41 

Serralheiro (8.11) 2 0.41 

Topógrafo 2 0.41 

Vendedor Ambulante (7.39) 2 0.41 

Vigia (7.13) 2 0.41 10 2.23 

Açougueiro (6.50) 1 0.21 

Cabe1ereiro (a) (9) 1 0.21 1 0.21 4 0.90 

Caixa (16.80) 1 0.21 1 0.22 

Chefe de Manutenção de Emnrcsa 1 0.21 

Condutor (13.58) 1 0.21 1 0.22 

conto 



262 

T MELA 5 7/2 

JV.DSTRA BRAI'-JCA ~DSTRA NEGR'\ 

AMOSTRAS 
N=482 r-;= 448 

OCUPAÇÃO OCUPAÇÃO OCUPAÇÃO OGJPAÇÃO 
OCUPAÇOES PATERNA MATERNA PATERNA M\TEHNA 

f ~ f ~ f ~ f ~ 

Corregedor 1 0.21 

Corretor Zoológico 1 0.21 

Datilógrafo (a) (12.8.3) 1 0.21 3 0.62 1 0.22 

Decorador (a) (20.45) 1 0.21 1 0.21 2 0.45 

Delegado de Polícia (42.48) 1 0.21 1 0.22 

Desenhista Projetista 1 0.21 

Diplomata 1 0.21 

Diretor (a) (Estabelecimento/Seção) 1 0.21 5 1.04 1 0.22 

Encanador (8.87) 1 0.21 1 0.22 

Enfenneiro (a) (38.56) 1 0.21 3 0.62 2 0.45 11 2.46 

Escrivão (22.09) 1 0.21 1 0.22 

Escultor e Pintor (18.58) 1 0.21 

Faturista 1 0.21 

Hidrometrista 1 0.21 

Industriário 1 0.21 1 0.22 

Jardineiro (5.55) 1 0.21 2 0.45 

Linotipista (17.23) 1 0.21 

~faquinista (11.84) 1 0.21 2 0.45 

Mestre de Oficina de Veículos 1 0.21 

Mestre de Pesca (4.20) 1 0.21 

Oficial de Administração (27.59) 1 0.21 

Oficial de Registro (29.56) 1 0.21 1 0.21 

Ourives (10.58) 1 0.21 1 0.22 

Ocupações na Indústria 
Gráfica (10.30) 1 0.21 

Pecuarista (26.49) 1 0.21 

Pintor de Paredes (7.78) 1 0.21 6 1.24 

Publicitário 1 0.21 

Professor (a) de 39 Grau (63.99) 1 0.21 3 0.62 

Radiote1egrafista (17.91) 1 0.21 6 1.24 

Recepcionista de Hotel 1 0.21 

Redator (34.66) 1 0.21 

conto 
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TABELA 57/3 

l\\[)STAA BRANCA ~\[)STRA.. NEGR!\ 

AMOSTRAS 
N=482" N= 448 

OCUPAÇÃO OCUPAÇÃO OCUPAÇÃO OCUPAÇÃO 
OCUPAÇOES PATERNA MATERNA PATERI'iA f-.1ATEK'JJ\ 

f % f % f % f % 

Religioso (24.87) 1 0.21 

Relojoeiro (10.58) 1 0.21 

Representante Comercial (26.33) 1 0.21 

Tecelão (6.65) 1 0.21 1 0.22 

Técnico Fabril 1 0.21 

Técnico Programador de Transportes 
Marítimos 1 0.21 

Telegrafista (17.91) 1 0.21 1 0.22 

Tesoureiro (16.80) 1 0.21 1 0.22 

Dona de Casa 302 62.ó6 286 63.84 

Profe-ssor (a) de 19 Grau (13.81) 45 9.34 17 3.79 

Pedreiro (6.94) 11 2.46 

Servente (7.13) 8 1. 79 

Cozinheiro (a) (6.32) 1 0.21 6 1.34 6. 1.34 

Agente de Estrada de Ferro (14.42) 5 1.12 

Porteiro (7.13) 5 1.12 

Estofador (8.65) 3 0.67 

Analista de Sistema 2 0.45 

Autônomo 2 0.45 

Caldeireiro (9.85) 2 0.45 

Cobrador (6.42) 2 0.45 

Encadernador (a) (7.84) 1 0.21 2 0.45 

Ocupações Mal Definidas (10.64) 2 0.45 

Padeiro (6.36) 2 0.45 

Posta1ista (19.32) 1 0.21 2 0.45 

Químico (a) Industrial (58.17) 2 0.45 

Taifeiro (10.45) 2 0.45 

Técnico (a) em Raio X (18.61) 1 0.21 1 0.22 

Artesão 1 0.21 1 0.22 

Ascensorista (8.79) 1 0.21 1 0.22 

Caseiro 1 0.22 

Ca1afate (8.38) 1 0.22 

conto 
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TABELA 57/4 

N-DSTRA BAA\fCA J\I'.DSTRA t-.1:GPJ\ 

AMOSTRAS 
N=482 N= 4-18 

OCUPAÇÃO OCUPAÇÃO OCUPAÇÃO cx..llPAÇÁO 
OCUPAÇOES PATERNA MATER.~ PATERNA ~l;\TER\J/\ 

f % f % f % f q 
o 

Capataz 1 0.22 

Cinegrafista (15.14) 1 0.22 

Contínuo 1 0.22 
Encarregado de Montagem 1 0.22 

Expedidor 1 0.22 

Feirante 
, 0.22 1 0.22 lo 

Ferreiro (8.11) 1 0.22 

Foguista 1 0.22 

Fotogrametrista 1 0.22 

Guarda (10.42) 1 0.21 1 0.22 

Inspetor (a) de Alunos (13.11) 1 0.22 1 0.22' 

Inspetor de Transportes (13.60) 1 0.22 

Ladrilheiro (8.94) 1 0.22 

Laminador (8.96 ) 1 0.22 

Magarefe (5.98) 1 0.22 

Maquinista de Embarcação (15.08) 1 0.22 

Motorneiro 1 0.22 

Psicólogo (a) 1 0.22 1 0.22 

Técnico em Rádio e TV (12.99) 1 0.22 

Trabalhador de Construção 
de Ferrovias (7.78) 1 0.22 

Trabalhador da Pecuária (5.45) 1 0.22 

Costureira (7.19) 22 4.56 29 12.13 

Empregada Doméstica (3.33) 4 0.83 13 2.90 

SEM MÃE 9 2.01 

Lavadeira (3.68) 7 1.56-

Secretário (a) 9 1.87 5 1.12 

Laboratorista (16.32) 1 0.21 3 0.67 

Pedagoga 3 0.62 

Vendedora ~nbulante (7.39) 1 0.21 3 0.67 

Orientadora Educacional 2 0.45 

Assessora de Diretoria 1 0.22 

conto 
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TABELA 57/5 .-
A\DSTRA BJW\CA }\i\DSTRA NEGP~\ 

,A.\IOSTRAS N=482 1\= 4·lH 

OCUPAÇÃO OOJPAÇÃO OCUPAÇÃO OCUPAÇÃO 
OCUPAÇOES PATERNA MATERl'iA PATERNA ~1ATER'l;\ 

f % f % f % f % 

Camareira de Bordo 1 0.22 

Encartuchadeira 1 0.22 

Escritora (40.06) 1 0.22 

Fiandeira (5.83 ) 1 0.21 

Fonoaudióloga 1 0.21 

Hoteleira (17.87) 1 0.22 

Nutricionista 1 0.21 

Psicanalista 1 0.21 

Revisor (18.05) 1 0.22 

Socióloga (42.17) 1 0.21 

Supervisora Educacional 1 0.21 

Telefonista (10.03) 1 0.21 1 0.22 

EM BRANCO 2 0.41 

Entre parênteses o índice de posição social da ocupação, segundo Silva (1973). As 
ocupações que não possuem índice não se encontram no estudo deste autor. 

A ocupação Militar inclui Praça e Oficial das Forças Armadas (Aeronáutica, Exérci 
to e Marinha) e Forças Auxiliares (Corpo de Bombeiro e Polícia ~ti1itar) . 
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A tabela 57 apresenta as ocupações parentais das amos 

tras branca e negra atribuídas pelo experimentador. 

Tomou-se a ocupação P~o6e~~o~a ~e 1V G~au, que possui 

um índice de posição social,segundo Silva (1973),\ relativamente 
I 

baixo (13~8l), mas que requer determinadas atitudes cognitivas e 

comportamentais, como ponto de corte para medir a freqUência de 

ocupações com índice de prestígio social abaixo dela, para apre

ender a mobilidade social da amostra em relação a seus pais. 

T A B E L A 58 

FREQUtNCIA E PERCENTUAL VE OCUPAçDES QUE POSSUEM fNVICE VE PO
SIÇÃO SOCIAL, SEGUNVO' SILVA ,(973), ABAIXO VO fNVICE VA OCUPA

çÃO PROFESSORA VE IV GRAU (13.81) 

OCUPAÇÃO OCUPAÇÃO 
PATERNA N MATERNA N 
f % f % 

Amostra Branca 92 19 482 39 8.1 482 

Amostra Negra 221 49.3 448 80 17.9 448 

. 

Na tabela 57, a ocupaçao paterna da amostra branca, a

tribuída pelo experimenta'dor, apresenta duas vezes menos ocupa

ções abaixo do índice 13.81 da Professora de 1 9 Grau do que a a 

mostra negra, atribuída pelo experimentador. Esta amostra negra 

possui quase a metade do percentual (49.3%) de ocupações (221) 

abaixo deste índice. 
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As ocupaçoes maternas da amostra branca, atribuída pe-

10 experimentador, encontram-se representadas assim: 

Dona de Casa = 302 (62.66%) 

ocupações acima do índice 13,81 

(Profa. 19 Grau) = 96 (19.91%) 

. Professora de 19 Grau = 45 ( 9.34%) 

ocupações abaixo do índice 13.81 = 39 ( 8.10%) 

As ocupaçoes maternas da amostra negra, atribuída pelo 

experimentador, encontram-se representadas assim: 

Donas de Casa = 286 (63.84%) 

ocupaçoes abaixo do índice 13.81 = 80 (17,90%) 

ocupaçoes acima' . do índice 13.81 = 65 (14.47%) 

Professora de 1 9 Grau = 17 ( 3.79%) 

Foram somadas as freqUências das ocupações com índices abaixo de 
13.81, além daquelas que não apresentavam índices, consideradas 
como ocupações manuais ou semi-manuais qualificadas. 
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e) Discussão 

Considerando que~ 

• Tanto na amostra branca quanto na negra, 53% dos su 

jeitos são do sexo femini~o; 

• a média de idade da amostra branca é de 30.17 anos, 

da amostra negra, 31.27 anos, ressaltando que a menor média de 

idade, 29.38 anos, pertence ao sexo masculino branco; 

• na amostra negra, o sexo feminino se autoclassifica 

como: 32% (73) branco, 21% (49) negro, 5% (11) não se autoclassi 

fica e o restante se utiliza de várias categorizações para defi

nir a cor epidérmica. O sexo masculino se considera: 22% (47) 

branco, 20% (42) negro, 5% (11) não categoriza a pr5pria cor ep! 

dérmica e o restante usa de várias gradações para nomear a cor 

da pele; 

• o sexo feminino apresenta 41% (380).nos dois graus 

mais altos da escolaridade, contra 37% (360) do sexo masculino 

na amostra total. Na amostra branca, 45% (217) do sexo feminino 

se encontra nos dois últimos graus de escolaridade, enquanto na 

amostra negra, o percentual é de 36% (163); 

· as classes A (Rica) e B (Média AI ta) reais pelo cri 

tério ABIPEME, representam 77% (369) da amostra branca, embora 

apenas 62% (298) se auto-considerem nestes níveis s5cio-econômi

cos, pelo critério IUPERJ. Na amostra negra, 44% (198) pertencem 

às classes A e B, 17% (74) figuram nas classes D (Média Baixa) e 

E (Pobre), pelo critério ABIPEME, embora apenas 33% (148) e 11% 

(55) respectivamente registrem estes fatos, pelo critério IUPEU; 

· na amostra branca, 81% (390) dos. pais e 29% (141) 
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das maes desempenham ocupações a l?a~ti~ do í.ndice 13,81% (Profe~ 

sora do 19 Graul, segundo . Silva (1973). Na amos tra negra S1% (2 2 7) 

dos pais e 18% (82) das mães trabalham em funções a partir daqu~ 

le índice. 

Questiona-se o por quê de: 

. o sexo feminino, embora em maior número, possuindo 

mais escolaridade e nível sócio-econômico que o sexo masculino, 

sendo jovem e apresentando mobilidade social em relação aos pais; 

nao se projetaram nas figuras-estímulos femininas ricas? 

... 
• a amostra negra, com numero equilibrado de homens e 

mulheres, portadora de alta escolaridade e bom nível sócio-econô 

mico, também não se projetou nos estímulos negros ricos? 

Vale ressaltar que os oito estímulos foram distribuí-

dos equitativamente por todos os sujeitos da amostra. 

Será que os sujeitos e, em especial, as mulheres bran 

cas e negras e os homens negros não conseguiram perceber os estí 

mulos como ricos? Ou os desenhos, que compoem o instrumento des 

te estudo, não estariam adequados? 

Tanto as amostras brancas quanto as negras apresentam 

di~tância ~ocial, em relação ao parentesco por casamento com os 

estímulos. Nos demais itens feitos para medir esta atitude, as 

amostras brancas, atribuída pelo experimentador e autoclassific~ 

da, apresentam comportamentos ambíguos em relação às figuras-esti 

mulos. 

As amostras negras, atribuídas pelo experimentador e 

autoclassificada, apresentam p~oximidade ~oci~l, em relação à a

mizade e freqUência dos estímulos como sócios do mesmo clube, em 
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bora nao tenha havido sígnificancia, quanto à CO~1 a nao ser a 
. . 

rejeição da ausência dos estímulos como freqtlentadores do mesmo 

clube, pela amostra negra autoclassificada (enfatizando a presen 

ça daquele no clube). 

Como 27% (120) da amostra negra se autoclassifica como 

BRANCA, os resultados dos itens, quanto à di~tãneiQ ~oeiQl, e~eo 

lQ~idQde, po~ição hie~â~quieQ no t~QbQlho e elQ~~e ~õeio eeonâmi 

eQ dos estímulos, não apresentam significância quanto a variável 

COR; apresentam respostas muito .pr6ximas entre as opçoes, possi

bilitando quase um comportamento ambíguo, como aquele apresenta

do também pelas amostras brancas. 

As mulheres negras se autoclassificam mais como bran-

cas (27% - 73) do que os homens negros (10% - 47), ambos aprese~ 

tam este comportamento com muita mais ênfase nos dois últimos 

graus de escolaridade. 

A hip6tese nula é rejeitada no item 6, feito para me

dir a ocupaçao mais provável desempenhada pelos estímulos, quan

to a cor, sexo e.status; pelas amostras negras, atribuída pelo 

experimentador e autoclassificada, as quais apresentam signifi -

cância nas três variáveis independentemente e na interação da d~ 

pIa COR X STATUS, sugerindo a influência da cor sobre o estere6-

tipo medido através da ocupação atribuída ã figura-estímulo, fa 

zendo-se sentir, principalmente quando a cor se apresenta junto 

com o status. Em síntese, o estere6tipo racial interage com o es 

tere6tipo de classe, sendo detectados quando estas . .. . varl.avel.S es 

tão relacionadas. A amostra negra autoclassificada reforça os es 

tere6tipos das ocupações desempenhadas pelos estímulos, quando 
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tambêm ap~esenta.significância no t~io COR x SEXO x STATUS, sug~ 

rindo que aqueles aparecem quando estas variáveis interagem en-

tre si. 

A amostra total! com a inclusio ~a ~o~ at~l6ulda peta 

expe~lmentado~, apresenta interações na dupla Statu~ do E~tlmuto 

x Co~ At~Lóulda peto Expe~lmentado~ e no trio co~ e Statu~ do E~ 

tlmuto x Co~ At~L6uZda peta Expe~lmentado~, sugerindo existência 

de estereótipos na ocupaçao exercida pela figura-estímulo, quan

do as variáveis COR e STATUS em dupla e/ou independentemente se 

relacionam com a ~o~ at~lbuZda peta expe~lmentado~ ã amostra. Se 

rá que este comportamento pode ser considerado como projeção do 

que a amostra vivencia, consigo mesma, em seu cotidiano? 

f) Conclusão 

Apesar da amostra ser jovem, possuir alta escolarida

de, bom nível sócio-econômico, apresentar mobilidade social em 

relação aos pais, parte dessa se comporta de acordo com a ideolo 

gia dominante. 

Por ser a amostra feminina numericamente superior 
.. 
a 

masculina, poderia se esperar ausência do estereótipos de sexo. 

Entretanto observa-se aqui os mesmos fenômenos ocorridos nas pe~ 

quisas de Broverman et alii (1968 e 1970), McDavid e Harari 

(1974) e Goldeserg (1968), Estes autores demonstraram a interna-

lização de estereótipos negativos contra seu próprio sexo, re

tratados neste estudo, em relação aos itens que mediram escolari 

dade, status no trabalho, nível sócio econômico e ocupaçoes atri 

buídas às figuras estímulos. 
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A amostra,negra se equivale ã amostra b~anca? numerica 

mente, em escolaridade, nfvel s6cio-econBmico, maior mobilidade 
, . 

social que C.5 brancos ~ em relação aos pr6prios .'pais ,portanto era 

esperado que também não aparecessem estere6tipos raciais. No en

tanto, esta amostra se comportou, segundo Souza (19831, Fanon 

(1983), Nascimento (19801, Hasenbalg (1979), Berriel (1975) e ou 

tros que sinalizaram a internalização dos valores brancos, além 

de um percentual significativo de sujeitos que se 

brancos. 

consideraram 

Os resultados apresentados pela amostra como um todo 

suger~m um n!vel verbalizado, racionalizado, que tem a ver com 

aparatos pedagógicos e o discurso dominante, reproduzindo a ideo 

logia oficial, observados na comunicação falada e escrita (tex

tos didáticos e literários), como sinalizaram Nascimento (1980), 

Leitão (1981), depoimentos dados a Costa (1982) ,Brookshaw (1983 

a e b), Sodré (1983), Lima (1985) e Theodoro Lopes et alii (1987). 

Estes autores descreveram como são apresentados os negros e as 

mulheres. 

Depoimentos de Rufino (1984), Souza (1983), Fanon 0.983), 

Costa (1982), L~itão (1981), Nascimento (1980), Berriel (1975) 

e Moura (1972) são confirmados aqui, com relação is definições 

quanto is figuras-estímulos, onde o Homem Branco Rico (HBR) foi 

descrito normalmente, sem necessidade de advérbios acompanhados 

de superlativos, entretanto os estímulos femininos e negros fo

ram retratados através dos conceitos da ideologia vigente, sendo 

enfatizado que estímulo negro algum recebeu o adjetivo BELO. A 

amostra branca,. atribuída pela experimentador, definiu: qua.tJto 

veze~ o homem negJto Jtieo como não bonito; dua.~ veze~ a mu.f.heJt 

negJta. Jtiea. como Óeia. e os estímulos brancos ricos como bonitos, 
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com um«,respostapa~a c~da, 

Vale reportar que osestere6tipos de cor, sexo e sta

tus sinalizados pela amostra negra, quanto ã ocupação desempe

nhada pelos estímulos, reforça os enfoques dados por Rufino 

(1985), Carneiro (1983), Costa (1982), Nascimento (1980), Hasen

balg (1979), Cardoso (1977), Berriel (1975), Fernandes (1972 e 

1965), lanni (1962) e Cardoso e lanni (1960), 

Faltou neste estudo, um item sobre a ocupaçao desemp~ 

nhada pelos sujeitos componentes da amostra, para fins de compa

raçao com aquela atribuída aos estímulos. 

Vale ressaltar, ainda, que 63% (302) das mães da amos

tra branca e 64% (2861 das mães da amostra negra são DONAS DE CA 

SA, o que sugere o reforço dos estereótipos existentes quando 
~ 

as atividades desempenhadas pelo sexo feminino. 

Sugere-se uma pesquisa com outro tipo de instrumento, 

talvez mais a nível inconsciente, projetivo, através da pesqui

saçao, de dinâmicas que possibilitem trazer ã tona mais vivên

cias e sentimentos do que explicitação verbalizada. 

Verifica-se que através da obtenção de maiores dados 

sobre a amostra, torna-se possível o desencadeamento de muitas 

outras pesquisas, pois várias perspectivas foram abertas, sobre 

este tema.1 

Preocupando-se em captar os diferentes níveis dos este 

tereótipos, 'as condições básicas determinantes que os difundem, 

a forma velada ou sugerida de suas manifestações, propiciando 

julgamentos baseados em informações acuradas e completas, ocor

rendo a conscientização e percepçao daqueles fenômenos, tentan-

do colocar de lado a miópia" a atitude ambígua e o cinismo so-
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cial em relação ao PR,ECONCELTO e ESTER,EOTl.PO, que ~azem com que 

mulheres e negros! independentemente, da idade jovem, da alta ~s 

colaridade, do bom nível sôcio""'econOmico, da mobilidade social 

e provavelmente do desempenho de ocupações com algum prestígio, 

apresentem comportamentos de acordo com a ideologia dominante, 

sugeridos nesta amostra, pela expressão de atitudes de autodesva 

lorização e de baixa auto-estima. 
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VI - ANEXOS 



Esta pesquisa objetiva conhecer sua opinião acerca de 

situações que estão presentes no dia a dia, 

A seguir você encontrará uma figura humana e algumas 

perguntas relacionadas a ela, Para respondê-las é muito impor

tante que você imagine a figura humana como real - talvez se p~ 

reça com alguém que você conhece. Não existem respostas certas 

ou erradas, o importante é que "você responda a todas as pergun 

tas com a primeira impressão gue tiver. 





2. 

EM SUA OPINIÃO ESTA PESSOA: 

1) Numere de 1 a 3 1 dando o número 1 para a situação mais prová

vel: 

Poderia ter em relação a voc~; 

pare~tesco próx~ol por casamento 
amizade 

nenhum relacionamento 

2) Numere de 1 a 3; dando o número 1 para a situação mais prová

vel: 

Em relação ao clube onde voc~ fosse sócio (a): 

freqUentaria como companheiro pessoal 

freqUentaria como alguém desconhecido de você 

não seria freqUentador 

3) Numere de 1 a 3, dando o número 1 para a situação mais prová

vel: 

4) 

Em relação ao local onde você mora: 

moraria no mesmo prédio 

moraria na mesma rua 

moraria em outro lugar 

Marque um X 

Na escola teria chegado ao: 

1 9 grau incompleto 

1 9 grau completo 
29 grau incompleto 
29 grau completo 

3 9 grau incompleto 

3 9 grau completo 

5) Marque um X 
Em relação ao trabalho poderia ocupar uma posição 

-muito superior a sua 
superior ã sua 
igual ã sua 

inferior ã sua 
muito inferior ã sua 



3. 

6) Dentre as ocupaçoes abaixo, escolha e numere de. 1 a 4, as 4 

ocupaçoes mais prováveis que (esta pessoal desempenharia, se,!! 
do o número 1 a mais provável; 

Advogado 

Prof. de 1 ~ grau (4 primeiras series) 
Estatístico 

Auxiliar de Escritório 
Interprete 
Economista 

Fisioterapeuta 
Inspetor de Trabalho 

Prof. de 3 9 grau 
Procurador 
Delegado de Polícia 
Empregado Doméstico 
Labora toristOa 

Prof. de 29 grau 
Programador de Computador 

Vendedor Ambulante 
Corretor de Seguros 
Propagandista 
Operador de Máquina 
Técnico em Contabilidade 

Médico 
Juiz (Magistrado) 

Engenheiro 
Bancário 
Servente 

Arquiteto 
Promotor 

Dentista 
Datilógrafo 



4. 

7) Que ocupaçao principal teria o pai dessa pessoa dentre a lis 

ta dada na pergunta 6! 

8) Que ocupação principal teria a mae desta pessoa dentre a lis
ta dada na pergunta 6? 

9) Pensando agora sobre esta pessoa, como você a consideraria: 

uma pessoa rica ou abastada; uma pessoa de classe média, uma 

pessoa trabalhadora, uma pessoa operária ou uma pessoa po

bre? 

---

rico ou abastado 

classe média 

trabalhador 

operário 

pobre 
outro (especificar) 
-nao quis responder 

não sabe 

10) Descreva;sucintamente como seria esta pessoa. 



s. 

Agora, por favor, para terminar, responda aos dados, em relação 
~ 

a voce, Que se segue: 

Sexo: Estado Civil: 

Como você classificaria a sua cor, entre: 

branca; __ negra; __ amarela; __ outra (especificar) 

Escolaridade: 1 9 segmento do 1 9 grau incompleto (primário) 

19 segmento do 19 grau completo (primário) 

29 segmento do lC? grau incompleto (ginásio) 

29 segmento do 1 9 grau completo (ginásio) 

29 grau incompleto 

29 grau completo 

39 grau incompleto ...........,... 

39 grau completo 

Você possui em sua casa: 

Não Tem Tem Quantos? 

TV 

Rádio 

Banheiro 

Automóvel 

Empregada 
.. 

Aspirador de po 

Máquina de lavar 

Qual a ocupaçao principal que seu pai exerce ou já exerceu? 



6. 

Qual a ocupaçao principal que sua mae exerce ou já exerceu1 

Pensando agora sobre você" lne:smo CaJ, você se considera: uma pe~ , 

soa rica ou aflastadaruma'pessoa de classe média, uma 

trabalhadora, uma pessoa operária ou uma pessoa pobre? 

rico (a) ou abastado Ca) 

classe média 

trabalhador (a) 

operário (a) 

pobre 

outro (especificar) 

nao quis responder 

nao sabe 

pessoa 









Esta pesquisa objetiva conhecer sua opinião acerca de 

situações que estão presentes no dia a dia. 

A seguir você encontrará uma figura humana e algumas 

perguntas relacionadas a ela. Para respondê-las é muito impor

tanteque você imagine a figura humana como real - talvez se p~ 

reça com alguém que você conhece. Não existem respostas certas 

ou erradas, o importante é que você responda a todas as pergun

tas com a primeira impressão que tiver. 



84 SUA OPINIÃO ESTA PESSOA: 

1) Numere de l,a 3., dando 
... 

1 situação mais o numero Eara a 

vel: 

Poderia ter em relação " a voce . 
parentesco 

... 
proximo, por casamento 

amizade 

nenhum relacionamento 

2) Numere de la 3, dando 
... 

1 situação mais o numero Eara a 

vel: 

Em relação clube onde 
,.. 

fosse sócio (a) ao voce 

freqUentaria como companheira pessoal 

freqUentaria como alguém desconhecida de voce 

3) 

4) 

nao seria freqUentadora 

Numere de 1 3, dando 
... 

1 a o numero 

vel: 
Em relação ao local onde você· mora 

moraria no mesmo prédio 

moraria na mesma rua 

moraria em outro lugar 

Margue um X 

Na escola teria chegado ao: 

1 9 grau incompleto 

1 9 grau completo 

2 9 grau incompleto 

2 9 grau completo 

3 9 grau incompleto 

3 9 grau completo 

5) Marque um X 

para a situação 

Em relação ao trabalho Eoderia ocupar uma posição: .. 
____ o muito superior a sua 

superior à sua 
igual à sua 

inferior à sua 
muito inferior à sua 

mais 

2. 

... 
Erova 

... 
Erova 

.. 
Erova 



3. 

6) Dentre as ocupações ahaixo, escolha e numere de 1 a 4 as 4 

ocupaçoes mais prováveis que (esta pessoal desempenharia,se~ 

do o número 1 o mais provável; 

..--- Advogada 
Profa, de 19 grau (4 primeiras séries) 
Estatística 
Auxiliar de Escritório 
Intérprete 
Economista 
Fisioterapeuta 
Inspetora de Trabalho 
Profa. de 39 grau 
Procuradora 

Delegada de Polícia 
Empregada Doméstica 
Laboratorista 
Profa. de 29 grau 

Programadora de computador 
Vendedora Ambulante 
Corretora de Seguros 

Propagandista 
Operadora de Máquina 

Técnica em Contabilidade 
Médica 
Juiza (Magistrada) 
Engenheira 

Servente 
Arquiteta 
Promotora 
Dentista 
Datilógrafa 



4. 

7) Que ocupaçao principal teria o pai desta pessoa dentre a lis 

ta dada na pergunta 67 

"-

8) Que ocupaçao principal teria a mae desta pessoa dentre a lis 
ta dada na pergunta 67 

9) Pensando agora sobre esta pessoa, como você a consideraria: 

uma pessoa rica ou abastada, uma pessoa de classe média, uma 

pessoa trabalhadora, uma pessoa operária ou uma pessoa po
bre? 

rica ou abastada 
classe média 

trabalhadora 
operária 

pobre 

outro (especificar) 

nao quis responder 
não sabe 

10) Descreva ;sucintamente como seria esta pessoa. 



5. 

Agora 1 ~or fav?r 1 para terminar, responda aos dados, em 

çao a você, que se seguem; 

rela -

Sexo Idade Estado Civil 

Como você classificaria a.sua cor, entre~ 

branca; negra; _ amarela; _~ outra (especificar) 

Escolaridade: 1 9 segmento do 19 grau incompleto (primário) 

1 9 segmento do 1 9 grau completo (primário) 

29 segmento do 1 9 grau incompleto (ginásio) 

29 segmento do 19 grau completo (ginásio) 

29 grau incompleto 

29 grau completo 

3 9 grau incompleto 

3 9 grau completo 

Você possui em sua casa: 

Não tem Tem Quantos? 

TV 

Rádio 

Banheiro 

Automóvel 

Empregada 
.. 

Aspirador de po 

Máquina de lavar 

Qual a ocupaçao principal que seu pai exerce ou já exerceu7 



6. 

Qual a ocupação principal que sua mãe exerce ou já exerceu? 

Pensando agora sobre você,'mesmo· Ca), você se considera: uma pes

soa rica ou abastada, uma pessoa de classe média, uma pessoa tra 

balhadora, uma pessoa operária ou uma pessoa pobre? 

rico Cal ou abastado Cal 

classe média. 

trabalhador (a) 

operário Cal 

pobre 

outro (especificar)' ~ __________ _ 

não quis responder 

não sabe 





• 

~-'1 





CRIT~RIO ABIPEME . 

Você (Sr.) (Sra t 1 possui em sua casa? 

NÃO TEM 1 2 3 4 5 6·ou:-+ 

- TV ...... " ......... O 2 4 6 8 10 12 

- Rád i o ...... , I: • , • t •• t , O 1 2 3 4 5 6 

- Banheiro ........... O 2 4 6 8 10 12 

- Automóvel .....•.•.•• O 4 8 12 16 16 16 

- Empregada ..•..•.••.• O 6 12 18 24 24 24 

- Aspirador de Pô, .... O 5 5 5 5 5 5 

- Maquina de Lavar •.•. O 2 2 2 2 2 2 

Qual o grau de instrução do chefe da família: 

- Analfabeto Iprimirio incompleto ••••..•••..•.....•.•...... O 

- Primirio completo/ginisio incompleto ..••..........•..•... 1 

- Ginisio completo / colégio incompleto •.••.•...•.......... ·3 

- Colégio completo / universidade incompleta ........•....... 5 

- Universidade completa ....•...•.•.••••..•.•.....•......... 10 

Pontuação 

Classe A (Rica) 35 ou + pontos 

B (Classe Média Alta) 21 a 34 pontos 

C (Classe Média) 10 a 20 Dontos 

D (Classe Média Baixa) 05 a 09 pontos 

E (Pobre) 00 a 04 pontos 



Adaptação do Critério ABIPEME (*) 

Escolaridade: ,\Tto do 19 Grau Incornp1e~o 

- 1 li ~~f ,;-, ,,:!1to do 19 Grau Completo 

(prlli:2x io) 

- 29 Se~nento do 19 Grau Incompleto 

(ginásio) 

29 Segmento do 19 Grau Completo 

(ginásio) 

- 29 Grau Incompleto 

29 Grau Completo 

39 Grau Incompleto 

- 39 Grau Completo 

Você possui em casa 

TV 

Rádio 

Banheiro 

Automóvel 

Empregada 

Aspirador de Pó 

Máquina de Lavar 

Não Tem Tem Quantos? 

(*) Retirada a pontuação para evitar tendenciosidade. 

Pontuação Posterior 

I o pontos 

1 ponto 

3 pontos 

1 5 pontos 

I 10 pontos 

Pontuação poste -

rior de acordo com 

as respostas dadas, 

pelo critério ABI 

PEME. 
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