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Resumo 

Pretende-se discutir algumas características do preconceito, principalmente no que se 

refere a aspectos objetivos e subjetivos do fenômeno, procurando confrontar os pontos 

de vista teóricos de Adorno e Horkheimer (1978a; 1978b), Crochík (1995; 1996; 2005) 

- autores referenciados na Teoria Crítica da Sociedade - e Agnes Heller (1985), uma das 

principais autoras da Escola de Budapeste. Não desconsiderando as diferenças teóricas 

entre tais autores, é interessante ressaltar que Heller (1985), irá apresentar em seus 

estudos uma forte influência da concepção marxista da história e, portanto, seu trabalho 

apresenta características sociológicas. Já os trabalhos de Adorno e Horkheimer (1978a; 

1978b), e Crochík (1996), são referenciados na Teoria Crítica da Sociedade, que ressalta 

a crítica social através da contraposição entre perspectivas. Apresentando também 

influências do materialismo dialético de Marx, tais autores consideram relevantes não só 

os elementos objetivos do preconceito, mas também os subjetivos, indo buscar 

referências nos estudos psicanalíticos de Sigmund Freud, na direção de uma 

interpretação mais aprofundada das configurações psíquicas que caracterizam o 

preconceito. Na perspectiva helleriana, o preconceito é entendido como uma categoria 

fundamental de pensamento e comportamento da vida cotidiana, quando estes se 

alienam. É considerado juízo cotidiano provisório falso, o que significa serem juízos 

completamente refutados pela ciência. Assim, a possibilidade de corrigir um juízo 

diante da experiência fica abalada, de maneira que nos ligamos a opiniões através da fé 

e não da confiança. Heller (1985) entende que o que alimenta a manutenção do 

preconceito - uma falsa ideologia - é uma satisfação de motivações particulares e uma 

sensação de proteção dos conflitos, um conformismo levado às últimas conseqüências, 

onde o indivíduo absorve pensamentos pré-estabelecidos, fazendo com que suas 

decisões percam o caráter de individualidade. A busca por uma integração social não 

conflitiva leva o indivíduo a simplesmente assimilar conteúdos prontos, que servem à 

manutenção e consolidação da ordem social vigente, abdicando da possibilidade de 
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liberdade. Assim, todo preconceito é moralmente negativo, no sentido de que impede a 

autonomia do indivíduo, diminuindo as possibilidades de uma escolha historicamente 

positiva. O modo de funcionamento do cotidiano alienado implica na formação de um 

indivíduo que reproduz padrões de pensamentos e ações pré-estabelecidos, recorrendo a 

pensamentos ultrageneralizadores, na impossibilidade de tomar decisões de caráter 

individual. O preconceito, como uma categoria do cotidiano alienado, configura um 

cerceamento do indivíduo pela vida cotidiana, de forma que este último torna-se mais 

vulnerável às formas de manipulação, por ter sido completamente absorvido pelos 

padrões determinados por uma totalidade social alienada. Heller (1985), considera que 

por mais que o preconceito possa se caracterizar por interesses e motivações individuais 

de pertença ou busca por uma integração social sem conflitos, ele nada pode dizer 

acerca da individualidade do sujeito que o assumiu, justamente porque provêm de uma 

assimilação, de uma falsa consciência consolidada por um processo histórico, em 

constante transformação. Já os autores da Teoria Crítica da Sociedade defendem que o 

preconceito apresenta características sociais, mas não o fato de tal fenômeno revelar-se 

exclusivamente no âmbito social, visto que é mediado também por necessidades 

psíquicas. Esses autores pensam o preconceito como uma categoria que apresenta 

aspectos objetivos e subjetivos, considerando os aspectos subjetivos como elementos 

decisivos para se pensar o fenômeno. Em seus estudos sobre o fascismo (A 

Personalidade Autoritária, 1950) Adorno et al, utilizam-se de técnicas quantitativas e 

qualitativas, à luz de uma teoria crítica e da psicanálise, buscando um esclarecimento 

sobre a sociedade, o indivíduo e as relações entre ambos, nas quais incluem-se os 

estudos sobre o preconceito (Crochík, 2005). Dentro desta perspectiva, a estruturação 

psicológica é um produto das condições históricas oferecidas pelo âmbito social e, “se, 

no fenômeno estudado, a configuração psíquica fosse desconsiderada, ele dificilmente 

poderia ser entendido, e portanto, combatido” (Crochík, 2005, p. 05). Dessa forma, as 

tendências e comportamentos dos preconceituosos, podem ter origem em determinadas 

características de personalidade, consideradas dentro do contexto social no qual tais 

indivíduos estão inseridos. O preconceito pode então ser definido como um produto de 

relações entre os estereótipos fornecidos pela cultura e conflitos psíquicos, desenvolvido 

de maneira singular por cada indivíduo. Caracteriza-se por uma objetividade, presente 

nas características dos objetos a que se dirigem; por uma generalização a priori destas 

características e por um determinado tipo de reação frente ao objeto, produto de 

determinados conteúdos dirigidos a ele: os estereótipos. O preconceito apresenta 



aspectos objetivos, na medida em que o indivíduo preconceituoso se apóia em valores 

sociais para justificar sua atitude, mas os elementos subjetivos é que irão determinar a 

relação entre sujeito e objeto, relação cristalizada, rígida, que responde a experiências 

individuais de possibilidades outrora reprimidas. O objeto de preconceito será 

“escolhido” pelo preconceituoso de acordo com suas experiências anteriores, adquiridas 

no processo de apropriação da cultura. O elemento de generalização permitirá que o 

indivíduo predisposto ao preconceito atribua características e julgamentos ao objeto de 

preconceito, configurando uma percepção distorcida da realidade. Mas este indivíduo 

não absorve simplesmente os conteúdos ou estereótipos da cultura, pois essas distorções 

da realidade referem-se a conflitos psíquicos vivenciados pelo preconceituoso. Para os 

autores da Teoria Crítica, o preconceito diz mais do preconceituoso do que do objeto ao 

qual se dirige, isto porque o estereótipo presente nele, geralmente diz respeito à 

percepção ou projeção do preconceituoso, que não é totalmente independente do objeto, 

mas desfigura-o, distorcendo a realidade (Crochík, 1995; 1996). Este processo de 

distorção da realidade “(...) é sustentado por posições científicas que por sua vez são 

difundidas na sociedade através do senso comum [as ideologias], contribuindo para o 

fortalecimento do preconceito” (Franciscatti, 1998, p. 99). As ideologias então refletem 

a forma de organização da sociedade, e estão intrinsecamente associadas a uma 

justificação que serve a uma apologia burguesa, essencial à manutenção do status quo. 

Ambas as visões teóricas consideram o preconceito como um fenômeno inerente à 

organização social que provêm justamente daquilo que nos torna homens: o imperativo 

social do mundo do trabalho. Heller (1985), menciona em seus trabalhos uma possível 

predisposição ao preconceito, todavia, não investiga profundamente esta hipótese, por 

considerar que o preconceito provém de uma assimilação consolidada essencialmente 

pelo processo histórico, o que exclui considerações acerca do processos psíquicos e 

subjetivos dos sujeitos. Adorno e Horkheimer, nas investigações de “A Personalidade 

Autoritária”, irão implementar alguns avanços teóricos com relação a esta questão. 

Influenciados pelas referências psicanalíticas de Sigmund Freud e do materialismo 

dialético de Marx, concedem relevância peculiar aos aspectos subjetivos do preconceito, 

o que indica uma interpretação mais aprofundada do fenômeno, na medida em que 

buscam investigar os tipos caractereológicos que poderiam sugerir indivíduos 

predispostos ao preconceito. Agnes Heller não desconsidera os conteúdos afetivos 

presentes nas manifestações de preconceito, mas trata predominantemente das 

características objetivas, considerando que o preconceito nada pode dizer acerca da 



individualidade do preconceituoso, justamente por acreditar que este provém de uma 

assimilação, uma falsa consciência consolidada por um processo histórico, em constante 

transformação. Já os trabalhos de Adorno e Horkheimer (1978a), e Crochíck (1996), 

irão implementar alguns avanços teóricos com relação a esta questão. Influenciados 

pelas referências psicanalíticas de Sigmund Freud e do materialismo dialético de Marx, 

concedem relevância peculiar aos aspectos subjetivos do preconceito, o que indica uma 

interpretação mais aprofundada do fenômeno. Para estes autores, ao contrário do 

pensamento de Heller, o preconceito diz mais do preconceituoso do que do objeto ao 

qual se dirige, isto porque o estereótipo presente nele, geralmente diz respeito a 

mecanismos de projeção do preconceituoso. Heller (1985) irá considerar que o 

preconceito nada pode dizer acerca da individualidade do preconceituoso, justamente 

por acreditar que este provém de uma assimilação, uma falsa consciência consolidada 

por um processo histórico, em constante transformação. Discordando dessa visão, os 

autores da Teoria Crítica da Sociedade irão defender que o preconceito diz mais do 

preconceituoso do que do objeto ao qual se dirige, isto porque o estereótipo presente 

nele, geralmente diz respeito mecanismos de projeção do preconceituoso. Estes 

mecanismos de defesa acionados possuem também elementos de constituição objetivos, 

mas, a falsa mimese como elemento de atuação subjetiva pode distorcer significados e 

apresentações, operando numa distorção da realidade (Crochík, 1995; 1996). O 

preconceito emerge e é sustentado como produto cultural, no qual os valores 

disseminados pelo meio social adquirem papel ativo em sua constituição. A contradição 

estabelecida pela sociedade indica ao mesmo tempo, o progresso e a manutenção de 

uma ordem social bárbara. Concordando com Heller (1985), os preconceitos servem à 

manutenção e consolidação desta ordem social, “(...) na medida em que tendem a fixar e 

a naturalizar a realidade a partir da qual são criados” (Crochík, 1996, p. 50). Em ambas 

as visões o conceito de ideologia “demarca” uma adaptação do indivíduo ao sistema 

social, através da reprodução de valores impostos pela ordem e socialmente 

compartilhados, valores que operam no sentido da manutenção do status quo e das 

relações de poder vigentes, contribuindo para a sustentação, conservação e justificação 

do preconceito. Portanto, os preconceitos operam como fatores que diminuem as 

possibilidades de alteridade do humano, tanto no que diz respeito às experiências 

vivenciais, ao estabelecimento de relações espontâneas quanto na própria possibilidade 

de liberdade. 
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Introdução 

Esse trabalho pretende discutir algumas características do fenômeno denominado 

preconceito, principalmente no que se refere a aspectos objetivos e subjetivos, 

procurando confrontar os pontos de vista de Adorno e Horkheimer (1978a; 1978b), 

Crochíck (1995; 1996; 2005), e Heller (1985), de maneira sucinta1.   

Desta maneira, procura-se explorar as articulações e distanciamentos entre ambos os 

pensamentos sobre o preconceito, categoria de análise essencial para se pensar as 

relações de poder, igualdades e diferenciações no interior da sociedade capitalista.     

Não desconsiderando as diferenças epistemológicas entre tais autores, torna-se 

interessante ressaltar as influências teóricas de ambos os pensamentos.  

Quando a filósofa Agnes Heller elaborou a teoria da vida cotidiana, a autora era um dos 

principais membros da Escola de Budapeste, grupo de intelectuais fundado pelo filósofo 

George Lukács, que tinha como objetivos principais abandonar o marxismo oficial do 

regime soviético através de um retorno ao próprio Marx, na tentativa da construção de 

uma espécie de marxismo filosófico e autêntico (Ortega, 2002). Dessa maneira, a autora 

irá apresentar em seus estudos sobre o cotidiano uma forte influência da concepção 

marxista da história.   

Portanto, seu trabalho apresenta características sociológicas, considerando o preconceito 

como fruto de juízos de valores que tem origens essencialmente históricas, categoria 

presente no comportamento e pensamentos cotidianos; basicamente empírica.  

As produções de Adorno e Horkheimer aqui referenciadas refletem a orientação teórica 

da primeira geração da Escola da Frankfurt, fase de uma crítica da sociedade inspirada 

em Freud e Marx, na busca de constituir uma “sociologia crítica que via na sociedade 

uma totalidade de antagonismos e não banira de seu pensamento, nem Hegel, nem 

Marx, mas se considerava sua herdeira.” (WIGGERSHAUS, 2002, p. 35). Crochíck, irá 

                                                 
1 Este texto é produto de inquietações teóricas geradas durante minha participação enquanto aluna na disciplina “Ideologia e 
Preconceito”, bem como minha breve participação no grupo de pesquisa “Empobrecimento Afetivo e Instituições Asilares” como 
monitora da disciplina “Psicologia nas Instituições de Saúde”, na UFSJ. Meus sinceros agradecimentos à Profa. Kety Franciscatti, 
pela orientação nas indicações bibliográficas, sugestões e pelo apoio na produção deste trabalho.      



se referenciar nestes últimos autores para compor suas proposições teóricas, 

acompanhando o pensamento da Escola de Frankfurt para edificar suas concepções 

contemporâneas sobre o preconceito.  

Agnes Heller: teoria do cotidiano e preconceitos  

Para Heller, (1985, p. 02) “a história é a substância da sociedade”, substância 

estruturada e amplamente heterogênea. Das esferas heterogêneas da sociedade 

(produção, relações de propriedade, moral, estrutura política, etc) e logo, do decurso da 

história provém o processo de construção de valores, desenvolvido de forma desigual, 

descontínua. A própria heterogeneidade é o fator que justifica a desigualdade e colisão 

de valores ao longo da história, contribuindo para emergência ou desvalorização deste 

ou daquele valor2.  

O desenvolvimento dos valores refere-se a uma explicitação das forças produtivas, base 

para a especificação de todos os demais valores e idéias que ocorrem em uma época 

determinada. Esse desenvolvimento constitui a possibilidade concreta de uma 

desvalorização histórica de determinados elementos na sociedade, caracterizando os 

juízos de valor3.   

O preconceito é entendido, dentro desta perspectiva, como uma categoria fundamental 

de pensamento e comportamento da vida cotidiana, quando estes se alienam. Falsos 

juízos de valor caracterizam o preconceito, na medida em que o caráter pragmático da 

atividade cotidiana orienta-se em juízos já elaborados, esquemas recepção do todo 

social. Dessa maneira, os objetos e conteúdos de preconceito podem apresentar um 

caráter comum, concordando com concepções morais ou religiosas de um determinado 

grupo ou categoria social (Heller, 1985).   

                                                 
2 A autora entende o conceito de valor como uma categoria ontológico-social, caracterizada pela objetividade. Tal conceito não se 
reduz à moral, considerado o sistema de exigências que ancora necessidades particulares de um determinado grupo ou classe social. 

3 Os juízos de valor segundo Heller (1985), são juízos referentes à sociedade e fundados por uma determinada teoria ou concepção 
de mundo, com características eminentemente objetivas, se pensamos em valores sociais como fatores ontológicos. Dentro da 
categoria juízos de valor, juízos cotidianos provisórios são juízos que se antecipam à atividade, conceitos antecipados, nem sempre 
encontrando confirmações empíricas e mesmo assim considerados saberes na ocasião de ocorrência, tendo em vista que a ação 
cotidiana comprova o conteúdo do juízo e eleva-o à condição de saber.   



Assim, a possibilidade de corrigir um juízo diante da experiência fica abalada, de 

maneira que nos ligamos a opiniões através da fé e não da confiança4. A fé é o afeto 

por excelência do preconceito, permitindo que este último conserve-se inabalado diante 

de todos os argumentos da razão. Isto significa que o que sustenta a fé é sempre uma 

motivação de ordem particular, mas que os objetos e conteúdos do preconceito são de 

ordem universal, moral ou religiosa.  

Heller (1985) entende que o que alimenta a manutenção do preconceito - uma falsa 

ideologia - é uma satisfação de motivações particulares e uma sensação de proteção dos 

conflitos, um conformismo levado às ultimas conseqüências, onde o indivíduo absorve 

pensamentos pré-estabelecidos, fazendo com que suas decisões percam o caráter de 

individualidade. A busca por uma integração social não conflitiva leva o indivíduo a 

simplesmente assimilar conteúdos prontos, que servem à manutenção e consolidação da 

ordem social.  Assim, todo preconceito é moralmente negativo, no sentido de que 

impede a autonomia do indivíduo, diminuindo as possibilidades de uma escolha 

historicamente positiva.   

A autora ainda afirma que todos os preconceitos são produto de falsos juízos de valor, 

uma categoria do plano cotidiano que implica necessariamente em ultra-

generalizações5 de conteúdos tradicionalmente difundidos ou a partir de conteúdos 

afetivos estabelecidos pelas próprias experiências anteriores. Esses falsos juízos de 

valor são consolidados pelas classes dominantes e o indivíduo assimila conteúdos, seja 

por uma tomada de posição moral e/ou assimilação de uma estereotipia, configurando 

uma situação de alienação do comportamento e pensamento cotidianos.  

Quando o indivíduo se aliena, ele se torna incapaz de romper com qualquer formação 

do pensamento ou do comportamento, mesmo em situações cotidianas em que tais 

“padrões” necessitem de uma superação. Esse indivíduo experimenta um 

empobrecimento e esvaziamento da sua individualidade, de maneira que passa a atuar 

                                                 
4 Segundo a autora, “... a confiança é um afeto do indivíduo inteiro, e desse modo, mais acessível á experiência, à moral e à teoria 
do que a fé, que se enraíza sempre no individual-particular.” (HELLER, 1985, p. 34). Dessa forma, toda confiança está apoiada 
sobre o saber, e portanto baseada tanto no pensamento quanto na experiência, tanto na relação humano-genérica do indivíduo quanto 
na sua particularidade individual.   
 
5 A ultrageneralização é considerada um fenômeno inevitável da vida cotidiana, que a autora denomina como o manejo grosseiro do 
singular : “Sempre reagimos a situações singulares, respondemos a estímulos singulares e resolvemos problemas singulares. Para 
podermos reagir, temos de subsumir o singular, do modo mais rápido possível, sob alguma universalidade; temos de organizá-lo em 
nossa atividade cotidiana (...) mas não temos tempo para examinar todos os aspectos do caso singular (...) temos de situá-lo o mais 
rapidamente possível sob o ponto de vista da tarefa colocada. E isso só se  torna possível graças à ajuda  dos vários tipos de 
ultrageneralização” (HELLER, 1985, p. 35).    



através de um conjunto de atividades cristalizadas, rígidas, o que demonstra uma 

hipertrofia da estrutura da vida cotidiana (Rossler, 2004).  

Neste sentido, o modo de funcionamento do cotidiano alienado implica na formação de 

um indivíduo que reproduz padrões de pensamentos e ações pré-estabelecidos, 

recorrendo a pensamentos ultrageneralizadores, na impossibilidade de tomar decisões 

de caráter individual.  

Heller (1985) considera que por mais que o preconceito possa se caracterizar por 

interesses e motivações individuais de pertença ou busca por uma integração social sem 

conflitos, ele nada pode dizer acerca da individualidade do sujeito que o assumiu, 

justamente porque provém de uma assimilação, de uma falsa consciência consolidada 

por um processo histórico, em constante transformação.  

Dessa maneira, todo homem, em maior ou menor grau e sob alguns aspectos apresenta 

preconceitos, - fenômeno inerente à organização social - não desconsiderando a 

responsabilidade individual de cada um, pois se apropriar ou não de uma falsa ideologia 

é uma questão de escolha relativamente livre.  

Em contrapartida, torna-se essencial frisar que para Heller a alienação não denota uma 

característica ontológica; ela ocorre porque o cotidiano torna-se alienado em uma 

sociedade cuja dinâmica limita a capacidade crítica e reflexiva dos indivíduos, 

penetrando em todas as esferas de suas vidas (Rossler, 2004). Dessa forma, a sociedade 

em que vivemos propicia a restrição dos questionamentos e críticas, de maneira que as 

formas de agir, pensar e sentir do homem não conseguem transcender os padrões típicos 

de um cotidiano alienado.  

A superação da alienação só ocorreria com a transformação da sociedade, e não como 

um processo subjetivo, individual; pois os preconceitos são produtos de um todo, da 

própria sociedade. Ainda que seja praticamente impossível a eliminação do preconceito, 

é possível socialmente eliminar o sistema de organização dos preconceitos, sua rigidez e 

as diferenças, isto é, a discriminação concretizada através dele.   

Teoria Crítica da Sociedade e preconceito: elementos psíquicos e objetivos 



Os autores da Teoria Crítica da Sociedade defendem que o preconceito apresenta 

características sociais, mas não o fato de tal fenômeno revelar-se exclusivamente no 

âmbito social, visto que é mediado também por necessidades psíquicas. Portanto, 

pensar o preconceito à luz dos estudos desses autores significa não desconsiderar a 

configuração psíquica dos indivíduos, já que para entender tal fenômeno torna-se 

necessário perceber que “a estruturação psicológica é fruto das condições históricas da 

sociedade.” (Crochick, 2005. p. 05).  

Uma tipificação da personalidade ou determinados traços caractereológicos, serão a 

matéria-prima para a compreensão deste fenômeno, pois os tipos são aqui considerados 

como elementos essenciais ao entendimento da estruturação psicológica de indivíduos 

preconceituosos. Crochíck (2005) elucida esta questão, dizendo da relação intrínseca 

que existe entre as necessidades psicológicas e a adesão a determinados valores sociais 

vigentes. Dessa forma, as tendências e comportamentos dos preconceituosos, podem ter 

origem em determinadas características de personalidade, consideradas dentro do 

contexto social no qual tais indivíduos estão inseridos.   

No texto “A Personalidade Autoritária”, Adorno et al (1950), procuraram investigar 

quais os tipos que predominantemente apresentam características de indivíduos 

predispostos ao preconceito (Crochíck, 2005). O tipo totalitário revelou ser uma 

estrutura rígida, de pessoas seriamente limitadas no tocante ao estabelecimento de 

relações espontâneas:  

... trata-se de indivíduos com profundas lesões psíquicas (...). 
Em geral, perderam em grande parte a capacidade de realizar 
experiências vivenciais e, para modificá-los seriamente (...) 
seria necessário, em primeiro lugar formar ou reconstruir 
nesses indivíduos, mediante processos demorados e fatigantes, 
a capacidade de estabelecer relações espontâneas e vitais com 
os homens e as coisas (Adorno e Horkheimer, 1978a, p.178).   

 

Estas pessoas, como não suportam assumir seus sentimentos de desprezo e intolerância, 

projetam todo seu desejo de destruição diretamente ao objeto de preconceito, como 

forma de evitar contato, evitar experiências vivenciais, como mecanismo de defesa a 

qualquer forma de sofrimento.  

Segundo Crochíck (2005), o preconceito pode ser definido como um produto de 

relações entre os estereótipos fornecidos pela cultura e conflitos psíquicos, desenvolvido 



de maneira singular por cada indivíduo. Caracteriza-se por uma objetividade, presente 

nas características dos objetos a que se dirigem; por uma generalização a priori destas 

características e por um determinado tipo de reação frente ao objeto, produto de 

determinados conteúdos dirigidos a ele: os estereótipos.  

Desta maneira, o preconceito apresenta aspectos objetivos, na medida em que o 

indivíduo preconceituoso se apóia em valores sociais para justificar sua atitude, mas os 

elementos subjetivos é que irão determinar a relação entre sujeito e objeto, relação 

cristalizada, rígida, que responde a experiências individuais de possibilidades outrora 

reprimidas.  O objeto de preconceito será escolhido pelo preconceituoso de acordo com 

suas experiências anteriores, adquiridas no processo de apropriação da cultura - através 

de generalizações6 - justificadas por estereótipos provenientes do meio social.      

Mas este indivíduo não absorve simplesmente os conteúdos ou estereótipos da cultura 

vigente, pois as distorções da realidade referem-se a conflitos psíquicos vivenciados 

pelo preconceituoso. Dessa maneira, o preconceito diz mais do preconceituoso do que 

do objeto ao qual se dirige, isto porque o estereótipo presente nele, geralmente diz 

respeito à percepção ou projeção do preconceituoso, que não é totalmente independente 

do objeto, mas desfigura-o, distorcendo a realidade  (Crochíck, 1995; 1996).  

Este processo de distorção da realidade “... é sustentado por posições científicas que por 

sua vez são difundidas na sociedade através do senso comum [as ideologias], 

contribuindo para o fortalecimento do preconceito” (Franciscatti, 1998, p. 99). Dessa 

forma, as ideologias refletem a forma de organização da sociedade, e estão 

intrinsecamente associadas a uma justificação que serve à manutenção do status quo.  

Assim, a ideologia, na forma de mentira manifesta pertence necessariamente à 

sociedade atual, operando no sentido da manutenção das relações de poder e portanto, 

atuam com a finalidade da reprodução (Adorno e Horkheimer, 1978b). Este processo 

permite uma adaptação ao sistema de dominação vigente, oferecendo justificativas ao 

preconceito que, objetivadas através dos estereótipos, ganham significados fixos de 

atribuição impregnados de significados, advindos das classificações culturais vigentes.  

                                                 
6 O elemento “generalização” permite que o indivíduo predisposto ao preconceito atribua características e julgamentos ao objeto de 
preconceito, configurando uma percepção distorcida da realidade. 



Segundo Crochíck (1996), no momento em que o indivíduo realiza a tentativa de 

aproximar-se do ideal estabelecido pela cultura, está presente o mecanismo de mimese, 

isto é, imita-se o que é socialmente valorizado. Todavia, enquanto a mimese original 

possibilitaria tornar o indivíduo desprovido dos preconceitos, transformando o estranho 

em familiar, a imitação deste ideal torna o processo inverso, atuando numa cisão entre o 

indivíduo e a objetividade, tornando o que é familiar estranho. Assim, “o objeto de 

preconceito para exacerbar aquela mimese, é percebido como a cópia daquilo que o 

ideal nega: aquilo que não se deve ser. “Os valores ou classificações culturais que o 

ideal da cultura produz, através da mediação do processo de falsa mimese, irão permitir 

as possíveis identificações do indivíduo e a assimilação ou não dos estereótipos 

(Crochick, 1995, p. 51)       

Dessa maneira, a identificação pode ser formativa ou deformativa e no segundo caso, o 

sujeito através de sua dinâmica individual, reúne elementos peculiares dentro das 

próprias possibilidades, os quais irão caracterizar o objeto ao qual serão destinadas as 

manifestações de preconceito (Franciscatti, 2002).   

Confrontando autores: conclusões e questionamentos 

Os trabalhos de Adorno e Horkheimer (1978a; 1978b), e Crochíck (1996), irão ressaltar 

que as características psíquicas produzidas devem ser pensadas à luz das condições 

sociais determinantes. Para esses autores, o preconceito apresenta características sociais 

relevantes, mas tal fenômeno não se revela exclusivamente no âmbito social, visto que 

é mediado também por necessidades psíquicas. Tomando um posicionamento diferente, 

Heller (1985), não desconsidera os conteúdos afetivos (ou subjetivos) presentes, mas 

trata predominantemente das características objetivas, históricas e sociais em sua obra.  

Heller (1985) menciona em seus trabalhos uma possível predisposição ao preconceito, 

todavia, não investiga profundamente esta hipótese, por considerar que o preconceito 

provém de uma assimilação consolidada essencialmente pelo processo histórico, o que 

exclui considerações acerca dos processos psíquicos e subjetivos dos sujeitos. Adorno e 

Horkheimer investigações de “A Personalidade Autoritária”, irão implementar alguns 

avanços teóricos com relação a esta questão.  Influenciados pelas referências 

psicanalíticas de Sigmund Freud e do materialismo dialético de Marx, concedem 

relevância peculiar aos aspectos subjetivos do preconceito, o que indica uma 



interpretação mais aprofundada do fenômeno, na medida em que buscam investigar os 

tipos caractereológicos que poderiam sugerir indivíduos predispostos ao preconceito.      

O elemento de generalização descrito por Crochíck (1995), corresponde ao conceito de 

ultra-generalização de conteúdos afetivos apresentado por Heller (1985). A 

generalização proporciona a atribuição de determinadas características e julgamentos 

do preconceituoso ao objeto de preconceito, características provenientes do processo 

histórico/cultural da sociedade.  

Heller (1985) irá considerar que o preconceito nada pode dizer acerca da 

individualidade do preconceituoso, justamente por acreditar que este provém de uma 

assimilação, uma falsa consciência consolidada por um processo histórico. Discordando 

dessa visão, os autores da Teoria Crítica asseveram que o preconceito diz mais do 

preconceituoso do que do objeto ao qual se dirige, isto porque o estereótipo presente 

nele, geralmente diz respeito mecanismos de projeção do preconceituoso. Estes 

mecanismos de defesa acionados, possuem também elementos de constituição 

objetivos, mas, a falsa mimese como elemento de atuação subjetiva pode distorcer 

significados e apresentações, operando numa distorção da realidade (Crochíck, 1995; 

1996). 

O preconceito emerge e é sustentado como produto cultural, de maneira que os valores 

disseminados pelo meio social adquirem papel ativo em sua constituição. Concordando 

com Heller (1985), os preconceitos servem à manutenção e consolidação desta ordem 

social, “... na medida que tendem a fixar e a naturalizar a realidade a partir da qual são 

criados” (Crochíck, 1996, p. 50).  

Em ambas as posições, o conceito de ideologia surge como categoria intrinsecamente 

ligada ao processo de produção dos preconceitos. Na concepção dos autores da Teoria 

Crítica, as ideologias são mentiras manifestas, com o objetivo de sustentar o processo 

de distorção da realidade operado no preconceito, como justificações à manutenção de 

uma ordem social bárbara. Em Heller, o conceito de falsa ideologia está 

necessariamente atrelado ao modo de funcionamento do cotidiano alienado, no qual o 

indivíduo reproduz padrões determinados pela totalidade social. E são justamente estes 

padrões que caracterizam uma falsa ideologia, todavia, sua apropriação aparece como 

uma escolha relativamente livre.  



Dessa maneira, em ambas as visões o conceito de ideologia demarca uma adaptação do 

indivíduo ao sistema social, através da reprodução de valores impostos pela ordem e 

socialmente compartilhados, valores que operam no sentido da manutenção do status 

quo e das relações de poder vigentes, contribuindo para a sustentação, conservação e 

justificação do preconceito.  

Os autores da Teoria Crítica, ao descreverem o tipo totalitário (que apresentaria 

predominantemente características de predisposição ao preconceito), apontam as 

profundas restrições destas pessoas em relação ao estabelecimento de relações 

espontâneas.  

Heller (1985, p. 59), também aponta o preconceito como fator restritivo: “... todo 

preconceito impede a autonomia do homem, ou seja, diminui sua liberdade relativa 

diante do ato de escolha, ao deformar e, conseqüentemente, estreitar a margem real de 

alternativa do indivíduo .” 

Portanto, os preconceitos operam como fatores que diminuem as possibilidades de 

alteridade do humano, tanto no que diz respeito às experiências vivenciais, ao 

estabelecimento de relações espontâneas quanto na própria possibilidade de liberdade.   

Para Adorno e Horkheimer (1978a), assim como para Heller (1985), o preconceito é 

um fenômeno inerente à organização social e provêm justamente daquilo que nos torna 

homens: o imperativo social do mundo do trabalho.  

Os homens só se tornariam realmente livres se conseguissem desenvolver mecanismos 

que possibilitassem uma “(...) resistência antecipada aos processos e influências que 

predispõem ao preconceito.” (Adorno e Horkheimer,1978a, p. 182). E se a 

sobrevivência humana ainda está submetida à existência de uma sociedade que nasce 

juntamente com as próprias contradições que favorecem a vivência do preconceito, 

como superá-lo? Talvez um caminho seja o esclarecimento, conhecer suas motivações 

ocultas, para então travar um verdadeiro combate às conseqüências.  
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