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A D I S C R I M I N A Ç Ã O DE Q U E M N Ã O 

FAZ PARTE DA " M E S M A T U R M A " 

SURGIU C O M NOSSOS ANCESTRAIS; 

AO L O N G O DO T E M P O , O PROCESSO 

DE AVALIAÇÃO RÁPIDA DOS OUTROS 

FOI TÃO APERFEIÇOADO QUE SE 

T O R N O U I N C O N S C I E N T E - A I N D A 

ASSIM É POSSÍVEL REVER ESSE 

C O M P O R T A M E N T O 

A AUTORA 

É doutora em psicologia pela Universidade 
Yale, pesquisadora da Faculdade de Medicina 

da Universidade Stanford. 

S
omos preconceituosos. E por mais que essa 

constatação seja incômoda, é um fato. Dis-

criminamos indivíduos e grupos em razão de 

características físicas e aspectos raciais, étnicos, 

religiosos e políticos. No entanto, sabemos 

ainda muito pouco sobre essa tendência humana, presen-

te nas mais diversas culturas e épocas. Novas pesquisas 

com macacos sugerem que as raízes do preconceito estão 

profundamente fincadas em nosso passado evolucionário. 

A pesquisadora Neha Mahajan, pós-graduanda da Uni-

versidade Yale, participou de um grupo de psicólogos que 

viajaram até Cayo Santiago, uma ilha desabitada a sudeste 

de Porto Rico também conhecida como Ilha do Macaco, 

para estudar o comportamento de macacos resos. Assim 

como os humanos, esses animais vivem em grupos, formam 

fortes laços sociais e tendem a se precaver contra aqueles 

que representam possíveis ameaças. 

Para descobrir se os macacos conseguem distinguir 

elementos conhecidos (que pertencem ao grupo) e es-

tranhos os pesquisadores mediram os intervalos que os 

símios permaneciam olhando fixamente para fotografias 

de caras de macacos conhecidas e estranhas. Após vários 

experimentos, eles descobriram que os animais passavam 

mais tempo atentos às fotos de desconhecidos. Isso poderia 

sugerir que estavam preocupados com aqueles que não 

faziam parte de sua comunidade. 

No entanto, também é possível que os "diferentes" sim-

plesmente despertassem maior curiosidade. Para descartar 

essa possibilidade, os pesquisadores valeram-se do fato de 

que os macacos resos machos deixam seu grupo de infância 

assim que atingem a idade reprodutiva. Isso permitiu que 

os pesquisadores formassem pares de imagens de estra-

nhos familiares (indivíduos que tinham se afastado o grupo 

recentemente) com fotos de conhecidos menos familiares 

(macacos que tinham se juntado ao grupo recentemente). 

Quando os pares eram apresentados aos macacos, eles A ut
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Assim como 
os humanos, 
macacos 
tendem a 
associar 
características 
positivas a 
indivíduos que 
pertencem ao 
seu grupo e 
depreciam os 
estranhos 

continuavam a olhar fixamente por mais tem-

po para os estranhos, mesmo que estivessem 

mais familiarizados com eles. Ou seja: eles 

faziam escolhas claramente embasadas nos 

integrantes do grupo. 

Neha Mahajan e seu grupo criaram, então, 

um método para descobrir se os animais abri-

gavam sentimentos negativos em relação aos 

estranhos. Eles desenvolveram uma versão 

adaptada para macacos do Teste de Associação 

Implícita (IAT, na sigla em inglês). Para humanos 

o IAT é uma atividade realizada em computador 

que avalia tendências inconscientes, medin-

do a rapidez com que associamos diferentes 

palavras (por exemplo: "bom" e "mau") com 

grupos específicos (como rostos de pessoas 

negras e brancas). Pesquisadores que utilizam 

essa ferramenta partem da idéia de que se um 

participante vincular mais rapidamente a palavra 

"mau" a rostos negros, isso sugere uma tendên-

cia implícita ao preconceito racial. 

No caso dos resos, os pesquisadores mostra-

ram fotos de macacos conhecidos e estranhos 

formando pares com coisas boas, como frutas, 

ou ruins, como aranhas. Quando uma face fami-

liar era apresentada formando par com alimentos 

saborosos ou uma estranha era pareada com 

um animal peçonhento, os macacos perdiam 

o interesse rapidamente. Mas se um conhecido 

aparecia com uma aranha, por exemplo, os ma-

cacos olhavam por mais tempo para as fotos. As 

cientistas presumem que os animais se sentiam 

confusos quando algo considerado bom fazia par 

No fim, todos saem prejudicados 

com uma coisa "ruim". Isso sugere que o macaco 

não só distingue entre conhecidos e estranhos, 

mas eles também associam os conhecidos ao 

que é bom e estranhos a riscos e desconfortos. 

Ou seja: problemas. 

ORIGENS ANCESTRAIS 
De forma geral, os resultados confirmaram uma 

base evolucionária do preconceito. Alguns pes-

quisadores acreditam que o preconceito é uma 

prerrogativa dos humanos, pois, aparentemente, 

depende de processos mentais complexos. Por 

exemplo, estudos anteriores revelam que as pes-

soas se mostram mais propensas a manifestar 

preconceito depois de serem lembradas de sua 

mortalidade, ou depois de receberem um golpe 

A psicologia caracteriza o preconceito como a presença, profunda-

mente arraigada na memória, de associações negativas vinculadas 

a pessoas de culturas estrangeiras. Estudos realizados em muitos 

países evidenciam que todo ser humano nutre várias reservas e 

age em consonância com elas. Nesse contexto, a violência pra-

ticada contra estrangeiros, que em muitos casos culmina com 

assassinatos, é apenas a ponta do iceberg. Como mostra um teste 

idealizado pelos psicólogos sociais Andreas Klink e Ulrich Wagner, 

das universidades alemãs Jena e Marburg, respectivamente, o 

comportamento discriminatório se manifesta principalmente em 

situações cotidianas. 

Com a ajuda de uma estudante de psicologia, os pesquisadores 

propuseram a seguinte situação: na calçada, a jovem pergunta qual o 

caminho até a estação rodoviária. A maioria dos transeuntes ofereceu 

informações à moça e só uns poucos mal-educados ou apressados 

a ignoraram. Um pouco mais tarde, ela retornou ao local para fazer 

a mesma pergunta, mas com uma diferença: a garota vestia roupas 

orientais e um véu na cabeça. Resultado: o número de pessoas que 

ignoraram a suposta estrangeira mais que duplicou. 

Em outro experimento, os dois psicólogos solicitaram a pessoas 

com nomes estrangeiros que respondessem a anúncios imobiliários 

e de emprego. A proposta da dupla era observar se haveria algum 

sinal de repúdio por parte dos funcionários que analisavam os currí-

culos e as propostas para alugar imóveis. E de fato houve: estrangei-

ros eram preteridos. A causa, evidente, era uma só: preconceito. 

Os estereótipos, entretanto, não dificultam a vida apenas de 

pessoas e grupos estigmatizados. Os psicólogos sociais ameri-

canos Robert A. Baron e Donn Byrne observam que pessoas com 

atitudes preconceituosas tendem a se sentir extremamente expos-

tas a conflitos e enfrentam medos muitas vezes exagerados e des-

necessários. Sentem constante temor, por exemplo, de ser atacadas 

ou molestadas por pessoas supostamente hostis, de classe social 

ou cor de pele diferente da sua. Ou seja, essa postura redunda em 

considerável prejuízo para a qualidade de vida dos preconceituosos. 
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em sua autoestima. Como somente os humanos 

são capazes de pensar na sua morte ou na sua 

autoimagem, esses estudos reforçam a idéia de 

que somente os seres humanos são capazes de 

mostrar preconceito. Mas o comportamento 

dos macacos resos implica que nossa tendência 

básica de ver o mundo em termos de "nós" e 

"eles" tem origens ancestrais. 

A psicóloga Catherine Cottrell, da Universi-

dade da Flórida, e seu colega Steven Neuberg, 

da Universidade do Estado do Arizona, defen-

dem que o preconceito humano evoluiu em 

razão da forma de vida do grupo. O fato de 

viverem reunidos permitiu que os humanos 

tivessem mais acesso a recursos necessários 

para sua sobrevivência como alimentos, água, 

abrigo e proteção. Também facilitou a escolha 

de parceiros e o cuidado dos filhotes. O con-

vívio com nossos pares também nos tornou 

mais prudentes em relação a estranhos que 

poderiam prejudicar o grupo roubando recursos 

preciosos, disseminando doenças, matando ou 

ferindo seus membros. Com isso, desenvol-

vemos formas de identificar quem pertence e 

quem não pertence à nossa "turma". Ao longo 

do tempo, esse processo de avaliação rápida 

dos outros pode ter sido tão aperfeiçoado que 

se tornou inconsciente. 

Há muito tempo os psicólogos sabem que 

grande parte de nossos preconceitos funcio-

nam automaticamente, sem que tenhamos 

consciência deles. A maioria das pessoas, até 

aquelas preocupadas com a igualdade, revela 

algum nível de preconceito em relação a outros 

VIVER EM C O M U N I D A D E 
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grupos quando submetidas ao IAT. Apesar 

dessa evidência dominante de que nosso cé-

rebro é configurado para o viés, a sociedade 

continua a pensar no preconceito como um 

comportamento premeditado. As leis atuais 

contra a discriminação, assim como a maioria 

dos programas de educação para a diversidade, 

pressupõem que o preconceito é apenas inten-

cional. É nesse ponto que nossa capacidade de 

escolher a forma como queremos viver (com 

mais ou menos discriminação e violência) entra 

em jogo. Na maioria das escolas, por exemplo, 

não há a preocupação em tratar desse assun-

to nas salas de aula e de mostrar a alunos (e 

também aos pais) como idéias preconcebidas 

e atuadas de forma automática muitas vezes 

prejudicam os relacionamentos. 

O fato de que o preconceito geralmente 

ocorre sem premeditação não significa que 

não é possível encontrar meios de superar 

seus efeitos tão devastadores. Por exemplo, 

há evidências de que quando as pessoas têm 

consciência disso elas podem se corrigir. E nas 

ocasiões em que somos encorajados a assumir 

a perspectiva de um estranho, esse compor-

tamento reduz visivelmente o preconceito 

automático em relação àquele grupo específico. 

Parece, portanto, que o exercício de "colocar-se 

no lugar do outro" costuma ser muito útil. 

Considerando que a maior parte dos conflitos 

que enfrentamos no mundo atual se origina 

de discordâncias entre grupos sociais, é válido 

dedicar algum tempo para tentar entender e 

reduzir esses inconvenientes que costumam 

ter desfechos trágicos. Mas nosso passado 

evolucionário sugere que, para sermos mais 

eficientes, talvez precisemos adotar uma nova 

abordagem. Normalmente nos concentramos 

mais em fatores políticos, históricos e cultu-

rais e não tanto nos padrões subjacentes do 

pensamento que alimentam todos os conflitos. 

Se levarmos em conta que o preconceito está 

profundamente enraizado em nosso cérebro, 

teremos mais chance de criar soluções de longo 

prazo que combinem melhor com nossa con-

dição atual - e facilite nossas vidas. Se durante 

a evolução a atitude de associar características 

positivas a indivíduos que pertenciam ao mesmo 

grupo e depreciar os estranhos contribuiu para a 

proteção contra possíveis ameaças, hoje, o mais 

inteligente é rever alguns conceitos.  
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 18, n. 226, p. 50-53, nov. 2011.




