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o objetivo principal deste trabalho é discutir o preconceito a partir de 
suas dimensões psiquicas e sociais. Para isso, utilizaremos os resultados 
obtidos em pesquisas empíricas, como as de Allport (1946), Adorno, Frenkel· 
Brunswik, Levinson e San{ord (1965» Jahoda e Ackennan (1969) e os 
trabalhos teóricos de Duckitt (1992)e de Adorno e Horkheirner (1986), entre 
outros. O trabalho será. apresentado em tres partes. Na primeira, serão descritos 
diversos elementos que constituem o preconceito ou que auxiliam na sua 
constituição; na segunda, serão dadas explicações sobre a fonnação do 
preconceilono que se refere às suas variáveis sociais e individuais; e, n a 
terceira, serão apresentadas as características dos indivíduos predispostos ao 
preconceito, tomando como base o estudo de Adorno el al. (1965). 

ELEMENTOS 00 PRECONCEITO 

Umadasquestõescentraissobreopreconceítorc{ere·seacomosedáa 
relação entre os aspectos psíquicos e socíais na sua constituição. Conforme as 
pesquisas de Allport (1946) e de Adorno et al. (1965) mostram, o preconceito 
não é inato; ele se instala no desenvolvimento individual wmo um produto das 
relaÇ<ks entre os conflitos psíquiros e a estereotipiadopensamento-quejá é 
umadefesapsíquicacontraaqueles-eoestere6tipo,oqueindicaque elementos 
próprios à cultura estão presentes. Por outro lado, essas pesquisas indicam 
também que o indivíduo que apresenta o preconceito em relação a um objeto 
tende a apresentá-lo em relação a outros objetos, o que revela um relativa inde
pendência do indivíduo que porta0 preconceito e o objeto ao qual esse se desti
na. Contudo, como são diversos os estereótipos presentes nos preconceitos que 
são dirigidos a diferentes objetos, algo destes últimos deve estar presente para a 
constituição daqueles, ainda que não se refira aos próprios objetos, mas à 
pc:rcepçãoquesetemdeles.Ouseja,aomesmotempoquepodemosafirmarque 
o individuo predisposto ao preconceito indepc:nde dos objetos sobre os quais 
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aquele recai,podemos dizer também que O objeto não é totalmente indepen
dente do estereótipo apropriado pelo preconceito que lhe diz respeito, O este
reótipoem relaçAoao negro nlo t o mesmo daquele que se volta contra ajudeu 
que, por sua ve;:, é diferente do estereótipo sobre o deficiente flsico. 

Jahoda e Ackerman (1969), em seu estudo sobre oanti-semitismo, dizem 
que para o anti-semita 1.1 judeu funciona como ~e fosse uma prancha de 
Rorschach sobre a qual o preconceituoso projeta os seus medos. Conforme 
podemos lcmbrar, o teste de Rorschach compOe-se de uma série de manchas a 
serem mostradDll para os sujeitos, que devem dizer o quc percebem nelas, ou 
seja, pede-se pa1ll configurar algo apresentado eomo dcsconfigurado, h' um 
objeto não definido ao qual se deve dar significações definidas. 

Já Adorno e Horkheimer (1986) indicam que a própria história do povo 
judaico dentro da cultura ocidental e seu papel civilizador trazem elementos 
que atiçam reações hostis nos anti-semitas. Por exemplo, o fato de os judeus 
durante o período moderno terem a sua participação vedada nos processos de 
produção confinou-os na esfcra da cin:ulaçio, no comércio, por um longo 
tcmpo, o que leva a índcntificá-los com esse esfera, e daí proviriam as caractc
rísticasatribuidas B desde apegoaodinheiroe IIseoisas materiais..ou seja. uma 
situação histórica de limitada e subst ituída no estereótipo por uma série de 
cara<:terísticas consideradas irnancntcsaojudeu. As caracteristicBsde um povo 
que foram determinadas historicamente, mais devido às circunstàncias sociais 
doqueasimesmo,sãoconsideradasinerentesaele. 

Assim, se não é possível di:.r:er quc o preconceito seja proveniente das 
Cllracteristicas de seus objetos e se tampouco elas lhe 5&0 indiferentes. pode-se di
zer que algo t percebido 00 objeto que não pertence a ele, mas às circunstâncias 
que o levam a agir de determinada rorma. Dessa maneira, um dos elementos do 
preconceitoseriadadopelaatribuiç30deCllTllcterísticas.comportamentos,julga
dos inerentes aos objetos, quando não o sf,o, o que o configuraria por urna per
cepçllo e por um entendimento distorcidos da realidade. Çomo veremos mais 
adiante,es!>asdistorçOesrelacionam-sccomconflitospsíquieos. 

Outro elemento do preconceito é a generali:zação das características 
suposta de um determinado grupo para todos os individuos que pertencem a 
ele. A experiência individual, o contato com o particular, são ohstados pelo 
preconceito. As re lações pessoais dos preconceituosos se dão atTllvés de cate
gorias que permitem classirlCaros iodividuos, o que impede que a experiência 
individual possa se contrapor ao estereótipo. As experiências, em geral, confor
me mostram Adorno e Horkheimer (19g6). &Ao pouco úteis para dcsflllcr o 
prcconceito, um vez que o sujeilo preconceituoso nllo precisa de contat ocomo 
objeto para desenvolvê· 10. Ou seja, aquilo que é o objeto de preconceito já está 
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previamente enunciado, de foona que a sensibilidade e a reflexão próprias das 
ex.periências com o objeto do suspensas. Mesmo as experiêndas que de 
alguma maneira poderiam ser gratificantes são racionalizadas para que o 
estereótipo se mantenha. Em outras palavras, não SÓ a experiência não é 
necessária para a constituição do preconceito como este a deforma. 

Evidememente, toda experiência é medida por conteúdos prt- formu
lados, mas ela serve para reformular o conceito previamente formado. Quando 
isto não OCOrTe ê porque existem conflitos psíquicos que se beneficiam da 
manutenção de uma conceituação rígida e fechada à realidade externa. 

A não necessidade de contato com o objeto do preconceito para que este 
surja mostra que ele pode se dar sem conexão nenhuma com a realidade, mas 
assim temos de supor que os estereótipos apresentados no preconceito ou são pro
duções individuais ou são produções culturais; como a sua expressão em geral ê 
coletiva, ou seja, se repete da mesma foma em diversos individuos, podemos 
deduzirqueosindivíduosseapropriamdealgumasrcprcscntaçõesculruraispara 
que, junto à hostilidade dirigida ao objeto, configurem o preconceito. 

Assim. o preconceito se caracteril.8. por um conteúdo específico dirigido 
ao seu objeto e por um determinado tipo de reação frente a ele, em geral, de 
estranhamento ou de hostilidade. Aoconteúdo podemos chamar de estereótipo, 
cujo significado inicial pode ser remetido à mãquina de reproduzir tipos 
utilizada pela imprensa, que deve portanto reproduzir fielmente as letras, mas 
que passou aganhar o sentido também daquilo que é fixo, imutável. No caso do 
preconceito, é neste último scntido que ele deve ser entendido. 

O estereótipo compõe-se de uma série de predicados fixos que são 
atribuídos ao objeto, mas há um principal, do qual os outros sàoderivados. 
Assim. o intelectual é visto como alheio ao que OCOrTe com o mundo material, 
tem pouco interesse por atividades esportivas, é pedante, julga-se o dOllo da 
verdade etc. O predicado principal é, no exemplo, ser intelectual, que, no caso, 
deriva da própria divisão social do trabalho. Obviamente, aquele que é 
designado por esse lenno tem outras qualidades não derivadas e nào associadas 
a ele; é homem ou mulher, religioso ou ateu, esportista ou não, que são 
eliminadas quando oTÓtulo aparece. 

O estereótipo retira o seu predicado principal e os derivados dc distin
ções estabelecidas pela cultul'll entre sexos. ocupações, doenças, raças, povos, 
religiões. idade etc. e assim, de alguma maneira, as classificações culturais co
laboram com ele. Mas não é somente com a nomenclatura que a cultura contri
bui, ela atribui também juizos de valores às suas distinções. Assim, 
historicamente o trabalho intelectual tem sido mais valorizado do que o traba
lho manual; o sexo masculino tem sido considerado mais adequado ao trabalho 
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na esfera pública e o sexo feminino ao trabalho doméstico; os deficientes são 
desvalorizados por não podcr participar da construção c da manutenção da socie
dade; as raças e os povos que adentraram posterionnente na civilização ocidental 
são discriminados frente à raça branca dos povos europeus, e assim por diante, 

Os valores não têm um papel menorna constituição do preconceito. E, na 
nossa cultl.lra, eles até o momento têm sido relacionados com a 3utoconserv3-
ção, sc:gundo Adorno e lIorkheimer (1986). Neste sentido, os papéis sociais 
têm sido valorizados em funçlo da sua importância para a manutenção da 
ordem social, mas isso só de fonna aparente, uma vez que na divisão do 
trabalho todos são importantes, c que a diferenciação através da valorização 
social só pode ser entendida pela existência de um poder desigual entre os 
homens frente à natureza e frente aos outros homens. 

Seessepoderdesigual,confonneafirnlamAdomoeHorkhcimer(1986), 
éfundadonavidasedentária,naapropriaçãodapropriedadeprivada,aquiloque 
deriva desta situação repõe a dominação inicial, contrapondo-se ao impulso 
presente,quernoconhecimcntoquernamoral que, por sua possivel un iversali
zação aponta para a igualdade entre os homens. Assim, no próprio processo 
civilizatório está presente uma contradição que, aomesmotempo que pennite o 
progresso, indica a manutenção da ordem social. Os preconceitos serviriam 
para auxiliar a conservação desta ordem, na medida em que tendem a fixar e a 
naturalizara realidade a partir da qual são criados. 

Com o progresso, muito do sacrificioexigido de todos os indivíduos pode
riasereliminado,contudo,comooprópriosacrificiocontidonotrabalhofoiinte
riorizado como um fim, a liberdade da autoconservação é sacrificada. Assim, 
embora as condições sociais objetivas já possam pennitir a independência de 
uma vida calcada na sobrevivência diária, esta continua a ser necessária, e todos 
os elementos que possam indicar a fragilidade humana frente :i. natureza - que 
desde os primórdios devia ser conquistada - suscitam a lembrança da nossa 
importância e a de nossos antepassados frente a ela, que de ... ·e ser ocultada da 
consciência para que o proceswde dominação prossiga. Por isso, também é ensi
nado aos homens que devem ser fortes, não devem ser frágeis como uma criança. 

Os estereótipos do homem adulto, fone,emprccndcdor, independcnte, 
funciona como padrão de ideal social. Que ele não possa scr independente, uma 
vez que lambém depende das circunstàncias sociais; que ele continue frágil, 
quer frente à vontade coletiva, quer porque, como Freud (\986) mostrou, o 
passado que é vivido como fragilidade frente ao mundo adulto sobrevive no 
adulto, são dados que devem ser ocultados de sua consciência, Certamente, os 
estereótipos que ele atribui ao outro e a si mesmo contribuem para isso 

Seamimese-nosentidode imitação-erautilizada,no inicio da civiliza
ção, como uma fora de se defender da natureZA, ao longo do desenvol ... ·imento, 
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quercultura[quer individual. ela continua a existir apesar de sua proscrição. 
que pode ser notada na perseguiçll.oque os ciganos e os artistas tiveram durante 
longosperíodoseno inccntivo dado à criança paraqueeJa não imiteoso utros, 
que seja ela mesma: 

O rigor com que os dominadores impediram no 
cursa das séclllas a seus próprias descendenteJ', bem como 
às massar dominadas, a recaida em modos de vida mimé
ticos - começando pela proibição de imogens na relil(ião, 
passando pela proscrição .social dos a/ores e dos cil(a/JO,s e 
chegando, enfim, a uma pedagogia que desacostuma as 
crianças de serem infantis - é a própria condiçiia da civili
zação", Toda diversão, todo abandono tem algo de mime
tismo. Foi se enrijecendo contra isso que o ego se forjou. 
(Adorno e Horkheimer, 1986, p. I 69). 

Contudo, ao tentar aproximar-se do ideal estabelecido pela cultura, o 
mecanismo damimese não deixade estar presente: imita-se aquilo queé valori
zado culturalmente; de outro lado, o objeto do preconceito, para exace rbar 
aquela mimese, é percebido como acópiadaquil0 queo ideal nega: aq uiloque 
não se deve ser. 

Enquanto a mimese original continha a possibilidade de o indivíduo 
ajustar-se ao mundo externo, tornando o estranho familiar, a imitação de um 
ideal que postula o homem como senhorcolocaascaracteristicas do ideal como 
se fossem propriedades do homem paraque aqude possa ser realizado, e o que e 
familiar toma-se estranho. Esta falsa mimese rompe a relação entre o indivíduo 
e o mundo. Enquanto investido da posição de senhor, o indivíduo se cinde e se 
fixa, tendo necessidade de 1evar essa cisão para n outm, qlle também deve ser 
fixado para ser melhor controlado. O controle sobrc a natureza que o homem 
teve de desenvolver para a sua própria sobrevivência implicou também o 
controle sohreosolltros homens e sobre si mesmo; para controlara natureza, ele 
próprio teve de transfonnar-se em natureza a ser dominada c, assim, mesmo a 
matemática, que se baseianacontraposiçAoà mimese - no conceito-, guarda em 
sialgodaque1a: 

A ciência é repetição. aprimorada como regulari
dade observada e conserl'Oda em estereótipos. Afórmula 
matemá/icaé uma regren'àoconscien/emente manipulada, 
comojáera ori/o mágico: é a mais sublime modalidade do 
mimetismo. A téc"ica efetua a adaptação ao inanimado a 
serviço da autoconservação, nào mais como magia, 
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através da imitação corporal da natureza externa, mas 
através da automatização dos proce.f.~O.f espirituais. isto é. 
através de sua transformação em processos cegos 
(AdomoeHorkheimer,1986, p.169). 

A própria ciência, dessa forma. como substituta e oponente da magia, 
contribui com os processos de criação de estereótipos enquanto mantém a sua 
funçãodedominaçãodanaturezaquealevaaenrijeceroconceitoassimcomoo 
seu objetivo. Mas, se o ideal pode ser considerado um conceito ao rcdordo qual 
os tipos sociais devem ser constituídos, na socialização apresentam-se modelos 
referidos a este ideal que implicam mimese, que não é mais voltada à natureza, 
mas a algo que a transcende, e nem por isso perde o seu carMer original. Se hà 
um ideal , permeado por valores, há também aquilo que se contrapõe ao ideal e, 
se aquele é fixado em formas próximas ao estereótipo, aquilo que se afasta dele 
também o é. A estereotipiajustaposta ao objeto do preconceito é concomitante 
àestereotipiaqueo sujeito se atribui. 

O estereótipo, assim, é um produto cultural que nasce no próprio 
proçesso de adaptação do homem à natureza, que na nossa cultura implicou 
uma dominação a mai., visto que o poder entre os homens - exercido 
in icialmente pela força - transformou-seern violência sublimada, propagada 
pelas palavras na própria divisão social do trabalho, Isso explica porque foi 
proibida a entrada de mulheres muçulmanas que insistiam em manter um véu 
sobre o seu rosto em universidades européias. A explicação econõmica que 
reduzessaproibiçãoaomedodeenfrentaraconcorrêncianabuscadosescassos 
empregos é só parcialmente verdadeira, na medida em que mesmo na época de 
pleno emprego a neeessidad~ de garanlir a sobrevivêneia não é anulada. 

Da mesma forma que uma presa é observada pelo caçador para quc a 
regularidade de seus movimentos possa indicar o momento preciso do bote, o 
objeto do preconceito precisa serdeserito pela sua regularidade, fixid~z, para 
que possa ser contido. Contudo, como a natureza não se reduz à mera regulari
dade pela qual é percebida, a natureza humana menos ainda. Se o homem, tal 
como Kant pôde mostrar, se contrapõe á causalidade presente na natureza como 
ser dotado de liberdade, esta não deve ser a fiadora da fixação do objeto, mas de 
sua libertação. E, assim, o ser psicológico preso ao mundo da empiria, ao reino 
da causalidade, deve ser libertado de sua conformação às leis naturais. 

Allport (1946) verificou em sua pesquisa se os grupos minoritários ten
diam a desenvolver preconceitos em relação a outros grupos minoritários ou se 
tendiam a solidarizar-se com eles. Concluiu a partir de seus dados pelas duas 
possibilidades, ou seja, em algumas ocasiões, há solidariedade entre os grupos 
vitimas do preconceito, em outras lIá contraposição. Já Adorno e Horkheimer 
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(1986), na análise que fizeram do anti-semitismo, parecem derender a primeira 
possibil idade, quer porque o preconceito contnl os judeus roi apresentado pelos 
trabalhadores alemães, vítimas eles rncsrnosde preconceitos,querporque,dizem 
esses autores. as vítimas eos algozes m intercambiáveis ao longo da história: 

A cóleraédescarregadasobreo$ desamparados que 
chamam a atenção. E como as virimaI são intercambiáveis 
segundo a conjuntura: vagabundos, judeus, protestantes, 
católicos, cada uma delas pode lamar o lugar do assassino. 
na mesma \'OIUpia cegado homicídio, tão logo se converta 
na norma e se sinta poderosa enquanto tal. (p.160). 

o que marca a contraposiç.lo continua entre as minorias sociais, 
permeada pelo preconceito, é a oposição rorça-rraqueza que é remetida i\ 
proximidade que cada qual é julgado da tUllureZll que deve ser dominada. 
Contudo, como adominaç!otambém sedáentre os homens ca pr6pria natureza 
que continua a estar presente: 

Hoje. quando a ufQpia baconiana de ·'imperar no 
prática sobre a nalureza" se rea/uolI numa escala telurica, 
tornou-se manifesta a essência da coaçãoque ele arribllÍD à 
7Ialure:a não dominadora. Era a próprio dominação. É a 
sua dissolução que pode agora proceder o saber em que 
Bacon vê o ".fUperloridude do homem". (Adorno e 
Horkheimer,1986,p.S2). 

Esta dominação se apresentou no século passado na noçao de individuo. 
O conceito de individuo com autonomia de consciência, livre e responsável , 
defendido pelo liberalismo, transfomlOu-se em ideologia por nlo se:: anunciar 
que as condições objetivas para a existência silo cada VCl. menos propicias. Se, 
segundo Marcuse:: (1972), o objeto psirológico vem sendo preparado desde 
Lutero, o conceito sobre ele cede frente às teorias totalitárias de Estado . Essa 
transformaçlo. de acordo com esse autor, ocorreu também com a noçlo, que 
tinha sido desenvolvida pelo iluminismo, de autoridade, desencadeando o sur
gimento de teorias que, por explicar a coesão social existente ou possível por fa
tores quer morais quer psicológicos, auxiliaram a preparar o caminho para o 
surgimento da teoria do estado totalitãrio. 

Se Kante Hegel tinham apontado para 11. possibilidade de uma sociedade 
constituída à base da razão. que pressupõe também individuos que ajam racio
nalmente, as teorias que apontam que a coesão social se dá a partir da moral e 
da psicologia itUlllguram a possibilidade de a domina~lo se dar através dessas 



esferas. E, de fato, segundo ilustram Adorno e 1·lorkheimer(l986), o fasc ismo 
pode caJ1lCIerizar-se como totalitirio tamo.!m porque se utiliza dos desejos 
pslquicos em um scntidocootnirioaos interesses raciooaisdo indivíduo. Mais à 
frente teremos outros elementos para poder pensar se o pr«:onceito nAo se 
refere a essa mesma utilização. Até o momento tcmO$ que: I. o preconceito não 
é inato, é dcsenvolvido durante o processo de socialização; 2.0 individuoqu e 
estabelece um determinado tipo de preconceito tende a estabeleccr divcrsos 
outros; 3. o estereótipo presente no preconceito, se nlio diz respeito diretamente 
ao objeto, mas ã percepçilo dirigida sobre ele, nlio é totalmente independente 
deste: a percepçlo sobre o objeto dcsfigura-o; 4. O prewnccito é dirigido 11 um 
grupo de indivíduos que nlo são diferenciados cnlte si; 5. o indi\'iduo predisposto 
ao preconceito tende a ser imune fi experiência, sendOqlK, em geral. esta é apro
priada em funçll.odaquele; 6. oestere6tipoé constituído por predicados culturais, 
sendo que um ddes - em gcraloque nomeia o objeto do pretOnccito-é o princi -
paI eosoutros sAoderivadosdclc; 7. a (dcs)vBlorizaç/io dosobjctos do precon
ceito provém da divisa0 do trabalho, da hicrarquia social estabelecida, das 
necessidades sociais do mundo do trabalho; 8. oobjeto dopreconceitoéconfron
tado com o ideal cultural introjetado pelo indivíduo predisposto ao preçonceito; 
9. 05 grupos-alvos do preconceito podcm solidarizar-se com outros grupos 
também vítimas do preconccitoouserpreconceitllOSOSem relaçlio aeles; TIOS Es
tados fascistas, esta ultima possibilidade é a mais provável. um '·Cl que os excluí· 
dos socialmente slo lançados contra outros grupos sociais. 

Passemos agora a ver algumas das e"p1icaçOe~dadas sobre o preconceito 
para tcntar entender a sua constituição, embora parte disto já tenha sido feito. 

EXPLlCAÇÚES SOBRE O PRECONCEITO 

No passado, outros sentidos foram dados ao termo preconceito. Marcuse 
(1972) mostra que no movimento da contra-reforma - que visava restaurar o 
poder dos nobres e da igreja que fora tomado pela burguesia - o termo 
preconceito foi utililadoedefendidopara represcntar os dogmas que d everiam 
ser aceitos para que nlo se gcrasse um caos social. Do lado oposto, Kant (1992) 
propunha a autonomia da rvAo como IIIltidolO ao preconceito que se dirigia ao 
apego aos dogmas que impediam que cada um pudesse pensar por si próprio e 
assim sair de seu estado de menoridade. Foucault (1978). por sua VCOl, mostra 
como a loucura de fenômeno de significado coletivo se transforma em doença 
mental com significado quer médico quer psicológico, aomcsmo tcmpoem que 
descreve como crime, que até o século pass.ado era basicamente considerado 
devido às circunstâncias sociais, passa a ser considerado também como produto 
da hislÓria de vida individual (ver Foucault, 1977). 



Ou seja, uma sc!rie de fenômenos que nos séculos passados entm 
atribuídos à cultura ou à sociedade passam, sobretudo a partir do século 
passado, a ganhar um cunho individual. Ê importante dannos ênfase a essa 
transfonnaçJo, tendo em vista que o prewnceito. nos nossos dias. ê de fonna 
gC1'I1 percebido como um fenômeno individual, istoé. busca-se menoscntcnder 
asdetenninaçllessociaisnasuaconsti tuiçãodoqueprejulgar opreconceituoso 
e assim repeti r o mesmo procedimento que ci criticado. Mas, ao dizer isso, nll.o 
se quer elim inar a importância dos estudos que mostrem o fcnômeno de seu 
ladoindividual,desdequenãoovejamdesarticuladodesuamediaçiosociai. 

O entendimento de que o preconceito seja uma distorção da realidade e 
que dependa de necess idades pSíquicas para se consti tu ir é recente, conforme 
mQSlra Ouckitt ( 1992). Esse autor alega que, ao longo deslC século, diversos 
paradigmas teóricos sucederam-se na compreenslo do preconceito, ora enfati
zando aspectos culturais, 01'1 aspectos individuais, ora ambos os aspectos. 
Segundo esse au tor. até o final do século passado, o preconceito 0 11.0 era 
entendido como uma distorç1l.o da realidade, como um fenômeno psíquico ou 
cultural. A cicncia de então buscava encontrar os motivos que c1(plica riam as 
diferenças quc eram percebidas entre as raças. Estas explicaçõcs. em geral, 
recaiam sobre fatores biológicos c, em últ ima instância, genl.!t icos. 

Com as criticas presentes nos movimentos sociais à dominação colonial 
nas primcira~ décadas deste sêculo, principalmente nos Estados Unidos. 
passou-se a se preocupar com o que levaria algumas pessoas a con\'erter 
diferenças sociais e culturais em diferenças biológicas. Porccno, as lCoriasquc 
atuavam ncstesentido forHm consideradas preconccituosas, o que por s i sójá 
i nd icaumaer~ticaàisençllopelaqual adênciageraaspersuntasquenorte iam 
as suas pesquIsas. 

Ainda segundo Duckitt (1992). as teorias sobre o preconceito., que foram 
desenvolvidas neste século, podem ser agrupadas da seguinte forma: 
I. teorias que uti lizam conceitos psicanllliticos para explicá-lo como produto 

de mecanismos de defesa que surgem frente à frustração. Os indivíduos 
preconceituosos procurdriam um objeto para justificar a sua insat isfação 
com a situação devida; 

2. teorias que consideram que o preconceito resulta de perturbações no 
desenvolvimento de estruturas psiquicas, oque levarino individuo a tomar
se predispostoaele: 

l . teorias para as quais O preconceito é fruto da socializaç!o, ou seja, os 
indivíduos se adaptariam às nonnas e aos valores cultura is transm itidos; 

4. teorias que julgam ser o preconceito um produto dos conflitos entre 
interesses sociais diversos; e 

5. teorias que consideram ser o preconceito um problema cognitivo. Ou seja, os 
individuos para podcr compreender o mundo, ~impl i ficam-no através de 
estereótipos. 
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Apesar da variabilidade de explicações. Duckitt (1992) as considera com
plementares. E, de fato, esta complementaridade surge ao meoos em um estudo que 
veremos maisadiantecorn um pooco maisdedetallles: ode AdomoetfJ/. (196S) 

Como foi visto, o estereótipo é um produto cultural e para e:ocistir elc 
precisa que os indivíduos sc ftpropriern dele. Mais do que isso, os individuos 
predsariamteroudesenvolverumaeslJUlUrapsiquicaparaincorporá-loedeixar 
que ele oeupe o lugar daquilo que suaexpcriência poderia lhe proporcionar. 

f-'reud (1986) mostra. que no inicio da constituição do ~eu" começa:ll se 
fonnar, mediado pelo princípio do prazer, uma cisão, na qual tudo que é consi
deradopra7.erosoétidocomopcrtcneentt:asietudoquelevaàdoT,àfruSlração, 
à caréncia, é pertcbidocomo sendo extemo ao eu. Cabc, segundo ilSse autor, à 
experiencia rcpflrar essa falsa dicotomia. Contudo, como aquilo que se formou 
no passadoé preservado no prescnte, podemos suporqucaqudll. dicotomia.. por 
\'ezes., tome o lugar da c:xperi~neia. 

Assim, à participação do nJl,lrldo em estereótipos "ariados acresce-sc a 
dicotornia pTÓpria do princípio do prazere,dc5sa forma, a culturan1io deixa de 
proporconteúdose um modo de seestruturar esses conteúdos que podem susci
tar a prcsença do ueu-prazer". A eKperiênciaé, cm ambos os casos, negada. Mas 
se é através da experiência que o cu pode adaptarosjuíws aos fatos e estabele
cer aconsci':ncia, com a sua negaçllo ocorre uma regrçssio a um ponto anterior 
ã sua formação, como se ela fosse sustada 

O estereótipo pode lanlO substituir a expcrieneia quanto alter.ir o seu 
teor, conduzindo-a para o TCsuhado previsto por ele. Mas o que pode levar o in
dividuo a abandonar a possibilidade de julgar por si mesmo, que a experiência 
permite, para aderir a umjulgamento consolidado por parte da cultura? Porque 
a cxperiência deve ser negada? Palll pensarmos cssasquCSIÕeS. podemos fazer 
uma analogia com a análise que Frcud (1986) fe:tda adesão por parte dos indiví
duosàs ilusões prescntcsna rcligi1!o. 

Segundo csseuu!or,oconteúdodareligillovai aoeneontrodaneeessi da
de de um pai que atenue ou encubra o sentimentodedesa.mparo, de impotência, 
existcnte na inrnncia. quando se descobre que o pai não pode oferecer a prnte
çãoqueinicialmenteseimaginava: 

E quanto às necesúdades religiosas, puroce-me irre
/uMve{ que derivam da desamparo Infantil eda nusto{Riodo 
pai que aqude desperta, tanto mais se sepcnsaque este últi-
1'1/0 sentimento lida .fe prolonga em forma simples desde a 
vida infO/ltil, e sim que i conservado duradouramente pela 
angustia.frente ao hiperpoder do destino. (pp.31-32). 
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Em OUIra.<; palavras, o oonteúdoda religião serve para ocullara possibili· 
dade de se experimentar. realidade do desamparo. que li unive~1 na época 
contemporânea. E, ao impossibilitar a percepção do sofrimenlO, pennite que ele 
possa tef oominuidade, fazendo com que quanto mais ele aumente mais seja 
necessária a presença da iludo. 

Ass im, a heteronomia e privação da experiência seriHm provenientes da 
tentativa de se iludir o sofrimento. Isso explicaria porque o conteúdo dos 
estere6tiposniocindiferenteàsnecessidadcspsiquicas.ouseja,niloéqualquer 
conteúdo que se presta àquelas necessidades. Se dessa {omla a cultura e o 
psiquismo secomplementam nlo éporquea primeira seja adequadaàscantctt-
fÍSticas do úhimo, mas porque ambos impedem o surgimento do indivíduo que 
possa ser considerado autônomo. 

Se, como dissemos antes apoiados em Freud, na infância se estabelecem 
os mecanismos adequados lapropriação do conteúdo do preconceito, surge a 
questão de se esses mecanismos impediriam ou dificultariam o surgimento de 
uma consciência oriunda da experiência, ou se, ao lado desses mecanismos, a 
experiéncia se daria em certa medida sendo mediada por elc~ embora 
tr1lnscendendCHlS. 

Marcusc ( 1982) parece aponlar para a primeira altemaliva, na medida 
em que afinna que a cultura se caJllcteriza. pela gratificação " imediata" dos 
desejos individuais com a redução de Eros à scxualidade. Além dis.-.o, segu ndo 
eS!õCaulor,comoenfraquecimenlodafamiliapatriarcal,oindivíduopassaaser 
socializ.ado por diversas instâncias sociais, resultando que o indivíduo 
atualmente é d iretamente socializado pela sociedade como um Iodo, havendo O 
surgimento de um eu frágil,que tem dificuldades de percebera realidade e 
quase não lolera o sofrimento: 

a perda da consciencia em raziJo da, liherdades 
sorisfatórias concrdida3 por uma sociedade sem liberdade 
faWJrece uma canscienciafeliz quefadUla a aceilaçãadas 
nwleficias de$l·u sociedade. É o mdícia dI:! autonomia e 
compreensão em declíni(l. (p.8S). 

Neste sent ido. Adomo (1986) mostra o enfraquecimento do cu como 
uma instância mediadonl entreosdesejos individuais eo mundo exterior. Mais 
do que isso, ji como critica à psicanálise, esse autor mostra que o eu nlo é 
somente um produto do desenvolvimento individual, mas também um produto 
cll llural, na medida em que implica a adaptaç..lo do individuo às categorias 
externas a ele. Com o eu frágil, a comunicaç ilO se dá diretamente en tre as 
instAnciassociaiseo inconsciente, sustentando e reforçando no individuo as 
suas necessidades irracionais. 
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Para que esta hipótese não soe absurda, basta lembraroql,lantoos indiví· 
duos alentam contra a sua própria vida no colidiano eoquanto eles s!o levados 
a esse tipo de I!.lenladodcvidoàsne(;cssidadessociaisque lhes slo impostaS. Os 
kamikazes da segunda guerra mUlldial e os atuais homens-bombas do apenas o 
exagero da situaçAo da nomla!idade. A violência nos estadias de fu tebol; o 
prazer com que se assiste uma luta de boxe; a satisfação com a desgraça a Iheia, 
da qual as gargalhada., que damos quando alguém sofre um tombo é somente o 
seu protótipo; e o acirramento da compeliçlio entre os individuos num mercado 
caótico não são meramente exemplos. 

Mas. se a primeira hipótese pode ser sustentada. a segunda lambem é 
defendida por Marcuse(1982)e Adorno (1986), o que: mostra que as duas são 
complementares. Já Freud (1986) indicou a convivência entre os desejos 
infantiseaconsciênciaEldultaecriticouanecessidadedeilusõcscder.:striçõcs 
sociais que silo il1justa~ com a diversidade humana. É verdade quc csse autor 
sofre criticas de Marcusc (1981) e de Adorno(1986) por ter entendido o desen
volvimento de nossa. cultura em tennos de filogénesc e nlio de história, além de 
Adorno alegar que a psicanálise é anacrônica, uma vez que o objeto que 
analisou, constituído pela rclaç.io entre as três inslincias pslquicas· id, ego, 
supcrcgo -,já se constitui de outra fonna. Contudo, mesmo esses autores nilo 
desprezam apossibilidadedequeocu frágil possa sc fortalecer e percebcro 
sofrimento e aseontradiçOes presentes na sociedade: 

Na verdade. há infeliCidade penetrante, e a 
cO/lsciênciafeliz ê bastante abalál'el- uma delgada super
ficie .mbre o temor. a decepção, o dugO$ta. Essa infelici
dade se presta facilmente à mobiliraçiio política; sem Jugar 
poro (l desem'fJlvimtllloconsciente, ela se lornao reserva
lúriolflStintivoparaum,lIovotsti/afascislade I'idoemorle. 
Mos há meios peJa.f quais a infeliCidade que está sob a 
conscienciafdiz pode ser transformada em fonte de vigor e 
coesão para a ardem social. (Marense, 1982, p.86). 

Ou seja, mesmo a consciência danificada pode ser reconstituída, uma vez 
que sob a máscara da felicidade o sofrimento COfllil1ua a pressiolUU". Contudo, 
deve-seatcntartambém, lia última citação. âênfasedada pcloaUlorâ possibilida
de de o sofrimento transfomlar-sc em violêllCia quando nilo ê conscicllIe, que ê o 
que ocorro, como estamos assinalando, quando a realidade: insiste em se mostrar 
harmÕl1ica, ocultandO,ail1da que de forma branda, as suas contradições. 

Se, como alega Adorno (1986), de tempos em tempos a cultura favorece 
os modelos de constituiçllo de subjetividade que deve fortalecer, o cu também 
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se forma a panir do principio da realidade, que, se não pode ser reduzido à rea li
dade existente, tampouco pode se desvincular desta. Se, no século passado, o 
idealcultural~ca\cavaemumasociedaderacional,oprincípiodarealidade 

lambémdeveriasuscitararacionalidade individual,masse, neste séeu 10,eomo 
desenvolvimento do capitalismo dos monopólios, a racionalidade do individuo 
não é mais necessária para a manutenção do sistema produtivo, uma vez qu ea 
administração racionali7.adacas máquinas pedem ao indivíduo soment e que 
sigaeorrctamente regras e instruções, n1io ê mais o mundo do trabalho que pode 
ser o responsável pela constituição de um indi\'íduo autônomo: 

A teoria de alienação demml.1frou o fato de que o 
homem m/o~'e realizo em seu trabalho, que .ma vidase fomou 
um instrumento de trabalho, que seu trabalho eos respectivos 
prodU/os asmmirom lima forma e um poder independente,l' 
de/e como indivíduo, Mas a emancipaçJode,fse estado IXlrece 
requerer nJo que se impeço a alienaçoo. mas que esta se 
cunmma: não a reativação da per.mnalidade reprimida e 
produtiva, /lias (j ma abolição. A eliminação das potenciali
dades humanas do mllndo de /rabalho (a!ienadaj cria as pre
c:ondiçiJes para a eliminação do trabalho do mundo das 
potencialidades humano,s. (Marcu5e, 1981, p. 103). 

Se é certo que isso tem um earáteremancipatório, pois o indivíduo pode
riajápreseindirdetrabalharparaviverou ao menos diminuir a i ntensidadede 
seu trabalho, asoulras instâneiassociais-a familia, a eseola e, ultim amente,os 
meios de comunicação d~ massa -, re<;ponsãveis pclasocialiução do indivíduo, 
se aproximaram em demasia da racionalidade da produção do mundo do traba
lboatravésdo crescenteprocessoderacionalizaçãosocial,eonforme mostram 
Marcuse (1981) e Haocrmas (1983). Assim, ao invés de o individuo poder ser 
libertado do mundo do trabalho e passar a ser dono de seu tempo livre, ele tem 
de adaptar-se à racionalidade da máquina que passa a impregnar as dive rsas 
esferas'ociais. 

Comoaracionalidadedaproduçãoeapitalistaévoltadaparao lucroenão 
para as necessidades humanas, e comocom as transfonnaçõcs sociais ocorridas 
nest~s.:culoaracionalidadedomundodotrabalhosepropagaàsoutrasesferas 

de vida, o objetivo da sociedade toma-se o de ser um mundo perfeitamente 
administrado. Ou seja, eomo a racionalidade virou o fim do próprio sistema 
social, mas não mais um meio para que todos possam ter uma vida digna, a 
sociedade tomou-se irracional 

Se a cultura que sc rcduliu à sociedade da sobrcvivênciatoma-se irra
danai, o seu principio de real idade eontém também algo dessa ifl"3eionalidade. 
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E se, no século passado, a ilTlcionalic!ade presente no inconsciente poderia 
contrapor-se à racionalidade da cultura introjctada pelo indivíduo, atua lmente 
aquela irradonalidade compõe-se com a irracional idade da cultura e opOe-se às 
próprias percepçOcs que tenham um caráter 11Icional. que apontam para o som
men[odesneccS$áriodoshomensemurn~icdadequevisavaàSUileliminaç30. 

A possibilidade de uma sociedade racional que vise à igualdade de 
condiçOeS de existencia e a possibilidade de a diversidade poder expressar-se a 
partir daquela igualdade passam a ser consideradas um sonho, uma alucinaçilo, 
destacados da realidade. A loucura converteu-se em realidadeearealidadeem 
loucura. 

Em uma sociedade assim, não e ineompreensível que a predisposição 
psicológiea ao preconceito seja a regra, uma vez que a realidade existente é 
fixada como d~ma e a possibil idade de pensar e de agir para que ela se 
transfonne é eonvertida em características de visionários. Se a cultura atua l ~e 
malltem pelaênfasc na naturalização e na fixação dos fcnômenos, esses sAo 
elementos básicos do preconceito. Mais do qiIC isso,junto à fixidez da cultura 
exige-se de cada um de seus membros a fixidez de seus comportamentos e a 
fixação do componamento dos outros. Cenamente e um ambiente oportuno 
parasurgiropreconceilo. 

Assim como os preconceitos tendem a fixar os objetos de uma vez para 
sempre. a nossa cultura apresenta o que e percebido como imediato, como 
natural. O pensamento é treinado para adapTar-se à realidade tal como se 
apresenta e não para re!leti-Ia a partir daquilo que a detennina: 

Cnmpreender o dado enquolllo tal. descobrir nru 
dados nDo ~nas suas re/uçõe., espaço-temporais abstra
Ias, com 0., quais se possa então agarrá-Ias. mas 00 conlrá
rio fJCnsó-las como a superftcie, como aspectos media/i_ 
zadosdo conceito, que sou realizam no desdobramento de 
seu senlido ~ociol. histórica, humano - toda a pre/enslJo do 
conhecimento é abandonada. E/a não consiste no mem 
perceber, classifi,·ar e calcular, mas precisamente na 
negação determinante de cada dado imediato. Ora. Q(l 

invés disso, ojormalismo matemálico, cujo inslrumen/o t o 
numero. u figura mais abstraia do imtdiato, mantem o 
pensamenlO firmemente preso à mera imedialicidade. 
(Adomo e Horkheimer, 1986, pp.38.39). 

Mas se a sociedade tende a tomar-se autônoma em relação aos homens, 
ou seja, pode prescindir deles para o seu funcionamento reprodutivo. aos 
homens não resta outra alternativa para alenuar o seu sofrimento, as suas 
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carências,que sevoltarpara si, afastando-sedosoutros. Se nAo encontram amparo 
nasrelaçõe:s sociais, devem apropriá-Ias para si conrO!Tlle &S suas IICCeSSidadeS. 
Devem atuar como um ser social que no fundo despreu essa sua earacteristica. A 
sociedade que deveria poder. através do trabalho, mitigar o sofrimento humano, 
toma-se adversária do indivíduo. tal como pode ser OOfado na de.-.criçãoque Freud 
( 1986) fazda hostiJidadedos homens em relaç10à cullum. 

Em um texto anterior, Freud (1976) já havia apontado que, quando os 
ideais colc:tivos desmoronam, surge o pânico que leva os individuos a atuarem 
contrariam!;ntc às regras a que antes obedeciam. Como, atualmente, os K1eais 
coletivos sAo escassos.. o pânico surge, mas as ações conlrárias à ordem social 
sIo mantidas pela ameaça direta. Ou seja, se no passado 05 ideais coletivos 
poderiam justificar os sacrificios individuais desde que fossem racionais, 
possibilitando a adesão nio só pela supremacia da vontade coletiva, mas 
também pela racionalidade desta, com o ruir daqueles ideais, só aarncaçadc um 
podereoletivoécapazdt contcr o caos. 

Contudo,junto ã ameaça existe a percepçllo do sofrimento que obriga a 
consciência a cada vez mais se encolher frente à real idade e a procurar objetivo~ 
externos sobre os quais possa projetar a sua própria impotência. Os preconcei
tuosos v~ern no objeto aquilo que eles têm de negar em si mesmos: a fragili 
dade, o desamparo. Não e à toa que os objetos do preconceito sejam, em geral, 
considerados frágeis socialmente: os judeus, os negros, as mulheres. os 
deficientes, os portadores do vfrus da AIDS, os doentes mentais. 

Se,nomundodaconcorrência,osindivfduossãolcvadosadisputarentre 
si, as suas habilidades devem transformar-se em instrumentos para derrotar o 
mai~ frágil. e os outros homens devem ser percebidos como inimigos à sua 
sobrevivência. Os meios de comunicação de massa nlio se flUcm de rogados e 
fortaleccm a apologia da força desde que as regras sejam seguidas. Mas,assi m 
como no futebol um gol com a mllo é validado e tra:!.: satisfação para a torcida, 
poisoque importa é "encer, no trabalho aquele que consegue vencer, ainda que 
com métodos pouco lícitos, é admirado e não deixa de servir de modelo. Aliás, 
seé \'erdade que a administTllçAo e independente da sislcmasocial ao qual 
serve, os traficantes de tóxicos e os mafiosos mostram a essência dessa verdade, 
pois são tão organizados quanto os monopólios industriais. 

Para o preconceituoso, segundo mostn o estudo de Adorno el 01. (1965), 
a dicotomia força· fragilidade eslá sempre presente com o concomitante 
respciloàprimeiraeodc:sprezoàsc:gunda.OsHdcrcsfascistasemseusdiscu[
sos, segundo Adorno e Horkheimer (l971:!), apoiam-se nesta dicotomia, mas 
inicialmente colocando-se 00 lugar dos perseguidos por aqueles Que detêm o 
pocIersem merecê-Io,ou poraquclesquec7I:erc:em illfluência sobre o podcr, os 



quais seriam os responsáveis pela excluslio social de que se sentem alvos. 
Como a audiência é identificada com o IIder, não deixa de haver, segundo os 
autores, um ganho narcí$ico nesta idcntificaçlo que encontra uma expli carrão 
para as suas lTustrar;ões,ou seja, pata 8 sua propria fi-agi lidade. Mas scsqueles 
que exert:em o poder usurparam-no, cabe reapropriá-Io pela força. Assim , nessa 
perccpr;ão distorcida, os inimigos devem ser despossuidos de seu lugar, que se 
sustenta por uma ordem que privilegia a fraqueza daqueles que não deveriam 
ocupar o poder. Pela impossibilidade de perceber que o lugar que ocupam de 
subalternos na estrutura social é devido a esta e nAo a oulrosgrupos sociais, 
voltam-se: contra estes últimos para reproduzira exclusão de que se julgam 
vítimas. Ou seja.. pormais que aparentemente a violência fascista seja imediata. ela 
se vale de categorias sociais mediadas por necessidades psíquicas individuais. 

Até O momento temos acentuado, predominantemente, os aspectos 
culturais e sociais presentes na constituição do preconceito que não podem ser 
dissociados das individuais. Passemos agora a ver quais são asncccssi dades 
psíquicas subjacentes ao precon~ito. O estudo de Adorno ti ai. (196S) traz 
dados sobre isso. 

CARACTERÍSTICAS OOS INDIVÍDUOS 
PREDISPOSTOS AO PRECQNCEJTO 

o estudo de Adorno c/al . (I96S) visava saber qual era 11 predisposiçAo 
dos ~mericall05 na década de 40 a aderir uma ideo logia fascista. Os autores 
paniram da hipótese de que a adesão a determinada ideologia pode ser mediada 
por necessidades psíquicas profundas, e não necessariamente pela sua raciona· 
lidade. UtiH7.aram diversos instromentos para atingir o seu objetivo. Quatro 
escalas de atitudes, o Teste de Apercepção Temática e perguntas decará ter 
projetivo foram aplicados a alguns milhares de sujeitos de diversos gropos 
sociais e vários sujeitos foram submetidos a entrevistas. 

Uma das esca!asde atitudes visava verifícar a tendênc ia dos suje ilosem 
relação ao etnocentrismo (E) e outrA delas ao anti-semitismo (AS). Uma 
terceira escala foi construidapara verificar a presença de tendências autoritá · 
rias nos sujeitos (F) e uma outra para verificar as suas atitudes em relaç&o ao 
ideario politico-econõmico (PEC). 

As altas correlarrõts obtidas entre as duas primeiras escalas (AS c E) 
comprovam o que foi dito no inicio deste texto sobre have r uma tendência no 
indivjduo preconceiruoso a desenvol\'er o preconccito em relação a diversos 
objetos, uma vez que a escala sobre o etnocentrismo eontinha questões sobre 
diversos tipos de minorias. As correlarrOes também altas entre asduas primeiras 
escalas com a ten.:ei ra {escala F) mostram que as atitudes diretamente voltadas 
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1.0 preconceito se relacionam com atitudes llu torit6.rias. JA as correlações 
medianas. embora significantes. entre as três primeiras escalas e a escala sobre 
o conservadorismo politico-econômico mostram que, se de rato os sujeitos 
preconceituosos tendem a aderi r a uma ideologia conservadora e os sujeitos 
sem preconceitos tendem a aderir à ideologia liberal, existem outros elementos 
presentes nesta relaçào. Como a correlação não foi a lta, os autoresapresen
taram outras formas de relaçlo entre os dois tipos de variáveis. Uma delas é que 
alguns sujeitos isentos de preconceitos aderiram a ideologia conservadora, o 
que os levou a conduir que a adesão li ideologia poderia se dar por mOlivos 
psíquicos ou pela própria racionalidade contida na ideologia. Em outras 
palavras., em alguns sujeitos a adesAo à ideologia se dã devido ao reconhe
cimento de sua racionalidade por um ego miKIuro; em outros, por ne:cessidad<::s 
psiquicasnão imediatamente apreensíveis. 

Este último dado é importante por mostrar que a relação entre a adesão a 
ideár ios polílico·oconômicos e os conflitos individuais ntlo é imediata, ou seja, 
há outros elementos na escolha individual que apontam tan lo para a possível 
racionalidade presente na idcologiaquanto parn oemprcgoda razAo por parte 
do indivíduO,assim como indica que ao defesa de ccrtos iddrios cmancipatórios 
nem sempre se di com a intençAo da emancipaç!io. Assim, no ideário poJitico
oconômico conservador examinado est.!io presentes elementos considerados 
importantes para uma sociedade justa, e o ideário politico-econômico liberal 
pode ser apropriado por inclinações individuais autoritárias. Por exemplo. na 
époc:a,aidéiadaintervençãodoEsladoparaacorreçiiodedistorçõcssociaiser!! 
considerada um dos propósitos do ideário liberal. mas para algLlnS suje itosda 
pesquisa essa idéiaserviriaparaasatisfaçãodesuanecessidadede controle; de 
forma contrlr.ria, a livre iniciat iva, presente no ideario conservador, poderia 
signifICar a defe:sada propria liberdade. 

Como os autores deste estudo nAo e:ram indiferentes aos tipos de: ideo
logia em questão, conforme apontaram Rouanet (1989) e Crochík (1990), nio 
deixaram de alegar que os conservadores genuínos. por se pautarem por 
escolhas racionais, ao longo do tempo perceberiam que o idcário adotado por 
eles leva à injustiçasoc:ial c passariam a adotar uma postura liberal. 

Se esses autores associaram os preconceitos com ideologias políticas é 
porque supunham que nlo só o individuo desenvolve o preconcei to, mas que a 
sociedade colabora paro. esse desenvolvimento. Contudo. w ia a relaçlio entre 
os conflitos individuais e a ideologia apropriada segundo esses que apontaria 
para uma relação análoga àquela presente entre o preconceituoso c o seu objeto. 

Assim. se há relaçiio entre os prcconceitos ava liados diretamente pelas 
escalas de Elnocentrismo e a de Anti-Semitismo e indiretamente pela Escala F, 
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.. 
de um lado. e a posiçAo politico-econômica. avaliada pela escala de conserva
dorismo político-«onômico. dcoulro lado. é porque há um mesmo movimenlo 
presente em ambos - tanto o objeto do preconceito como o idcário político 
responderiam 11 necessidades psíquicas. Os sujeitos com altas pontuaçl'le.c; 005 

dois tipos de escala n1l0 estariam respondendo pela sua experiência ou pela 
reflexão sobrc o objclo. 

A relação entre preconceito e ideologia pôde ser claramente associada 
pelos autores, como hipótese, pela clareza da evocação de preconceitos 
presentes na ideologia fascista. Como para Adorno c: Horkheimer (1986) o 
fascismo não ocorreu por acaso na história, mas foi produto da própria fonna de 
evoluçlio de nossa cultura, essa movimento nlo foi percebido separadamente da 
sociedadecapitaHsta. 

Isso oos levaa pensar arelaçãoentrcaconsciência indi,'idual e 11 consciên
cia social. Em "A Personalidade Autoritária", Adomoe/al.(1965) afirmam que 
umareOleteàoutn1,oquenlosignificaquesejam redutiveis uma à outra, isto é,o 
conhecimento dos conflitos nilo leva necessariamente à conscieneia social. caso 
contrário, todos aqueles que se submeterem a um bom tratamento analitico esta
riam necessariamente associados com posições sociais progreSl>istas,oque pare
ce não ser verdadeiro. De outro lado, a consciência das contradiçOes sociais nia 
COllduznecessariamcnte àautopereepç/io. caso contrário, aqueles que defendem 
idéias progreSl>istas não utilizariam de métodos de controle da opini1io alheia, que 
sAo facilmente visivcis nOS movimentos sociais. 

Mas não se trllta de objetos scparados esim de um objeto cOlltido, cujo 
isolamento reciproco de suas partes mIo desfaz O seu entrelaçamenlO. uma vez 
quc o indivíduo para se constituir. preçisa incorporar a cultura. Assim, a 
distância clllre o individuo e a sociedade é menos fruto da busca de idiossin
crasias pessoais do que do impedimento de o indivíduo se desenvolvcr pela 
apropriação daquilo que a cultura Pode oferecer-lhe. Ec: uma cultura empobre. 
cida,quetemdificuldadesdesuperarasimesma,queafastaoindividuodesi 

Se o individuo se vê impossibilitado de pensar as suas experiências atra . 
vés de instrumentos culturais que não incorporou. ele só pode desenvolver uma 
rclação de estranhcz.a frente à cultura. ÉesSCeSlr.lnhamentoqueofazlomarse . 
gundo os seus desejos o que a cultura dispõe como objetos, ficando a consciên
cia impedida de se desenvol\ler, ou ao menos, de SI: firmar. PanII evitar perceber 
a irracional idade na cultura. com a qual é obrigado a conviver para sobreviver. o 
indivlduodevercnunciaràpossibilidadcdecrítica.Oquesignificaquemesmo 
em uma cultura marcantemente irracional a racionalidade individual pode se 
desenvolver negativamente, istoé,apanirdcalguma racionalid adequecolIse
gue perceber no mundo. Segundo Adorno e Ilorkheimcr (1986), esse paradoxo 
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pode serexplicado pela contradiçio presente no movimento do esclarecimento: 
00 mesmo tempo que este movimento, por nio poder avançar, esteja levando o 
indivíduo àregressio, não deixa de manter a possibilidade de libertaçAo. 

Mas se a experiência e o pensamento levam li percepç.io do sofrimento, 
eles devem ser escamoteados e a relaçio com o mundo deve se dar de fonna 
preconcebida. Os objetos passam a scraquilo que se diz sobre eles, indicandoo 
eaminho do que nio devemos seguir. Neste sentido, está presente 00 precon
ceito aquilo quedevemos abandonar no desenvolvimento. Dotamos o objetodo 
preconceito de características que devemos esquecer em nós mesmos. Assim, 
aquele que evoca a fragilidade.a nalureza.deve sc:rperseguido paraqucanossa 
força natural beire a onipotência. 

Dessa forma, os preC()nccitos são por n6s desenvolvidos em oonjunto 
com uma série de valores e idéias. A forma como se dá a incorporação desses 
valores e idéiasjâ foi descrita por Freud (1986). Ela se dá através daameaça que 
vemos a nós dirigida por nossos pais, ou quem 05 n::presente, para que n1l0 
percamos o seu amor, ou seja, a sua protcçAo. Nessa linha de raciocínio, os 
mecanismos do preconceito já se apresentam na infância 

Adorno el aJo (1965) estabeleceram uma lipologia C()mpostade uma varia· 
bilidade de constituiçllesde individlJOS predi$pOStosaos preconceitos e de indiví
duos menos afeitos a eles. Fizeram issoa partirdasentrevistlS realizadas C()m os 
sujeitos que obtiveram respec.:tivamente os escores mais altos e os mais baixos na 
escala sobre o fascismo, ou em suas congénen:s. Foram descritos seis tipos de 
individuoscem aitos escores e cinco tipos de indivíduoscornbaixosescores. 

Os tipos descritos no primeiro grupo foram denominados de: ressentido 
superlicial;conveocional;autoritllrio;rebeldeepsieopat.a;lunáticoemanipulador. 

Os individuas censiderados ressentidos superficiais silo os que uliliz.am 
o objeto do preconceilo parajuslificar os seus fracassos pessoais, umave zque 
nlo conseguem encontrar os motivos destes fracassos nos condicionantes 
sociais de sua vida. Diferentemenle de outros individuos preconceituosos, nAo 
projetam sobre a sua vitima os seus impulsos agressivos, limitam-se a utilizar o 
preconceito como uma fonna de racionaliz.açlo. Têm o pensamento estereo
tipado e pouca consciência criliea. 

Outro tipo propicio a apropriar-se de estereótipos fo i denominado 
convencional. Os individuos descritos como convencionais incorporam os es· 
tereótipos do grupo ao qual querem pertencer sem refletir sobre eles. O ódio 
voltado ao objeto de preconceito não tem motivos próprios além daqueles 
presentes na identificaçlo com o grupo aque desejam pertencer. Em gera l. não 
demonstram impulsos hostis. silo "bem-educados". Se o grupoaquepertencem 
recrimina o preconceito, eles 0100 desenvolvem. Contudo, eoSlUmam introje-



ta! rigidamente as nonnas e têm faci lidades de criar dicotomias que dlio suporte 
ao preconceito. 

O tipo autoritário dirige impulsos hostis ao objeto do precOnceito. 
Devido à sua ambivalência frente ao pai, que repre~nta a autoridade, \:inde os 
seus afetos. dirigindo o seu amor ao pai e o ódio àqueles que representam uma 
ameaça irnagináriaao grupo a que pertence. Oódio que sente também é cindido 
em uma parte masoquista, que emprega para submeter-se à autoridade. e em 
umapartesádica.ut ilizadapara submeteraquelesquejulgamaisfrâgeisaosi. A 
experiência e a razão pouco podem fazer para atenuar ou eliminar o seu 
preconccito c, de outro lado. como a nossa cultura preza ao hierarquia, a 
obediênciaea força, nlio sesen1e inadaptado a ela. 

Jáorebeldc,ao contnirio do autoritário. idcntifica-se com a autoridade 
inconscientemente. mas manifestamente se contrapõe a qualquer tipo de poder. 
É niilista e preza o presente. O alvo de seu preconceito nlio é especificamente 
daborado. se,,"e, apenas, para dar vazão aos seus impulsos hostis. A sua 
agressividade, cm geral. édirigidaaosmais frágeis,csedá,segun do os autores, 
devidoaumllaliançainconscientccomaautoridadequerepresc:ntaaforça. Não 
consegue identificar-se com a hierarquia do mundo do trabalho, pois nilo quer 
seguir regras: quando trabalha, a sua realizaçlo não se dá como uma forma de 
sublimação, mas pela S3tisfaçliodireta de seus impulsos hostis. Ainda segundo 
esses autores, o rebelde é um tipo de indivíduo comum nas camadas mais 
pobres da populaç1io e se adapta bem ao 1rabalho de torturador nos regimes 
manifestamente fascistas. A cultura não deiX.ll. de fortalecerasearacterist icas 
deste tipo de individuo: 

Nõo é passíl't/ deixor de mellC;cmor em relação (I 

esse lipo. o ineenlii'Q que a CU/fura dá Deu/lO (J(J corpo. a 
crItica ao espírito. a autoridade desprezada enquanto 
rttprtt$('nla"te de um saber acumlllado, a ênfase 110.1 
esportes perigosO-f e l·iolenfOS. a "ecessidade de o 
j"divíduo se defttnder par si mesmo, a valorizaçdo do 
momenlo se contrapondo à possibilidade de um projeto de 
VIda, sãomorcasdoculturuoluaJ. (Crochik. 1995, p. J 3 1). 

O psicopata tem a. rnesma dinâmica que o rebelde, mas deseja a plena 
gratitieaçlio de seus desejos. 

O tipo lunáticodizrespcito ao individuo que frente aos conflitos entre os 
desejos e a realida.de modifiell ilusoriamente está última para suportá-los. 
Abrange aqueles indivíduos que eriam ou 5Cgucm as 5Citas fanáticas. Eles 
substituem o mundo externo por vozes internas ou por forças sobrenaturais 



O últimotipodescritocntreaquelcsque apreseritatam altos escores naesca· 
la sobre o fascismo éo manipulador. Para cle. oscslereÓtiposdcixam de ser meios e 
passam a ser fins. A realidade e os seus objelOS devem ser classificados seguindo 
dicotomias. Quase não apresenta vinculação eafetOsem relação às pessoas. Aprc
cia O trabalho quando este lhe pel1l1itc cxercer um coottolc e:fIcax, sem que o con· 
leúdo do trabalho em si mcsmo importe: , Se não há afetos em relação às pessoas, 
esses silo des locados para a técnica. Segundo dizem os autores., é de se esperar um 
númerocrescentedestetipode indivíduo em nossacultura, pois cstapreza acficA· 
cia do emprego da técnica de fonna desarticulada dos fins visados. 

Os individuose:ntrevistadosque tiveram baixos escores na escala sobreo 
fascismo foram divididos em cinco tipos: rígido, prolestador. impulsi\'o. 
despreocupado. e liberal genuíno. 

O tipo rígido apresenta também a e:stcreotipia do pensamento e a sua 
rigidez. tal como os sujeitos de alto escore. No entanto, o conteúdo básico que 
segue é o de um ideal coletivo indiferenciado; as minorias silo defendidas cm 
nome desse ideal. Não deixade apresentar desejos de punilflo em relaçlloaelas, 
mas esses sAo racionalizados. 

O tipo protestador tem um supc:rego bem desenvolvido, tem uma 
consciência interna que se opõe li autoridade externa e tenta reparar as injuslilflls 
contra as minorias. Apresenta, tal como o rigido. um ideal coletivo que parece 
aproximllf-se de um ideal, de um mundo perfeito, O que talvez o afaste da 
experiência que lhe pernl1liria fortalecer o ego. 

O indivíduo impulsivo tem um superego e um ego frágeis e, assim, é 
dominado pelos impulsos do ido mas., ao contrário do rebelde, quase não 
apresenta impulsos agressivos, Simpali7.a com as minorias pela diversifIcação 
de prazer que: e:ssas pode:m proporcionar, Se ele: t imune 00 estereótipo. n!lo se 
preocupa em conceituar, o que segundo os autores, é problemlÍlico por nlo 
possibilitar o pensamento sobre a rea lidade e a sua modificação. 

Ao ccntrário do Tipo impulsivo, o despreocupado tem controle sobre a 
sua experiência e evita li. todo CUSIO molestar o outro. Não emprega 11 vio lência 
ncm para dett:r a violc:ncill; atua como se já estivéssemos vivendo em uma 
sociedade verdadeiramente hunlana (conforme Adorno el aI., 1965, p.725). 

Por fim, o liberal genuíno aproxima-se do ideal freudiano c aprcsenta um 
bomcquilíbrioeotreastrêsinstânciaspsíquicas. lntrojetaosvaloreseidcaispa· 
temos, mas nlo de fonna rígida. o que lhe pennitedarvazlio a alguns impulsos 
provenientes do ido Identifica-se com as minorias sem deixar de diferenciá-las. 
Percebe a rca lidadc nlo através de classes ou de categorias, mas de individuos. 

Os indivíduos com baixos escores são pouco propensos, como vimos, a 
desenvolver preconceitos. embora alguns deles não deixem de apresentar a 
estercotipia de pensamento ou mesmo um pensamento pouco elaborado. 



Em geral, a descriçAo dos tipos feita por Adorno etal. (1965)calca-se no 
Complexo de Édipo e. ponanto, passa pela família. No caso do liberal genufno, 
é dito que a família conseguiu transmitir compreensão e earinho de forma a 
facilitar a superaçllo daquele complexo. Ou seja, se o conflito edipiano envolve 
basicamente dimensOes pslquicas, essas 010 do imunes à influência que a 
família cxerce sobre ele. Um pai autoritário nlo é semelhante a um pai 
indulgente, embora em ambos os casos, seja possível encontrar prejulzos à 
forrnayão da consciência individual, segundo Freud (1986). Um pai autoritário 
pode gerar a submiss1io e a ambivalência a toda autoridade; um pai brando e 
indulgente pode levar a enançaa desenvolver um superego rígido. por nlo tcra 
quem dirigir a sua hostilidade, sendo obngada a \·oltá-Ia novamente a si. 

As mudanças na configuração da família nuclear durante este século e a 
socializaçãoeada vez ntais direta d[} individuo por agências extra-famiHares 
enfraqueceram a figura do pai. Este quase nilo tem mais a possibilidade de se 
apre~cntar como um ideal, uma vez que a sua impotência frente à realidade é 
palpá~e!e.de\'ido'pr6priainstabilidadedosvalorcseregrassociais,!oma-se 

cada vez maIs dificil para ele se constituir como um modelo· 

Os especialistas dos meios de comunicação com a 
ma.~mtransmitemO$valoresreqUf!TIdO$;uff!rl!Cemotrel1lo 

perfeita em eficlencia, dureza, personalidade, .mnha e 
romance. ComeS$aeducação. ajamiliadeixoudetwarem 
cnndições de competir ... A sua autoridade (do pai) como 
tran.fmi.fsor de riqueza, aptidões e experiências está 
grandemente reduzida; tem menos a oferecer e, portanlo, 
mt!'lOsaproib;r. (Marcuse, 1981 , p.97). 

AlémdÍ,<;'iO, o fatodeterde preparar o filho para um mundo competitivo e 
sem perspectivas levaa própriaeducaçiloa n!oter quase outTOsvaloresque nio 
sejam os da sobreviv';neia. A culpa de se colocar um filho em um mundn no 
quol vive as injustiças ti se v6 impotente para mudá·lo torna0 pai permissivo e 
Submetido à vontade daquele, impedindo O filho de perccbcradequadamente os 
sofrimentos pn:sentes na n:alidade, 005 quais não está imune. 

Para viver aparentemente sem conflitos. ° individuo deve desenvolver 
uma insensibilidade ao próprio sorrimento, que logo se estende ao sofrimento 
dooulro. Allpon (1946)mostraqueos indivíduos que incorporam preconceitos 
não sentem nem culpa nem vergonha por eles, a Adorno et aI. (1965) indicam 
queessesindivíduossãocontráriosàintraccpç!o,ouscja.atudoaquiloqueseja 
pessoal e subjetivo. A hostilidade que valia contl1'l a vítima, de fonna manifesta 
ou não, não é associada por eles à sua pr6pria subjetividade, mas àquilo que 
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julgam que impede a realização de seus desejos, mesmo que esses sejam 
contrários a seus próprios interessesraeionais, como a preservação d a vida, por 
exemplo. A autoridade é amada ou odiada não em função de sua racionalidade, 
mas em si mesma. O preconceito fonnulado pelo ódio é tão indifereneiador 
quanto o conceito elaborado a partir do desprezo do objeto. 

Ncste sentido, como aludimos antes, mesmo a ciência, apesar de toda a sua 
potencialidade emancipatória do mundo do sofrimento, não é imune ao precon
ceito. A separação entre fato e valor (ver Horkheimer, 1976), destinando o pri
meiroàciênciaeosegundoaumasociedadedesigual,possibiJitaqueapTÓpria 
neutrnlidade científica possa prescindir de conccitos quc pennitam pcnsara sua 
produção. Além disso, na idealização dos fatos esquece-se de buscar as determi
naçõcs sociais presentes na perccpç.ão do próprio objeto,eliminandO-5e a possi -
bilidade de se pensar a si mesmo como objeto, ou seja, como ser determinado. 

Ma.~ se o próprio sujeito e detenninado, ele não deixa de trazer consigo 
ideais, valores que sejam anteriores ao objeto percebido, que podemo sdeno
minar de pré-conceitos para distingui-los dos preconceitos. Ou seja, toda 
experiência e mediada por aquilo que já se estabeleceu no individuo, que pode 
transformar-se em conceito quando pode ser refletido naquilo que o objeto 
fornece, ou pode não se alterar. Se o objeto ofcrcce novos atributos aos ujeilo, 
mas cstc mantem os seus pré-conceitos, esses se tomam preconceitos; dc outro 
lado, se a concepção anterior não é considerada na produção do conhecime nto, 
e csse mcsmo quc é eliminado (verCroch.ik, 1995). Hã, portanto, dois perigos a 
serem enfrentados: o impedimento da perccpção do objeto por aquilo que é 
preconcebido.quedizrespeitodiretamenteaopreconceito, eaidciada cxpe
riênciapura, não mediada pela constituição do próprio sujeito, que impediria a 
própria construção da teoria. Neste último caso, devemos lembrar que o pensa
mento deveria ser um dos antídotos ao preconceito e o quanto a nossa cultura o 
desprcla. dcsprczando, entrc: outroselcmentos, o passado. 

De um lado, a experiência é fortemente impedida pelos riscos que 
enunciadeconheceralgoqueédistintodaquiloquc se fonnou, ou daqui! oaque 
se reduziu o objeto preconcebido, de outro lado, o pcnsamenloê reduzido a 
tarefas também já preconcebidas pelas necessidades industriais. A rea lidade, 
não se mostrando em sua diversidade, impede o movimento da consciência em 
direção ao combate ao sofrimento existente, pois este é eludido sem por isso 
deixar de existir. Do mal-estar resultante provém o preconceito. 

Evidentcmente, neste texto, o preconceito foi eoncebidoem diversos 
aspectos e poderia ser considerado em vários outros, mas isso não nos deve 
levar a rensarqueeles devam ser analisados isoladamente, sem que isso signifi
que que as suas particularidades sejam abandonadas. Antes, opreconc cito deve 
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ser concebido quanto aos seus diversos elementos e na oonfiguraçlo que 
assume na nossa cul tura. Se a sobrevivência. quercuhural quer individual, 
par«e ser a base mais importante para que ele seja desenvolvido. ê só com li. 

supcra~o dessa necessidade que poderíamos viver sem ele. Como 1.&1 possibi li
dade parece distante, resta-nos poder favorecer a experiência c a ruao paraque 
o prcconccito possa ser, ao menos, atenuado. 
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