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RESUMO

Pereira, R. P. (2010). A relação entre estereótipos e automatismos por meio de estudos 
em priming. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal da Bahia, Salvador. 

Objetiva-se com esta pesquisa investigar as relações entre automatismos mentais e 
estereótipos, por meio de pesquisas utilizando o paradigma do priming. Justifica-se pelo 
seu valor teórico, metodológico e social, especialmente para as áreas da Psicologia e 
dos campos de estudo da cognição humana. O tema escolhido justifica-se no campo 
teórico por ser um acréscimo ao conhecimento sobre o funcionamento cognitivo dos 
processos  de  estereotipização,  verificados  através  dos  efeitos  de  priming.  Em dois 
estudos distintos, por meio de um priming tentou-se ativar a categoria social “político” e, 
posteriormente, uma análise dos efeitos desta ativação foi  realizada, servindo como 
aporte para uma maior compreensão deste processo e de seus efeitos. Em ambos os 
estudos, não foram encontrados efeitos de priming, contrariando as hipóteses iniciais e 
a bibliografia internacional acerca do tema, mas encontrando semelhança com estudos 
realizados no Brasil. Posteriormente, foi realizada uma breve análise sobre as possíveis 
origens  destas  divergências  entre  a  literatura  e  os  resultados  experimentais 
encontrados. Utiliza-se como referencial teórico a linha de pesquisa em cognição social, 
com  ênfase  nos  processos  intra-individuais.  Não  se  pretende,  portanto,  esgotar  a 
temática, mas fornecer um aparato teórico para futuras pesquisas acerca destes temas.

Palavras-chave: Estereótipos. Automatismos. Priming. Psicologia Cognitiva.
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ABSTRACT

Pereira, R. P. (2010). The relationship between stereotypes and automatisms by means 
of  priming  studies. Dissertação de Mestrado,  Universidade Federal  da  Bahia, 
Salvador. 

The purpose of this research is to investigate the relationship between automatic mental 
routines and stereotypes, by means of research using the paradigm of priming. This 
research is justified by its theoretical value, methodological and social, especially for the 
areas of  psychology and the fields of  study of  human cognition. The theme chosen 
justifies itself on theoretical field for being an addition to knowledge about the cognitive 
functioning of the processes of stereotyping, verified through the effects of priming. In 
two separate studies, by means of a priming it was tried to activate the social category 
"political" and, subsequently, an analysis of the effects this activation was performed, 
serving as input for greater understanding of this process and its effects. In both studies, 
effects of priming were not found, contrary to the initial hypotheses and the consulted 
international  bibliography,  but  finding  similarity  with  studies  realized  in  Brazil. 
Subsequently, was carried out a brief analysis on the possible origins these differences 
between the literature and experimental results found. It has been used the theoretical 
research line in social cognition, with emphasis on intra-individual processes. It is not 
the objective,  therefore,  to  sap this  theme, but  provide a theoretical  contribution for 
future research about these issues.

Keywords: Stereotypes. Automatisms. Priming. Cognitive Psychology. 

8



LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Gráfico  error  bar das principais  categorias de palavras com intervalo  de 
confiança de 95%............................................................................................................48

Figura 2 - Gráfico error bar de todas categorias de palavras com intervalo de confiança 
de 95%............................................................................................................................49

Figura 3 – Gráfico error bar de todas categorias de palavras com priming de estereótipo 
e intervalo de confiança de 95%.....................................................................................50

Figura 4 – Gráfico  error bar de todas categorias de palavras com priming de palavra 
não  relacionada  e  intervalo  de  confiança  de 
95%..................................................................51

Figura 5 – Gráfico error bar de todas categorias de palavras com priming de conjunto de 
letras e intervalo de confiança de 95%............................................................................52

Figura  6  –  Gráfico  error  bar da  categoria  de  palavras  estereotípicas  com tipos  de 
priming variados e intervalo de confiança de 95%..........................................................53

Figura 7 – Gráfico  error bar da categoria de palavras não relacionadas com tipos de 
priming variados e intervalo de confiança de 95%..........................................................54

Figura 8 - Gráfico error bar da categoria de não-palavras com tipos de priming variados 
e intervalo de confiança de 95%.....................................................................................55

9



10



LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Média,  desvio-padrão,  t,  graus de liberdade e significância de pares de 
categorias de palavras....................................................................................................56

Tabela 2 - Média, desvio-padrão e significância de pares do índice de agradabilidade 
dos políticos pelo tipo de priming....................................................................................63

11



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO.............................................................................................................12

2  DOS AUTOMATISMOS  MENTAIS  ÀS  TÉCNICAS  DE  PRIMING:  UM CAMINHO 

PARA O ESTUDO DOS ESTEREÓTIPOS.....................................................................15

2.1  Os  processos  automáticos  da  mente  humana  e  o  processo  de 

estereotipização..............................................................................................................16

2.2  Uma  forma  de  estudo  dos  automatismos  mentais:  as  técnicas  de 

priming.............................................................................................................................34

2.3 As pesquisas em priming no Brasil...........................................................................39

3 PRIMING  E ESTEREÓTIPOS: DOIS ESTUDOS EMPÍRICOS..................................43

3.1 Estudo 1: Decisão lexical..........................................................................................44

3.1.1: Metodologia...........................................................................................................45

3.1.2: Resultados.............................................................................................................47

3.1.3: Discussão..............................................................................................................57

3.2 Estudo 2: Priming subliminar.....................................................................................58

3.2.1: Metodologia...........................................................................................................60

3.2.2: Resultados.............................................................................................................62

3.2.3: Discussão..............................................................................................................64

4 CONCLUSÃO..............................................................................................................66

REFERÊNCIAS...............................................................................................................70

APENDICES....................................................................................................................74

12



1 INTRODUÇÃO

Os estereótipos muitas vezes são vistos pelo senso comum como  um recurso 

adotado por pessoas ignorantes, preconceituosas ou conservadoras. Algumas pessoas 

até acreditam utilizar eventualmente estereótipos, mas como se fosse um lapso, um 

deslize que pode ser corrigido. Entretanto, a visão de estereótipos que tem ganhado 

força nas pesquisas modernas em psicologia propõe um outro modelo de compreensão 

dos  estereótipos.  Eles  são  vistos  como processos  que  operam fora  da  percepção, 

ativados independentemente da vontade individual.

Onde quer que existam seres humanos divididos em grupos, por mais diversos 

que sejam, existe a possibilidade de formação de estereótipos. Moskowitz (2005) diz 

que os estereótipos são, em essência, expectativas sobre um grupo social e a extensão 

em que os prováveis comportamentos e características atribuídos ao grupo podem ser 

generalizados aos indivíduos pertencentes ao grupo. 

A  idéia  de  que  as  atitudes,  crenças  e  comportamento  são  freqüentemente 

afetados  por  fatores  que  fogem  à  consciência  e  não  podem  ser  totalmente 

compreendidos  pela  auto-reflexão  e  outros  métodos  intuitivos,  tem  sido  um  tema 

importante de estudo na psicologia  social.  Nas últimas décadas,  a psicologia social 

experimental descobriu que atitudes e crenças podem ser ativadas na memória de uma 

pessoa sem que haja intenção ou sequer percepção de que elas foram ativadas. Uma 

vez ativadas, essas cognições e julgamentos são difíceis de inibir ou suprimir, e geram 

efeitos comportamentais significativos, afetando, por exemplo, julgamentos, decisões e 

atitudes.  A  essas  reações  sutis  foram  dados  muitos  nomes  na  literatura:  implícito, 

automático, inconsciente ou não-consciente. (Dasgupta, 2009)

            Os estereótipos são, portanto, parte deste conjunto de crenças e atitudes que 

são ativados automaticamente e que geram expectativas a respeito de um determinado 

grupo  ou  pessoa  que  pertença  a  este  grupo.  Estas  expectativas  criadas  pelos 

estereótipos enviesam constantemente as relações e julgamentos sociais. Por isso, os 

estereótipos são alvo de grande interesse dos estudiosos em Psicologia Social,  que 
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buscam compreender seus mecanismos de formação,  ativação, manutenção e seus 

efeitos.

          Por se tratar  de um processo implícito  e  automático, diversos métodos foram 

desenvolvidos para estudá-lo,  dentre as quais um conjunto de técnicas denominada 

priming. Este estudo foi realizado com a utilização de dois experimentos que utilizam 

duas  técnicas  distintas  de  priming (priming conceitual  subliminar  e  supraliminar), 

realizando  experimentos  acerca  dos  processos  automáticos  da  mente  humana  e 

relacionando-os com os processos de categorização, estereotipização e ativação dos 

estereótipos,  buscando  com  isso  ampliar  a  compreensão  do  fenômeno  dos 

estereótipos. 

Justifica-se a presente pesquisa pela importância teórica, metodológica e social, 

especialmente  para  as  áreas  da  Psicologia  e  dos  campos  de  estudo  da  cognição 

humana. O  tema  escolhido  justifica-se  no  campo  teórico  por  ser  um acréscimo  ao 

conhecimento  sobre  o  funcionamento  cognitivo  dos  processos  de  estereotipização, 

verificados através dos efeitos de  priming. Por meio de um  priming tentou-se ativar a 

categoria social “político” e, posteriormente, uma análise dos efeitos desta ativação foi 

realizada, servindo como aporte para uma maior compreensão deste processo e de 

seus efeitos.

A importância metodológica encontra-se na utilização de diferentes metodologias 

de estudo em torno de um mesmo objeto, obtendo resultados oriundos de metodologias 

distintas que podem ser comparados e relacionados com estudos pré-existentes. Tendo 

como base estudos realizados anteriormente, uma comparação dos resultados obtidos 

trará maior confiabilidade à metodologia, caso haja confluência dos dados. Além disso, 

ao replicar no Brasil a metodologia de estudos realizados em outros países, temos a 

possibilidade de verificação da existência  ou  não da mesma funcionalidade dessas 

metodologias em nossa cultura.

            A relevância social da pesquisa repousa no fato de que os resultados poderão 

oferecer aportes para a compreensão e mudança de pensamentos fixos e esquemas 

crônicos  presentes  na  ativação  dos  estereótipos.  Ou  seja,  uma  vez  que  os 

automatismos estão presentes e afetam constantemente as rotinas do dia a dia e os 

estereótipos fazem parte desses automatismos, a sua influência é sentida diariamente 
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por  pessoas  que  são  alvos  dos  estereótipos.  O  julgamento  social  é  muitas  vezes 

enviesado por esses processos sem que haja percepção e consciência  desse viés. 

Compreender o funcionamento desses automatismos é necessário para a busca de um 

mundo mais igualitário e justo.

Além das justificativas apresentadas, acresce-se o fato de que as pesquisas que 

utilizam o paradigma do priming no Brasil  são bastante escassas, a despeito de sua 

grande utilização no cenário internacional (Pereira, 2002; Salles, 2007), sendo esta uma 

justificativa adicional. 
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2 DOS AUTOMATISMOS  MENTAIS  ÀS  TÉCNICAS  DE  PRIMING:  UM CAMINHO 

PARA O ESTUDO DOS ESTEREÓTIPOS

Os  estereótipos  podem  ser  conceitualizados  a  partir  de  duas  perspectivas 

diferentes e complementares. Uma perspectiva diz respeito aos processos cognitivos 

que ocorrem na mente de um indivíduo. Outra perspectiva estuda os estereótipos como 

construtos sociais, compartilhados por meio da cultura. Uma compreensão completa 

dos estereótipos  envolve  um olhar  sobre  ambas  perspectivas  (Stangor  & Schaller, 

2000).

A  abordagem  focada  no  aspecto  individual  dos  estereótipos  é  normalmente 

entendida como um nível micro-analítico de estudo, com o delineamento de sistemas 

cognitivos  que  permitem  aos  indivíduos  guardar  e  ativar  estereótipos.  Embora  a 

extensão destes estudos possa variar de esquemas grupais a exemplares individuais, 

eles possuem uma orientação intra-indivíduo, ou seja, focada em processos internos e 

cognitivos.

A  abordagem  social  ou  cultural  foca  em  uma  perspectiva  mais  ampla, 

considerando os estereótipos como informações culturais e públicas acerca de grupos 

sociais, que são compartilhados socialmente pelos indivíduos de uma mesma cultura. 

Os estereótipos, dessa forma, são entendidos como parte da cultura e da sociedade. 

Embora  também seja  estudada  por  muitos  psicólogos,  a  abordagem social  é  mais 

tradicionalmente  utilizada  em  estudos  antropológicos  e  sociológicos  (Stangor  & 

Schaller, 2000). 

Por se tratar de uma pesquisa experimental, o presente estudo aborda a linha 

mais  tradicional  de  pesquisa  da  psicologia  cognitiva,  com  enfoque  nos  processos 

cognitivos individuais, que serão apresentados a seguir.
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2.1 Os processos automáticos da mente humana e o processo de estereotipização

Para que possamos lidar com um ambiente social complexo e exigente, nossas 

mentes são equipadas com duas habilidades cognitivas complementares. Por um lado, 

precisamos estar sensíveis aos aspectos invariáveis dos mundos que nos cercam. Para 

isso,  precisamos  de  representações  internas  estáveis  (também  conhecidas  como 

modelos mentais) dos meios em que operamos. Dessa forma podemos “saber o que 

esperar – e exatamente onde, quando, e de quem esperar”, tornando o mundo em um 

lugar com significado, ordenado e previsível. Por outro lado, nossas mentes precisam 

de flexibilidade para lidar com os estímulos inesperados e imprevisíveis do dia-a-dia. A 

conjunção  entre  modelos  mentais  estáveis  e  a  necessidade  de  adaptação  ao 

inesperado leva ao que Macrae & Bodenhausen (2000) chamam de processamento 

flexível.

O processamento flexível é obtido através da operação de dois módulos mentais 

complementares. O sistema neocortical (i.e. sistema de aprendizado lento), armazena 

as crenças gerais sobre o mundo, geradas pelas constantes repetições de estímulos 

(memória semântica). Em decorrência da necessidade de percepção estável do mundo, 

é  altamente  resistente  à  modificações  e  mudanças.  Em  contraste,  o  sistema 

hipocampal  (i.e.  sistema  de  aprendizado  rápido)  é  o  responsável  por  formar  as 

representações  temporárias  de  estímulos  incomuns  e  surpreendentes  (memória 

episódica). Geralmente esses estímulos não exercem impacto no conhecimento geral 

de uma pessoa, a menos que ocorram de modo repetitivo (passando, neste caso, a 

integrar o sistema neocortical). (Macrae & Bodenhausen, 2000). 

É  por  meio  da  interação  entre  esses  dois  sistemas  de  processamento 

independentes que somos capazes de, ao mesmo tempo, termos uma visão de um 

mundo estável e previsível – possibilitando assim decisões de médio e longo prazo – e 

podermos  nos  adaptar  a  situações  inesperadas,  diante  das  quais  a  própria 

sobrevivência poderia estar em risco. Nas palavras de Macrae & Bodenhausen (2000,)1,

1 Tradução do autor, assim como em todas as citações posteriores.
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Dadas as  limitações  cognitivas  básicas  e  um mundo de estímulos 
desafiadores,  os  percebedores  precisam  de  uma  maneira  de 
simplificar e estruturar o processo de percepção das pessoas. Isto é 
alcançado  através  da  ativação  e  implementação  do  pensamento 
categórico. (p. 95)

Isto significa que, ao invés de considerarmos os indivíduos em termos de sua 

constelação única de atributos, nós os agrupamos em termos das categorias sociais a 

que pertencem, sobre as quais existem amplas informações no sistema de memória de 

longo prazo. O pensamento categórico possibilita, então, o acesso à memória de longo 

prazo em busca do que é esperado dentro da categoria, bem como a possibilidade da 

flexibilidade diante do inesperado (afinal,  algo só pode ser inesperado em contraste 

com o que é esperado).

Porém,  ao  armazenar  informações  que  permitam  a  formação  de  categorias 

estáveis, a mente precisa ignorar detalhes individuais e incongruentes. Ao formar uma 

categoria como “idoso”, uma série de atributos que detalham o que esperar e o que não 

esperar dessa categoria são armazenados na memória de longo prazo, e ativados cada 

vez  que  algum  indivíduo  que  se  encontre  nesta  categoria  se  apresente.  E  estes 

atributos nem sempre se baseiam em experiência prévia, mas também em aspectos 

sócio-culturais, que muitas vezes não correspondem à realidade. É este conjunto de 

informações  e  atributos,  altamente  influenciados  pelo  meio  social  e  cultural,  que  é 

geralmente chamado de estereótipo.

Para lidar com o mundo, o cérebro humano utiliza o processo de categorização. 

Porém, como aponta Moskowitz (2005), colocar um indivíduo em uma categoria só tem 

sentido  porque  são  ativadas  as  crenças  associadas  e  afetos  ligados  à  categoria. 

Quando  esse  conhecimento  inclui  um  conjunto  organizado  de  crenças  e 

comportamento  esperado  que  a  cultura  nos  ensinou,  então  o  processo  de 

categorização leva à ativação do estereótipo social.

Stangor (2009) aponta que a definição de estereótipo na literatura tem sido um 

tanto problemática. Segundo ele, existem dezenas ou centenas de definições, embora 

elas sejam em sua maioria baseadas na idéia geral de que estereótipos são estruturas 

de conhecimento que servem como figuras mentais acerca dos grupos em questão. Ou 

seja, as definições em geral concordam que estereótipos são traços e atributos vistos 
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como característicos  de  grupos sociais,  ou  de  indivíduos que são membros destes 

grupos. E estes atributos servem como diferenciação entre um e outro grupo.

Os estereótipos, no entanto, são apenas um dos componentes que afetam as 

atitudes  perante  grupos  sociais.  Além  do  componente  cognitivo  (estereótipos),  as 

atitudes  são  enviesadas  pelo  componente  afetivo,  normalmente  chamado  de 

preconceito. Ao analisar a literatura sobre o tema, Stangor (2009) afirma que os afetos 

podem  prever  atitudes  tão  bem  ou  melhor  do  que  a  cognição,  influenciam  a 

categorização e possuem uma relação com a cognição bastante confiável (embora nem 

sempre forte). Ele ainda aponta que os estereótipos são, em parte, racionalizações para 

o preconceito. No entanto, embora com muito de seu campo de estudo compartilhado, 

o estudo do preconceito e o estudo dos estereótipos são áreas distintas de estudo, até 

mesmo com mecanismos neurais distintos, segundo pesquisas utilizando ressonância 

magnética  funcional  (fMRI)  (Amodio &  Lieberman, 2009).  Por  se  tratarem  de  área 

distintas, este trabalho enfoca a abordagem cognitiva de estudos sobre os estereótipos, 

restringindo-se  a  algumas  breves  menções  acerca  do  aspecto  afetivo  da  área  do 

preconceito.

Segundo Macrae, Bodenhausen & Milne (1994), assim como para boa parte dos 

psicólogos sociais cognitivos da atualidade, os estereótipos tem a função de atuar como 

mecanismos de economia de energia, simplificando o processamento de informação e 

geração de resposta. Diante desta concepção, a utilização de estereótipos pode ser 

vista como uma espécie de “preguiça mental”, a simples “miséria cognitiva” de evitar o 

máximo de trabalho possível. Esta visão pode ser contrastada com a perspectiva de 

Macrae, Bodenhausen & Milne (1994), que propõe uma visão mais utilitária da função 

dos estereótipos. A utilização de estereótipos libera os recursos cognitivos para outras 

atividades,  melhorando as  performances  em atividades  paralelas.  Por  meio  de  três 

estudos, os autores comprovaram não apenas esta hipótese, como confirmaram que a 

utilização de estereótipos acontece de maneira automática, especialmente diante da 

sobrecarga cognitiva. Com isso, os autores dão suporte à definição de Gilbert & Hixon 

(1991), de que os estereótipos funcionam como ferramentas de uma metafórica caixa 

de ferramentas mental,  sendo usados sempre que necessário.  Além disso,  atentam 
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para  o  lado  positivo  e  até  mesmo  necessário  da  utilização  dos  estereótipos,  em 

contraste com a freqüente ênfase em suas conseqüências negativas.

Embora  existam  diferentes  definições  sobre  estereótipos,  existe  uma 

característica muito importante no campo de estudos dos estereótipos: sua ativação 

automática. Para Bargh & Chartrand (1999), a idéia de que a percepção social é um 

fenômeno psicológico altamente automatizado é amplamente aceita na atualidade, bem 

como a idéia de que os estereótipos dos grupos sociais são ativados automaticamente 

pela mera percepção de traços característicos de um membro de um grupo.

Moskowitz  (2005)  também  defende  que  os  estereótipos  podem  ser  ativados 

simplesmente por conhecê-los, independente de concordar conscientemente com eles 

ou não. Isto acontece por causa do processo de categorização, que ocorre toda vez 

que encontramos um indivíduo ou objeto. No caso de seres humanos, apenas o olhar é 

suficiente para identificar traços físicos e atribuição de categorias,  como sexo,  raça, 

faixa etária, grupo social a que pertence e todo o tipo de informação saliente.

Então,  através  da  inclusão  de  pessoas  em  categorias,  imediatamente  é 

acessada uma série de informações a respeito da categoria utilizada, para guiar nossas 

expectativas  e  reações.  E  os  estereótipos  são  dessa maneira  ativados  de maneira 

automática, independente da concordância ou não com o estereótipo ou com o nível de 

preconceito.  Uma  conseqüência  disso  é  que  independente  de  termos  valores 

igualitários,  crenças  pessoais  anti-estereotípicas  e  uma  dedicação  à  justiça,  um 

estereótipo ainda pode ser ativado sem o nosso conhecimento, simplesmente porque 

“conhecemos” o estereótipo. E se ele pode ser ativado sem nosso conhecimento, nós 

podemos  ser  enviesados  por  sua  acessibilidade  mesmo  que  nós  rejeitemos  o 

estereótipo.

Conforme Bodenhausen, Todd & Richeson (2009):

A ativação de associações mentais, como um tipo específico de processo 
cognitivo automático, também tem outra importante característica, o fato de 
que estas associações são agnósticas a respeito da validade, ou valor de 
verdade,  dessa  associação.  Ou  seja,  associações  mentais  podem  ser 
ativadas  independente  da  crença  ou  concordância  a  respeito  dessa 
associação. Em conjunto, essas considerações implicam que associações 
como  “mulheres  são  dependentes”  ou  “árabes  são  maus”  podem  ser 
ativadas na mente de alguém sem nenhuma intenção, mesmo se a visão 
consciente desta pessoa seja de que “a maioria das mulheres são fortes” e 
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“a maioria dos árabes são bons” – contanto que essa pessoa tenha sido 
consistentemente  exposta  a  imagens  culturais  que  reforçam  estas 
associações automáticas e preconceituosas. (p. 112)

Esta  assertiva  é  comprovada  por  pesquisas  como  a  de  Devine  (1989)  que 

utilizou uma técnica de priming subliminar para ativar estereótipos e obteve resultados 

similares  de  estereotipização  em uma tarefa  posterior,  tanto  em indivíduos  de  alto 

preconceito quanto de baixo preconceito, medidos independentemente em uma escala 

de preconceito (Moskowitz, 2005).

Não  apenas  a  percepção  e  o  julgamento  podem  ser  influenciados  pelas 

associações  automáticas,  mas  também  o  comportamento,  especialmente 

comportamentos  espontâneos  como  as  reações  não  verbais.  Esses  efeitos 

comportamentais  também  podem  exibir  um  efeito  assimilativo  onde,  por  exemplo, 

associações negativas a respeito de um grupo tendem a fazer com que o indivíduo se 

comporte de maneira mais fria, menos amigável ou mais hostil, gerando muitas vezes 

profecias auto-realizadoras (Bodenhausen, Todd & Richeson, 2009).

Mas quão automática é a ativação das categorias e,  conseqüentemente,  dos 

seus  estereótipos?  Poderia  este  processo  ser  controlado,  ou  estariam  as  pessoas 

necessariamente sempre sendo afetadas pelos efeitos da ativação dos estereótipos?

Tentar definir o “nível de automatismo” de um processo mental como a ativação 

de categorias pode ser uma discussão ultrapassada.  A idéia de processos tudo-ou-

nada, totalmente automáticos ou totalmente conscientes é criticada por autores como 

Bargh & Morsella (2008), que acreditam que este tipo de divisão tem motivos históricos, 

e não funcionais ou evidências empíricas. Eles afirmam que a psicologia cognitiva, ao 

contrário  da  neurobiologia  e  de  outros  campos,  sempre  teve  uma  visão 

“consciocêntrica”2 do  homem,  tratando  a  mente  inconsciente  como  burra,  estática, 

controladora  apenas de tarefas  básicas.  Ao contrário,  para  eles  existem evidências 

suficientes para provar que a “mente inconsciente” é não só rica e adaptável, como 

responsável por grande parte dos comportamentos quotidianos. Ou, segundo eles:

Nós  propomos  uma  perspectiva  alternativa,  onde  os  processos 
inconscientes são definidos em termos de sua natureza não-intencional 

2 Neologismo utilizado pelos autores
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e a inerente falta de percepção (awareness) da influência e do efeito do 
estímulo disparador (...).  Por essa definição de inconsciente, que é a 
original e histórica, a pesquisa contemporânea da cognição social sobre 
os efeitos  de  priming e  automatismos tem mostrado a existência  de 
sofisticados,  flexíveis  e  adaptativos  sistemas  de  guia  (guidance)  do 
comportamento. (Bargh & Morsella, 2008, p. 78).

Uma das questões mais básicas e importantes da existência humana, a questão 

de o quanto temos de real controle consciente em nosso comportamento, decisões e 

julgamentos  foi,  para  Bargh  &  Chartrand  (1999),  pouco  explorada  pela  psicologia. 

Dizem eles:

A maior parte do dia-a-dia de uma pessoa é determinada não por suas 
intenções  conscientes  e  escolhas  deliberadas,  mas  por  processos 
mentais que são postos em movimento por características do ambiente 
e  que  operam  fora  da  percepção  e  atuação  consciente.  (Bargh  & 
Chartrand, 1999, p. 462).

Segundo os mesmos autores, as características do que chamamos de processos 

mentais conscientes permaneceram estáveis e consistentes nos últimos 100 anos: são 

atos mentais que nós percebemos, que intencionamos (ou seja, que começam por um 

ato de vontade), que requerem esforço e que podemos controlar (ou seja, podemos 

pará-los e fazer outra coisa se escolhermos fazê-lo) (Bargh & Chartrand, 1999 p. 463). 

Em  contraste,  não  há  consenso  a  respeito  das  características  de  processos 

automáticos.  Segundo  Gilbert,  Fiske  &  Lindzey  (1998),  duas  grandes  linhas  da 

psicologia  têm  estudado  o  automatismo:  a  linha  de  aquisição  de  habilidades  (skill  

aquisition)  foca  em processos  intencionais  e  voltados  para  um objetivo,  que ao se 

tornarem  mais  eficientes  com  a  prática  ao  longo  do  tempo  podem  operar  sem  a 

necessidade  da  consciência  e  uma  outra  linha  que  estuda  os  processos 

“preconscientes”  ou  “preatentivos”  que  não  precisam  de  um  ato  de  vontade  para 

operarem,  funcionando  sem esforço  ou  intenção  dos  percebedores.  Entre  as  duas 

linhas  não  existe  uma  definição  conjunta  ou  consensual  a  respeito  dos  processos 

automáticos, pois ambas as linhas estudam formas específicas de automatismo, sem a 

preocupação de uma conceitualização ampla dos processos. Em comum, apenas o fato 

de ambos os casos tratam-se de processos autônomos que uma vez iniciados não 
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precisam de monitoramento consciente para operarem, variando apenas na forma de 

ativação. Conforme o filósofo Whitehead (1911, citado por Bargh & Chartrand, 1999),

É um profundo e errôneo truísmo, repetido por todos livros-cópia e por 
pessoas  eminentes  fazendo  discursos,  que  nós  devemos  cultivar  o 
hábito de pensar sobre o que estamos fazendo. O caso é precisamente 
o oposto. A civilização avança ao estendermos o número de operações 
que  podemos  fazer  sem  pensarmos  sobre  elas.  Operações  de 
pensamento  são  como  cargas  de  cavalaria  em  uma  batalha  –  são 
estritamente limitadas em número, requerem cavalos frescos, e devem 
ser feitas somente nos momentos decisivos. (p. 464)

Segundo  Bargh  &  Chartrand  (1999),  seria  impossível  lidar  efetivamente  com 

todos  os  aspectos  da  vida  se  tivéssemos que  pensar  conscientemente  sobre  eles. 

Possuímos uma limitada capacidade de recursos de autocontrole e auto-regulação do 

comportamento, que, segundo os autores, só desempenha um papel causal em cerca 

de 5% do tempo. Embora seja uma realidade desagradável, dado a crença e o desejo 

acerca  do  livre  arbítrio  e  determinação humanos,  o  sistema de controle  consciente 

simplesmente  não  tem capacidade  para  controlar  todas  as  atividades  do  dia-a-dia. 

Desta forma, os automatismos mentais surgem como a única possibilidade que temos 

de lidar com a complexa realidade da vida.

Uma conseqüência disto é a de que o ambiente externo em que vivemos talvez 

possua uma capacidade de afetar o comportamento humano de maneira muito maior 

do que habitualmente se acredita. Ou seja:

O  ambiente  externo  pode  direcionar  o  comportamento 
inconscientemente por meio de um processo de dois estágios: atividade 
perceptual automática que então cria tendências comportamentais por 
meio da ligação percepção-comportamento.  Isto é,  toda a sequência 
ambiente-percepção-comportamento é automática, com nenhum papel 
exercido  pela  escolha  consciente  na  produção  do  comportamento. 
(Bargh & Chartrand,1999, p. 466). 

Esta  conexão  entre  percepção  e  comportamento  fica  evidente,  por 

exemplo, em pesquisas onde a presença de um estímulo leva a uma expectativa e a 

um comportamento que, por sua vez, gera um efeito confirmatório desta expectativa 

(efeito  conhecido  como profecia  auto-realizadora)  (Wittenbrink,  Judd  &  Park  2001a; 

Bodenhausen, Todd & Richeson, 2009). É essa ligação direta entre estímulo perceptual 
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e  ativação  inconsciente  do  comportamento  que  está  na  base  das  pesquisas  que 

utilizam priming.

Outra  importante  referência  acerca  da  distinção  entre  aspectos  intencionais 

(conscientes)  e  aspectos  não-intencionais  (inconscientes)  do  pensamento  humano, 

especialmente no campo dos estereótipos é o trabalho de Devine (1989) e Devine & 

Sharp (2009). Em seus trabalhos mais antigos (Devine, 1989), a autora propõe que as 

respostas  são  governadas  por  uma  combinação  entre  crenças  conscientes  e 

controladas sobre grupos, e processos estereotípicos automáticos pré-conscientes, e 

que  estes  dois  processos  estariam  dissociados,  ou  seja,  operam  de  forma 

independente  um  do  outro.  Seguindo  este  modelo,  os  processos  automáticos  são 

definidos como ocorrendo sem intenção, esforço, percepção e sem interferir com outros 

processos cognitivos. Ou seja, nesta visão, os processos automáticos são involuntários 

e inevitáveis. Já os processos controlados, são considerados sendo intencionais, sob 

controle do indivíduo, com esforço cognitivo necessário e perceptíveis à consciência. 

Embora  os  processos controlados sejam de  capacidade  limitada,  são  considerados 

mais flexíveis e adaptáveis em relação aos processos automáticos.

Segundo  esta  teoria,  o  controle  da  manifestação  dos  estereótipos  (evitando 

assim suas conseqüências) seria possível,  embora difícil. Devine (1989) aponta que, 

após feita  a  decisão de renunciar  ao  preconceito,  o  controle  bem sucedido  de  um 

estereótipo requerer  três fatores básicos: a motivação para responder sem nenhum 

viés, o conhecimento de que o estereótipo foi ativado e recursos cognitivos (como por 

exemplo atenção e capacidade de memória) para inibir a influência dos estereótipos e 

substituir as tendências de resposta enviesadas automáticas por respostas intencionais 

sem preconceito. Se alguma destas condições não for satisfeita, as respostas sofrerão 

influência  dos  estereótipos  e  do  preconceito,  mesmo  entre  pessoas  que  não  se 

consideram preconceituosas, por causa da ativação automática dos estereótipos.

Com o avanço dos estudos acerca do automatismo e controle dos estereótipos, a 

tendência  em  dividir  claramente  automatismo  OU  controle  foi  se  dissipando,  e 

atualmente se reconhece que nenhuma resposta é um processo puro, existindo uma 

relação entre automatismo e controle (Devine & Sharp, 2009). 
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Este foco na interação entre automatismo e controle, leva a longos debates entre 

os teóricos da cognição social acerca da definição de quando as categorias são (ou 

não) ativadas, e o quê exatamente é ativado quando interagimos com outras pessoas. 

Uma das definições mais  antigas  a esse respeito  vem de Allport  (1954, citado por 

Macrae & Modenhausen, 2000):

[...]  a  mente humana precisa pensar  com a ajuda de categorias...  É 
impossível evitar este processo. Viver ordenadamente depende disto... 
Cada  evento  possui  certos  marcadores  (marks)  que  servem  como 
pistas (cue) para trazer a categoria de prejulgamento em ação... Uma 
pessoa  com  a  pele  marrom-escuro  irá  ativar  qualquer  conceito  de 
Negro que for dominante em nossa mente. (p. 96)

Essa afirmação de Allport (1954, citado por Macrae & Modenhausen, 2000), em 

que a ativação de categorias é parte inevitável do processo de percepção, permaneceu 

pouco questionada por cerca de 40 anos. Durante esse período, diversas pesquisas 

deram suporte a esta visão, especialmente os trabalhos que utilizaram os diversos tipos 

de priming, onde a ativação de categorias relacionadas ocorre pela mera exposição a 

um estímulo, de maneira automática.

Porém,  recentemente  algumas  questões  foram  levantadas  acerca  do  total 

automatismo da ativação de categorias. Uma delas é que, sob rigorosa análise, quase 

todos os processos mentais são controláveis de alguma maneira. Como citam Macrae 

&  Bodenhausen  (2000)  até  mesmo  exemplos  prototípicos  de  processos  mentais 

automáticos como os efeitos de priming semântico falham em ser enquadrados como 

processos totalmente automáticos, e a ativação de categorias não deveria ser exceção.

Outro  importante  questionamento  diz  respeito  ao  tipo  de  pesquisa  utilizado 

normalmente para investigar a ativação de categorias: geralmente através do uso de 

rótulos verbais. Em uma situação do dia-a-dia, o estímulo que ativa uma categoria é 

geralmente  uma  pessoa,  que  pode  ser  categorizada  de  diversas  maneiras, 

diferentemente de um rótulo verbal. Diante de um dentista negro idoso, qual categoria 

será ativada? E este exemplo menciona apenas três categorias das mais básicas (raça, 

idade e profissão), um exemplo real trará ainda mais possibilidades de categorização 

distintas.
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O que exatamente é ativado depende do modelo utilizado. Segundo Moskowitz 

(2005)  alguns  autores  pregam  um  modelo  de  propagação  da  ativação  de  idéias 

(spreading activation), onde toda a informação disponível associada ao estereótipo é 

ativada. Outros seguem o modelo de parallel-constraint-satisfaction que prega que nem 

toda a informação disponível sobre uma categoria é acessada, mas o que é acessado é 

moderado  pelas  expectativas  e  contexto.  Como exemplo  o  autor  cita  um bombeiro 

negro, que poderia ter ativado os estereótipos ligados a  negro em um contexto e a 

bombeiro em outro contexto. No entanto, ambos modelos concordam que a informação 

associada ao estereótipo  é acessada automaticamente  como parte  do  processo de 

categorização.

Com relação à questão da ativação de múltiplas categorias possíveis diante de 

um alvo, Macrae & Bodenhausen (2000) afirmam que as pesquisas recentes sugerem 

um processo onde diante de um alvo com múltiplas categorias, todas as categorias 

aplicáveis  são inicialmente ativadas em paralelo,  e  competem por uma “dominância 

mental”,  sendo  reguladas  por  processos  excitatórios  e  inibitórios.  Estes  processos 

ocorrem, para Macrae, Bodenhausen & Milne (1995) de maneira predominantemente 

automática, na maioria das vezes definidos por questões situacionais ou de fatores que 

fogem à  consciência  dos  percebedores,  embora  os  autores  acreditem  que  esforço 

consciente possa ser um fator de influência na inibição de categorias.  Quando uma 

categoria atinge a dominância, as outras categorias são ativamente inibidas. É o que 

prova a pesquisa de Sinclair & Kunda (1999, citado por Macrae & Bodenhausen, 2000), 

onde a ativação de categorias diante de um médico negro variou conforme um priming 

positivo  ou  negativo  (diante  de  um  priming positivo,  a  categoria  médico  ficou  mais 

acessível, e diante de um  priming negativo a categoria  negro). Embora as pesquisas 

sobre  a  inibição  de  categorias  concorrentes  estejam  ainda  no  início,  fatores 

motivacionais parecem exercer influência na definição de qual categoria irá se tornar a 

dominante em termos da acessibilidade mental.

Diante dos questionamentos supracitados acerca do nível de automatismo em 

que o processo de categorização ocorre, algumas pesquisas modernas descobriram 

que existem condições de ativação de um processo de categorização, ou pelo menos, 

fatores  que  mediam  esta  ativação,  sendo  este  processo  apenas  condicionalmente 
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automático. Autores como Dasgupta (2009) e Devine & Sharp (2009) apontam para a 

maleabilidade  das  atitudes  implícitas  ao  apontar  para  o  fato  de  que  embora  elas 

possam ser ativadas sem a percepção, elas não se tratam de “processos puros”, ou 

seja, são guiadas por uma mistura entre processos automáticos e controlados. 

Trata-se do caso da pesquisa publicada por Gilbert  & Hixon (1991),  onde os 

autores levantam a possibilidade de que a ativação de categorias seja condicionada à 

disponibilidade de recursos atencionais. Para tentar provar algum nível de controle na 

ativação  das  categorias,  os  autores  estabeleceram  uma  distinção  conceitual  entre 

ativação  e  aplicação  do  pensamento  categórico,  e  conseguiram  resultados  onde, 

embora a percepção da categoria tenha ocorrido (os participantes perceberam que um 

alvo era asiático), quando a sobrecarga cognitiva era grande, a ativação do estereótipo 

associado (a asiático) foi inibida.

Os estudos realizados por  Wittenbrink,  Judd & Park  (2001a)  também trazem 

evidências de moderadores na ativação de estereótipos. Nestes estudos, o contexto 

onde um sujeito se encontrava foi definidor das atitudes dos sujeitos testados perante 

ele,  medidos  por  contraste  com testes  IAT  (Implicit  Association  Test).  Neste  caso, 

embora  não  neguem  que  a  ativação  da  categoria  aconteça  automaticamente  de 

maneira  ampla,  os  autores  defendem  que  o  contexto  é  definidor  da  ativação  de 

categorias  específicas,  e  conseqüentemente,  da  atitude  dos participantes  diante  do 

estímulo (por exemplo, o nível de discriminação diante de um negro em uma esquina 

escura foi menor do que diante do mesmo personagem em um churrasco de família). 

Neste sentido, os autores fazem um paralelo com a psicologia da Gestalt, afirmando 

que não se pode analisar um estímulo sem levar em consideração todo o contexto que 

o cerca.

Segundo Macrae e Bodenhausen (2000), diante das diversas pesquisas que tem 

tentado encontrar fatores que podem servir de moderadores da ativação de estruturas 

de  conhecimento  categóricas,  dois  outros  fatores  parecem  possuir  influência  na 

regulação da ativação de categorias: os objetivos de processamento temporários dos 

percebedores e o suas atitudes em geral (ou nível de preconceito).

Recentemente,  ao  realizar  uma  revisão  da  produção  científica  acerca  de 

automatismo e controle dos estereótipos, Devine & Sharp (2009) conseguiu agrupar 
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resultados  que  indicam  diversos  moderadores  na  ativação  e  manifestação  dos 

estereótipos, que desafiam a crença de que eles são inevitavelmente ativados.

O primeiro fator que serve como moderador para a ativação dos estereótipos 

consiste na disponibilidade de recursos atencionais. Indivíduos que estão preocupados 

com outros assuntos, tendem a não experienciar estereótipos automáticos. Além disso, 

traços que indicam categoria social não ativam esta categoria, se não estiverem no foco 

de atenção dos sujeitos.

Para  defender  esta  hipótese,  são analisados os  resultados apresentados por 

Gilbert & Hixon (1991) e as pesquisas de Macrae et al. (1997, 2002 citado por Devine & 

Sharp, 2009). De modo geral, estes resultados sugerem que um indivíduo tem de ser 

percebido como um objeto social para que os estereótipos associados ao grupo ao qual 

este indivíduo pertence sejam ativados. No entanto, Devine & Sharp (2009) destacam 

que  o  fato  de  que  pessoas  são  tipicamente  percebidas  como  objetos  sociais  em 

condições  normais.  Logo,  embora  não  sempre,  os  estereótipos  são  muito 

freqüentemente ativados na presença de grupos estigmatizados. 

Outro fator moderador do viés intergrupal causado pela ativação dos estereótipos 

é o contexto social, bem como os papéis sociais. Devine & Sharp (2009) analisam a 

pesquisa de Wittenbrink, Judd e Park (2001a) citada anteriormente, bem como outros 

experimentos que obtiveram resultados semelhantes, que indicam que a ativação dos 

estereótipos  é  moderada  pelo  contexto.  Algumas  dessas  pesquisas  envolvem  até 

mesmo o conceito racial, mostrando que raça não é um construto estático, ou seja, 

indivíduos de uma mesma raça nem sempre são associados aos mesmos estereótipos, 

esta ativação depende do contexto ao qual os indivíduos encontram-se inseridos.

Um terceiro fator  relatado por Devine & Sharp (2009) refere-se às diferenças 

individuais.  Basicamente,  a  literatura  mostra  que  indivíduos  que  estejam altamente 

motivados  internamente  para  controlar  os  vieses  ativados  pelos  estereótipos 

conseguem índices menores em escalas de preconceito do que indivíduos sem essa 

motivação, ou motivados apenas externamente.

Por fim, um fator que também parece servir como moderador da ativivação e 

manifestação  dos  estereótipos  são  os  fatores  motivacionais  socialmente  induzidos. 

Algumas  pesquisas  inspiradas  na  teoria  da  realidade  compartilhada  obtiveram 
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resultados que indicam que o ajuste social das atitudes ocorre automaticamente para 

se  enquadrar  às  demandas  de  relacionamento  social  de  qualquer  interação.  Por 

exemplo, o viés racial  negativo se torna menos evidente quando um branco precisa 

regular a relação social com uma pessoa negra (Devine & Sharp, 2009)

Mas, quaisquer que sejam os fatores que moderam a ativação automática dos 

estereótipos, eles ainda são, constantemente e facilmente, ativados automaticamente. 

Porém, embora esta ativação não pode ser completamente evitada,  alguns teóricos 

(como Devine  &  Sharp,  2009)  defendem a  idéia  de  que  as  reações  estereotípicas 

automáticas  podem  ser  suplantadas  por  estratégias  de  controle,  sob  condições 

favoráveis.  Seguindo o modelo de dupla interação entre os processes controlados e 

automáticos,  diversas  pesquisas  foram  realizadas  para  descobrir  de  que  modo  o 

processamento automático de informação pode ser refinado, corrigido e alterado por 

processos  controlados  mais  refinados.  Devine  &  Sharp  (2009)  fazem  uma  revisão 

destas pesquisas, organizando as maiores estratégias de controle encontradas.

O  primeiro  fator  que  pode  ser  utilizado  para  controle  da  estereotipização 

automática é o processo de individualização.  Este processo acontece naturalmente, 

quando  há  motivação  suficiente  para  individualizar  um  sujeito,  removendo-o  das 

categorias amplas que automaticamente são ativadas no contato social. Por requerer 

um processamento mais elaborado e maior esforço de categorização, a individuação é 

um processo que requer alta motivação e disponibilidade para ocorrer. Segundo Kubota 

e Ito (2009) a individuação somente tende a ocorrer em situações onde o alvo não é 

facilmente categorizável ou quando ele é de alta relevância pessoal.

Um segundo fator que possibilitaria o controle é o processo de correção. Este é 

um processo onde o sujeito, sabendo que está sendo afetado por um viés automático 

gerado por um estereótipo, tenta ajustar suas respostas para compensar este viés. Ou 

seja, para que os ajustes sejam feitos de modo correto, o indivíduo deve ter percepção 

de  que  um viés  está  operando,  estar  motivado  para  fazer  correções,  e  ter  teorias 

corretas a respeito da direção e da magnitude dos vieses causados pela ativação de 

um estereótipo. 

Outro  fator  de  controle  sobre  a  ativação  de  processos automáticos  como os 

estereótipos  e  o  preconceito  é  a  supressão.  Neste  caso,  os  sujeitos  tentam 
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deliberadamente banir pensamentos e sentimentos indesejados da mente, substituindo-

os  por  alternativas  que  os  agradem.  Embora  esta  estratégia  pareça  viável,  muitos 

estudos  apontam  para  uma  conseqüência  indesejada:  ao  tentar  suprimir  um 

estereótipo, um sujeito tem que acessá-lo constantemente. Esta hiperacessibilidade ao 

estereótipo gera um efeito rebote, aumentando seu efeito, pois o constante acesso leva 

a um efeito de priming, semelhante ao utilizado em pesquisas que utilizam do priming 

para medir efeitos das ativações dos estereótipos. No entanto, Devine & Sharp (2009) 

apontam que algumas pesquisas recentes (Monteith et al., 2002; Monteith & Mark 2009) 

mostram que podem haver diferenças individuais neste efeito rebote da tentativa de 

supressão  dos  estereótipos,  ou  seja,  em  alguns  casos  específicos  de  grupos  de 

pessoas, a supressão mostrou alguma eficácia.

Todas as estratégias até agora apresentadas são estratégias diretas de controle, 

que requerem intencionalidade dos sujeitos. Pesquisadores também têm procurado por 

outro  tipo  de  técnica,  estratégias  de  controle  indiretas  e  não  intencionais.  Estas 

técnicas,  embora  também  envolvam  esforço  de  processamento  cognitivo,  não  se 

apresentam como estratégias para reduzir os estereótipos de maneira explícita.  Por 

exemplo, Galinsky & Moskowitz (2000, citado por Devine & Sharp, 2009) compararam a 

efetividade da tomada de perspectiva em contraste com a supressão do estereótipo 

para a redução dos efeitos da ativação dos estereótipos. Neste estudo, um grupo de 

pessoas era solicitado a colocar-se no lugar do alvo estereotípico (ou seja, tentar ver o 

mundo como o alvo veria), sem qualquer menção sobre não tentar estereotipizar. Outro 

grupo tentaria simplesmente suprimir o estereótipo. Este grupo da supressão sofreu o 

efeito  rebote,  porém,  o  grupo que apenas  alterou  sua perspectiva  não  sofreu  este 

efeito.  Outras  pesquisas  envolvendo  estados  mentais  (mindset  priming)  e  inibição 

lateral (alvos com múltiplas categorias estereotípicas concorrentes) conseguiram efeitos 

na redução do viés gerado pela ativação dos estereótipos (Devine & Sharp, 2009).

Um dos modelos de maior adesão para explicar a maneira pela qual o cérebro 

executa o controle cognitivo é o modelo proposto por Bodenhausen & Macrae (1998 

citado por Kubota e Ito, 2009), que sugere um sistema hierárquico de duas partes. O 

primeiro  sistema,  de  detecção  de  conflito,  opera  pré-conscientemente  para 

constantemente monitorar sinais neurais para conflitos entre cognições, como entre a 
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resposta  obtida  e  uma  tendência  de  resposta  esperada  por  um  comportamento. 

Quando um conflito é detectado, um segundo sistema regulatório é sinalizado, atuando 

em um controle atencional de ordem superior para focar a atenção na fonte de conflito, 

organizando o comportamento pare resolver esse conflito. Este modelo explica o papel 

da motivação para o controle do preconceito, ou seja, existindo motivação, um sujeito 

seria capaz de detectar conflito entre uma resposta enviesada por um estereótipo ou 

preconceito, em relação a uma resposta esperada que não tivesse esse viés, podendo 

ativar as estratégias de controle supracitadas. Pesquisas envolvendo uma técnica de 

mapeamento  cerebral  (ERP),  embora  recentes  (uma  vez  que  este  tipo  de  estudo 

começa a se popularizar apenas na última década),  tem dado indícios de que este 

modelo representa corretamente o funcionamento do cérebro humano (Kubota & Ito, 

2009).

Conforme apresentado, existem estratégias de controle que efetivamente podem 

combater o viés intergrupal (estereótipos e preconceito). No entanto, como apontam 

Devine  &  Sharp  (2009),  todas  estas  estratégias  são  dependentes  de  um  fator:  as 

pessoas precisam reconhecer e identificar o viés (ou a potencial existência de viés), 

para que possam controlá-lo. E, na prática, a grande maioria dos vieses causados pela 

ativação automática dos estereótipos é desconhecido e não é detectado nas relações 

intergrupais  do  dia  a  dia,  reduzindo  dramaticamente  a  eficácia  destes  métodos  de 

controle, embora eles mostrem que os vieses automáticos não são inevitáveis como se 

pensava antigamente.

Existe  também uma grande  influência  das  normas  sociais  na  manutenção  e 

expressão dos estereótipos.  Estudos a respeito  de como as pessoas comunicam e 

expressam  seus  estereótipos  e  preconceitos  mostram  uma  forte  correlação  entre 

crenças grupais e as normas sociais percebidas (Stangor, 2009). Ou seja, estereótipos 

e preconceitos são, de uma forma, normas sociais. Ou, como sintetiza Stangor (2009): 

“Em  resumo,  as  pessoas  guardam  e  expressam  estereótipos  e  preconceitos  na 

extensão em que eles vêem como apropriado, dentro de seus contextos sociais, de 

fazê-lo.”. (p.4).

Com o passar do tempo, houve uma tendência na literatura de simplificação das 

definições de estereótipo. As primeiras definições, como a de Allport (1954, citado por 
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Stangor,  2009) incluíam imprecisão, negatividade e excesso de generalização como 

partes integrais do estereótipo. Stangor (2009) lamenta que estes conceitos tenham 

sido deixados de lado, pois, embora não englobem a totalidade das possibilidades dos 

estereótipos,  são estes conceitos que tornam importante  o estudo dos estereótipos 

como  um  campo  de  pesquisa.  Segundo  o  mesmo  autor:  “Estereótipos  são 

problemáticos porque são negativos, imprecisos e injustos – eles seriam simplesmente 

uma parte do estudo da percepção pessoal de modo geral, se eles não o fossem”. (p. 2)

Embora  existam  estereótipos  positivos,  os  estereótipos  são  primariamente 

negativos. Quando solicitadas, as pessoas geram mais estereótipos negativos do que 

positivos (Stangor, 2009) e mesmo a expressão de estereótipos positivos não é vista 

como tão positiva, pois a afirmação de um estereótipo positivo acaba gerando a idéia 

de que a pessoa possui também os estereótipos negativos.

A  imprecisão  está  relacionada  com  o  problema  da  injustiça.  Alguns  estudos 

tentaram medir a correlação entre a percepção do estereótipo e a realidade, mas os 

resultados, embora apontem que exista um núcleo de verdade em parte das crenças 

grupais, são inconsistentes (Stangor, 2009). Independente de o quão precisos forem os 

estereótipos,  eles  não  descrevem  todos  os  membros  de  um  grupo.  Logo,  emitir 

julgamentos  sobre  indivíduos,  baseando-se  em um nível  de  conhecimento  de  uma 

categoria, é simplesmente injusto.

No  processo  de  categorização  social,  os  seres  humanos  tentam  o  máximo 

possível  diferenciar  indivíduos  de  diferentes  categorias  uns  dos  outros,  enquanto 

tendem a ver os indivíduos de uma mesma categoria o mais similarmente possível. 

Este processo faz com que a percepção seja distorcida e vieses sejam criados mesmo 

em grupos pequenos, e estas distorções são especialmente fortes quando envolvem 

grupos aos quais os percebedores fazem parte (ingroup) em diferenciação de grupos 

aos quais eles não fazem parte (outgroup). Isso ocorre com a finalidade da manutenção 

da identidade social, um dos principais fatores responsáveis por gerar preconceito e 

discriminação (Stangor, 2009)

Este  viés  intergrupal  é  muitas  vezes  criado  ou  acentuado  pela  ativação 

automática dos estereótipos. Atentam Bargh & Chartrand (1999) para o fato de que os 

estereótipos, embora essenciais como categorias mentais, são formas não-adaptativas 
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de categorias, pois seu conteúdo não corresponde ao que está realmente presente ou 

acontecendo no ambiente. Esta é uma das principais razões dos problemas oriundos da 

utilização dos estereótipos, a não correspondência com a realidade.

As conseqüências da ativação automática dos estereótipos são enormes. Como 

afirmam Wittenbrink, Judd & Park (2001a): 

Por  exemplo,  a  ativação  inconsciente  de  um  estereótipo  cultural 
negativo tem o potencial de levar percebedores bem-intencionados a se 
afastarem com uma percepção preconceituosa de seus parceiros de 
interação  (Devine,  1989).  Pior  ainda,  esta  ativação  pode  levar  a 
comportamentos por parte dos percebedores que serão possivelmente 
replicados em uma maneira de confirmação do estereótipo, resultando 
assim em uma automática profecia auto-realizadora. (p. 815)

É exatamente a situação que ocorre no estudo de Herr (1986). Neste estudo, o 

autor  utiliza  dois  experimentos  onde aplica um  prime de  exemplares  de hostilidade 

variada (extremamente não-hostil, moderadamente não-hostil, moderadamente hostil e 

extremamente  hostil).  Nos  casos  moderados  de  hostilidade,  ocorre  um  efeito  de 

assimilação do comportamento em tarefas posteriores (julgamento da hostilidade de um 

alvo  e participação em um jogo).  Nos casos extremos,  o  efeito  é  de  contraste (ao 

receber  um  prime de  extrema  hostilidade,  os  participantes  julgaram  o  alvo  menos 

hostil).  Em ambos  os  casos,  tanto  o  julgamento  da  hostilidade de  um alvo  neutro, 

quanto a agressividade na tarefa de jogo sofreram alterações diretas por influência do 

prime.

Além disso, a ativação dos estereótipos não apenas aumenta a acessibilidade 

dos  traços  consistentes  com  o  estereótipo  ativado,  como  também  reduz  a 

acessibilidade dos traços inconsistentes com o estereótipo. Na pesquisa de Dijksterhuis 

& Knipperberg (1995), por exemplo, ao serem submetidos a um priming do estereótipo 

de hooligan, a acessibilidade do conceito de agressividade aumentou (consistente com 

o estereótipo) enquanto a acessibilidade do conceito de inteligência (inconsistente com 

o  estereótipo)  diminuiu.  Como  a  acessibilidade  dos  conceitos  afeta  diretamente  o 

julgamento  do  comportamento  de  uma  pessoa,  (Dijksterhuis  &  Knipperberg,  1995) 

aumentam-se as possibilidades de que um comportamento seja julgado de maneira a 

confirmar o estereótipo inicial.
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Estes  são  apenas  alguns  exemplos  das  conseqüências  da  ativação  dos 

estereótipos e preconceito. A lista de estudos que mostram conseqüências das mais 

diversas  e,  conseqüentemente,  justificam  a  importância  do  estudo  e  compreensão 

acerca  destes  temas  é  enorme,  envolvendo  aspectos  sociais,  emocionais  e 

psicológicos3. 

            É importante ressaltar novamente que na visão moderna sobre automatismos, 

eles  não  ocorrem  em  oposição  aos  processos  controlados,  mas  sim  em  um 

processamento paralelo e independente. Posner & Snyder  (1975, citado por Gilbert, 

Fiske & Lindzey, 1998) propõem um modelo de relação entre processos automáticos e 

processos conscientes, onde os processos automáticos são ativados diretamente pela 

presença do estímulo  relevante,  e  de maneira  muito  rápida (dentro  de  200 ou 300 

milissegundos),  enquanto  os  processos  conscientes  são  mais  lentos  (500-600 

milissegundos), consomem mais recursos atencionais e são mais flexíveis. Quando há 

tempo  suficiente,  os  processos  conscientes  podem  sobrepujar  os  processos 

automáticos, se eles forem contraditórios, mas quando há pouco tempo ou sobrecarga 

cognitiva, os processos automáticos tendem a prevalecer.

            A aceitação e desenvolvimento  deste modelo  levaram os estudos modernos 

sobre os automatismos mentais a utilizarem o tempo de resposta como uma maneira de 

medir o tipo de ativação de processos mentais (automático ou consciente/controlado). 

Sendo os estereótipos entendidos como processos automáticos, a medição do tempo 

de resposta torna-se um importante mecanismo para verificar a sua ativação, sendo 

utilizada  em  diversas  metodologias,  inclusive  em  técnicas  de priming,  como  será 

explicado no próximo capítulo.

3 Para  uma  listagem  acerca  dos  estudos  envolvendo  conseqüências  da  ativação  dos 
estereótipos e preconceito, verificar o estudo de Stangor (2009), onde ele compila dezenas de 
pesquisas sobre os efeitos da ativação automática dos estereótipos e do preconceito.
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2.2. Uma forma de estudo dos automatismos mentais: as técnicas de priming

Existem muitas técnicas destinadas ao estudo dos estereótipos. Algumas das 

mais utilizadas e antigas são as técnicas de auto-relato, cujas possibilidades de medida 

são  diversas:  listagem  de  pensamentos,  checklist  de  atributos,  julgamentos  de 

probabilidade e escalas Likert (Stangor, 2009). Para Stangor (2009) estas medidas são 

confiáveis e preditoras de discriminação, o que para ele é um fator que as coloca entre 

os melhores tipos de medida que os psicólogos dispõem.

No  entanto,  com  o  avançar  das  tecnologias  e  o  desenvolvimento  de  novas 

técnicas, existe uma tendência de adotá-las massivamente nas pesquisas cognitivas 

(Stangor,  2009).  Então,  com  o  tempo,  foram  desenvolvidas  novas  maneiras  de 

mensuração  dos  estereótipos.  A  popularização  dos  computadores  permitiu  o 

desenvolvimento  de  medidas  indiretas,  como  as  baseadas  em  tempos  de  reação. 

Recentemente, com a maior acessibilidade de instrumentos de medição cerebral (como 

as máquinas de ressonância magnética), muitos estudos envolvendo a fisiologia e a 

neurologia  estão  em  desenvolvimento,  como  os  estudos  utilizando  ressonância 

magnética funcional (RMf ou fMRI em inglês) (Kubota & Ito, 2009) e potenciais evento-

relacionados (ERP) (Amodio & Lieberman, 2009).

Portanto,  na  psicologia  social  cognitiva,  utilizam-se  técnicas  que  fogem  ao 

paradigma da auto-observação. São técnicas aplicáveis e replicáveis por observadores 

externos  que,  embora  de  maneira  indireta,  permitem  um  acesso  aos  processos 

mentais. Bargh e Chartrand (2000) explicam:

 

[...] alguém não pode "ver" dentro da mente de outra pessoa, mas um 
físico também não pode "ver" quarks e muons dentro do átomo. Assim 
como  fazem  as  outras  ciências,  nos  inferimos,  deduzimos,  e 
construímos teorias sobre a mente baseado nas observações, gerando 
predições falsificáveis e colocando-as a teste. (p. 253)

 

Entre essas técnicas estão as conhecidas como técnicas de automatismo, ou 

técnicas  de priming.  Bargh  &  Chartrand  (2000)  fazem  uma  comparação  entre  os 

estudos em priming e em automatismo, onde ele afirma que os estudos em priming se 

35



preocupam com a ativação temporária de representações mentais e a interação dessa 

ativação com a informação provinda do ambiente, produzindo percepções, avaliações e 

comportamento. O priming estuda a influência passiva da experiência recente ou atual 

nos  processos  cognitivos  subseqüentes,  muitas  vezes  sem  que  o  indivíduo  esteja 

consciente desta influência. Os estudos de automatismo possuem uma preocupação 

semelhante, mas estão geralmente preocupados com os efeitos de longa duração, que 

transcendem o contexto atual. Por isso, muitas vezes as técnicas de priming também 

são utilizadas nos estudos sobre automatismo, sustentadas em teorias que permitem 

prever as conseqüências de longo prazo. Ainda segundo Bargh & Chartrand (2000), 

ambas as formas de estudo se concentram “na acessibilidade ou facilitação da ativação 

de  estruturas  de  conhecimento  social  e  como  essas  influenciam  fenômenos 

psicológicos  sem  que  os  indivíduos  percebam  ou  intencionem  essas  influências”. 

(p.258).

Segundo Moskowitz (2005), essa seria uma forma de mensuração implícita, ou 

seja, um tipo de medição que acessa um evento psicológico de forma a esconder a 

verdadeira  natureza  do  que  está  realmente  sendo  medido  nas  pessoas  que  são 

testadas.  Dessa  maneira,  evita-se  o  problema  da  manipulação  das  respostas  dos 

sujeitos  participantes  de  um experimento  ligados  a  expectativas  e  a  desejabilidade 

social.

A utilização de medidas implícitas para o estudo dos estereótipos tem sido cada 

vez  mais  freqüente.  No  entanto,  embora  os  pesquisadores  tenham freqüentemente 

encontrado resultados significativos, pouco se sabia a respeito da confiabilidade teste-

reteste  deste  tipo  de  medição.  Kawakami  &  Dovidio  (2001)  realizaram  três 

experimentos com a finalidade de esclarecer esta confiabilidade, aplicando técnicas de 

priming na medição dos estereótipos implícitos raciais e de gênero. Com intervalo de 

algumas semanas entre o teste e o reteste,  os pesquisadores obtiveram índices de 

correlação moderada (em torno de .50), semelhantes a testes importantes como o TAT 

(Thematic Apperception Test), mas abaixo das correlações de medidas explícitas, como 

o MRS (Modern Racism Scale). Ao analisarem as possíveis causas da confiabilidade 

apenas moderada, os autores ressaltam a importância dos testes de medição implícita, 

relevando a sua importância como fonte de dados acerca dos processos automáticos. 
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Ao correlacionarem o estereótipo racial implícito com testes explícitos (como o citado 

MRS), os pesquisadores obtiveram correlações muito baixas (em torno de .10), o que 

parece  indicar  baixa  associação  entre  racismo  explícito  e  estereótipos  implícitos, 

confirmando a literatura a respeito deste tema.

Além disto,  algumas pesquisas utilizando técnicas modernas de mapeamento 

cerebral dão maior credibilidade às pesquisas que utilizam o tempo de resposta como 

variável  de  medição  de  processos  automáticos.  Diversas  pesquisas  utilizando 

potenciais evento-relacionados (ERPs), um tipo de medida que permite o mapeamento 

da  atividade  cerebral  por  meio  da  ativação  elétrica  de  conjuntos  de  neurônios, 

indicaram que a ativação relacionada à categorias sociais  (como a identificação de 

gênero, idade e raça) ocorre realmente de maneira muito rápida, com medições em 

torno de 145 milissegundos (Kubota & Ito, 2009).

No  que  se  costuma chamar  de  estudos  em priming,  existem vários  tipos  de 

técnicas experimentais. Bargh & Chartrand (2000) agrupam essas diferentes técnicas 

em  três  categorias  distintas:  priming conceitual  (conceptual  priming),  mindset 

priming e priming sequencial (sequential priming).

O priming conceitual envolve dois ou mais contextos distintos, onde no primeiro 

contexto são ativadas representações mentais que exercem influência (não-intencional 

e não-consciente) nos contextos subseqüentes, que não apresentam relação com o 

contexto inicial. Por exemplo, em um contexto inicial pode ser apresentado ao sujeito 

imagens ou palavras relacionadas à “preguiça”,  e  em uma tarefa de julgamento de 

atitude posterior, estas imagens ou palavras (o prime) tenderão a afetar o julgamento, 

fazendo  com  que  o  indivíduo  tenda  a  ver  as  atitudes  como  relacionadas  com 

o prime inicial. Bargh & Chartrand (2000) subdividem as técnicas de priming conceitual 

em dois grupos: priming subliminar e priming supraliminar.

No priming supraliminar,  o  indivíduo é exposto  ao priming como parte  de uma 

tarefa consciente, podendo enxergar plenamente os estímulos, mas não percebendo o 

padrão entre eles, que é onde o priming é realmente gerado. Uma forma comum de 

apresentação deste tipo de priming é apresentar aos indivíduos um teste inicial  com 

palavras  que  supostamente  mede  as  capacidades  lingüísticas,  onde  as  palavras 

apresentadas  guardam  entre  si  significado  relacionado  a  um  conceito  que  o 
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experimentador  deseja  utilizar  como prime.  Metodologicamente,  o  mais  importante 

neste tipo de priming é que os indivíduos não percebam a ligação entre o contexto de 

exposição ao priming e os contextos subseqüentes, ou seja, não percebam que suas 

respostas estão sendo afetadas pela tarefa realizada anteriormente.

O priming subliminar é um tipo de priming onde os estímulos são apresentados 

de forma muito  breve,  de modo a não serem captados pela  percepção consciente, 

sendo por  isso de grande importância  nos estudos sobre automatismos,  pois  é  um 

paradigma que prova os efeitos de processamentos que fogem à percepção consciente. 

Três são os principais conceitos das pesquisas em priming subliminar:  apresentação 

muito  breve  do prime,  seu  imediato  mascaramento  por  outro  estímulo,  e  testes  de 

percepção apropriados, para checar se os estímulos foram realmente abaixo do limiar 

da percepção. Os estudos em priming subliminar,  portanto,  aproximam-se muito dos 

estudos que investigam os limiares da percepção humana. Devido a este caráter, os 

estudos em priming subliminar requerem um grande rigor metodológico onde ângulos, 

distâncias, tempo e outros aspectos relacionados à cognição são de vital importância. O 

trabalho de Bargh & Chartrand (2000) é uma importante fonte de normatização destes 

aspectos.

O  segundo  tipo  de priming apresentado  por  Bargh  &  Chartrand  (2000)  é 

o mindset priming. Este tipo de priming também requer dois contextos distintos, mas ao 

contrário do priming conceitual, a ativação do prime não é passiva, mas sim por meio 

de  uma tarefa  intencional,  como por  exemplo,  de  deliberar  sobre  um problema ou 

preparar um plano de ação. O que os estudos neste tipo de priming comprovam4 é que 

as metas e caminhos utilizados na primeira  tarefa continuam a operar,  sem que os 

indivíduos percebam ou escolham intencionalmente operar desta maneira.  Para que 

haja confiabilidade neste tipo de pesquisa, é muito importante que os indivíduos não 

percebam a influência da primeira tarefa nas respostas da segunda tarefa, devendo 

essa  ser  bastante  distinta,  caso  contrário  os  indivíduos  podem tentar  corrigir  essa 

influência, ou presumir que o experimentador deseje que ele aplique o mesmo modo de 

operação do primeiro teste no segundo teste.

4 Como a pesquisa de Gollwitzer, Heckhausen e Steller (1990), por exemplo.
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O terceiro e último tipo de priming apresentado por Bargh & Chartrand (2000) é 

o priming seqüencial.  Este tipo de priming é utilizado em pesquisas de automatismo, 

pois  busca  verificar  associações  implícitas  de  memória.  Esta  técnica 

de priming consiste  da  apresentação  de  um  estímulo  de prime (geralmente  uma 

palavra) seguido da apresentação do estímulo-teste,  de maneira bastante rápida.  O 

tempo de resposta é medido, e conforme o nível de associação entre o prime e o alvo, 

o tempo de resposta irá variar.

            Dentre as técnicas de  priming apresentadas, a mais polêmica e controversa 

historicamente é a de  priming subliminar. Apesar do interesse do senso comum em 

estímulos subliminares, o seu uso em pesquisas científicas costumava ser visto com 

desconfiança, pois algumas pesquisas não conseguiam observar o efeito, ou ele era tão 

pequeno que poderia ser confundido com erros metodológicos e estatísticos (Bussche, 

Noortgate & Reynvoet, 2009). Segundo Weinberger & Westen (2008) foi só a partir da 

década de 90 do século passado, com o reconhecimento dos processos implícitos, que 

as pesquisas com estímulo subliminar ganharam força, e as descobertas de que esta 

forma de estímulo afeta diretamente as respostas subseqüentes dos indivíduos foram 

conclusivamente comprovadas. 

Pesquisas como a de Draine & Greenwald (1998) parecem não deixar dúvidas a 

respeito da eficácia do uso desta técnica. Com extremo rigor metodológico e estatístico, 

estes  autores  provaram  que  usando  um  prime de  67ms  e  máscaras  para  torná-lo 

imperceptível,  é  possível  obter  efeitos  moderadamente  fortes  de  priming,  em 

experimentos  perfeitamente  replicáveis.  Mais  recentemente,  estudos  envolvendo 

técnicas de mapeamento cerebral foram capazes de identificar a ativação da região da 

amídala  de  maneira  automática  e  inconsciente  com  a  apresentação  de  priming 

subliminar (Amodio & Lieberman, 2009). Conseqüentemente, o  priming subliminar foi 

reconhecido como uma técnica altamente efetiva no estudo dos processos automáticos 

inconscientes.

Weinberger  &  Westen  (2008)  realizaram duas  pesquisas  utilizando  estímulos 

subliminares em vídeos na Internet e obtiveram resultados significativos, aumentando a 

avaliação negativa de um candidato político fictício, bem como conseguindo alterar o 

julgamento sobre um político real  ao associá-lo  com a imagem subliminar  de outro 
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político.  Com  estes  experimentos,  fica  provado  que  os  estímulos  subliminares 

funcionam não apenas em laboratórios, mas também em mídias de massa.

Em outro estudo recente, Pessiglione et al. (2008) utiliza uma técnica de priming 

subliminar  para  proporcionar  um aprendizado  instrumental,  demonstrando  que  este 

pode  ocorrer  sem  o  processamento  consciente  e  utilizando  equipamentos  de 

ressonância magnética para acompanhar os processos cerebrais envolvidos.

2.3 As pesquisas acerca do priming no Brasil

            Pesquisadores nacionais parecem concordar com a tendência da utilização das 

técnicas de  priming no estudo dos processos implícitos, defendendo a sua utilização 

nas pesquisas nacionais.

Em  um  trabalho  teórico,  o  estudo  de  Pereira  (2002)  aponta  mudanças  nos 

estudos sobre estereótipos na década de 90, que levaram a uma acentuação do uso 

das técnicas de priming como método para manipulação de variáveis independentes 

nos estudos sobre estereótipos, bem como a acentuação do uso de medições de tempo 

de reação e de decisão lexical como recursos para medir as variáveis dependentes. Ao 

realizar uma revisão bibliográfica, Fialho (2003) trata de apresentar e rever os métodos 

de  pesquisa  em  estereótipos,  e  defende  a  utilização  do priming ao  dizer  que  esta 

técnica permite que a pesquisa seja conduzida de forma mais objetiva e replicável.

 O trabalho apresentado por Salles (2007) busca revisar os estudos internacionais 

sobre  o  uso  de priming semântico  na  investigação  do  processamento  de  leitura  de 

palavras. Os autores analisam que há um grande número de publicações que utilizam o 

paradigma  do priming na  literatura  internacional  (sendo  a  maioria  deles  usados  em 

tarefas  de  decisão  lexical),  mas  no  Brasil  não  há  um  paralelo,  pois  as  pesquisas 

utilizando priming,  mesmo  não  restrito  ao  processamento  de  leitura,  são  muito 

escassos.  Eles  também ressaltam que os  estudos internacionais,  especialmente  os 

realizados com crianças, trazem resultados não consensuais, ao que eles atribuem à 

variabilidade  dos  procedimentos  metodológicos.  No  entanto,  os  autores  apontam  o 
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paradigma  do priming como um importante  meio  de  investigação  a  ser  utilizado  na 

investigação do processamento semântico na leitura, ressaltando a importância de um 

bom delineamento metodológico, com base em modelos cognitivos de leitura, com a 

finalidade de diminuir as disparidades entre os estudos que utilizam deste modelo.

Essa escassez de estudos brasileiros utilizando priming citada por Salles (2007) 

também se aplica ao campo da psicologia. Em busca realizada em julho de 2010 nos 

principais bancos de dados de artigos brasileiros (scielo,  lilacs, google acadêmico e 

portal de periódicos da capes) com as palavras “priming”, “prime” e “pré-ativação” foram 

encontrados apenas oito artigos [Borine (2007), Busnello (2008), Fialho (2003), Pereira 

(2002), Salles (2007), Victoria et al. (2005), Lima et al. (2006), Oliveira et al. (2010)] em 

língua portuguesa que tenham utilizado alguma destas palavras  no sentido definido 

(existem outros estudos que utilizam as mesmas palavras para se referirem a outros 

processos, como vacinação e preparo de sementes). Os artigos variam de 2002 a 2010, 

sendo  a  maioria  datado  de  2005  até  2008.  Também  foram  encontradas  duas 

dissertações  de  mestrado  (Busnello,  2007  e  Holderbaum,  2009)  e  um  relato  de 

pesquisa não publicado realizado por uma estudante do Programa de Pós-graduação 

em Psicologia da Universidade Federal da Bahia (Silva, 2003). 

            Entre  os  artigos  encontrados,  oito  foram relatos  de  pesquisa  que utilizaram 

alguma forma de  priming, enquanto três eram de caráter teórico. Dos oito relatos de 

pesquisa, três utilizaram priming subliminar, quatro utilizaram priming supraliminar e um 

utilizou ambas as formas de apresentação de  priming.  Também em relação às oito 

pesquisas,  cinco  delas  encontraram  algum  tipo  de  problema  com  relação  aos 

resultados  e  as  expectativas  oriundas  da  literatura,  e  apenas  dois  encontraram 

resultados totalmente consistentes com a teoria.

A pesquisa de Busnello (2008) buscou analisar o efeito de um priming subliminar 

em uma tarefa de decisão lexical com palavras de alta e baixa freqüência na língua 

portuguesa.  Esta  pesquisa  é  exatamente  a  mesma  encontrada  na  dissertação  de 

mestrado equivalente (Busnello, 2007). Seus resultados encontraram efeito no priming, 

mas  confirmaram  apenas  parcialmente  suas  hipóteses,  e  os  autores  atribuíram  a 

diferença entre os resultados esperados e os obtidos à divergências na literatura.
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O artigo de Victoria et al. (2005) relata dois experimentos utilizando um priming 

de 300ms (portanto, supraliminar) em uma tarefa de julgamento, usado tanto para ativar 

cognições quanto emoções. O autor relata não ter encontrado efeito de  priming em 

nenhum dos experimentos, atribuindo o resultado incompatível com o esperado a uma 

possível  má seleção  dos  primes (não  tinham o  sentido  que  se  esperava  evocar  – 

congruente, incongruente ou neutro) e a uma possível fadiga dos participantes, pelo 

fato do teste ter sido longo.

Um priming subliminar foi utilizado na pesquisa de Silva (2003), buscando medir 

seu efeito na ativação de estereótipos em tarefas de julgamento social, também sem 

encontrar efeitos do priming que fossem significativos. A justificativa apresentada pelo 

autor se refere a problemas de natureza metodológica, como o tempo de apresentação 

do  prime (50ms)  poder  ter  sido  curto  demais,  bem como o  tamanho  da fonte  e  a 

distância dos participantes do monitor, que não foi controlada, assim como a seleção da 

amostra não ter sido aleatória e suficientemente variada.

O estudo de Borine (2007)  utilizou de  priming subliminar  e supraliminar  para 

desencadear  reações  afetivas,  que  deveriam  alterar  resultados  em  uma  tarefa  de 

detecção de alvo visual. Seus resultados foram opostos ao esperado e à literatura, ao 

que  o  autor  atribui  a  possível  falta  de  controle  no  experimento  de  fatores  como 

escolaridade, idade, stress e visão defasada.

Em  uma  dissertação  de  mestrado,  Holderbaum  (2009)  utilizou  um  priming 

supraliminar  com  tempo  de  exposição  variado  para  identificar  efeito  em  tarefa  de 

decisão  lexical  entre  crianças  e  adultos,  obtendo  resultados  mistos  em  relação  ao 

esperado pela literatura. Especialmente na amostra infantil, alguns de seus resultados 

contradisseram o esperado.  Analisando os resultados,  o autor afirma que o tipo de 

palavras utilizadas pode ter sido o responsável pela diferença.

Buscando analisar o preconceito automático contra negros, Lima et al. (2006) 

utilizou em três experimentos um  priming do tipo contextual,  buscando analisar seus 

efeitos no acréscimo ou redução do preconceito racial. Estes contextos eram evocados 

por textos lidos previamente, que serviram como prime de contextos como igualdade e 

meritocracia competitiva. Este foi um dos estudos que encontrou resultados totalmente 

congruentes com as hipóteses e a literatura, ou seja,  de que o contexto social  que 
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esteja  saliente  no  momento  da  resposta  influencia  na  ativação  automática  do 

preconceito.

Outro  estudo  que  encontrou  resultados  consistentes  com  o  esperado  pelas 

hipóteses foi o trabalho de Oliveira et al. (2010). Em uma abordagem baseada em uma 

literatura  do  campo da  neurobiologia,  os  autores  procuraram efeitos  de  priming de 

partes do corpo em uma tarefa mecânica (acionar um interruptor do lado esquerdo ou 

direito, conforme o estímulo). Em seu relato, os autores afirmam ter encontrado efeito 

de dois tipos de  priming distintos (conceitual e perceptivo), como esperado em suas 

hipóteses.

Pode-se notar que existe uma certa dificuldade em obter resultados congruentes 

com as hipóteses e a literatura em pesquisas brasileiras, uma vez que a maior parte 

das pesquisas utilizando o paradigma do priming não encontrou resultados esperados. 

Pode-se  imaginar  que  este  tipo  de  pesquisa  simplesmente  não  funcione  com  a 

população brasileira, mas não há grandes motivos para crer nessa hipótese, uma vez 

que  existem  pesquisas  de  diversos  países  que  obtiveram  com  sucesso  o  efeito 

desejado. O mais provável é que estas inconsistências, ao que parece pela revisão de 

literatura  realizada,  estão  muitas  vezes  relacionadas  com  a  falta  de  um  rigor 

metodológico,  onde alguns  aspectos  apresentados (tais  como distância  do  monitor, 

tempo  e  método  de  exposição  ao prime)  por  Bargh  e  Chartrand  (2000)  como 

necessários  para  a  pesquisa  que  utilize  técnicas  de priming talvez  não  estejam 

recebendo atenção suficiente, e podem estar afetando as pesquisas nacionais. 

    

43



3 PRIMING  E ESTEREÓTIPOS: DOIS ESTUDOS EMPÍRICOS

Para  o  presente  trabalho  foram  realizados  dois  estudos  com  abordagens 

metodológicas  diferentes,  para  analisar  aspectos  de  ativação  dos  estereótipos 

referentes  à  categoria  social  “político”.  O  procedimento  de  pesquisa  adotado  foi 

quantitativo e experimental,  uma vez que este trabalho foi  executado com base em 

variações  de  propostas  metodológicas  realizadas  em  outros  estudos.  Este  tipo  de 

estudo  se  faz  adequado,  pois  a  utilização  de  medidas  implícitas  da  ativação  dos 

estereótipos,  especialmente  nos  estudos  utilizando  técnicas  de  priming,  requer  a 

análise do instrumento utilizado para medir esta ativação, seja ele o tempo de resposta 

(experimento  1)  ou  a  variação  do  julgamento  de  um  algo  através  de  uma  escala 

(experimento 2).

Todos os estudos foram realizados com amostras de estudantes universitários, 

predominantemente  oriunda  dos  cursos  de  Psicologia  da  Universidade  Federal  da 

Bahia (UFBA) e do curso de Direito da União Metropolitana de Educação e Cultura 

(UNIME), selecionados por meio de voluntariado. A participação no primeiro estudo foi 

usada como regra de exclusão para a participação no segundo estudo.

No estudo 1 foram coletados dados de 67 participantes. Um único participante 

conseguiu visualizar algumas palavras utilizadas como priming e teve sua participação 

excluída da base de dados.  Portanto,  a  análise foi  realizada com uma base de 66 

sujeitos, sendo 42 do sexo feminino (63,6%) e 24 do sexo masculino (36,4%). Destes 

participantes,  36  eram  estudantes  de  psicologia  (54,5%),  26  estudantes  de  direito 

(39,4%) e 4 estudavam outros cursos universitários (6,1%).

No estudo 2 foram coletados e analisados os dados de 100 participantes, sendo 

eles divididos em 61 do sexo feminino (61%) e 39 do sexo masculino (39%). Do total da 

amostra, 59 eram estudantes de psicologia (59%), 16 estudantes de direito (16%), 15 

estudantes de ciências sociais (15%), 5 estudantes de história (5%) e 5 estudantes de 

outros cursos (5%).
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A  coleta  de  dados  foi  realizada  de  maneira  computadorizada,  utilizando-se 

instrumentos  previamente  construídos  com  o  auxílio  do  software Toolbook,  da 

empresa Sumtotal e  do  website  de  pesquisas  http://www.unipark.info/.  Para  a 

efetivação  da  coleta  e  melhor  controle  de  variáveis  como  distância  do  monitor  e 

ausência de distratores, a coleta foi realizada em laboratórios de informática nas duas 

instituições de ensino.

3.1 Estudo 1: Decisão lexical

O primeiro estudo se baseou em uma tarefa de decisão lexical, que consiste em 

“apresentar-se uma série de letras, a fim de que o participante decida, o mais breve e 

acuradamente possível, se esta corresponde ou não a uma palavra” (Busnello, 2008, p. 

42). A metodologia utilizada é bastante semelhante às pesquisas efetuada por Neely 

(1977),  Dijksterhuis  et  al  (2008),  Draine  e Greenwald  (1998),  Blair  e  Banaji  (1996), 

Estes e Jones (2009), Wittenbrink, Judd e Park (2001b) e Busnello (2008). Assim como 

na grande maioria dos estudos citados, este estudo utiliza-se do modelo proposto por 

Posner e Snyder (como citado em Gilbert, Fiske & Lindzey 1998, p. 461) a respeito dos 

processos mentais  automáticos e  conscientes.  Segundo este  modelo,  os processos 

automáticos de codificação de um estímulo são ativados diretamente pela presença do 

estímulo, sem intenção consciente, e de maneira muito rápida (em torno de 200 a 300 

milissegundos). Processos conscientes levam mais tempo para se desenvolverem (no 

mínimo  500  milissegundos)  e  requerem  mais  recursos  de  atenção.  Dessa  forma, 

segundo este modelo, quando há pouco tempo ou os recursos de atenção encontram-

se sobrecarregados, os processos automáticos tendem a prevalecer.

Este estudo se baseou em grande parte na pesquisa de Neely (1977), onde ele 

solicitava aos participantes que respondessem de maneira mais rápida possível se o 

estímulo apresentado era uma palavra ou não. Esse estímulo era precedido por uma 

palavra prime que poderia ser body (corpo), bird (pássaro) ou building (construção). Os 

estímulos, quando palavras, eram sempre parte de uma destas três categorias (uma 
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parte  do  corpo,  um  pássaro  ou  uma  parte  de  uma  construção)  e  o  tempo  entre 

o prime e  a  apresentação  do  estímulo  era  variado.  Essa  variação  de  tempo  era  o 

determinante  se  processos  automáticos  ou  conscientes  entrariam  em  ação.  Neely 

encontrou em seus resultados,  em concordância ao modelo de Posner-Snyder,  que 

quando o  tempo entre  o prime e  o  estímulo  eram curtos  (250ms,  por  exemplo),  as 

respostas onde existia associação entre a categoria que serviu de prime e o estímulo 

eram facilitadas, pois a forte associação de memória entre a palavra e a categoria ao 

qual ela se enquadra funciona de maneira automática.

A principal diferença entre este primeiro estudo e o apresentado por Neely (1977) 

consiste nas categorias a serem apresentadas. No presente estudo, buscou-se verificar 

se existem associações de memória entre a palavra “Político” e os estereótipos dessa 

categoria. Dessa forma, as palavras utilizadas como prime foram categorias de político 

(como vereador, senador, etc), categorias não ligadas à política (porteiro, encanador, 

etc) e não-palavras (conjunto de letras, com a mesma quantidade de letras que o prime 

da categoria político, como ohpacsn, mtginrcf, etc)5. Como alvo, ou seja, palavras que 

permaneciam na tela para que os participantes executassem a tarefa de decisão lexical, 

foram  utilizadas  palavras  associadas  ao  estereótipo  de  político,  palavras  não 

associadas  ao  estereótipo  e  pseudo-palavras  (conjunto  de  letras  com  similaridade 

silábica às palavras usadas como estereótipos) 6.

Outra diferença entre este estudo e o realizado por Neely (1977) é a de que 

neste  estudo,  o  alvo  foi  constituído  não  de  uma,  mas duas  palavras  apresentadas 

simultaneamente.  Desta  forma,  a  possibilidade  de  análise  posterior  ganha  em 

amplitude, pois as possibilidades do alvo aumentam com a possibilidade de relação 

entre as palavras (palavra relacionada x palavra não relacionada x não-palavra).

5 Para uma lista completa das palavras utilizadas como priming neste experimento, verificar o 
Apêndice A.
6 A lista completa das palavras utilizadas como alvo encontra-se no Apêndice B.
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3.1.1 Metodologia

Para a definição dos estereótipos de político a serem utilizados neste estudo 

foram  realizadas  previamente  duas  tarefas.  A  primeira  foi  uma  tarefa  de  livre 

associação, aplicada a 25 pessoas selecionadas por conveniência, onde as pessoas 

deveriam  responder  à  pergunta:  “Quais  as  palavras  ou  as  idéias  que  lhe  vem 

imediatamente à cabeça quando você ouve a palavra ______?” As palavras utilizadas 

eram “político”, “jogador de futebol” e “artista”, sendo perguntado a cada participante 

cada uma das três alternativas, alternando aleatoriamente a ordem das perguntas entre 

os diversos pesquisados. As respostas referentes à categoria político foram listadas, 

enquanto  as  respostas  sobre  jogador  de  futebol  e  artista  serviram  apenas  como 

disfarce e foram descartadas. A ordem pela qual as respostas para as categorias foram 

solicitadas foi alternada.

Posteriormente, após uma análise das respostas da tarefa de livre-associação, 

foi  elaborada  uma  lista  com  as  palavras  mais  freqüentes,  acrescida  de  palavras 

freqüentemente encontradas em notícias referentes a político e a categorias de político. 

Esta  lista  (Apêndice  C)  foi  submetida  a  20  juízes  (estudantes  de  psicologia)  que 

julgaram em uma escala  de  sete  pontos  o  grau  de  relação  entre  as  palavras  e  a 

categoria  social  “político”.  Foi  feita  uma  média  das  respostas,  e  as  palavras  que 

obtiveram escores acima da média de neutralidade foram selecionadas para serem 

utilizadas no estudo.

Para a realização do experimento, estudantes foram convidados a participarem 

de um teste de atenção, uma vez que não se podia explicitar a verdadeira natureza do 

experimento antes de sua realização, por se tratar de um tipo de medida implícita. Ao 

aceitar participar, os sujeitos eram levados até o laboratório, onde eram brevemente 

instruídos  a  sentarem-se diante  de  um computador  e  lerem as  instruções7 na  tela, 

perguntando em caso de dúvida. 

Ao iniciar o experimento, uma sessão de treino com 10 tentativas era realizada. 

Se o número de acertos fosse igual ou maior do que 6, o experimento iniciava-se. Se o 

7 A tela de instruções encontra-se no Apêndice D.
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número fosse menor, o programa avisava e uma nova seqüência de treinamento era 

iniciada, até que se obtivesse o valor necessário.

Após o final do experimento, os participantes eram levados a outra sala, onde a 

verdadeira  natureza do experimento era explicada,  além de requisitada sua opinião 

sobre o experimento e como foi sua participação.

A  primeira  hipótese  a  ser  verificada  é  a  de  que  duas  palavras  relacionadas 

(estereótipos) teriam tempos médios de resposta menores, visto que pela associação, 

seriam identificadas mais rapidamente, independente do tipo de prime e do delay.

Esperava-se  também, como segunda hipótese,  que se  existirem associações 

mentais fortes entre a categoria “político” e seus estereótipos, as respostas congruentes 

com essa  associação  seriam facilitadas,  apresentando menor  tempo de  resposta  e 

maior índice de acertos, quando o tempo de apresentação entre o prime e o estímulo 

for curto.

Já  quando  o  tempo  de  apresentação  entre prime e  estímulo  fossem  longos 

espera-se,  em  concordância  com  o  estudo  supracitado  de  Neely,  que  os  sujeitos 

desenvolvam estratégias para contornar o efeito de priming, aumentando o tempo de 

resposta mesmo quando há congruência entre as palavras apresentadas.

Experimento 1: Hipóteses:

1) Duas palavras estereotípicas terão tempo de resposta mais baixo do que duas 

palavras não estereotípicas e duas não-palavras

2) Quando o tempo entre a exposição do priming e a apresentação do estímulo for 

curto, as médias dos tempos de resposta das palavras não estereotípicas e das não-

palavras será semelhante. Quando este tempo for alto, ocorrerá um efeito de inibição e 

o tempo de resposta das palavras não estereotípicas será maior.
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3.1.2 Resultados

Com a finalidade de normalizar os dados, inicialmente excluiu-se os tempos de 

resposta  menores do  que 100ms, pois  considerou-se que respostas tão  rápidas se 

dariam  ao  acaso,  não  a  um  esforço  intencional  dos  participantes.  Também  foram 

excluídas respostas acima de 2,5 desvio-padrão acima da média, pois um tempo tão 

longo provavelmente se dá devido a distratores e desatenção dos participantes. Por fim, 

também  foram  excluídos  os  tempos  de  resposta  das  respostas  incorretas.  Esses 

critérios de ajuste são muito semelhantes aos usados por Neely (1977), Busnello (2008) 

e outros estudos que utilizam o mesmo paradigma. Após os ajustes serem feitos, as 

médias foram dos participantes foram agrupadas e analisadas.

Inicialmente,  foi  testada a hipótese de que a apresentação de duas palavras 

relacionadas  a  um mesmo estereótipo  seria  visualizada  de maneira  mais  rápida  e, 

conseqüentemente, teria tempos de resposta menores. As seqüências de letras que 

não formam palavras levariam mais tempo para serem identificadas, tendo tempos de 

resposta  maiores,  e  as  palavras  que  não  tem  relação  entre  si  seriam  a  categoria 

intermediária. O resultado obtido condiz com essa hipótese:

Figura 1: Gráfico error bar das principais categorias de palavras com intervalo de confiança de 95%
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Na figura 1,  observamos que a média dos tempos de resposta do grupo EE 

(duas palavras estereotípicas) foi menor, com média 1323,24 e desvio-padrão 346,54, 

sendo seguido pelo grupo NN (duas palavras não relacionadas) com média 1378,48 e 

desvio-padrão  305,51  e  pelo  grupo  SS  (dois  conjuntos  de  letras  que  não  formam 

palavras),  que  obteve  média  1544,43  e  desvio-padrão  508,96.  Para  verificar  a 

significância  desses valores,  foi  executado um teste  ANOVA de medidas repetidas, 

onde  foi  obtido  Pillai  (2,64)  =  ,316,  p  <  .001.  Assim,  podemos  afirmar  que  existe 

diferença significativa entre os grupos, confirmando a hipótese supracitada.

Ao  incluir  todas  as  combinações  possíveis  de  palavras,  pode-se  notar  um 

padrão, melhor visualizado na figura abaixo:

Figura 2: Gráfico error bar de todas categorias de palavras com intervalo de confiança de 95%
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Através do gráfico, pode-se perceber que, de modo geral, todas as combinações 

que envolveram uma não-palavra (string de letras, representada pela letra S) tiveram 

tempos de resposta maiores, enquanto as combinações onde ao menos um estereótipo 

aparece  (representado  pela  letra  E),  tempos  de  resposta  mais  baixos.  Como 

intermediário,  novamente as palavras  não relacionadas ao estereótipo (letra  N).  Ou 

seja, o padrão que se nota com as 3 categorias de palavras iguais (EE, NN e SS) se 

estende à combinação entre esses grupos de palavras.

A análise foi estendida, comparando as médias separadas pelo tipo de priming 

apresentado antes  da exibição das palavras.  Primeiro,  quando o  priming foi  de um 

estereótipo:

Figura  3:  Gráfico  error  bar de  todas  categorias  de  palavras  com  priming de  estereótipo  e  intervalo  de 

confiança de 95%
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Nota-se  a  manutenção  do  padrão  apresentado  anteriormente,  e  o  valor  da 

ANOVA [Pillai (8,50) = ,583, p < .001] assegura a significância da diferença entre os 

grupos.  A  seguir,  são apresentados os  resultados com um  priming de  palavra  não 

relacionada aos estereótipos:

Figura 4: Gráfico error bar de todas categorias de palavras com priming de palavra não relacionada e 

intervalo de confiança de 95%

Neste caso nota-se uma pequena variação do padrão, pois os valores das 

médias de um duplo string de letras (SS) obtiveram valores menores do que os valores 

das médias de duas palavras não relacionadas ao estereótipo (NN), por uma pequena 

diferença. Novamente, existe diferença significativa entre as médias totais: Pillai (8,51) 
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= ,638, p < ,001. Por fim, as médias dos tempos de resposta quando o priming foi de 

um conjunto de letras que não formava palavra alguma:

Figura 5: Gráfico error bar de todas categorias de palavras com priming de conjunto de letras e intervalo de 

confiança de 95%

Novamente,  resultados  compatíveis  com  o  que  foi  encontrado  antes,  sendo 

novamente significativa a diferença: Pillai (8,47) = ,532, p < ,001.

Um  olhar  sobre  as  médias  dos  tempos  de  resposta  separadas  pelo  tipo  de 

priming apresentado mostra que não há grande variação entre estas e as médias totais, 

independente do tipo de priming, com valores muito semelhantes. Existe uma pequena 

redução  do  tempo  de  resposta  de  palavras  estereotípicas,  quando  o  priming é 

congruente (ou seja, um priming de estereótipo), mas o mesmo não ocorre quando um 

priming de palavra não relacionada é seguida por palavras não relacionadas, e quando 

um priming de não-palavra é seguido por não-palavras. Isto era esperado, uma vez que 

o efeito facilitador do prime só existe quando há congruência entre ele e a palavra alvo, 
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conforme o modelo de Posner-Snyder (Bargh & Chartrand, 2000).  Embora se tenha 

notado  o  efeito  esperado,  ainda  não  foi  feita  uma análise  da  hipótese  de  que  um 

priming estereotípico  facilitaria  as  respostas  congruentes  (palavras  estereotípicas), 

reduzindo  seu  tempo  de  resposta.  Acerca  desta  hipótese,  os  seguintes  resultados 

foram obtidos:

Figura 6: Gráfico error bar da categoria de palavras estereotípicas com tipos de priming variados e intervalo 

de confiança de 95%

A figura 6 representa a diferença entre as médias dos tempos de resposta da 

condição EE (duas palavras estereótipo)  em relação à condição do  priming, sendo a 

condição  1  um  priming estereotípico  (média  1270,96  e  desvio-padrão  336,41),  a 

condição 2 um  priming de palavra não relacionada (média 1323,50 e desvio-padrão 

433,58) e a condição 3 um priming de string de letras (média 1348,65 e desvio-padrão 

483,81).  Pode-se  notar  que  os  valores  das  médias  corresponde  ao  esperado  pela 

hipótese, pois a média foi menor quando o priming foi congruente, caso da condição 1. 

No entanto, quando foi analisada a significância desta variância (ANOVA de medidas 

repetidas), obteve-se Pillai (2,64) = ,039, p = ,277. Ou seja, a variância entre os grupos 

não é significativa. O mesmo ocorre com o segundo grupo principal de palavras:
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Figura 7:  Gráfico  error  bar da  categoria  de palavras  não relacionadas com tipos de  priming variados e 

intervalo de confiança de 95%

Neste  caso de palavras  não relacionadas ao  estereótipo,  novamente  não  se 

obteve  diferença  significativa  entre  os  grupos  divididos  pelo  tipo  de  priming 

apresentado: Pillai (2,61) = ,017, p = ,585. Por fim, um olhar sobre o grupo das não-

palavras:
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Figura 8:  Gráfico  error  bar da  categoria  de  não-palavras  com tipos de  priming variados  e  intervalo  de 

confiança de 95%

Neste caso, o teste ANOVA encontrou significância [Pillai (2,60) = ,144, p < ,05]. 

Porém, a diferença existente entre os grupos nada significa perante as hipóteses deste 

estudo, uma vez que não se espera efeito algum do priming quando dois conjuntos de 

letras que não formam palavras são apresentados.

Considerando o reduzido tamanho da amostra,  sobretudo quando dividida em 

diversas  categorias  como  foi  feito,  foi  percebido  o  fato  de  que  a  distribuição  dos 

resultados  não  se  aproximou  da  curva  normal  e,  por  isso,  pode  ter  distorcido  os 

resultados  na  análise  estatística.  Para  tentar  anular  esse  efeito  da  distribuição,  os 

resultados foram convertidos em logaritmos de base 10, e a análise foi feita novamente, 

mas novamente sem significância entre os resultados.

Como alternativa de análise, executou-se um teste t entre pares de amostra, com 

os resultados sendo apresentados na tabela 1:
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Tabela 1: Média, desvio-padrão, t, graus de liberdade e significância de pares de categorias de palavras

Par Média DP t df p
1 Duas não relacionadas (NN) – Duas estereotípicas (EE) 55,24 223,98 2,00 65 ,049
2 Duas não relacionadas (NN) – Duas não-palavras (SS) -165,95 361,83 -3,73 65 ,000
3 Duas estereotípicas (EE) – Duas não-palavras (SS) -221,19 333,00 -5,40 65 ,000
4 Duas estereotípicas (EE) com priming estereotípico – Duas 

estereotípicas (EE) com priming não relacionado

-52,54 351,36 -1,22 65 ,229

5 Duas estereotípicas (EE) com priming estereotípico – Duas 

estereotípicas (EE) com priming string

-77,69 399,65 -1,58 65 ,119

6 Duas estereotípicas (EE) com priming não relacionado 

-Duas estereotípicas (EE) com priming string

-25,15 357,45 -0,57 65 ,570

7 Duas não relacionadas (NN) com priming estereotípico - 

Duas estereotípicas (EE) com priming estereotípico

89,39 366,21 1,97 64 ,053

8 Duas estereotípicas (EE) com priming estereotípico - Duas 

não-palavras (SS) priming estereotípico

-352,09 608,38 -4,63 63 ,000

9 Duas não relacionadas (NN) com priming estereotípico - 

Duas não-palavras (SS) priming estereotípico

-240,10 609,95 -3,12 62 ,003

10 Duas não relacionadas (NN) com priming não relacionado 

- Duas estereotípicas (EE) com priming não relacionado

83,69 415,22 1,62 64 ,109

11 Duas estereotípicas (EE) com priming não relacionado - 

Duas não-palavras (SS) priming não relacionado

-96,58 407,18 -1,91 64 ,060

12 Duas não relacionadas (NN) com priming não relacionado 

- Duas não-palavras (SS) priming não relacionado

1,96 468,06 0,03 63 ,973

13 Duas não relacionadas (NN) com priming string - Duas 

estereotípicas (EE) com priming string

56,48 529,44 0,86 64 ,393

14 Duas estereotípicas (EE) com priming string - Duas não-

palavras (SS) priming string

-241,72 561,25 -3,47 64 ,001

15 Duas não relacionadas (NN) com priming string - Duas 

não-palavras (SS) priming string

-200,54 621,20 -2,58 63 ,012

Pode-se  notar  que  os  pares  1  a  3  apresentaram resultados  que  confirmam, 

assim  como  a  ANOVA,  a  hipótese  de  que  existe  diferença  significativa  entre  as 

condições  de  duas  palavras  estereotípicas,  duas  palavras  neutras,  e  duas  não-

palavras, todas diferindo entre si, uma vez que par 1 obteve como resultado t (65) = 

2,00, p < ,05; par 2 resultou em t (65) = -3,73, p < ,001 e par 3 obteve como resultado t 

(65) = -5,40, p < ,001. 

Quando inclusa a divisão dos grupos pelo tipo de priming, apenas alguns pares 

encontram diferenças significativas. Quando o priming foi estereótipo (condição 1, pares 

7 a 9), ocorreram diferenças significativas entre os alvos não-palavra e os outros alvos, 

sendo par 8 t(63) = -4,63, p <,001 e par 9 t(62) = -3,12, p<,05. Por sua vez, sob a 

mesma condição de priming estereotípico, a diferença entre alvos estereotípicos e alvos 

não relacionados alcançou valor muito próximo ao adotado como significante, par 7 
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t(64) = 1,97 p=,053. De modo semelhante, quando o priming foi um conjunto de letras 

(string), houve diferença significativa entre alvos não-palavra e outros alvos.

No entanto, estes resultados pouco significam diante do fato de que, analisados 

internamente, não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos de alvos 

pelo tipo de priming apresentado. Os pares 7 a 9 ilustram esta ausência de diferença, 

onde os alvos estereotípicos foram comparados conforme o tipo de priming anterior.

Com relação à segunda hipótese, onde seria analisada a variável diferença de 

tempo entre  priming e alvos (delay), foram realizadas algumas análises caso a caso 

onde não foram encontrados quaisquer efeitos significativos entre o delay e o tempo de 

resposta. Desta forma, rejeita-se a hipótese e aceita-se a hipótese nula a respeito da 

influência do delay no tempo de resposta.

3.1.3 Discussão

A diferença encontrada realmente não foi significativa, ou seja, de modo geral, o 

tipo de priming apresentado não gerou efeito significativo contrariando a hipótese de 

que um priming de estereótipo seguido de palavras estereotípicas reduziria o tempo de 

resposta em comparação com outras categorias. Isso pode ocorrer devido a diversos 

fatores:

Um dos motivos pelo qual o efeito de priming pode não ter surgido origina-se na 

seleção de que palavras utilizar como priming de estereótipo. A maneira utilizada, livre 

evocação  seguida  de  juízes,  pode  ter  gerado  palavras  que  não  necessariamente 

representam  o  estereótipo  de  político,  uma  vez  que  palavras  como  “decoro”  e 

“favorecimento”,  por  exemplo,  podem estar  relacionadas com a categoria,  mas não 

necessariamente representam um estereótipo.

Outro fator a ser considerado é o uso de duas palavras como alvo da decisão 

lexical, ao invés de apenas uma, como utiliza a maior parte dos estudos. No desenho 

do experimento, pensamos que isto daria uma maior amplitude para a análise, uma vez 
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que  se  misturariam  condições  diferentes.  No  entanto,  talvez  esta  alternativa  tenha 

suplantado o efeito do priming.

É importante retomar a idéia de que não existem processos “puros”, ou seja, 

totalmente automáticos ou totalmente controlados. Conforme Dasgupta (2009):

Por  exemplo,  no  caso  de  tarefas  de  tempo de  reação  que  usam a 
velocidade com que as pessoas associam grupos sociais com atributos 
particulares para inferir a força de sua atitude, parte destas respostas 
aceleradas é governada pela ativação de associações automáticas mas 
outra parte é determinada pela habilidade individual de seletivamente 
acessar  informação  que  facilita  respostas  precisas  e  descartar 
informação que leva a respostas inacuradas.( p. 269)

Ou seja, processos controlados podem interferir nos resultados em testes como 

este, que utilizam tempo de reação como variável. No entanto, é improvável que este 

seja um fator que tenha gerado por si só a ausência de resultados, uma vez que este 

experimento se assemelhou bastante a outros experimentos que obtiveram resultados 

satisfatórios,  e  que  dificilmente  uma  parcela  significativa  da  amostra  possa  ter 

elaborado estratégias conscientes de maneira semelhante.

Por fim, não pode ser desconsiderada a possibilidade de ter havido desatenção 

ou falta de empenho dos participantes, pois embora o experimento não tenha sido tão 

demorado (cerca de 20 minutos, em média), a tarefa exigia concentração constante e 

uma quantidade grande de tentativas, podendo gerar alguma fadiga8. O fato de que até 

oito participantes poderiam estar juntos na mesma sala fazendo o experimento, sem 

isolamento,  pode  ter  servido  como  efeito  distrator,  colaborando  com  a  falta  de 

concentração na tarefa.

3.2 Estudo 2: Priming subliminar

O  segundo  estudo  foi  realizado  utilizando  uma  metodologia 

de priming subliminar,  seguindo o modelo proposto por Bargh & Chartrand (2000),  e 
8 Em entrevista posterior, boa parte dos participantes alegaram que acharam o experimento 
cansativo e desgastante.
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executado  de  modo  semelhante  às  pesquisas  de  Devine  (1989),  Lepore  &  Brown 

(1997) e Wittenbrink,  Judd & Park (2001b).  Neste estudo,  as palavras  utilizadas no 

estudo  anterior  relacionadas  à  categoria  social  “político”  foram  utilizadas 

como prime, apresentadas de maneira subliminar.

O modelo usado neste estudo é muito próximo do apresentado por Moskowitz 

(2005),  onde  duas  condições são necessárias:  Em primeiro  lugar  um estímulo  que 

potencialmente  ative  o  estereótipo,  e  em  segundo  lugar  uma  maneira  de  medir  a 

acessibilidade ao estereótipo sem que os sujeitos percebam que este estereótipo está 

sendo acessado (ou poderiam desenvolver estratégias para evitá-la). 

No caso deste estudo, assim como na pesquisa de Devine (1989), o estímulo 

que  ativa  o  estereótipo  é  um  estímulo  subliminar,  representado  por  palavras 

estereotípicas  retiradas  do  experimento  anterior,  e  por  palavras  representativas  da 

categoria do estereótipo (ver Apêndice E, lista de palavras). Esta pesquisa de Devine 

provou que a mera presença, ainda que não seja uma presença consciente, de itens 

relacionados ao estereótipo, foi o suficiente para ele fosse ativado.

Neste estudo, foram usados dois tipos diferentes de priming, o de estereótipo e o 

de categoria. A ativação automática dos estereótipos não ocorre por conseqüência do 

processo  de  categorização  quando  o  estereótipo  é  usado  diretamente  como  prime 

sendo, portanto, menos suscetível  a influências do nível de preconceito dos sujeitos 

testados. Todavia, pesquisas mostram que tanto a ativação do estereótipo direta quanto 

sua ativação por  meio do efeito do processo de categorização (quando o  prime de 

categoria  é  apresentado)  afetam  testes  de  julgamento  posterior  (Lepore  &  Brown, 

1997).

A utilização de escalas para emissão de julgamento acerca de características de 

um  sujeito  é  bastante  utilizada  como  maneira  de  medir  o  efeito  de  priming,  com 

resultados  que,  em  geral9,  apontam  para  um efeito  de  assimilação  dos  efeitos  da 

ativação do prime no julgamento posterior (Mussweiler & Damisch, 2008). 

9 Algumas  exceções  são  encontradas,  como  a  apresentação  de  exemplares  extremos  de 
categorias, que geram efeito de contraste, ou seja, contrário às características do prime (Herr, 
1986)
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3.2.1 Metodologia

A maneira de medir o estereótipo utilizada neste estudo foi por meio de escalas 

likert  de  5  pontos,  que  os  participantes  preenchiam  conforme  o  julgamento  que 

realizavam a respeito de fotografias de políticos.

Neste  experimento,  os  sujeitos  foram  convidados  a  participarem  de  dois 

experimentos distintos, sendo um deles um teste de atenção e o outro um experimento 

sobre  julgamento  de  políticos.  Após  aceitarem  sua  participação,  os  sujeitos  foram 

levados ao laboratório de informática, onde foram brevemente instruídos a sentarem-se 

e lerem as instruções10 na tela do computador.

Na primeira parte do teste, os participantes foram instruídos a acreditarem que 

estavam participando de um teste de atenção,  onde deveriam pressionar uma tecla 

correspondente à cor do estímulo final apresentado. O  prime era apresentado e em 

seguida coberto por uma máscara que consistia em uma string aleatória de letras. Essa 

string alternava  seguidamente  várias  cores  (vermelho,  verde  e  azul)  e  os  sujeitos 

deveriam pressionar a tecla correspondente à ultima cor exibida, durante 62 diferentes 

tentativas. O prime foi apresentado na região foveal da visão de maneira muito breve, 

abaixo do limiar da percepção consciente, com o tempo de exposição definido em 60 

milissegundos. Este valor foi testado no pré-teste e foi suficientemente rápido para que 

nenhum dos sujeitos fosse capaz de enxergá-lo.

Quando o sujeito iniciava o teste, o programa colocava o participante em três 

possíveis  condições,  sem controle  do  examinador:  Uma condição  controle,  onde  o 

prime apresentado era uma seqüência aleatória de letras; uma condição onde o prime 

apresentado eram categorias de político (presidente, vereador, deputado, etc); e uma 

condição onde o  prime apresentado eram estereótipos de político (corrupto,  ladrão, 

etc). Estas três condições possíveis de priming (categoria, estereótipo e controle) são 

idênticas a de outros estudos que utilizaram o paradigma do  priming em tarefas de 

julgamento, como o estudo de Silva (2003).

10 As instruções apresentadas encontram-se no Apêndice F
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Posteriormente a esta tarefa inicial,  os participantes foram levados a crer que 

estavam participando  de um segundo teste,  não relacionado  com o  primeiro,  onde 

deveriam  emitir  julgamentos  acerca  de  imagens11 de  políticos  (deputados  pouco 

conhecidos, cujas imagens foram retiradas do website da câmara dos deputados do 

Brasil)12.  A  cada  teste,  eram  selecionadas  aleatoriamente  6  imagens  de  políticos 

diferentes, de um total de 20 possíveis. A imagem era apresentada e logo abaixo eram 

solicitadas 6 respostas em forma de escala likert de 5 pontos, conforme o Apêndice H. 

Esperava-se influência nas respostas a depender do estereótipo de “Político” evocado 

pelos primes aos quais os participantes foram submetidos no teste anterior.

Após os participantes finalizarem sua participação nos dois experimentos, eles 

foram  conduzidos  a  uma  sala  separada,  onde  o  experimento  foi  explicado  e  foi 

verificado se algum participante havia identificado o priming, com a finalidade de saber 

se  o  estímulo  havia  sido  realmente  subliminar.  Apenas  um  participante  relatou  ter 

identificado palavras, tendo sua participação excluída do banco de dados.

Como  hipótese  a  ser  testada,  esperava-se  que  as  pessoas  que  foram 

submetidas  ao  priming de  estereótipo  de  político  julgassem  de  maneira  mais 

estereotipada, como no experimento de Devine (1989).  Neste caso,  como a grande 

maioria  dos  estereótipos  de  político  é  negativa,  esperava-se  que  os  participantes 

julgassem de maneira mais negativa do que os participantes que foram expostos ao 

priming de categorias de político e o grupo controle, que foi submetido ao  priming de 

string de letras.

Outra hipótese testada foi a existência de diferença entre os julgamentos dos 

sujeitos  submetidos  a  um  priming de  categoria  e  os  submetidos  ao  priming de 

estereótipo, com resultados mais estereotípicos para os que passaram por priming de 

estereótipo.

Experimento 2 – hipóteses:

1)  A  média  de  agradabilidade  dos  políticos  será  menor  para  os  participantes  que 

passaram pelo por algum tipo de priming em relação ao grupo controle.

11 Apêndice G: Fotos dos políticos utilizados
12 Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/>.
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2) A média de agradabilidade será menor nos sujeitos que passaram pelo  priming de 

estereótipo em relação aos que passaram pelo priming de categoria.

3.2.2 Resultados

Para a análise dos resultados, foram relacionados os dados das duas partes do 

experimento, alocando os participantes em categorias conforme o tipo de  priming ao 

qual  haviam  sido  submetidos.  Além  disso,  as  respostas  da  segunda  parte  do 

experimento  foram  agrupadas  em  um  fator  denominado  “agradabilidade”  de  cada 

candidato,  ou seja,  quanto mais positivamente o participante julgou cada candidato, 

maior o índice de agradabilidade. Para análise dos resultados, foi feita uma ANOVA, 

com os resultados apresentados na tabela 2:
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Tabela 2: Média, desvio-padrão e significância de pares do índice de agradabilidade dos políticos pelo tipo de 

priming

Priming de String 

(Controle)

Priming de 

Categoria

Priming de 

Estereótipo

p

Político 2 3,47 (1,04) 2,92 (1,22) 3,41 (0,71) ,272
Político 9 3,60 (0,68) 2,87 (1,12) 3,31 (0,80) ,097

Político 16 3,25 (0,80) 3,10 (0,81) 3,24 (0,97) ,886
Político 4 3,18 (0,45) 2,72 (1,31) 3,00 (0,87) ,494
Político 8 2,73 (0,71) 2,66 (0,94) 2,83 (0,82) ,851

Político 12 3,14 (0,76) 2,58 (0,99) 3,20 (0,57) ,099
Político 7 2,50 (0,44) 2,24 (0,95)a 3,01 (0,54) a ,029
Político 1 2,75 (0,75) 2,61 (1,10) 2,89 (1,01) ,763

Político 19 2,80 (1,22) 2,63 (0,97) 2,74 (0,69) ,560
Político 5 2,56 (0,79) 2,58 (1,31) 2,54 (0,84) ,994

Político 15 3,20 (1,05) 2,95 (0,65) 2,60 (0,83) ,274
Político 18 3,07 (0,96) 3,02 (0,52) 3,01 (0,61) ,981
Político 10 2,54 (1,03) 2,10 (0,64) 2,67 (0,81) ,283
Político 3 2,90 (0,88) 2,54 (1,01) 2,47 (0,90) ,543

Político 17 2,63 (0,84) 2,75 (0,79) 2,65 (1,00) ,918
Político 20 2,80 (1,22) 2,63 (0,97) 2,74 (0,69) ,907
Político 6 2,85 (0,83) 2,05 (0,94) 2,37 (0,97) ,080

Político 14 2,63 (0,97) 2,63 (0,79) 2,51 (0,73) ,900
Político 13 2,28 (0,98) 2,33 (1,03) 2,56 (1,03) ,720
Político 11 2,03 (0,74) 2,02 (0,99) 2,30 (0,81) ,758

a – Condições onde os testes post-hoc identificaram diferenças significativas (os políticos em negrito foram 
considerados como de esquerda (média < 3 na escala esquerda-direita),  os outros considerados de 
direita (média > 3 na escala esquerda-direita)

Não se evidencia uma diferença clara entre as médias de agradabilidade e o tipo 

de priming ao qual os sujeitos foram submetidos, sem a formação de qualquer padrão 

de  respostas.  Isso  fica  evidente  por  meio  do  teste  ANOVA,  que  não  apresentou 

resultados  significativos  para  a  diferença  entre  a  agradabilidade  pela  condição  de 

priming na grande maioria dos políticos, exceto por alguns casos isolados que nada 

representam. 

Também foi analisado se haveria diferença entre o sexo dos participantes, por 

meio de uma GLM univariada, onde não obteve-se significância, ou seja, não existiu 

relação entre  o  sexo do participante  e  o índice de  agradabilidade apresentado.  Da 

mesma  forma,  foi  analisado  se  haveria  diferença  nos  resultados  entre  políticos 

considerados de esquerda em comparação com os políticos considerados de direita, 

também sem resultados significativos.
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Portanto,  para  este  experimento,  se  aceita  a  hipótese  nula,  uma vez  que  a 

hipótese de que o tipo de priming apresentado na primeira parte alteraria o julgamento 

dos políticos na segunda parte foi rejeitada.

3.2.3 Discussão

Existem duas possibilidades que podem explicar a ausência de resultados neste 

experimento.  A  primeira  delas  é  a  possibilidade  de  o  estereótipo  não  ter  sido 

suficientemente  ativado  e,  conseqüentemente,  não  ter  afetado  os  julgamentos.  A 

segunda é a de que o estereótipo tenha sido ativado, mas os participantes não julgaram 

de maneira estereotípica na segunda etapa.

Considerando  a  possibilidade  de o  estereótipo  não  ter  sido  ativado,  pode-se 

justificar da mesma maneira que foi citado no primeiro experimento, uma vez que as 

palavras utilizadas foram as mesmas,  onde foi  levantada a possibilidade de que as 

palavras  utilizadas não tenham sido  suficientemente  representativas  do  estereótipo. 

Outra possibilidade é a de que a exposição ao  prime não tenha sido suficiente (62 

tentativas), uma vez que o efeito de priming subliminar é relacionado à quantidade de 

exposição ao qual o sujeito é submetido (Bargh & Chartrand, 2000). 

Por outro lado, existe a possibilidade de a ativação do estereótipo ter ocorrido, 

mas ele não tenha sido usado na tarefa de julgamento. Segundo Moskowitz (2005), a 

ativação de um estereótipo não significa que ele necessariamente será usado em um 

julgamento,  embora  muitas  vezes  ele  seja.  Alguns  fatores,  como  a  desejabilidade 

social, podem fazer com que entrem em ação medidas contra-estereotípicas.

Estratégias contra-estereotípicas são vistas como efetivas pela literatura, quando 

há  tempo  e  disponibilidade  cognitiva  para  que  estas  estratégias  sejam  postas  em 

prática (Blair & Banaji, 1996 e Devine  & Sharp, 2009). Neste experimento, não havia 

limitação de tempo na tarefa de julgamento, bem como um breve intervalo entre as 

duas tarefas, na transição de um computador para outro.  Este tempo pode ter sido 

usado na elaboração de estratégias contra-estereotípicas.
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No caso  deste  estudo,  não  existe  a  possibilidade  dos  participantes  haverem 

percebido  a  pré-ativação  do  estereótipo,  uma  vez  que  foi  um  estímulo  subliminar. 

Porém, a própria situação de emitir julgamentos acerca de um político pode ter gerado 

estratégias com a finalidade de evitar o estereótipo, especialmente por se tratar de uma 

amostra  universitária  e  de  uma  categoria  altamente  estereotipizada  como  a  dos 

políticos. Ou seja, o desejo individual de demonstrar que não é uma pessoa que julga a 

categoria dos políticos por seus estereótipos pode ter anulado o efeito do priming.

O  tamanho  da  categoria  usada  como  priming também  é  um  fator  a  ser 

considerado.  Em uma meta-análise da literatura  sobre  priming subliminar,  Bussche, 

Noortgate & Reynvoet (2009) relatam que alguns pesquisadores só encontraram efeito 

de  priming quando o  estímulo  era  membro de categorias  menores  (como parte  do 

corpo, números e meses), enquanto com o uso de estímulos de categorias maiores 

(como animais) o efeito de  priming não foi observado. Com isso, os autores sugerem 

que o efeito de priming pode ser inversamente proporcional ao tamanho da categoria.

Por fim, pode ter ocorrido erro na instrução dos participantes, pois alguns podem 

ter pensado que deveriam julgar o político da imagem pelas suas ações e, como não o 

conheciam, emitiram julgamentos neutros. 
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4 CONCLUSÃO

A pesquisa e os experimentos realizados visaram colaborar com a crescente 

literatura a respeito do funcionamento cognitivo da ativação dos estereótipos. Utilizando 

como base outras pesquisas realizadas sobre o tema, procurou-se colaborar com o 

avanço do conhecimento científico deste importante tema, por meio de experimentos 

que utilizam o paradigma de medida implícita por meio de  priming. Da mesma forma, 

este trabalho buscou colaborar para a redução de uma lacuna nas pesquisas realizadas 

no Brasil a respeito de priming e estereótipos.

No  segundo  capítulo  foi  feita  uma  revisão  teórica  a  respeito  dos  processos 

automáticos da mente humana, com destaque para o processo de categorização, para 

a formação e ativação dos estereótipos e suas conseqüências. Também foi feita uma 

análise das técnicas de priming e sua aplicação nas pesquisas sobre estereótipos. Por 

fim, foi feita uma revisão dos estudos realizados com priming no Brasil.

No  terceiro  capítulo  foram  relatados  dois  experimentos  realizados  com  a 

finalidade de testar a ativação dos estereótipos por meio de técnicas de  priming.  O 

objetivo  era  de  identificar  sinais  da  ativação  automática  dos  estereótipos  e  sua 

influência  em atividades posteriores,  tarefas  de  decisão  lexical  e  de  julgamento  de 

imagens.

Este  objetivo  foi  apenas  parcialmente  cumprido,  uma  vez  que  os  resultados 

obtidos não foram totalmente compatíveis com o esperado pela literatura internacional. 

No entanto, como apontado no capítulo 1.3 deste trabalho, a ausência de resultados 

significativos é encontrada semelhantemente em diversos outros estudos realizados no 

Brasil.

Há de ser feita uma reflexão acerca destes resultados no Brasil. Quais seriam as 

diferenças entre os estudos realizados neste país em relação aos estudos realizados 

em outros países? Embora esta análise seja desejável, para que os possíveis erros 

metodológicos  sejam  corrigidos,  é  uma  tarefa  difícil  encontrá-los,  pois  os  artigos 

científicos onde estas pesquisas são divulgadas apresentam poucos detalhes sobre 
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esses possíveis erros, em geral poucas linhas atribuindo as divergências a genéricos 

“erros amostrais” ou “falhas metodológicas”.

O Brasil possui pesquisadores qualificados e um breve olhar sobre os aportes 

teóricos  mostra  que  são,  em  geral,  os  mesmos  referenciais  utilizados 

internacionalmente. Logo, se há uma diferença entre os resultados encontrados aqui e 

os  encontrados  em  outros  países,  ele  não  deve  ter  sua  origem  em  diferenciais 

metodológicos ou falta de capacidade dos pesquisadores. Podemos então levantar a 

hipótese de que podem haver falhas estruturais ou diferenças populacionais.

Com relação a estrutura, é fato conhecido o sucateamento das universidades 

brasileiras,  especialmente as públicas que,  por  sua vez,  são as que mais  realizam 

pesquisas.  Mesmo  pesquisas  relativamente  simples  como  podem  encontrar 

dificuldades  geradas  pela  falta  de  equipamento  ou  estrutura  adequados.  Nesta 

pesquisa, foram utilizados laboratórios de informática de duas instituições de ensino. Os 

computadores, mesmo em cada laboratório, não tinham a mesma configuração nem o 

mesmo  tipo  de  monitor  e  não  possuíam  qualquer  tipo  de  isolamento  entre  um 

computador e outro, favorecendo o contato entre os sujeitos participantes da pesquisa. 

A  falta  de  padronização  dos  computadores  dificulta  ou  impossibilita  o  controle  de 

algumas variáveis, como distância do monitor e ponto exato de exibição de um estímulo 

na tela, e mesmo o programa pode comportar-se de maneira diferente em diferentes 

configurações, especialmente em medições de alta precisão que envolvem milésimos 

de segundo.  O contato  entre  os participantes pode gerar  distração e neste estudo, 

embora solicitados a não fazê-lo, por diversos momentos os participantes conversavam 

uns  com os  outros,  ou  desviavam  o  olhar  para  verificar  o  que  os  outros  estavam 

fazendo.

Diferenças populacionais sempre existirão entre diferentes culturas e seu efeito 

em pesquisas  é  de  difícil  mensuração.  Talvez  a  população  brasileira  não  dê  tanta 

atenção  e  importância  à  pesquisa,  e  isto  possa  refletir  em  falta  de  dedicação  ou 

capricho quando participam de alguma, mas este é um fator que dificilmente passaria 

de uma conjectura, uma vez que não pode ser analisado neste tipo de pesquisa. O que 

é  uma  diferença  que  pode  ser  significativa  e  analisável  é  a  comum  ausência  de 

recompensa  em pesquisas  nacionais,  em contraste  com a  presença  constante  em 
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pesquisas internacionais. Na grande maioria das pesquisas de outros países analisadas 

na revisão teórica deste trabalho, foram dadas recompensas aos participantes, seja na 

forma  de  créditos  curriculares  ou  na  forma  de  recompensa  financeira.  Estas 

recompensas podem servir de estímulo para uma maior dedicação e atenção à tarefa 

solicitada.

Analisados separadamente, cada um destes pequenos fatores que podem afetar 

uma  pesquisa  podem  não  ser  significativamente  relevantes  para  alterar  seus 

resultados,  especialmente  em  amostras  grandes,  onde  pequenas  distorções  se 

diluiriam. No entanto, em conjunto, pode haver influência significativa, especialmente 

em pesquisas experimentais que, normalmente, utilizam amostras reduzidas.

Embora não haja mais dúvida sobre a presença de efeitos de priming devido a 

uma  literatura  consistente  oriunda  de  diversos  experimentos  que  utilizam  este 

paradigma, é importante notar que não apenas no Brasil, mas na literatura internacional 

também  existem  diversos  casos  de  experimentos  que  não  foram  totalmente  bem-

sucedidos  em  suas  hipóteses  (Mussweiler  &  Damisch,  2008).  Ainda  assim,  estes 

estudos  colaboram  com  o  crescimento  do  campo  de  estudos  a  respeito  dos 

estereótipos e automatismos mentais.

Por  meio  de  uma  análise  dos  fatores  que  podem  ter  ocasionado  na 

incongruência  de  resultados  com  a  literatura,  este  trabalho  pode  colaborar  para  a 

melhoria de futuras pesquisas neste campo, colaborando para que sejam evitados os 

possíveis erros presentes nos experimentos que estariam afetando os resultados.

O campo de estudos dos automatismos mentais,  bem como o do estudo dos 

estereótipos e do preconceito,  apresentaram uma grande evolução nos últimos cem 

anos. Neste período, foi feito um grande progresso na conceitualização e compreensão 

destes  importantes  processos.  No  entanto,  como  sugestão  para  futuros  trabalhos 

abordando estes temas, a crítica apresentada por Stangor (2009) deve permanecer em 

vista:

(...)  nós  temos  uma tendência  a  focar  nos  problemas  simples  e 
ignorar  os  mais  difíceis.  Apesar  de  algumas  exceções,  nós 
tendemos  a  trabalhar  em  nossos  laboratórios  ao  invés  de  ir  a 
campo, nós estudamos colegas estudantes que em grande maioria 
não  são  preconceituosos,  e  nós  nos  abstemos  de  fazer  muitos 
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discursos  públicos  acerca das  implicações  de  nossas  pesquisas. 
Estas limitações provavelmente nos previniu de avançar  rápida e 
eficientemente no campo social quanto nós gostaríamos. (p.1)

Esta  tem  sido  uma  preocupação  recente  dos  principais  teóricos  da  área 

(Dasgupta 2009; Devine  & Sharp, 2009; Stangor, 2009), que consideram que houve 

muito progresso no que diz respeito ao conhecimento dos processos intrapessoais, mas 

pouca aplicação prática destas descobertas no campo social. Afinal, o conhecimento e 

controle dos efeitos gerados pela ativação e uso dos estereótipos, seja ele proposital ou 

não-intencional, são importantes na busca por um mundo mais igualitário e justo.
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APÊNDICE A – Lista de palavras utilizadas como priming no experimento 1

Palavras utilizadas como prime string (S): 

Ohpacsn / mtginrcf / tsutpqdemn / rdoftipr / oscudevp / psrrtdpt / nvretzpasd 

Palavras utilizadas como prime neutro (N):

Carteiro / porteiro / pescador / maquinista / pedreiro / trapezista / palhaço

Palavras utilizadas como prime estereótipo (E):

Deputado / prefeito / ministro / governador / vereador / senador / presidente
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APÊNDICE B – Lista de palavras utilizadas como alvo no experimento 1

Palavras utilizadas como alvo neutro (N):

Comer  /  banheiro  /  desabilitação  /  tijolo  /  amortecimento  /  travessas  /  triângulo  / 

contenção

Palavras utilizadas como alvo estereotípico (E):

Promessas  /  poder  /  dinheiro  /  desonestidade  /  corrupção  /  decoro  /  escândalo  / 

favorecimento

Pseudo-palavras utilizadas como alvo string (S):

Matoja  /  loter  /  destizoblazão  /  ambrisasas  /  camprazilanto  /  tanheto  /  lintendoas  / 

desânvalo
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APÊNDICE C – Formulário enviado a juízes para definição do estereótipo de 
político a ser utilizado na pesquisa
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APÊNDICE D – Telas capturadas do experimento 1
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APÊNDICE E – Lista de palavras utilizadas no experimento 2

Palavras utilizadas como prime estereotípico:

Promessas  /  poder  /  dinheiro  /  desonestidade  /  corrupção  /  decoro  /  escândalo  / 

favorecimento

Palavras utilizadas como prime de categoria:

Deputado / prefeito / ministro / governador / vereador / senador / presidente

Palavras utilizadas como prime neutro (controle):

Asadagdkrofdcv / asadsyerstdudp / xcvahsgsfsdsrs / jsfsdrxcgsrasj / posrsfstgasdsh / 

sfclorsfstgdtr / xcasbsfduefsra / xcvahsgsfsdsrs / xfsgsdjrfjsdsf
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APÊNDICE F – Telas capturadas do experimento 2, primeira parte (priming 

subliminar)
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APÊNDICE G – Fotos dos 20 deputados utilizadas no estudo
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APÊNDICE H – Telas capturadas do experimento 2, segunda parte (julgamento)
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