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RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar a influência do julgamento social, a partir da 

mediação do estereótipo, no processamento cognitivo de enunciados afirmativos ao julgar a 

veracidade dos mesmos. Foram analisados o impacto do estereótipo na atribuição de 

credibilidade a enunciados afirmativos e o tempo de reação para a tomada de decisão. O 

método experimental foi utilizado para a coleta de dados, em que os participantes, alocados 

em três condições distintas, atribuíam a 16 sentenças afirmativas o grau de credibilidade que 

as mesmas apresentavam. A diferença nas condições estava na identificação do emissor da 

sentença, podendo esta ser pictórica, semântica ou, no grupo controle, sem identificação. 

Dois métodos distintos de análise foram utilizados neste estudo, sendo eles: a análise de 

variância (ANOVA) e o exame dos intervalos de confiança das respostas dos participantes. 

Os resultados apontam para a aceitação geral da hipótese nula, uma vez que não foram 

detectadas diferenças significativas entre os grupos, sugerindo que não houve um efeito 

generalizado da presença da categoria no padrão de resposta dos participantes. Foram 

detectados, no entanto, possíveis efeitos isolados através da observação dos intervalos de 

confiança, bem como efeitos tênues repetidos em diversas condições. Concluiu-se que, 

apesar de não fornecer um impacto global, a apresentação do emissor mostrou-se influente 

em situações específicas, sugerindo que possa existir um viés na interpretação de 

enunciados causado pelo estereótipo, mesmo que este viés não ocorra sempre. 

Palavras-chave: estereótipo, credibilidade, gênero, idade 
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ABSTRACT 

The goal of this research was to investigate the influence of social judgment, through the 

mediation of the stereotype, in the cognitive processing of affirmative verbal sentences, 

judging them as true or false. The impact of stereotypes in the attributed credibility and 

reaction time was addressed. The experimental method was chosen for data collection in 

witch the subjects, allocated into three different conditions, was told to judge the credibility of 

16 affirmative sentences. The difference in those conditions regarded the form of presenting a 

social category as the sentence emitter. A subject could judge the phrase with the emitter 

identified with a photo, in a semantic way or not identified at all (control group), depending 

on the experimental group. The data collected was analyzed in two different ways. First, an 

analysis of variance (ANOVA) took place, and then an analysis of the confidence interval in 

witch the data was distributed was used. The results of the ANOVA suggest that the null 

hypothesis must be accepted in general, since there was no statistic significance among the 

means differences between the experimental groups and the control group. Nevertheless, the 

analysis of the confidence interval, pointed out that in some isolated cases was possible to 

detect some influence of the category presentation, as long as discrete, but repetitive 

differences between the groups. This results led to the conclusion that even though there was 

not a global spread effect of the category presentation, it is possible to suggest that there 

might be an effect of the stereotype in the judgment of affirmative sentences´ credibility, since 

some of these effects was present in specific situations. 

Key words: stereotype, credibility, gender, age  
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 1 - APRESENTAÇÃO  

Os estudos envolvendo estereótipos sociais, sobretudo nas duas últimas décadas, 

têm sido abordados cada vez mais a partir de um referencial cognitivista. A geração de 

pesquisadores que trabalha sob esta perspectiva, denominada cognição social, tem a 

pretensão de evidenciar os processos envolvidos na ativação e na aplicação dos estereótipos, 

bem como esclarecer os mecanismos pelos quais os estereótipos interferem no 

processamento da informação (Schneider, 1996; Pereira, 2002).  

Supõe-se, como aponta Krüger (2004), que os estereótipos sociais, enquanto 

crenças de um indivíduo, produzem conseqüências na cognição e comportamento, de modo 

que a memória, a percepção e a tomada de decisão são enviesadas pelas crenças a respeito 

das características dos grupos, geralmente, em direção à confirmação dessas crenças ou 

aumentando a saliência de informações conflitantes (Bodenhausen & Macrae 1998). O 

estudo aqui proposto insere-se nesta perspectiva, procurando examinar as relações entre os 

processos cognitivos e o estereótipo, enfocando a influência exercida naqueles por este. 

Considerando o estereótipo como um mediador cognitivo, capaz de servir como um 

instrumento heurístico que guia as respostas do indivíduo, pretende-se aqui relatar uma 

investigação que explicite o quanto a crença estereotipada a respeito do repertório 

intelectual interfere nos processos de julgamento do grau de confiabilidade de sentenças 

afirmativas. Estaria em ênfase a ausência de domínio em determinados campos do 

conhecimento informal atribuída a cada grupo, de modo que esse grau de confiabilidade 

atribuído seria menor quanto mais ignorante no assunto o grupo em questão fosse 

considerado.   

Os estudos realizados que enfocaram a relação entre estereótipos e os processos 

cognitivos tiveram como objeto alvo, a ser influenciado ou direcionado pelo estereótipo, 

apenas, a representação mental da realidade social. Assim, de acordo com Bodenhausen 

(1998), entender o funcionamento dos mediadores cognitivos e sua atuação no julgamento 
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social pode ser considerado, talvez, o objetivo geral de qualquer pesquisa em cognição 

social. Hamilton, Stroessner e Driscoll (1994) acrescentam, a respeito das pesquisas sobre 

estereótipos em particular, que as investigações, geralmente, focalizam prioritariamente a 

forma como o estereótipo, enquanto uma estrutura cognitiva, influencia o processamento de 

informação concernente aos grupos sociais e seus membros.  

Essas investigações, então, procuraram estudar o viés em direção à confirmação do 

estereótipo na avaliação da realidade social por parte dos participantes (Bodenhausen & 

Macrae, 1998; Macrae & Bodenhausen, 2000). Com isso, pode-se inferir que a realidade 

social é construída no sistema de representações de cada indivíduo, levando em conta 

crenças individuais ou coletivas no tocante a diversos grupos que compõem seu universo de 

relações.  

Nessa perspectiva, a presente pesquisa justifica-se por contribuir para a elaboração 

teórica do tema, ao abordar o possível viés causado pela mediação de um estereótipo no 

julgamento de sentenças que digam respeito não à realidade social ou à caracterização de 

um grupo, mas a outros campos do conhecimento, atingindo temas que, embora 

relacionados com a realidade social, não se refiram diretamente a ela. Portanto, sugere-se 

que o estereótipo pode influenciar não apenas na cognição a respeito de crenças sociais, mas 

na avaliação de afirmações em geral, quando proferidas por exemplares do grupo 

estereotipado.  

Assim, o julgamento social, mediado pelo estereótipo, serviria, por sua vez, de 

mediador, porém, neste caso, para julgamentos indiretos a respeito de outros aspectos da 

realidade. Nesta situação, as crenças e conceitos possuídos por uma pessoa, mesmo que não 

se tratem de temas sociais, podem ter sido construídos levando-se em conta as fontes das 

informações, de modo que, mesmo que os estereótipos refiram-se apenas às categorias 

sociais, podem ser considerados responsáveis por um viés indireto na construção conceitual 

do indivíduo. Pode-se supor, por exemplo, que uma mesma informação atinente à 
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importância das pesquisas com células-tronco, que não diz respeito diretamente à realidade 

social (a não ser que se considere o embrião uma pessoa a interagir neste âmbito), seja 

codificada de forma diferente para determinados indivíduos, seja ela transmitida por uma 

autoridade científica ou por um sacerdote católico. Neste exemplo, o julgamento dá-se no 

âmbito da realidade social, tendo "padre" e "cientista" como categorias, contudo afeta a 

codificação de uma informação fora deste âmbito. 

Deste modo, os estereótipos, enquanto mediadores, exercem seu impacto ao 

estabelecerem vieses também na interpretação de informações não sociais, no senso que 

mesmo aspectos não sociais da realidade, enquanto sistema de representações e crenças 

(Rokeach, 1981), possam estar sujeitos à interferência da expectativa que se tem a respeito 

da confiabilidade dos diversos grupos.  

Além disso, é possível inferir uma justificativa de relevância social, visto que uma 

influência depreciativa, decorrente da aplicação dos estereótipos, pode levar a uma 

dificuldade geral em uma categoria social fazer-se ouvir nos mais diversos domínios e 

situações, por não estar identificada com certos conhecimentos. Em posse dessa informação, 

se confirmada a tendência de interferência das crenças estereotípicas no julgamento, é 

possível alertar os responsáveis pelos meios de comunicação em massa, formadores de 

opinião e comunicadores de modo geral, a procurar evitar a propagação da imagem de 

alguns grupos sociais enquanto ignorantes em determinados assuntos.  
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2 – ESTEREÓTIPOS E COGNIÇÃO SOCIAL 

A investigação aqui relatada inscreve-se teoricamente no âmbito da cognição social 

ao caracterizar, definir e pesquisar os estereótipos sociais e as conseqüências de sua aplicação 

e mediação no processamento de informações (Schneider, 1996; Bodenhausen & Macrae, 

1998; Pereira, 2002). O objetivo das abordagens cognitivistas é, em geral, estudar e 

estabelecer as regras da transformação da informação e de como essa informação é expressa 

no comportamento do sujeito (Castañon, 2006).  

Ao considerar o estereótipo como variável interveniente interposta no caminho da 

informação relevante a respeito do entorno social (Krüger, 2004), o que se procura verificar é 

o impacto desta interposição na codificação e interpretação das informações sociais.  

No âmbito geral da cognição social, procura-se uma abordagem bottom-up, desse 

modo, identificando os objetos sociais através de sua unidade de análise mais fundamental e 

atômica: o agente social individual. Assim, é uma perspectiva individualista (Stangor & 

Shaller, 1996), uma vez que aborda elementos da vivência interpessoal e intergrupal, tendo 

como foco o que ocorre com o indivíduo humano e em como este, no seu sistema cognitivo, 

lida com as diversas demandas sociais. O interesse está, geralmente, em determinar os 

mecanismos pelos quais cada pessoa lida com os estímulos, experiências e informações 

relativos ao universo das relações humanas e que efeitos ou conseqüências podem ser 

percebidos dessa forma de se processar o entorno social. O comportamento social do 

indivíduo, neste caso, sofre influência das representações mentais possuídas a respeito de 

pessoas e grupos com os quais ele mantenha ou venha a manter contatos sociais.  

Em se tratando da percepção individual, uma das formas mais relevantes de 

qualificação social baseada em conhecimento anterior é o estereótipo, uma vez que o mesmo 

se situa entre o estímulo social imediato e a reação do percebedor a esse estímulo, afetando de 

maneira decisiva, em algumas situações, o padrão de reação a contextos sociais distintos 

(Smith & Zárate, 1992).  
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A abordagem cognitivista, como aponta Pereira (2002), trouxe ao estudo dos 

estereótipos uma mudança tanto em relação aos objetivos de estudo quanto aos métodos 

utilizados pelos pesquisadores envolvidos com o tema. Com relação ao objeto, as pesquisas 

iniciais focalizavam muito mais o conteúdo dos estereótipos, ou seja, o que se supunha como 

características típicas de alguns grupos sociais e no quanto este estereótipo encontrava-se 

difundido na população investigada. Com a adoção do paradigma cognitivista para os estudos 

da psicologia social, a atenção da comunidade científica passou a se direcionar a maneira pela 

qual os estereótipos são construídos no sistema de representações do indivíduo e a como estes 

estereótipos relacionam-se com outras informações a serem processadas, além de examinar a 

sua interação com  diversas funções cognitivas (Pereira, 2002).  

Tal mudança de perspectiva possibilitou relacionar conhecimentos a respeito do 

estereótipo com o que se propunha referentemente a outros temas abordados pelas ciências 

cognitivas, como, por exemplo, a atenção, a memória e a linguagem (Gestoso, 1993). Essa 

ampliação no campo teórico e na quantidade de relações possíveis com outras áreas do 

conhecimento psicológico permitiu a construção de um conhecimento em que se descreve 

como e em que situações o estereótipo atua, além de especificar de que maneira pode ser 

amenizado ou ter sua ação inibida (Pereira, 2002).  

Os métodos de investigação do fenômeno em questão, também, sofreram uma grande 

transformação com a adoção do paradigma cognitivista. Como, nos primeiros estudos, o 

objetivo girava em torno de listar que traços são possuídos por diferentes categorias sociais, 

os métodos mais utilizados envolviam o auto-relato e a técnica do checklist. Essa abordagem 

metodológica tendia a inquirir diretamente aos participantes, solicitando que avaliassem 

determinados grupos sociais, identificando os adjetivos mais apropriados para a 

caracterização das pessoas desse grupo, assim como o quanto aqueles adjetivos eram típicos 

para o grupo (Pereira, 2002).  A fraqueza desse método residia na impossibilidade inerente ao 

mesmo de investigar o processo de estereotipização e o impacto do estereótipo nas diversas 
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atividades sociais, tratando o estereótipo como uma mera coletânea de características 

associada a determinado grupo. Ademais, com a popularização do “politicamente correto”, os 

participantes tendiam a não ser totalmente sinceros quanto ao conteúdo de seus estereótipos, 

visto que a cultura passou a valorizar posições igualitárias como mais apropriadas (Pereira, 

2002).  

Com a adoção do cognitivismo como teoria subjacente às interpretações dos fatos 

sociais, a metodologia experimental passou a ser preferida em relação aos métodos de auto-

relato. Com o interesse voltado aos processos de categorização e aplicação dos estereótipos, 

além de sua relação com construtos envolvidos no processamento da informação pelo sistema 

cognitivo, tornou-se mais apropriado utilizar uma metodologia que fosse ao mesmo tempo 

compatível com os temas relacionados e que evitasse as desvantagens decorridas da 

desejabilidade social (Pereira, 2002).  

Pereira (2002) aponta, entretanto, que não há uma hegemonia atual dos métodos 

experimentais e indiretos de investigação, não sendo possível afirmar um abandono dos 

métodos de auto-relato ou mesmo relegá-los a uma posição secundária dentro do campo de 

pesquisa atual. O mesmo autor aponta como uma tendência contemporânea a utilização de 

métodos mistos, em que são conjugados tanto procedimentos experimentais quanto de auto-

relato.  

2.1 – Estereótipos: definições e perspectivas  

  O estereótipo pode ser definido, ainda que de forma superficial, como um conjunto 

de conceitos descritivos e características associados ao pertencimento a uma categoria social 

(Bodenhausen & Macrae, 1998) e aplicados a um indivíduo pertencente a esta, na suposição 

de que esse indivíduo compartilhe com seus semelhantes, outros membros do mesmo grupo, 

essas características de categoria (Pereira, 2002).  

O termo remonta, etimologicamente, ao uso de “moldes fixos” (do grego stereo = 
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rígido, fixo; túpos = forma, molde) destinados a marcar letras em papel na tipografia arcaica 

(Gestoso, 1993; Pereira, 2002). Foi utilizado pela primeira vez, em seu significado social, por 

Walter Lippmann, em 1922 (apud Gestoso, 1993), para significar os “moldes fixos” em que se 

encaixa alguém e que se utiliza para um julgamento imediato e parcial. O paralelo 

estabelecido é o de que há pouca variabilidade no estereótipo como nos moldes tipográficos, 

além de serem ambos, como acreditava Lippmann, fixos e resistentes à mudança.  

Desde então, várias concepções sobre o tema têm sido apresentadas pela comunidade 

científica, de modo que as diferentes perspectivas nem sempre se anulam, embora sejam 

freqüentemente incompatíveis, motivando discussões teóricas a respeito de sua adequação.  

Existe uma concordância geral de que alguém é julgado e representado 

cognitivamente, não apenas por suas características individuais, na maioria das vezes ocultas, 

mas através do conhecimento anterior do percebedor a respeito das categorias evidentes 

dentro das quais esse alguém se enquadra (Schneider, 1996).  

Dessa forma, a pessoa alvo do julgamento é como que revestida com os atributos que 

se supõe serem comuns aos membros de seus grupos, sendo, então, inferidas várias de suas 

características. As lacunas na percepção inicial são preenchidas, ainda que provisoriamente, 

com aquilo que é esperado de alguém pertencente àquele grupo, desde que haja uma demanda 

cognitiva e uma motivação para tal.  

Com isso, pode-se colocar, de maneira geral, que é objetivo da investigação 

cognitiva dos estereótipos descrever, analisar e explicar como estes funcionam na vida social 

(Schneider, 1996), as situações em que o estereótipo é criado, processado e aplicado, bem 

como a maneira como isso ocorre.  

Para que se possa perseguir essa meta, o estereótipo deve ser considerado no que se 

refere à sua natureza em termos cognitivos, ou seja, caracterizado de modo que se torne 

compatível tanto com os conteúdos relacionados com ele quanto com as funções cognitivas 
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com que estabelece uma interferência mútua. Essa caracterização deve ter um poder 

explicativo amplo e deve ser adotada em vasta variedade de situações. Ademais, deve ser 

compatível com os modelos propostos pela ciência cognitiva para a organização do 

conhecimento humano.  

Pereira (2002) relata três diferentes maneiras de se considerar o estereótipo, sendo 

que cada uma apresenta vantagens e desvantagens explicativas em determinadas situações. 

Assim, segundo o autor, os estereótipos podem ser compreendidos como esquemas, protótipos 

(modelos abstratos) ou como uma coleção de exemplares.  

A compreensão do estereótipo como esquema relaciona-o a uma determinada 

estrutura abstrata a partir da qual organiza-se o conhecimento, desse modo, especificando os 

fatores determinantes e atributos de um dado conceito (Pereira, 2002). Por conseguinte, o 

estereótipo estaria em uma estrutura organizada na qual inter-relacionar-se-ia com outros 

componentes do sistema cognitivo (Sternberg, 2000). Esse esquema poderia significar, então, 

o conjunto das crenças de alguém a respeito das características prováveis de integrantes de 

determinada categoria social (Pereira, 2002), que oferece sentido à informação social, 

propiciando um protocolo por meio do qual essas informações possam ser processadas de 

modo ao mesmo tempo eficiente e parcimonioso (Stangor & Schaller, 1996).  

Os esquemas fornecem, conseqüentemente, uma base para a elaboração de 

julgamentos que concernem a outras pessoas, permitindo inferências a respeito de 

informações indisponíveis e propondo “roteiros” comportamentais a serem usados a depender 

da situação (Stangor & Schaller, 1996, Pereira, 2002).  

Stangor e Schaller (1996) apontam que essa concepção traz algumas vantagens ao 

estudo do tema, uma vez que o processamento esquemático fornece um mecanismo 

subjacente à manutenção e utilização dos estereótipos.  

Pereira (2002) considera o conceito de esquemas exageradamente amplo, pois não 
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permite a formulação de predições objetivas satisfatórias a respeito do processo de 

estereotipização, uma vez que pode explicar resultados opostos, como processamento mais 

rápido e lento para uma mesma situação (Stangor & Shaller, 1996). Essa possibilidade gera a 

perspectiva de os esquemas incorrerem no risco de realizar predições infalsificáveis, o que 

poderia levar à formulação de hipóteses distantes das exigências epistemológicas do 

racionalismo crítico, base da ciência cognitiva (Castañon, 2006).  

Outra maneira de se compreender o estereótipo é considerá-lo como um protótipo. 

Um protótipo é um conteúdo conceitual representado no sistema cognitivo a partir de seus 

atributos característicos e não de definições. Deste modo, um novo dado é comparado com o 

protótipo e são avaliados os atributos em comum com este, ficando a inclusão na categoria em 

questão dependendo da quantidade de semelhanças que são percebidas nessa análise. Se o 

dado percebido assemelha-se ao protótipo acima de determinado limiar, esse dado é incluído 

naquela categoria, de forma que a inclusão pode ser forte se forem detectadas muitas 

semelhanças; ou fraca se somente alguns fatores forem associados ao protótipo original 

(Eyesenck.& Keane, 1994).  

Aplicado ao estudo dos estereótipos, um protótipo pode ser definido como um 

conjunto de associações entre rótulos grupais e qualificações ou adjetivos supostos de serem 

possuídos pelos membros do grupo em questão (Stangor & Shaller, 1996; Pereira, 2002). 

Deste modo, os protótipos são mais específicos na medida em que são baseados em 

características e sua ligação a rótulos grupais (Stangor & Shaller, 1996), sendo caracterizado 

pela presença de um grupo de atributos ligados a um sistema de categorias hierarquizadas 

(Pereira, 2002).  

Uma vantagem dessa abordagem em relação à dos esquemas é a maior facilidade em 

se propor predições quando se supõe existir uma ligação específica entre um rótulo e uma 

qualificação, visto que é possível medir o grau e a velocidade de ativação de um destes 

elementos na presença do outro (Stangor & Shaller, 1996).  
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Apesar da facilidade da abordagem, a mesma não é imune a críticas, uma vez que é 

limitada quanto à variedade de efeitos que se pode esperar dos estereótipos. A dificuldade em 

explicar a interação do estereótipo com o comportamento e os estados afetivos, por exemplo, 

restringe muito o poder explicativo do modelo (Stangor & Shaller, 1996).  

Por último, há a abordagem que considera o estereótipo como uma coleção de 

exemplares representativos de determinada categoria. Nessa perspectiva, leva-se em 

consideração o fato de que o conteúdo do estereótipo é influenciado pela representação que se 

tem de pessoas reais pertencentes ao grupo estereotipado (Pereira, 2002). Segundo essa ótica, 

é impossível conceber o estereótipo que alguém possui a respeito do idoso, por exemplo, sem 

levar em conta as representações armazenadas na memória em relação aos contatos anteriores 

com idosos. 

A perspectiva dos exemplares facilita bastante o entendimento de como a 

variabilidade intragrupal é representada na memória (Stangor & Shaller, 1996). Apesar disso, 

Pereira (2002) aponta que essa concepção vai de encontro à noção do estereótipo enquanto 

simplificador do ambiente social a serviço de uma economia de recursos cognitivos em 

situações de sobrecarga. O processamento por exemplares não seria muito econômico, seja no 

momento da construção, em que a memória teria que simplesmente colecionar várias e várias 

pessoas para formar uma categoria; seja no momento da aplicação, em que seria necessário 

explorar cada conceito de pessoa individual para utilizá-lo no momento de inferir 

características.  

Stangor e Shaller (1996) apontam ainda que, nem sempre, é necessário haver 

contatos prévios com exemplares de determinado grupo, ou mesmo que haja uma 

representação de um membro sequer pertencente a uma categoria, para que se forme um 

estereótipo.  

A definição do estereótipo, enquanto crença compartilhada, traz, conforme Krüger 

(2004), uma série de vantagens à sua investigação como fenômeno cognitivo. Primeiramente, 
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o autor aponta que o conceito de crença é mais simples de definir por ser mais acessível 

intelectualmente que o conceito de esquema. Ademais, seguindo essa linha de argumentação, 

a adoção de crenças, enquanto conceito a ser associado com os estereótipos, possibilita uma 

ampla articulação interconceitual (Krüger, 2002). A investigação aqui relatada leva em conta 

esta perspectiva, uma vez que a mesma se ajusta perfeitamente às linhas argumentativas a 

serem propostas, a saber, de que a aceitação de uma assertiva como verdadeira, análoga à 

construção de uma crença, sofre influência das outras crenças mantidas pelo sistema 

cognitivo. Ao se considerar o estereótipo como crença em um sistema, pode-se investigar o 

impacto exercido por este na construção ou manutenção de crenças diversas, o que, como será 

visto, faz parte dos objetivos deste estudo.  

A partir dessa perspectiva, pode-se considerar o estereótipo como uma crença 

compartilhada, mas sem perder de vista suas características cognitivas. Essa crença diz 

respeito a qualquer atributo considerado predicado do alvo, seja essa característica de natureza 

psicológica, moral ou física, tida como compartilhada mais ou menos caracteristicamente por 

membros de uma mesma categoria social. Esse julgamento é formulado com base em um ou 

mais critérios, que podem incluir as mais diversas bases de classificação como idade, sexo, 

inteligência, moralidade, profissão, estado civil, escolaridade, formação política, filiação 

religiosa, nacionalidade, período do nascimento ou, praticamente, qualquer característica que 

possa servir de base para separar um grupo de pessoas dos outros (Krüger, 2004).  

É possível a inclusão dos estereótipos no conceito mais amplo de crença, uma vez 

que os efeitos daquele são compatíveis com as definições propostas para esta. Segundo 

Krüger (2004), as crenças compreendem quaisquer assertivas ou proposições aplicadas à 

experiência pessoal, não acessíveis à observação direta (mesmo que possam ser percebidas 

indiretamente) e que são tidas como capazes de afetar processos, conteúdos ou estados 

psicológicos. As crenças são organizadas em sistemas mais ou menos congruentes, de modo 

que a formação de cada um desses sistemas é influenciada por sistemas construídos 
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anteriormente, os quais, por sua vez, influenciam na avaliação, construção ou diluição de 

outras crenças (Rokeach, 1981). O conceito é ainda tratado por Gilbert (1991), que acrescenta 

uma concepção mais ligada cognitivamente à linguagem. Para esse autor, uma crença pode ser 

entendida como um sistema de proposições consideradas verdadeiras pelo sistema cognitivo. 

Uma proposição é acreditada quando seu significado é representado, codificado ou 

simbolizado no sistema cognitivo e essa representação simbólica é tratada como verdadeira, 

contando, como apontou Krüger (1995), com a adesão subjetiva daquele que representa a 

proposição.  

2.2 – Valor heurístico e conseqüências negativas  

O conteúdo do estereótipo pode ser considerado um conhecimento heuristicamente 

valioso por sua possibilidade de simplificar o ambiente social, utilizando rótulos que dizem 

respeito ao gênero e à etnia, por exemplo, para categorizar os outros indivíduos em grupos, 

reduzindo a complexidade do mundo social, uma possibilidade bastante adaptativa ao se 

considerar a capacidade limitada humana de processamento cognitivo (Hattrup & Ford, 1995; 

Pittinsky, Shih & Ambady, 2000). O processamento é heurístico quando se abre mão de um 

julgamento pormenorizado de determinadas situações por esquemas prontos de antemão que 

indicam uma forma padrão de agir (Michener, DeLamater & Myers, 2005). Assim, o volume 

de informações sociais necessário para se construir um julgamento individualizado ou para 

planejar uma reação comportamental levaria um tempo muito grande e seria completamente 

inadequado em termos práticos para ser processado, de modo que o estereótipo é responsável 

pela organização desse excesso de estímulos, agilizando consideravelmente a interação social. 

O estereótipo foi, inclusive, descrito como possuindo vantagens evolutivas, tendo sido 

selecionada naturalmente, na espécie, a tendência a classificar e estereotipar para formar 

coalizões (Pinker, 2007). Pode-se propor, então, que o contato social humano seria muito 

difícil, se de algum modo possível, caso não houvesse o recurso de contar com atalhos 

heurísticos para um processamento mais ágil em situações que exigem uma resposta imediata 
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(Hattrup & Ford, 1995).  

Alguns fatores determinam a probabilidade de se escolher um esquema específico 

que oriente a interpretação dos dados adquiridos através de um protocolo previamente 

estabelecido de ação. Uma das variáveis que motivam o processamento heurístico é a 

disponibilidade do atalho no sistema cognitivo, ou mais especificamente, na memória. Se um 

atalho mental foi utilizado há pouco tempo, é bastante provável que o mesmo venha a ser 

utilizado novamente, caso a situação exija. Neste caso, a heurística da disponibilidade faz com 

que se busquem, nos eventos recentes, situações análogas àquela que se está vivendo, de 

modo que se possa copiar dos momentos passados e bem-sucedidos a forma de entender o 

evento e de agir conforme exige-se no caso em questão. 

Outro fator que evoca o uso do processamento heurístico é a representatividade dos 

esquemas a serem levados em conta, de modo que o percebedor considera seu limitado 

horizonte de experiências como um microcosmo representativo da realidade em geral, numa 

escala maior. Por conseguinte, a heurística da representatividade é aplicada quando se 

estabelece uma fração de qualquer relação como base para inferências a respeito da população 

em geral, como quando se considera que eleições tiveram um resultado inesperado, pois a 

maior parte das pessoas que o percebedor conhece relatou votar no candidato perdedor 

(Michener et al., 2005). 

Além disso, existe uma forte tendência de se levar em conta pistas mais acessíveis, às 

vezes, advindas do próprio padrão de respostas do percebedor como ponto de partida para 

avaliações subseqüentes. Esse padrão de atalho mental, conhecido como ancoragem e 

ajustamento, prevê que as estimativas de valor podem ter como base alguma “âncora” ou 

valor bastante conhecido e próximo do percebedor, como, talvez, seja difícil para jogadores 

de basquete profissional, por exemplo, considerar como altas as pessoas de 1,85 metros, 

mesmo que essa altura esteja muito acima da média do país (Michener et al, 2005). Neste tipo 

de heurística, tende-se também a supervalorizar as informações mais próximas, mesmo que 
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estas não se relacionem diretamente com a estimativa a ser feita. Ao mensurar o desempenho 

médio de uma turma em determinada avaliação, os percebedores que tiverem acesso a notas 

maiores primeiro, provavelmente, terão uma impressão mais generosa da turma que aqueles 

que começarem a observar as notas mais baixas. Assim, um exemplo próximo ou familiar é 

eleito como ponto de comparação, mesmo que este não represente um ponto válido, 

representativo da média. 

Embora a necessidade de economia cognitiva motive o processamento heurístico 

baseado no estereótipo, em determinadas situações, as informações relevantes são levadas em 

conta uma a uma, de modo a se obter um julgamento individualizado do alvo, principalmente 

se há uma inconsistência entre as informações percebidas e o estereótipo (Hattrup & Ford, 

1995).  

Os efeitos do estereótipo, entretanto, não se resumem a vantajosas simplificações do 

entorno social que tornam mais fácil a vida de todos, sendo que o processamento heurístico 

tem alguns preços a cobrar pelas facilidades que traz. A imprecisão do julgamento apressado, 

bem como o uso de atalhos para julgar o outro, abre claros caminhos ao preconceito e à 

discriminação (Pereira, 2002). Esse tipo de conseqüência nefasta do processamento baseado 

nos estereótipos pode ser apontado como um dos principais motivadores de seu estudo, uma 

vez que há um esforço em diminuir o impacto desses efeitos, com isso reduzindo preconceitos 

(Pereira, 2002) ou controlando-os, tornando sua ativação menos automática (Lima & Vala, 

2004). O preconceito pode ser definido como uma atitude negativa frente a uma categoria 

social (Gestoso, 1996). Essa atitude negativa tem como base sustentar e alimentar o conjunto 

de crenças, também negativo, possuído a respeito de determinado grupo social (Pereira, 

2002). Conseqüentemente, os estereótipos podem ser considerados como a base cognitiva do 

preconceito (Gestoso, 1996; Pereira, 2002; Krugger, 2004). Gestoso (1996) aponta que as 

conseqüências negativas da estereotipização sobressaem-se de tal maneira que, nos anos 50, 

era comum ter-se uma visão patológica do processo, de modo que os estudiosos chegavam a 
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considerar a tendência à formação de estereótipos como sendo um desvio de conduta. Assim, 

pessoas passíveis de formar esse tipo de crença eram consideradas quase como doentes 

mentais.  

Extremismos à parte, as conseqüências sociais advindas da formação e 

compartilhamento de estereótipos negativos fomentadores de preconceito são evidentes. A 

discriminação pode ser apontada como a conseqüência comportamental dos estereótipos, 

sendo definida por comportamentos negativos ou mesmo agressivos em relação a indivíduos, 

motivados pelo simples fato destes pertencerem à determinada categoria social (Pereira, 

2002). Pereira (2002) aponta cinco graus de manifestações discriminatórias em intensidade 

crescente. Primeiramente, pode-se apontar a rejeição verbal como a forma de manifestação 

comportamental do preconceito menos intensa. Essa forma de discriminação é caracterizada 

por comentários ácidos, anedotas ou insultos verbais de conteúdo depreciativo direcionados à 

categoria discriminada. Outra forma de discriminação, mais evidente e intensa que a primeira, 

é a evitação, caracterizada por uma série de comportamentos que tenham como objetivo 

manter o sujeito discriminador a determinada distância do alvo discriminado. Desta forma, 

são desenvolvidas estratégias com o objetivo de evitar o contato com categorias alvo da 

discriminação ou evitar acesso da mesma a determinados ambientes ou locais. Pereira (2002) 

aponta, ainda, como exemplos de discriminação, atos de exclusão ou desigualdade em que se 

impede um tratamento igualitário entre os indivíduos ou quando os membros do grupo alvo 

são impedidos de ocupar certas posições, possuir certos bens ou estar presentes em certos 

eventos. O citado autor aponta como a forma mais insidiosa de discriminação aquela em que 

há ameaças diretas ou mesmo ataques reais aos membros do grupo alvo.  

Além das óbvias conseqüências macrossociais dessa tendência, como conflitos 

armados de motivação étnica ou perseguição ou a segregação sistemática de determinada 

categoria social, como os estipulados pelo nazismo alemão e pelo apartheid sul-africano, têm-

se documentado conseqüências mais sutis na saúde das pessoas que são alvos da 
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discriminação. Krieger & Sidney (1996) reportam que as vítimas tendem a apresentar pressão 

sangüínea mais elevada, especialmente quando não reagem à discriminação racial. 

Analogamente, a experiência de ser alvo de preconceito é associada a altos níveis de estresse, 

que podem contribuir para uma redução da qualidade de vida e mesmo para um prejuízo no 

bem-estar geral e na saúde (Contrada, Ashmore, Gary, Coups, Egeth, Sewel, Ewell, Goyal & 

Chasse, 2000).  

2.3 – Estereótipos e processos cognitivos  

As crenças estereotipadas são desenvolvidas pelas pessoas a respeito das 

características dos grupos sociais relevantes em seu ambiente, de maneira que esse 

conhecimento influencia suas respostas em contatos subseqüentes com membros individuais 

desses grupos ou em qualquer situação em que esse grupo seja relevante. A informação 

percebida previamente a respeito dos grupos sociais é interpretada, codificada na memória e 

posteriormente resgatada. Os estereótipos associados são ativados, juntamente com a 

percepção da categoria, influenciando julgamentos e comportamentos (Lepore & Brown, 

1997). Posteriormente, esse conteúdo ativado age como um guia para respostas requeridas nas 

situações sociais nas quais aquele que percebe, imediatamente, inclui quem é percebido em 

diversas categorias a serem usadas como um guia para as expectativas na interação, a 

depender do contexto e da saliência de cada estereótipo.  

A saliência, ou a decisão cognitiva sobre qual estereótipo é mais relevante para ser 

levado em conta naquela situação, é definida por uma série de fatores, dentre os quais, é 

possível destacar a presença de estereótipos “naturais” como o gênero ou a idade. Uma vez 

que essas categorias são possuídas por todos, impostas biologicamente e, geralmente, 

percebidas imediatamente, tornam-se muito mais prováveis de serem levadas em conta em 

um contato inicial do que outras mais ocultas como profissão, filiação religiosa etc. 

(Schneider, 1996; Pittinsky et al., 2000).  

Os objetivos momentâneos do percebedor, entretanto,  podem ser decisivos para 
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definir a saliência de uma categoria. Assim, a motivação de quem julga determina o 

conteúdo ao qual este prestará atenção no momento da categorização e que pistas levará em 

conta mais facilmente ao se deparar com um alvo a ser categorizado, como quando se 

procura, em uma situação de emergência, um médico ou um policial, por exemplo, o gênero, 

a idade e a etnia dificilmente serão considerados antes da profissão (Bodenhausen & 

Macrae, 1998).  

A saliência depende também do nível de status atribuído a determinados grupos, 

sendo que uma categoria de status mais baixo é geralmente percebida antes que uma 

categoria de status mais alto quando ambas concorrem no mesmo alvo (Sekaquaptewa & 

Espinoza, 2004). Assim, uma mulher branca é antes percebida como mulher que como 

branca, já que o status social da categoria “mulher” é menor que o da categoria “homem”; 

enquanto que o status social da categoria “branca” é tido como maior que o das outras etnias 

(Sekaquaptewa & Espinoza, 2004).  

Ademais, a inconsistência contextual pode também ser apontada como fator a 

influenciar na preferência cognitiva para uma categoria social em detrimento de outra. 

Sherman & Frost (2000) apontam que as informações inconsistentes são processadas 

preferencialmente e a elas é dada mais atenção do que às informações consistentes. 

Portanto, um punk, em uma festa de gala, seria mais facilmente reconhecido como punk do 

que como homem ou jovem, desde que estivesse vestido de maneira típica.  

Esses fatores, a naturalidade da categoria, seu nível de status, a motivação do 

percebedor e a inconsistência contextual induzem um elemento hierárquico na competição 

entre mais de uma categoria em um mesmo indivíduo percebido. Essa hierarquia é importante, 

pois, em algumas situações, a atenção a uma determinada categoria previne que outra seja 

alvo do processamento cognitivo, assim, inibindo-a (Araya, Akrami & Ekehammar, 2003).  

Cada processo cognitivo que se relaciona com a ativação do estereótipo é 

potencialmente sujeito a vieses, de maneira que, devido ao efeito do conhecimento 
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anteriormente existente a respeito dos grupos e suas características, o processamento da 

informação segue a tendência de concordar com a imagem preestabelecida na medida do 

possível (Bodenhausen, 1988; Stangor & Schaller, 1996; Schneider, 1996). Tipicamente, 

esses vieses tornam quaisquer inconsistências entre a informação percebida e o estereótipo 

mantido ineficazes na tarefa de eliminar, abalar ou mesmo mudar o conteúdo do estereótipo 

original (Sekaquaptewa & Espinoza, 2004).  

As inconsistências entre o estereótipo mantido e a informação apresentada são 

também responsáveis por uma maior lentidão no seu processamento (Lima, Machado, Ávila, 

Lima & Vala, 2006). Essa latência na resposta é utilizada em termos metodológicos, 

justamente, para investigar se determinada característica é tida como incompatível com o 

estereótipo da categoria ativada, sendo que, ao ter contato com a categoria e a característica, 

uma maior demora na resposta pertinente indica uma incompatibilidade entre as duas em 

relação ao estereótipo. Desse modo, se o sujeito demora mais a associar uma determinada 

característica a uma categoria social, é sinal de que as mesmas não se encontram associadas 

esquematicamente no sistema cognitivo. Por conseguinte, se a associação é rápida, significa 

que o “caminho” entre as duas no esquema da categoria é curto, indicando uma associação 

entre os dois.  

Pereira (2002) comenta a respeito desses vieses no processamento da informação 

afirmando que os estereótipos são considerados mediadores cognitivos por boa parte dos 

estudiosos da cognição social que têm como tarefa estudar a forma como essa mediação 

ocorre (Bodenhausen 1998). Incluir os estereótipos na categoria dos mediadores cognitivos 

indica que estes devem ser entendidos como estruturas que, inserindo-se numa posição 

intermediária entre o mundo dos estímulos sociais e as manifestações comportamentais 

investigadas, têm a propriedade de interferir na maneira pela qual a informação sobre o 

grupo e seus membros é processada (Pereira, 2002). Essa interferência é capaz de afetar a 

memória, a atenção, a codificação das informações, os afetos e a auto-imagem. O 
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estereótipo, nesse contexto, preenche heuristicamente as lacunas na percepção do alvo com 

as características que o mesmo “deve possuir” por fazer parte de um ou outro agrupamento 

social identificável. Portanto, em uma situação de interação, na qual a informação é precária 

(como em quase todas as situações de contato inicial no contexto social), é esperado que um 

homem aja masculinamente; uma criança, de maneira infantil; uma freira, como uma freira 

“deve” agir; e assim sucessivamente. Essa expectativa é capaz de transformar as conclusões 

do sistema cognitivo para que estas se mantenham adequadas àquela (Bodenhausen & 

Macrae, 1998), ou, ainda, que mantenha intacto o estereótipo (Sekaquaptewa & Espinosa, 

2002).  

Com relação à memória, Deaux & Lewis (1984) propõem um modelo associativo 

cujas informações concernentes às características e traços são organizadas em agrupamentos 

(clusters, no original), no intuito de que a ativação de um estereótipo, e,  por conseqüência, de 

determinada característica considerada típica da categoria em questão, torne mais acessíveis e 

prováveis de serem resgatadas da memória as características que se encontram no mesmo 

agrupamento que a característica inicialmente evocada. Aduzem os citados autores que os 

estereótipos influenciam na evocação de informações armazenadas na memória.  

Essa maior facilidade na evocação de traços compatíveis sugere que o percebedor 

mantém “preparado” o conteúdo relevante a ser lembrado, de forma que este possa influenciar 

no julgamento subseqüente do alvo. Seguindo esse modelo de resgate de informação, pode-se 

perceber que mais uma vez a confirmação do estereótipo se estabelece como sendo o final 

mais provável da rota percorrida pela informação.  

A influência do estereótipo na memória de evocação é de tal modo importante que 

mesmo informações ausentes do contexto a ser memorizado podem ser lembradas como se 

estivessem presentes no mesmo, desde que se encontrem no mesmo agrupamento conceitual 

ou esquemático, conforme apontam Lenton, Blair e Hastie (2001). Segundo esses autores, 

quaisquer palavras que alguém é levado a memorizar possibilitam que outras palavras ligadas 
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conceitualmente à primeira sejam mais facilmente recordadas, ainda que ausentes do contexto 

original. Com os estereótipos, esse fenômeno pode levar a falsas lembranças a respeito de 

eventos em que uma determinada categoria esteja envolvida, em geral, distorcendo-os de 

maneira a que confirmem o mais fielmente possível as crenças anteriores mantidas a respeito 

da categoria (Lenton, Blair e Hastie, 2001; Araya, Ekehammar & Akrami, 2003). 

A atenção é outro processo cognitivo que sofre influência do estereótipo. Pereira 

(2002) comenta que a atenção é essencial para a organização e manuseio das informações 

presentes no ambiente e indica dois tipos de fatores que dirigem a atenção, os relacionados ao 

contexto (originados do alvo) e os relacionados aos fatores internos de quem percebe. A 

atenção permite codificar e armazenar na memória as informações pertinentes ao passo que 

despreza informações irrelevantes. Ao se considerar esse tipo de atuação em referência aos 

estereótipos, pode-se argumentar que a atenção atua como um filtro que descarta o que é 

inconsistente com o estereótipo e processa as informações coerentes com o mesmo, 

mantendo-o ou fortalecendo-o.  

A categoria alvo dos estereótipos precisa ser ativada no sistema cognitivo para que 

essas interferências tenham efeito. Apenas quando uma pessoa é categorizada e reconhecida 

como membro de um grupo, o estereótipo desse grupo é ativado para servir como base às 

expectativas a respeito dessa pessoa (Hamilton, Stroessner & Driscoll, 1994).  Macrae e 

Bodenhausen (1998 e 2000) apontam que, após a ativação da categoria (e conseqüente 

ativação do estereótipo, considerando que este exista), vários fatores podem inibir sua 

aplicação como motivação do percebedor e assimilação de informações contra-

estereotípicas. Se as evidências disponíveis falham em contradizer as expectativas 

estereotipadas, a ativação da categoria provavelmente produziria um viés assimilativo, 

levando a efeitos de julgamento e memória mais compatíveis com o estereótipo. Dessa 

forma, o estereótipo ativado parece oferecer uma interpretação padrão e automática, sendo 

esta inibida apenas se houver motivação do percebedor para conceber o alvo como um 
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indivíduo relativamente separado do grupo ou se houver informações que contradigam 

muito a expectativa que se teria do grupo.  

O estereótipo, no entanto, nem sempre, é ativado após a categorização. Como visto 

anteriormente, algumas situações específicas podem impedir que uma determinada categoria 

seja ativada, enquanto o sistema cognitivo concentra-se em uma outra categoria à qual 

pertença o alvo em questão.  

A apreensão do alvo pelo sistema cognitivo fornece uma série de categorizações 

simultaneamente, incluindo o alvo em diversos grupos, mas apenas uma é levada em conta 

de cada vez (Bodenhausen & Macrae, 1998), sendo essa seleção bastante dependente dos 

recursos atencionais do percebedor, bem como do contexto em que ocorre o contato 

(Sherman & Frost, 2000).  

 

 

2.4 – Influência do pertencimento ao grupo: o efeito do endogrupo e do exogrupo   

Um dos fatores que influenciam amplamente a aplicação do estereótipo e a 

interpretação das informações sociais é o status do percebedor como pertencente ou não ao 

grupo alvo. Quando aquele que julga um grupo faz parte do mesmo, ou seja, o grupo é 

considerado endogrupo (ingroup), tende a manter uma imagem mais positiva desse grupo e 

uma mais negativa dos exogrupos (outgroups), influenciando a avaliação de fatos 

relacionados a ambos os tipos de grupo para que haja um favoritismo em direção ao próprio 

grupo, seja ao se interpretar ações de exemplares, qualificar o grupo como um todo ou 

alocar recursos (Tajfel, 1982; Pereira, 2002).  

Essa diferenciação entre endogrupo e exogrupo tem uma explicação evolutiva em 

consonância com Brewer (1999). A autora sustenta que viver em grupos consiste na 

principal estratégia de sobrevivência do homo sapiens e de seus antepassados recentes, 
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caracterizando-se a espécie por uma interdependência obrigatória. Sendo assim, para uma 

sobrevivência ao longo prazo era necessário que se confiasse nos outros para obter 

informação, ajuda e compartilhamento de recursos em uma matriz cooperativa. A 

diferenciação social, acompanhada de claras fronteiras de grupo, oferecia, nesse contexto, 

um mecanismo eficiente para atingir os benefícios da interdependência cooperativa, 

minimizando os riscos de custo excessivo ao se oferecer recursos a indivíduos que não 

retribuiriam o favor.  

Tajfel (1982) relata duas tendências à uniformidade nas relações intergrupais. 

Primeiramente, consideram-se uniformes as atitudes do endogrupo em relação ao exogrupo, 

ou seja, os integrantes de determinado grupo mantêm uma relativa coerência e opinião 

coincidente atinente às características possuídas pelo outro grupo, bem como a respeito do 

quanto essas características são típicas. Outra tendência relatada pelo mesmo autor é a de 

que, na visão dos membros de um grupo, o outro grupo mostra-se bastante coeso e uniforme 

em termos de suas qualidades ou defeitos. Essa tendência resume uma finalidade geral de 

indiferenciar membros do exogrupo, despersonalizando-os e desumanizando-os 

progressivamente em situações de tensão.  

Comumente, os integrantes dos diversos grupos sociais tendem a minimizar as 

diferenças intragrupais, exagerando características que porventura tenham em comum com o 

próprio grupo; ao passo que acentuam as diferenças intergrupais mediante uma exacerbação 

das características que tornam os grupos diferentes, em geral, de modo que o endogrupo 

leve vantagem (Tajfel, 1982; Pereira, 2002). Esse princípio de acentuação funciona 

principalmente em relação às características que se supõem superiores no endogrupo, 

proporcionando a quem percebe a impressão de que os grupos são muito discrepantes em 

relação às características vantajosas e mais parecidos em relação às características em que o 

endogrupo não é tido como superior (Scandroglio, Martínez & Sebastián, 2008).  

Esse viés no julgamento da coesão grupal reflete-se não só nas características 
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possuídas pelos membros, mas também na tendência dos sujeitos de inferir que membros do 

endogrupo possuam crenças mais similares à dele do que os membros do exogrupo, mesmo 

que essas crenças sejam concernentes a aspectos não relacionados com o que fundamenta o 

grupo em si. Mesmo assim, ainda, é reputada ao exogrupo uma maior coincidência de 

crenças e atitudes (Tajfel, 1982).  

A respeito da individualização e da indiferenciação, Pereira (2002) aponta que 

ações louváveis de membros do endogrupo tendem a ser justificadas como típicas do grupo, 

enquanto ações condenáveis tendem a ser atribuídas a um fator individual e idiossincrático 

do agente, divergindo do grupo. Analogamente, membros do endogrupo tendem a avaliar 

boas ações do exogrupo em feitos individuais, por vezes, de superação das limitações que 

aquele grupo supostamente possui.  

O próprio comportamento não igualitário de favoritismo em direção ao endogrupo 

tende a ser julgado implicitamente de maneira positiva (metafavoritismo) por membros 

desse grupo, mesmo que se relate preferir atitudes igualitárias (Castelli, Tomelleri & 

Zogmaister, 2008).  

O favorecimento do endogrupo ocorre mesmo quando os grupos são artificiais 

(decididos por pura variação aleatória) e quando existem diferenças entre as crenças do 

indivíduo e as do grupo a que este pertence. Além disso, mesmo em situações livres de 

qualquer competição ou escassez de recursos, o favorecimento do endogrupo ainda é 

encontrado (Tajfel, 1982).  

As concepções depreciativas atinentes ao exogrupo servem ao propósito de 

justificar ações contra o grupo em questão, assim, quanto menos valor se atribui a um grupo 

menos condenáveis serão ações hostis em direção ao mesmo. A percepção da causalidade 

social é outra “utilidade” da depreciação do exogrupo, uma vez que se reduz a ação maligna 

de um grupo na sociedade a causa de eventos extremamente complexos como guerras, crises 

econômicas ou desemprego, o que simplifica bastante a percepção do ambiente social 
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(Tajfel, 1982).  

A função que merece mais destaque na análise de Tajfel (1982), entretanto, é a de 

diferenciação positiva em relação ao exogrupo. Conforme o autor, a depreciação dos outros 

grupos serve principalmente para a manutenção de uma distintividade grupal relativa, por 

conseguinte, tornando o endogrupo melhor cotado às custas de uma desvalorização dos 

outros.  

Uma vez que a auto-estima encontra-se ligada à identidade social, argumenta-se 

que a necessidade de obtenção de uma maior auto-estima está na base causal próxima dessa 

discriminação intergrupal (Tajfel, 1982; Pereira 2002; Scandroglio et al., 2008). A teoria da 

identidade social prevê que o autoconceito do indivíduo contém o conhecimento do 

pertencimento do mesmo a um ou mais grupos sociais, juntamente com o valor e significado 

emocional advindos desse pertencimento (Tajfel, 1982). Deste modo, quanto mais 

valorizado o grupo ao qual pertence mais positivo torna-se esse autoconceito, o que 

demonstra ser bastante necessário para que o indivíduo tenha uma idéia positiva de si 

próprio e para que este faça parte de um grupo tido como melhor que os demais em 

determinados aspectos (Tajfel, 1982, Scandroglio et al., 2008).  

Da mesma maneira que esta melhora do status auto-atribuído pode ser atingida 

devido a sucessivas e tendenciosas valorizações do grupo com o qual se identifica, pode 

também ser buscada uma via de valorização relativa do próprio grupo ao se depreciar as 

outras categorias sociais (Tajfel, 1982). Pereira (2002) aponta, como uma evidência dessa 

relação entre autoconceito e depreciação do exogrupo, a tendência de se avaliar os outros de 

forma mais negativa quando se tem a auto-imagem ameaçada, sendo, como o autor afirma, 

um recurso de auto-afirmação a adoção de padrões comportamentais preconceituosos.   

Brewer (1999) argumenta que o favorecimento do endogrupo e a depreciação do 

exogrupo não são processos necessariamente relacionados de maneira recíproca. Segundo a 

autora, uma atitude positiva em relação ao endogrupo não precisa vir acompanhada de uma 
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negativa em relação aos exogrupos, sendo que esta pode ser de indiferença, ou mesmo 

positiva, desde que se mantenha a distintividade do próprio grupo.  

A tendência de avaliar diferentemente ações de exemplares de endogrupos ou 

exogrupos é refletida até mesmo no modo como são relatados os eventos relacionados a 

estes (Pereira, 2002). Esse fenômeno é conhecido como viés lingüístico intergrupal e 

consiste na influência do pertencimento ou não a um grupo no grau de abstração com o qual 

são descritas ações realizadas por estes grupos. A tendência ocorre na seguinte direção: 

ações favoráveis realizadas pelo endogrupo e desfavoráveis realizadas pelo exogrupo 

tendem a ser descritas com um maior grau de abstração, indicando uma preferência por 

atribuir a causa da ação a características do grupo. Do mesmo modo, ações condenáveis 

realizadas pelo endogrupo e louváveis  realizadas pelo exogrupo tendem a ser avaliadas com 

um menor grau de avaliação, indicando uma atribuição individual às causas da ação (Maas, 

Salvi, Arcuri & Semin, 1989).    

2.5 – O conteúdo dos estereótipos  

O conteúdo do estereótipo inclui as características que se supõem compartilhadas 

pelos membros do grupo, como a falta de inteligência dos portugueses ou a avareza dos 

judeus, tomando como exemplo a cultura brasileira (Pereira, 2002).  

Dentre as características associadas aos alvos dos estereótipos no momento de sua 

ativação, seria razoável supor que, em se tratando de alguns grupos sociais, emergiriam 

também suposições acerca do domínio de conhecimento (domain knowledge) do grupo alvo, 

ou seja, expectativas a respeito de seu saber e áreas conhecidas por seus membros. Domínio 

de conhecimento é definido por Lawless e Kulikowich (2006) como toda a informação que 

uma pessoa possui relacionada a um campo particular de estudo. Lawless e Kulikowich 

(2006) comentam ainda que esse domínio pode incluir um conhecimento declarativo, 

enfocando informações conceituais (a respeito de o que é algo), um conhecimento 

procedimental, tratando-se de habilidades (diretrizes sobre como se fazer algo) ou um 
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conhecimento condicional ou explicativo (que explica o porquê de algo).  

Aqui, pretende-se ampliar esse conceito, considerando o domínio de conhecimento 

englobando não apenas informações sobre um campo formal de conhecimentos, como 

biologia, física ou matemática, mas também conhecimentos acerca de temas cotidianos a 

respeito de um determinado esporte, programa televisivo, objeto de hobbie etc.  

Considerando-se, assim, a existência provável de teorias implícitas (McConnell, 

2001) atinente ao domínio de conhecimentos presumivelmente presente em membros de um 

determinado grupo, pode-se supor que tais crenças a respeito do que alguém deve saber, visto 

que faz parte de uma dada categoria social, esteja incluída no estereótipo da mesma categoria, 

sendo sujeitas à ativação depois de categorizado o alvo. Desse modo, ao se deparar com 

alguém identificado como um exemplar da categoria de “torcedor do Botafogo”, por exemplo, 

é de se supor que aquele exemplar tenha conhecimentos, pelo menos básicos, sobre futebol, 

conquistas de títulos e situação atual de seu time e mesmo dos times rivais. Uma vez ativado e 

aplicado o estereótipo, a informação dada por esse membro no tocante a uma determinada 

situação do Botafogo em um campeonato de futebol teria, então, uma credibilidade maior do 

que se esse exemplar não tivesse sido identificado como pertencente a essa categoria. 

Igualmente, uma informação como essa, fornecida por alguém que faça parte de um grupo 

estereotipicamente ignorante no assunto, como uma mulher australiana, por exemplo, não 

contaria com uma boa credibilidade. 

Um conceito que pode servir de apoio a essa suposição é o de ameaça dos 

estereótipos, que prevê uma diminuição no rendimento de determinadas tarefas, desde que a 

pessoa, diante de uma ativação do estereótipo pertinente, identifique-se com uma determinada 

categoria social estereotipicamente inepta em relação aos conteúdos diretamente envolvidos 

na realização adequada dessas tarefas (Steele, 1997; Pereira, 2004 e Hess & Statham, 2004). 

Essa redução no desempenho depende do reconhecimento de que uma capacidade faça parte 

do estereótipo negativo de um grupo, levando a crer que os estereótipos de um grupo contêm 



 27 

também informações a respeito do que os membros desse grupo conhecem ou desconhecem, 

apoiando a idéia de que o domínio de conhecimento faça parte das expectativas que se tem a 

respeito de alguém pelo fato deste fazer parte de um grupo social. Steele (1997) aponta ainda 

como essencial à teoria da ameaça dos estereótipos, o conceito de identificação com o 

domínio. Essa identificação com o domínio prevê que o autoconceito de alguém inclui 

informações relativas à sua afinidade com uma determinada área de conhecimento e ou 

habilidade (Steele, 1997). Como essa identificação é afetada pelo estereótipo em uma situação 

de ameaça, existiria, provavelmente, uma expectativa concernente à competência de um 

determinado grupo social em um domínio específico.    

2.6 – Quando crenças colidem: a construção da dúvida  

Ao equiparar uma crença a uma sentença considerada verdadeira no sistema 

cognitivo, sugere-se que o processo mental, a partir do qual se classifica uma determinada 

sentença como verdadeira ou como falsa, seja o mesmo por meio do qual se constroem, no 

sistema cognitivo, crenças e seus sistemas (Gilbert, 1991).  

O processo cognitivo de se atribuir credibilidade ou dúvida a uma sentença percebida 

é bastante complexo e multideterminado, envolvendo a geração e validação de hipóteses e 

adequação a um critério, dependendo da capacidade, motivação e disponibilidade de regras 

inferenciais (Kruglansky, 1989). Ferreira, Marques, Sherman. & Sherman (2006) propõem um 

modelo de duplo processamento quando um julgamento é exigido em situação de incerteza. 

Numa situação em que não se tem informações suficientes para fazer um julgamento com 

certeza, duas possibilidades de conclusão são possíveis: a conclusão racional baseada em 

regras e a conclusão heurística intuitiva. A primeira baseia-se em regras inferenciais, 

simbolicamente representadas e estruturadas logicamente.  Sua operação envolve a aplicação 

deliberada de regras, colocadas em ação estrategicamente de acordo com os objetivos 

pessoais. A ativação desse tipo de conclusão depende da aplicabilidade de uma regra abstrata, 

além da disponibilidade de recursos cognitivos e motivação de quem julga.  



 28 

A segunda forma de conclusão, a heurística, baseia-se em princípios simplificadores, 

como similaridade e contigüidade, operando intuitivamente, propiciando que um processo 

autônomo e incontrolável resulte no surgimento da resposta na consciência. Sua ativação 

depende apenas de uma pista apropriada para disparar a conclusão heurística (Ferreira & cols., 

2006).   

Dificilmente, um desses processos atua sozinho. Em geral, toda conclusão é fruto de 

uma associação entre eles, ou seja, em uma situação de incerteza, a maioria, se não todos os 

julgamentos, são simultaneamente influenciados por processos heurísticos e processos 

baseados em regras conscientes.  

Como visto anteriormente, acredita-se em uma proposição quando o significado 

desta é representado, codificado ou simbolizado no sistema mental, sendo essa representação 

simbólica tratada como verdadeira. Gilbert (1991) propõe ainda um modelo de processamento 

da informação imediatamente percebida, baseando-se na filosofia de Espinosa. Este modelo 

caracteriza-se pela tese de que acreditar em uma sentença é uma operação que 

invariavelmente acompanha a compreensão da mesma.  Assim, de acordo com esse autor, 

uma sentença verbal, se compreendida, é imediatamente classificada pelo percebedor como 

verdade em sua memória, sendo analisada a respeito dessa veracidade apenas se houver 

motivação e recursos cognitivos para tal. Nesse caso, apenas se o indivíduo, posteriormente, 

descobrir que a sentença recém-percebida entra em conflito com alguma crença anterior mais 

estável, poderá mudar de idéia e classificá-la como falsa.  

O status de verdade está, ao menos, implicitamente, incluso em qualquer proposição 

compreendida, sendo que a não-disponibilidade de recursos cognitivos ou a impossibilidade 

de comparação com crenças anteriores tende a manter uma sentença compreendida 

considerada como verdadeira pelo aparelho cognitivo. Sendo os recursos cognitivos limitados, 

não-raro a informação recebida passa a ser guardada na memória sem crítica alguma, 

mantendo a informação classificada como verdadeira. A indisponibilidade de crenças 
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anteriores que dizem respeito à informação apresentada também pode resultar em uma 

classificação da informação como verdadeira.  

Portanto, ao contrário da crença na veracidade, a dúvida é ativamente construída 

após a compreensão, por incompatibilidade com crenças anteriores. É preciso uma motivação 

que direcione recursos cognitivos para a análise da informação e um conhecimento prévio 

incompatível com a nova informação para que esta seja classificada como falsa (Gilbert, 

1991).  

Tendo esse modelo de processamento da informação em conta, a falta de 

credibilidade de um estereótipo, ou seja, sua não-identificação com o domínio de 

conhecimento em questão, aplicado à pessoa que proferisse a informação percebida e 

compreendida poderia tornar esse enunciado incompatível com a verdade ou, pelo menos, 

produzir, nessa avaliação, um viés em direção à duvida. Se uma crença de que homens 

entendem pouco sobre cosméticos, por exemplo, fizer parte do estereótipo compartilhado 

socialmente referente ao domínio de conhecimento dos homens, uma informação dada por um 

homem a respeito desse assunto poderia ser analisada como possivelmente falsa.  

Assim, a confiabilidade da fonte pode ser de muita importância para o julgamento da 

sentença, uma vez que uma informação passada por uma fonte confiável tem mais chance de 

ser vista como verdadeira (Fragale & Heath, 2004). Sendo a fonte desconhecida do sujeito, 

sua credibilidade (em se tratando de um indivíduo) pode ser inferida apenas a partir das 

categorias sociais a que pertence e dos estereótipos atribuídos à categoria pelo percebedor da 

afirmação, uma vez que os estereótipos têm seu maior impacto quando o percebedor não 

conhece o alvo pessoalmente (Pittinsky e Col., 2000). Nesse caso, o estereótipo apresentar-se-

ia como uma crença anterior, conflitante com a afirmação apresentada.  

As teorias implícitas concernentes ao domínio de conhecimento dos membros de um 

grupo social integrariam, então, o estereótipo desse grupo. Deste modo, é possível que o 

estereótipo, enquanto mediador cognitivo, ofereça um viés na análise da veracidade de 
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proposições que digam respeito a domínios estereotipicamente desconhecidos pelos 

exemplares do grupo em questão.    

 

2.7 Crenças compartilhadas sobre o domínio de conhecimento relativo à idade e gênero   

As categorias estereotipadas escolhidas para fazer parte do estudo aqui proposto 

pertencem a dois eixos: da idade e do gênero.  

Com relação ao eixo da idade, serão estudados os estereótipos dos adolescentes e dos 

idosos, mais especificamente ao domínio de conhecimento atribuído a tais categorias. No 

tocante ao eixo do gênero, serão examinados os estereótipos de mulheres e homens, também, 

no que diz respeito ao domínio de conhecimento atribuído a cada categoria.  

Essas categorias foram escolhidas devido à potência com que se impõem à percepção 

de um determinado exemplar. Schneider (1996) afirma que, diante de vários estereótipos em 

um só exemplar, este tende a ser primariamente categorizado em relação à sua idade, gênero e 

raça por serem “naturais” (possuído por todos), além de imediatamente perceptíveis dada a 

sua apresentação óbvia. Bodenhausen (1998) comenta, ainda, que, em um determinado 

contexto de motivação do percebedor, as categorias mais relevantes, nesse contexto, 

influenciariam mais em qualquer tomada de decisão.  

Ademais, as categorias escolhidas foram bastante utilizadas em estudos atinentes à 

ameaça dos estereótipos (Steele, 1995; Pereira, 2004; Hess & Statham, 2004) ou de 

julgamento a respeito de competências (Walsh e Col. 1999; Pittinsky, 2000; Stein, 2002), 

fornecendo desde já pistas sobre o que se supõe que seja dominado por essas categorias em 

termos de conhecimentos, além de fornecer informações concernentes aos domínios em que 

as citadas categorias são consideradas inábeis ou inaptas.  

Em relação ao gênero, pode-se citar, como pistas para uma inferência a respeito dos 

domínios de conhecimento, a pesquisa realizada por Furnham e Farragher (2000), que 



 31 

analisou anúncios comerciais de televisão na Austrália e na Nova Zelândia e obteve como 

conclusão uma presença significativamente maior em ambos os países de homens em 

comerciais de automóveis e temas afins do que a presença de mulheres. O contrário ocorreu 

em relação aos comerciais voltados para o cuidado com o corpo, em que a presença de 

mulheres foi significativamente maior que a presença de homens.  

Essa discrepância pode sugerir que a credibilidade de mulheres para produtos 

automobilísticos seja menor que a dos homens, assim como a credibilidade dos homens para 

anunciar produtos de cuidado com o corpo seja menor que a das mulheres.  

Em relação à idade, Ryan, Jin, Anas e Luh (2004) documentaram crenças negativas a 

respeito dos idosos que incluíam uma incapacidade de aprender coisas novas. Provavelmente, 

domínios que tiveram uma grande projeção nos últimos 10 anos, como a informática e a 

internet, por exemplo, estariam incluídos no estereótipo de idoso como um domínio ausente 

para essa categoria.   

2.8 - Caracterização do Objeto de Estudo  

A pesquisa aqui relatada relaciona-se com a tarefa de julgamento de enunciados 

afirmativos enquanto verdadeiros ou falsos e o viés sofrido quando esse julgamento é 

mediado pelos estereótipos de diferentes grupos sociais. Assim, é possível formular a 

seguinte questão: a avaliação da veracidade de um dado enunciado é influenciada pela 

categoria social de quem o enuncia? Aliadas a essa questão, outras perguntas secundárias 

são formuladas a respeito do tema a ponto de esclarecer questões mais específicas.  

Uma afirmação tende a ser avaliada como falsa se aquele que afirma faz parte de 

um grupo social estereotipicamente ignorante a respeito do assunto no qual se insere a 

afirmação?  

Uma vez que o grupo ao qual o participante pertence tende a ser favorecido na 

avaliação, o pertencimento do participante ao grupo social de quem afirmou favorece um 
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viés em direção a considerar a afirmação confiável?  

Sendo a categoria social do alvo deduzida pelo participante de diferentes formas, a 

forma de apresentação do estereótipo de quem afirma um enunciado influencia a avaliação 

do mesmo? Se sim, um estereótipo ativado a partir de uma apresentação pictórica da 

categoria é mais ou menos influente que o mesmo estereótipo ativado pela apresentação 

simplesmente semântica da mesma categoria?  

Ao avaliar uma proposição pertencente a um domínio dita por alguém 

estereotipicamente ignorante nesse domínio, o participante demora mais para fazer o 

julgamento e decidir sobre aquela proposição? 

2.9 - Objetivos  

2.9.1 - Objetivo Geral  

O presente estudo tem como objetivo geral investigar a influência do julgamento 

social, por meio da mediação do estereótipo, no processamento cognitivo de enunciados 

afirmativos ao julgar a veracidade do mesmo.    

 

2.9.2 - Objetivos Específicos  

Verificar se a classificação de uma sentença em seu grau de credibilidade sofre 

alguma influência do grupo social que enuncia a sentença, baseada na credibilidade desse 

grupo em relação ao domínio de conhecimento enunciado.  

Observar se o pertencimento ou não ao grupo por parte do participante causa um 

viés na direção de considerar o enunciado dado como confiável.  

Determinar a influência que a forma de apresentação da categoria (por imagem e 

descrição ou por descrição sem imagem) exerce na força com a qual se dá o julgamento da 

veracidade do enunciado dado.  



 33 

Comparar o tempo de decisão a respeito da credibilidade do enunciado, quando o 

emissor não é identificado e quando for demonstrado um exemplar estereotipicamente 

ignorante no assunto em questão. 

2.10 - Modelo Teórico  

A pesquisa aqui relatada insere-se em um modelo explicativo experimental, 

visando estabelecer uma relação de influência causal entre as variáveis descritas a seguir:  

Identificação do emissor do enunciado enquanto membro de uma determinada 

categoria social (ativação do estereótipo). Esta é uma variável a ser manipulada pelo 

experimento, ou seja, a variável independente. Trata-se de uma variável categórica com três 

possibilidades de variação. A identificação do emissor, enquanto membro de uma categoria 

desqualificada (variável independente), é medida em três condições:  

 Ausência: o emissor não é identificado.  

 Presença descrita: o emissor é identificado apenas por rótulos escritos.  

 Presença descrita e pictórica: o emissor é identificado com rótulos 

escritos e uma fotografia.  

Faixa etária do personagem que profere a afirmação. Trata-se de uma variável 

independente categórica que admite duas possibilidades de variação: adolescente e idoso.  

Gênero do personagem que profere a afirmação. Trata-se de uma variável 

independente categórica que obviamente admite duas possibilidades de variação.  

Assunto do qual trata a afirmação. Esta é uma variável independente categórica 

que admite quatro possibilidades de variação: Mecânica de Automóveis, Cosméticos, 

Tradições Culturais e Informática.  

Condição do participante em relação ao gênero do personagem avaliado. 

Trata-se de uma variável independente categórica, que admite duas possibilidades: 
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“endogrupo” e “exogrupo”.  

Grau de credibilidade atribuído pelo participante à informação contida no 

enunciado afirmativo. Esta é a variável contínua registrada na sua variação, ou seja, a 

variável dependente. O grau de credibilidade a ser atribuído ao enunciado sofre variação 

dentro de uma escala de 11 pontos, onde “0” significa “duvido” e “10” significa “acredito”, 

sendo, portanto, uma variável de grandeza escalar.  

Tempo de resposta do participante ao decidir sobre a credibilidade do 

enunciado. Esta é uma variável dependente contínua a ser mensurada em sua variação.  

A presença da variável independente “identificação do emissor” causaria um viés 

na variável dependente “grau de credibilidade atribuído”, ausente quando a primeira 

variável estiver indisponível. A relação entre as variáveis pode ser observada graficamente 

na figura 1: 

 

 

 

 

   

  Figura 1: Diagrama esquemático relacionando a identificação do emissor com a avaliação do enunciado 

afirmativo. 

2.11 - Hipóteses  

A partir do que já foi produzido em publicações a respeito deste tema, foi possível 

levantar as seguintes hipóteses a serem testadas:  

i) Haverá uma diferença na avaliação das sentenças afirmativas quando o emissor 

for identificado em relação à avaliação das mesmas sentenças quando forem desconhecidos 

o gênero e a faixa etária do emissor. 

Emissor não 
identificado 

Avaliação da 
sentença: grau 
de credibilidade 
igual a “x”  Enunciado afirmativo 

Emissor identificado: 
o gênero e a faixa 
etária são 
conhecidos pelo 
participante. 

Avaliação da 
sentença: grau 
de credibilidade 
diferente de “x” 

Enunciado afirmativo 
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ii) Os enunciados que forem considerados pertencentes a um assunto 

estereotipicamente ausente do domínio de conhecimento de uma categoria social, quando 

apresentados como ditas por um exemplar dessa categoria, tenderão a ser classificados como 

falsos mais freqüentemente e/ou intensamente do que as mesmas sentenças simplesmente 

apresentadas, sem identificação de quem as havia afirmado. Essa hipótese reflete a 

tendência dos sujeitos de julgar uma situação de modo a confirmar o que este espera 

(estereótipo) da categoria em questão (Pereira, 2002).  

iii) Uma vez que existe na literatura uma conhecida tendência de se favorecer, no 

julgamento social, a categoria à qual se pertence (Tajfel, 1982; Pereira, 2002), os 

enunciados que forem apresentados, como ditos pelo exemplar de um grupo ao qual o 

participante se identifique, deverão ser mais frequentemente e ou intensamente classificados 

como verdadeiros do que quando ditos por um exemplar de outro grupo ou quando o gênero 

é desconhecido, demonstrando o favorecimento do endogrupo.  

iv) A representação dos grupos sociais, ativada por meio de fotos e rótulo verbal, 

favorecerá um viés mais significativo no julgamento da veracidade de um enunciado 

afirmativo relevante (estereotípico) do que quando ativados apenas por rótulos escritos.  

v) O tempo de resposta será maior ao se avaliar sentenças de um domínio 

estereotípico em relação a quem as declara. O tempo de resposta será menor ao se avaliar 

sentenças onde se omite o emissor. 
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3 - MÉTODO  

O presente estudo adotou um delineamento experimental misto que levou em 

consideração quatro variáveis independentes, sendo uma de medidas independentes e três de 

medidas repetidas, mensurando sua influência em duas variáveis dependentes. Trata-se de 

um desenho 3 x 2 x 2 x 4, de acordo com o quadro 1:  

 Variável Possibilidades da variável 

 

3 

 

Identificação do emissor.  

(Medidas Independentes). 

Sem identificação 

Identificado (gênero e faixa etária) por texto 

Identificado por texto e foto. 

 

2 

Faixa etária do emissor. 

(Medidas Repetidas) 

Adolescente 

Idoso 

 

2 

Gênero do emissor. 

(Medidas Repetidas) 

Homem 

Mulher 

 

 

4 

Domínio do enunciado. 

(Medidas Repetidas) 

Cosméticos 

Mecânica de Automóveis 

Informática 

Tradições culturais 

             Quadro 1 – Identificação das variáveis independentes e suas possibilidades de variação  

A metodologia experimental mostra-se adequada, uma vez que se deseja obter 

conclusões de natureza causal-explicativas, sendo para isso necessário que se manipulem 

diferentes condições e que se isolem as variáveis indesejadas.  

O experimento examinará a credibilidade atribuída a um enunciado quando este é 

exposto por quatro categorias sociais distintas que combinam os seguintes eixos: gênero 

(homem e mulher) e faixa etária (adulto e idoso).    

 

3.1 - Participantes  
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O experimento contou com 90 participantes, alocados homogeneamente em função 

do gênero. Os participantes investigados possuíam idade variada e eram estudantes 

universitários, sendo que, então, a unidade de análise compreenderá a faixa etária de 

adultos, uma vez que estes contam com uma visão de exogrupo a respeito das categorias 

etárias adotadas (adolescente e idoso) e de endogrupo ou exogrupo em relação ao gênero. 

Estarão divididos em três condições (30 pessoas aleatoriamente designadas para cada 

condição). A faixa etária escolhida para fazer parte da unidade de análise conta com a 

desvantagem de não oferecer dados de exogrupo para o estereótipo de idade, mas foi 

escolhida por oferecer uma maior probabilidade de se submeter ao instrumento.  

3.2 - Instrumento  

Com a finalidade de permitir a mensuração do tempo de resposta, o procedimento 

experimental foi realizado por meio de um computador. Aos participantes foram 

apresentados 16 enunciados afirmativos, tendo sido solicitado que julgassem o quanto eles 

acreditavam nestes, marcando uma escala de 11 pontos (0 a 10). Os enunciados foram 

apresentados na tela, um de cada vez e versavam sobre 4 assuntos referentes aos domínios 

estereotípicos para cada grupo social estudado. Os grupos são homens, mulheres, idosos e 

adolescentes. Os assuntos encontram-se listados na variável “Domínio do enunciado”, 

descrita anteriormente, cada um correspondendo ao estereótipo de um dos grupos.  

 Na condição reservada ao grupo controle, o enunciado foi apresentado 

acompanhado por uma imagem neutra (uma impressão digital) e uma identificação neutra 

(participante 1, por exemplo), juntamente com a escala de credibilidade a ser assinalada. Na 

primeira  condição experimental, o enunciado foi acompanhado por um rótulo que permitiu 

identificar gênero e faixa etária de quem teria dito aquela frase, além da mesma escala e 

mesma imagem neutra.  Finalmente, a segunda condição experimental apresentava o 

enunciado e o rótulo, acrescidos de uma fotografia correspondente ao rótulo.  

A imagem neutra e a identificação neutra foram inseridas (ao invés de simplesmente 
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não apresentar nada) para manter, na condição controle e nas condições experimentais, a 

mesma quantidade de itens na tela, de modo que a variedade de estímulos apresentados fosse 

equivalente. Caso a quantidade de estímulos fosse diferente, seria impossível determinar se a 

variação no tempo de resposta não se deveu unicamente a uma quantidade maior de 

elementos para olhar.  

Quando uma tela é carregada no instrumento, a imagem e o rótulo (em todas as 

condições) aparecem primeiro, seguidos do enunciado e da escala que aparecem cinco 

segundos depois. Esse cuidado foi tomado para evitar que o participante simplesmente lesse 

o enunciado, ignorando a imagem e a identificação do autor do enunciado.  

Foram apresentados quatro personagens fictícios, cada um associado a quatro 

enunciados, um relativo a cada assunto, de modo que os quatro personagens emissores foram 

apresentados associados aos quatro domínios. Esses personagens fictícios representavam 

exemplares dos quatro grupos sociais avaliados, ou seja, um adolescente, uma adolescente, 

um idoso e uma idosa. Desse modo, para os dois grupos com personagens associados aos 

enunciados cada personagem fez duas afirmações de domínios estereotípicos e duas de 

domínio neutro.  

Por exemplo, a mulher idosa proferiu um enunciado sobre mecânica de automóveis 

(estereotípico para o sexo feminino), um sobre cosméticos (neutro), um sobre tradições 

culturais (neutro) e um sobre informática (estereotípico de idoso). Seguindo essa mesma 

linha, a cada um dos quatro domínios corresponderam dois emissores estereotípicos e dois 

neutros. O domínio cosmético, por exemplo, foi abordado por um adolescente e por um idoso 

(estereotípico, por serem homens) e por uma adolescente e uma idosa (neutro, por serem 

mulheres).  

O domínio é, aqui, considerado neutro se não for diretamente estereotípico, o que 

não significa que seja desvinculado ao estereótipo. O tema “cosméticos”, por exemplo, 

poderia ser considerado como estereotípico de mulheres, ou mesmo de mulheres 
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adolescentes, como relatado no estudo piloto 1 por alguns participantes, mas apenas será 

levada em conta, a princípio, sua relação de assunto supostamente atípico para alguém do 

sexo masculino, sendo considerado neutro para as mulheres. Assim, no escopo deste estudo, 

importa pouco se os participantes consideram que os adolescentes entendem muito de 

informática, mas sim que idosos entendem pouco. O que se buscou detectar, no presente 

estudo, foi a influência da identificação do estereótipo como ignorante em determinado 

assunto, não o inverso. Certamente, não foram desprezados resultados que indiquem uma 

diferença notável entre a avaliação das frases de cosméticos ditas por mulheres e as mesmas 

frases ditas sem identificação, porém esta tendência deve ser interpretada como um resultado 

acidental.  

Inicialmente, havia algumas preocupações concernentes ao instrumento que 

poderiam prejudicar as conclusões obtidas. Primeiro, haveria o risco de o participante 

realmente conhecer aquele assunto e poder determinar, sem pistas sociais, se acreditava ou 

não no enunciado. Segundo, haveria o risco de o enunciado ser formulado de forma tão 

técnica e a respeito de um subtema tão inacessível que o emissor, pertencente a qualquer dos 

grupos, fosse considerado um expert, o que levaria o participante imediatamente a concordar 

com o enunciado.  

Ademais, o verdadeiro objetivo do experimento, oculto nas instruções, poderia ser 

deduzido pelos participantes, o que poderia prejudicar o julgamento destes.  

Certas atitudes foram tomadas a respeito dessas possíveis falhas tanto para 

minimizar a probabilidade de ocorrerem como para amenizar seus efeitos, caso ocorressem. 

Algumas dessas atitudes consistiram na adição direta de novos elementos ao instrumento; 

enquanto outras, em um refinamento do processo de escolha dos enunciados, o que 

envolveu alguns estudos piloto.   

Na apresentação do instrumento, foram expostos aos participantes os temas dos 

enunciados, informando que nenhum emissor é profissional em nenhuma das áreas. Essa 
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apresentação foi adicionada para diminuir a probabilidade de se considerar o emissor um 

expert.  

Após as frases serem apresentadas e julgadas, foi pedido a cada participante que 

assinalasse, em uma escala de 11 pontos, seu conhecimento anterior relativo a cada tema. 

Essa pontuação foi utilizada como covariável na análise estatística, observando como esta 

interage com as avaliações dos enunciados. A influência de conhecimentos anteriores não é, 

com essa medida, sufocada, mas pode-se inferir sua influência nos resultados.  

Depois dessa avaliação, foi perguntado ao participante o objetivo do experimento de 

forma aberta (o participante escreve sua resposta). Esse procedimento serviu para determinar 

a facilidade em se deduzir o verdadeiro objetivo do experimento. Se fosse excessivamente 

fácil, algo no procedimento deveria ser mudado. Se não, a dedução (correta ou não) iria se 

tornar, também, uma covariável com duas possibilidades.  

Como exposto anteriormente, a construção do instrumento contou com algumas 

fases preliminares. Inicialmente, foi necessário determinar se os domínios estavam 

adequados, isto é, se eram identificados como ausentes do repertório de cada categoria. Além 

disso, seria oportuno determinar um subdomínio que não fosse nem banal demais, 

aumentando a probabilidade do participante conhecer sobre ele, nem muito profissional, de 

modo que só especialistas saberiam da informação, assim, prejudicando o julgamento do 

emissor. Para tanto, foi idealizado o primeiro estudo piloto.    

 

3.2.1 - Estudo Piloto 1  

Foi realizado, como estudo piloto, um levantamento a respeito dos quatro domínios 

propostos a partir de quatro pequenos questionários (ver anexo 1), um para cada domínio em 

questão, com o objetivo de verificar a adequação desses domínios aos grupos sociais 

estudados, enquanto ausentes do repertório desses grupos e de fornecer dados para a 
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confecção do instrumento a ser usado para o experimento. Os domínios estão associados aos 

grupos segundo o quadro 2:    

Categoria Domínio  estereotípico 

Idosos Informática 

Adolescentes Tradições culturais 

Homens Cosméticos 

Mulheres Mecânica de automóveis 

                  Quadro 2 – Identificação dos domínios supostamente ausentes no repertório de cada grupo.    

 Nesse levantamento, que envolveu 52 participantes de ambos os sexos, o 

instrumento contou com quatro questões abertas e duas fechadas. Nas questões abertas, foi 

apresentado o nome do domínio e, em seguida, solicitou-se que fosse descrito o perfil de 

alguém que mantivesse uma relação próxima com esse domínio, incluindo faixa etária e 

sexo, além de comentar essa escolha. As questões fechadas estabeleceram subdomínios e 

procuraram determinar o quanto cada subdomínio era acessível ao público leigo. A 

preferência ao se confeccionar o instrumento final foi em excluir tanto o subdomínio mais 

acessível, para evitar que o participante conhecesse algo sobre ele, quanto o menos acessível, 

para evitar que os personagens do instrumento soassem como profissionais da área. Assim, 

os subdomínios menos citados foram escolhidos como preferenciais.  

Os subdomínios escolhidos foram os seguintes:  

 Hardware (peças e componentes), como subdomínio da informática.  

 Maquiagem, como subdomínio de cosméticos.  

 Funcionamento do motor, como subdomínio de mecânica de automóveis.  

 Culinária típica, como subdomínio de tradições culturais.  

O domínio de tradições culturais, no entanto, teve seu subdomínio um pouco 

alterado, de “culinária típica” para “tradições relativas à alimentação” (como tabus 
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alimentares e costumes à mesa), uma vez que havia uma forte possibilidade de identificar a 

culinária como domínio ausente nos homens, interferindo em mais de uma categoria ao 

mesmo tempo. Se fosse mantida a culinária, seria difícil determinar se um viés no julgamento 

do homem adolescente teria ocorrido devido a ele ser homem ou a ele ser adolescente.  

Quanto à não-identificação do domínio com o estereótipo, a questão aberta, que 

pedia um perfil de alguém bastante relacionado com aquele assunto, obteve 100% dos perfis 

descritos válidos, excluindo a categoria correspondente. Assim, dos 14 perfis relatados como 

tendo uma forte relação com a informática, nenhum falava de uma faixa etária acima dos 50 

anos. Do mesmo modo, os 10 perfis relacionados a cosméticos traziam uma mulher, assim 

como os 10 perfis sobre mecânica traziam perfis masculinos e todos os 12 perfis traçados de 

pessoas que teriam uma forte relação com tradições culturais traziam adultos ou idosos, 

excluindo adolescentes.  

É importante, no entanto, salientar o rigor adotado neste estudo piloto em relação às 

questões que eram consideradas válidas. Apenas as respostas que forneciam uma resposta 

restritiva foram consideradas como válidas. Respostas exageradamente amplas, como, por 

exemplo, “qualquer idade e qualquer sexo”, foram descartadas. Deste modo, apenas uma 

resposta que definia um sexo e uma faixa etária (faixa que podia ser mais ou menos  ampla, 

mas precisava ser definida) foi considerada.  

Ainda assim, respostas exageradamente amplas, que obviamente incluíam o 

domínio no estereótipo em questão, não foram tão freqüentes. Apenas três dos perfis sobre 

cosméticos incluíram homens e dois dos perfis sobre tradições culturais incluíram 

adolescentes. Como incluíram todos os sexos e todas as idades, foram alocadas nessa 

categoria.  

Esse resultado permitiu que se continuasse considerando esses assuntos como 

estereotipicamente ausentes do repertório de cada grupo correspondente a ser pesquisado, 

conforme descrito no quadro 2, além de fornecer uma lista útil de subdomínios que serviram 
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como base para a confecção das 16 afirmações usadas no instrumento.    

3.2.2 - Estudo piloto 2  

O segundo estudo piloto teve como objetivo selecionar as fotos a serem utilizadas 

como representantes dos quatro emissores personagens do experimento. Para tanto, foram 

selecionadas de sites de conteúdo livre da internet 20 imagens de pessoas, sendo cinco de 

cada grupo. Já durante essa seleção, tentou-se eliminar qualquer influência da etnia do 

emissor, sendo, então, eliminadas fotografias de pessoas negras, indígenas, asiáticas e ou 

com traços muito exóticos. Adereços incomuns (turbante, roupas exóticas etc.) também 

foram evitados, assim como a presença de pêlos faciais.  

As 20 fotografias foram tratadas por computador para ter tamanho e resolução 

iguais e só então submetidas a seis juízes para julgá-las a respeito da simpatia (julgando se a 

pessoa era “muito simpática”, “simpática”, “pouco simpática” ou “antipática”), da 

correspondência à faixa etária (julgando entre “criança”, “adolescente”, “adulta” ou “idosa”) 

e da correspondência ao perfil de brasileira (julgando entre “certamente brasileira”, 

“provavelmente brasileira”, “possivelmente brasileira”, “talvez brasileira, mas atípica” e 

“certamente estrangeira”).  

Foram escolhidas quatro imagens, cada uma correspondendo a um estereótipo. As 

imagens foram utilizadas, como citado anteriormente, na segunda condição experimental. O 

modelo do questionário para o julgamento das fotos encontra-se no anexo 2 e as fotos podem 

ser vistas na figura 2.  
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Figura 2: Fotos escolhidas para representar os grupos sociais utilizados neste estudo. 

3.2.3 - Estudo piloto 3  

Com base nos resultados do primeiro estudo piloto, foram selecionadas 64 sentenças 

afirmativas, sendo 16 sobre cada um dos domínios selecionados. Os subdomínios obtidos 

através do estudo piloto 1 foram respeitados. Cada conjunto de 16 enunciados foi 

apresentado a um especialista no domínio correspondente para que fosse julgado o grau de 

banalidade da afirmação.  

Os especialistas foram um bacharel em ciências da computação, designado para 

avaliar as afirmativas a respeito de informática; uma antropóloga, indicada para julgar os 

enunciados sobre  tradições culturais; uma gerente de uma loja de cosméticos, escolhida 

para dar seu parecer sobre cosméticos; e um engenheiro mecânico de automação de uma 

fábrica de automóveis, designado para avaliar as afirmativas sobre mecânica de automóveis.  

Solicitou-se aos especialistas que avaliassem as várias afirmativas segundo a 

seguinte escala: “qualquer leigo sabe disso”, “a maioria dos leigos sabe disso”, “uma 

pequena parte dos leigos saberia disso”, “apenas leigos muito curiosos saberiam disso” e “só 

um profissional saberia disso”.  

As sentenças escolhidas encontravam-se preferencialmente no grupo da penúltima 

categoria. Se não houvesse quatro afirmações na penúltima categoria, era escolhida uma da 

última.  

Com este estudo piloto, procurou-se diminuir a probabilidade de o participante ter 

conhecimento do tema de que se trata a frase. As frases foram designadas aleatoriamente a 

cada personagem emissor, desse modo a cada personagem foi atribuída uma afirmação de 

cada domínio. Os enunciados selecionados através deste estudo e o emissor correspondente 

foram os seguintes:    

1 - Mecânica de automóveis:  
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“O compressor volumétrico atua empurrando ar no motor” – Homem idoso.  

“Todo carro deve ser capaz de arrancar numa rampa de 35°, completamente carregado 
na primeira marcha” – Homem adolescente.  

“O filtro de combustível precisa ser trocado entre 30 mil e 50 mil quilômetros” – 
Mulher idosa.    

“A água que refrigera o motor deve ter pH neutro: nem ácido nem básico” – Mulher 
adolescente.    

2 – Cosméticos:    
“Tons escuros de batom dão a ilusão de lábios menores” – Homem idoso.    

“Corretivos de tom levemente verde corrigem melhor olheiras e espinhas” – Homem 
adolescente.    

“Aplicar blush na altura das orelhas, puxando o pincel em direção às maçãs do rosto, 
dá a impressão de que o rosto é mais largo” – Mulher adolescente.    

“Antes de aplicar a maquiagem, é bom passar uma pedra de gelo, envolta em gaze, na 
pele, que ajuda a conservar o efeito” – Mulher Idosa.    

3 – Informática:    
“A configuração da BIOS interfere diretamente no desempenho do computador” – 
Mulher idosa.    

“Os discos rígidos IDE transmitem dados em paralelo” – Mulher adolescente.    

“A temperatura máxima que um processador Pentium 4 pode chegar sem queimar é 
mais ou menos 70ºC” – Homem idoso.    

“Alguns programas fazem baixar a temperatura do processador, mesmo com o 
computador ligado” – Homem adolescente.    

4 – Tradições culturais:    
“O brigadeiro é um doce inventado no Brasil, motivado pela falta de ovos” – Homem 
adolescente.    
“É costume, na mesa, receber o prato com a mão direita e devolver com a esquerda” – 
Homem idoso.    
“Serralha é o caldo da couve” – Mulher idosa.    

“É um costume comum em alguns lugares não permitir que a donzela passe o sal” – 
Mulher adolescente.  

 

3.2.4 - Pré-teste 

O instrumento foi confeccionado no formato descrito e testado em cinco 

participantes: dois em cada uma das condições experimentais e um na condição controle. Aos 

participantes foi pedido que falassem, em voz alta, tudo que pensassem no momento do teste. 

Esse relato foi gravado e serviu para operar algumas correções no instrumento.  
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A escala era de difícil compreensão, de modo que o “0” era interpretado como “não 

sei” ao invés de “sei que é falso”, como estava nas instruções. Por conta disso, foi adicionada 

uma tela de exemplo às instruções, com uma imagem de uma tela similar às do instrumento e 

assinalado na escala como interpretar os valores de cada extremidade. Além disso, a cada tela 

do instrumento, foi adicionado um feedback da resposta assinalada antes de sua confirmação. 

Assim, quando o participante marca “2”, por exemplo, aparece escrito na tela “acredito 20% | 

duvido 80%”.  

Também, foi excluída uma série de perguntas a respeito do quanto o participante 

aprendeu sobre cada tema. Os participantes tendiam a dizer que nada aprenderam, por não ter 

havido confirmação da adequação de suas respostas. As figuras 3, 4 e 5 ilustram a aparência 

do instrumento em cada condição.  

     

Figura 3: Exemplo de tela do instrumento na condição 1 (com foto e rótulo). 
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Figura 4: Exemplo de tela do instrumento na condição 2 (sem foto e com rótulo). 

 

Figura 5: Exemplo de tela do instrumento na condição controle (sem foto e sem rótulo). 

3.3 - Procedimento  

A coleta foi realizada em duas faculdades particulares, sendo uma delas localizada 

em Salvador e a outra em Vitória da Conquista, ambos municípios pertencentes ao estado da 
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Bahia. Os alunos escolhidos cursavam graduações diversas, sendo que houve uma exclusão 

intencional de alunos dos cursos de psicologia, ciências da computação, sistemas de 

informação e engenharia. Os primeiros por uma possível facilidade em descobrir o propósito 

do experimento e os outros porque o experimento trata de conhecimentos específicos 

estreitamente relacionados a estes cursos de graduação. 

Os alunos eram convidados pelo experimentador a participar de um estudo de 

psicologia. Cada participante era então conduzido a uma mesa afastada, onde era instruído a 

ler o termo de consentimento e assiná-lo se estivesse de acordo e a sortear uma ficha que 

indicava a sua condição experimental. Em seguida, respondia ao instrumento no computador 

de forma individualizada. 

Devido a dificuldades técnicas, não foi possível tornar aleatória a ordem de 

apresentação das 16 afirmações no próprio software. Para evitar qualquer viés advindo da 

ordem em que os enunciados eram apresentados, foram elaboradas 15 versões do 

instrumento para cada uma das condições, totalizando 45 versões. A ordem de apresentação 

das sentenças, fixas em cada versão, foi escolhida por meio de sorteio. Tanto a condição 

quanto a versão à qual o participante foi alocado, foram decididos aleatoriamente por um 

sorteio mecânico realizado logo antes do experimento propriamente dito começar e 

imediatamente após a assinatura do termo de consentimento.  
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4 - RESULTADOS E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS   

4.1 - Análises preliminares  

Os dados deste experimento, de natureza exclusivamente quantitativa, foram obtidos 

mediante a análise da resposta de 90 participantes, alocados em grupos de trinta, a uma das 

condições experimentais ou à condição controle. Dada a natureza comparativa do estudo, 

foram comparados os três grupos entre si. A comparação focalizou-se tanto na avaliação da 

credibilidade das sentenças quanto no tempo de resposta referente a essa avaliação.  

Assim, uma vez que se obteve a medida de duas variáveis dependentes contínuas (a 

avaliação da sentença variando de 0 a 11; e o tempo de resposta sem limites precisos de 

variação), relacionadas a cinco variáveis independentes categóricas (condição experimental, 

faixa etária do emissor, sexo do emissor, assunto abordado pela frase e sexo do participante), 

foi considerado como mais adequado o uso da análise de variância (ANOVA) para uma 

apreciação estatística dos dados, uma vez que esse tipo de análise permitiria realizar o 

tratamento de variáveis intervalares em grupos experimentais com mais de duas condições, 

assim como detectar as possíveis interações entre as variáveis independentes.  

As análises de variância de primeira ordem não obtiveram, como será observado mais 

adiante, significância estatística compatível com os padrões adotados na psicologia social, por 

isso não foi possível contar com medidas estatísticas que indicassem com um índice numérico 

alguma possibilidade de aceitação das hipóteses de trabalho, por conseguinte, a hipótese nula 

foi aceita com base nesta avaliação. Assim, a princípio, não parece existir nenhum efeito da 

introdução das categorias (condições experimentais) no julgamento da credibilidade das 

sentenças, ao serem observadas em geral. Em algumas situações específicas, entretanto, foi 

possível sugerir alguma influência da apresentação da categoria na tendência média das 

respostas e na coesão das mesmas entre os participantes. Além disso, algumas pequenas 

diferenças entre os grupos foram repetidas sistematicamente em diversas ocorrências nas 

avaliações dos enunciados. A análise inicialmente proposta teria pouca capacidade de 
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detecção desses eventos, fornecendo poucos recursos a uma interpretação mais pormenorizada 

dos dados. 

Em função desta dificuldade, optou-se por uma análise posterior, na qual foram 

identificados os intervalos de confiança de 95% para cada uma das 16 sentenças em separado. 

Tal análise permitiu examinar, mais detalhada e pormenorizadamente, algumas relações entre 

os dados que escaparam à análise inicial, fornecendo uma visão mais rica das relações entre o 

gênero do participante, as respostas quanto à credibilidade das sentenças e o tempo de reação 

em relação a cada uma das condições experimentais e ao grupo controle. 

O objetivo central do presente estudo foi de determinar se o domínio de conhecimento 

enunciado, presumido por uma categoria social, influencia a avaliação do grau de 

credibilidade de quem enuncia a sentença. Uma vez que se espera que a credibilidade esteja 

atrelada ao grau de conhecimento suposto como possuído pelo grupo, a análise focalizou as 

frases associadas ao seu domínio estereotípico, desta forma, foram analisados o domínio de 

conhecimento presumido dos homens em relação aos cosméticos, das mulheres no tocante à 

mecânica de automóveis, dos idosos relativamente à informática e dos adolescentes 

concernentemente às tradições culturais. 

Para investigar esse fator, foram agrupadas, nesta análise inicial, as questões 

estereotípicas para cada personagem emissor e comparadas as médias desses quatro 

agrupamentos em relação às três condições experimentais, a saber, o grupo controle e os dois 

grupos experimentais. Esta análise inicial foi complementada por uma outra, onde se tentou 

avaliar se o sexo do participante interferiu neste julgamento.  

 

4.1.1 - Homens e cosméticos  

Inicialmente, foram examinadas as frases sobre cosméticos proferidas por homens. 

Para tanto, agrupou-se os resultados das avaliações referentes às duas frases relevantes, 
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obtendo-se a média das avaliações em relação ao sexo do emissor. As frases em questão são 

as seguintes:  

“Tons escuros de batom dão a ilusão de lábios menores.” – Homem idoso.  

“Corretivos de tom levemente verde corrigem melhor olheiras e espinhas.” – Homem 

adolescente.  

A magnitude das diferenças entre as médias dos três grupos foi comparada através da 

análise de variância. Conforme observa-se na figura 6, a variação das médias entre os grupos 

não seguiu o padrão esperado (F(2,87) = 2,38, p < 0,79), uma vez que a hipótese 2 postulava 

que o grupo controle deveria apresentar um escore maior que os grupos experimentais, 

traduzindo a desconfiança em relação ao julgamento de homens apresentando enunciados 

sobre cosméticos. A diferença entre os dois grupos experimentais em que se identificava o 

emissor, no entanto, seguiu o padrão previsto pelas hipóteses de trabalho, uma vez que estas 

prevêem um julgamento mais intensamente baseado no estereótipo quando a categoria em 

questão for apresentada por fotografia. 

Ainda que não tenha sido detectada uma diferença significativa entre as médias das 

respostas através dos testes estatísticos aplicados, constatou-se que os valores médios 

seguiram padrões compatíveis com o que foi sugerido nas hipóteses de trabalho iniciais. 

Apesar de a diferença ser mínima entre o grupo com foto e o controle, uma repetição em 

várias situações desses padrões poderia ser indicativo de uma influência das variáveis 

investigadas, mesmo que o teste de hipóteses não aponte uma margem de segurança 

satisfatória para cada teste individualmente.
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Figura 6: Gráfico indicando a diferença no escore médio da avaliação das frases sobre cosméticos associadas a 

emissores do sexo masculino. 

Ao serem segmentados a partir do sexo do participante, os dados indicam uma 

distribuição entre o grupo com foto e o controle compatível com o que se esperava, levando-

se em conta a influência do pertencimento ao grupo, como pode ser visto na figura 7. 

Esperava-se um favorecimento dos participantes homens às sentenças ditas por exemplares da 

mesma categoria, enquanto que as participantes do sexo feminino provavelmente tenderiam a 

depreciar as frases quando informadas que os emissores eram homens.  
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Figura 7: Gráfico indicando a diferença no escore médio da avaliação das frases sobre cosméticos associadas a 

emissores do sexo masculino, segmentado a partir do sexo do participante. 

Esperava-se também que os homens, quando solicitados a julgar as sentenças 

proferidas por homens, nas circunstâncias em que tivessem sido alocados aos grupos 

experimentais, se posicionassem de forma mais favorável que as mulheres alocadas à mesma 

condição, o que demonstraria um favorecimento dos homens em relação ao seu próprio grupo, 

ou seja, que o endogrupo poderia funcionar como um fator de amortecimento frente ao 

impacto da estereotipia.  

Essa diferença intensifica-se no grupo sem a foto, em que a discrepância do escore 

aparece ampliada. No grupo controle, a diferença troca de sentido demonstrando que, ao 

analisar a frase por si só, as mulheres avaliaram mais positivamente que os homens.  

Embora não estatisticamente significativa, as mulheres participantes apresentaram 

uma redução do escore entre o grupo controle e os experimentais, ao contrário dos 

participantes homens que tenderam a avaliar melhor as frases quando era revelado que as 

mesmas foram ditas por homens do que os participantes do grupo controle que não tinham 
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informações sobre o emissor (F(2,84) = 0,932, p < 0,398). 

Quanto ao tempo de resposta, a diferença entre as médias é realmente pouca, de 

modo que a maior amplitude entre elas é de apenas 1,6 segundos F(2,87) = 0,383, p < 0,683. 

A condição 1 (com foto) obteve uma média de tempo ligeiramente maior, mas contava 

também com uma maior quantidade de informação (as fotos dos homens). A distribuição do 

tempo de resposta das respostas dos homens em relação a cosméticos pode ser vista na figura 

8. 

  

Figura 8: Gráfico indicando a diferença no tempo de resposta médio da avaliação das frases sobre cosméticos 

associadas a emissores do sexo masculino. 

Ao separar as respostas pelo sexo do participante, encontra-se uma pequena 

diferença no tempo de resposta F(2,84) = 0,256, p <0,936.  

A distribuição, como pode ser vista na figura 9, segue o mesmo padrão entre os 

grupos experimentais, mas destoa com relação ao grupo controle. 
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 Figura 9: Gráfico indicando a diferença no tempo de resposta médio da avaliação das frases sobre cosméticos 

associadas a emissores do sexo masculino, segmentado a partir do sexo do participante. 

As respostas das mulheres foram, em média, 2 segundos mais rápidas que a dos 

homens quando confrontadas com as frases a respeito de cosméticos sem indicação do 

emissor. Quando o emissor era identificado, entretanto, demoravam tanto quanto os homens. 

A maior demora por parte dos homens, na condição controle, indica que, em se tratando desse 

assunto, a identificação do emissor acelera a resposta, ao menos em média, sugerindo uma 

confiança mais imediata em quem quer que estivesse fazendo a afirmação, talvez, devido à 

pouca familiaridade dos participantes do sexo masculino ao tema. 

Embora seja uma diferença pequena, o padrão de resposta das mulheres segue o 

esperado pelas hipóteses deste estudo, visto que as mesmas demoram mais para responder 

quando confrontadas com uma informação estereotipicamente dissonante, como homens 

falando a respeito de cosméticos. Ao se deparar com essas situações, as participantes 

mulheres provavelmente precisaram de um tempo maior para poder processar a informação, 

de modo a fornecer um julgamento adequado da situação que levasse a uma tomada de 

decisão.    
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4.1.2 - Adolescentes e tradições culturais alimentares  

A próxima categoria social a ser analisada é a dos adolescentes. Essa categoria, como 

sugeriu o estudo piloto, está identificada como ignorante em tradições culturais. Para este 

estudo foram escolhidas as seguintes:  

“O brigadeiro é um doce inventado no Brasil, motivado pela falta de ovos.” – 

Homem adolescente.  

“É um costume comum em alguns lugares não permitir que donzela passe o sal.” 

– Mulher adolescente.    

Como nos casos anteriores, as avaliações dos participantes para ambas as frases 

foram consideradas em sua média, de modo que os escores de cada frase foram agrupados 

com o de outra, tendo como critérios o assunto de que tratavam e a categoria social relevante 

do emissor.  

A distribuição dos escores médios, como pode ser visto na figura 10, não segue o 

esperado no que diz respeito à relação entre o grupo controle e os outros dois, pois, nestes 

últimos, encontra-se uma avaliação com mais credibilidade que no primeiro. A relação entre 

os dois grupos experimentais, por outro lado, segue o padrão previsto, já que, neste caso, uma 

maior quantidade de informações a respeito do emissor gera uma avaliação menos intensa da 

veracidade da frase F(2,83) = 0,414, p< 0,662. 
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Figura 10: Gráfico indicando a diferença no tempo de escore médio da avaliação das frases sobre tradições 

culturais associadas a emissores adolescentes. 

Os escores referentes a frases enunciadas por adolescentes ou idosos não foram 

separados por participantes homens ou mulheres, uma vez que a divisão dos participantes com 

base no gênero não refletiria a divisão dos dados com base na idade, anulando a possibilidade 

de análise da influência do pertencimento ao grupo.  

Em se tratando do tempo de resposta, a diferença entre o grupo experimental com 

foto e o grupo controle seguiu um padrão compatível com as previsões, assim como entre os 

dois grupos experimentais, como visto na figura 11. 
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 Figura 11: Gráfico indicando a diferença no tempo de resposta médio da avaliação das frases sobre tradições 

culturais associadas a emissores adolescentes. 

O escore do grupo experimental sem foto, quando comparado ao do grupo controle, 

entretanto, apresenta uma diferença contrária ao que era esperado, mas de apenas um décimo 

de segundo F(2,87) = 1,709, p< 0,187.    

4.1.3 - Idosos e informática  

Foram analisadas as diferenças de médias para as avaliações das frases supostamente 

ditas por exemplares da categoria social “idoso”. Como anteriormente explicitado, o assunto 

considerado pelos participantes do estudo piloto como incompatível com essa categoria foi 

“informática”. Deste modo, as frases escolhidas para serem ditas por pessoas idosas foram as 

seguintes:  

“A configuração da BIOS interfere diretamente no desempenho do computador.” 

– Mulher idosa.  

“A temperatura máxima que um processador Pentium 4 pode chegar sem queimar 

é mais ou menos 70ºC”. – Homem idoso.  

As avaliações dos participantes para as duas frases foram agrupadas e consideradas  
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de acordo com os procedimentos adotados para os itens anteriores.  

Como é possível acompanhar pela figura 12, a distribuição seguiu, em todos os 

grupos, o padrão previsto nas hipóteses, ou seja, descendente do grupo controle para o grupo 

experimental com foto. 

 

 Figura 12: Gráfico indicando a diferença no escore médio da avaliação das frases sobre informática associadas a 

emissores idosos.

Essa variação descendente era prevista, visto que reflete uma tendência de avaliação 

tanto mais verdadeira quanto menos evidente fosse o interlocutor. Deste modo, quando o 

idoso era totalmente identificado, a avaliação de que a frase estivesse correta era menor do 

que a avaliação da mesma frase quando era impossível ver seu rosto, que, por sua vez, era 

menor que a avaliação dos participantes que analisavam a frase por si, sem a mediação do 

estereótipo F(2,85) = 1,436, p< 0,244. 

Com relação ao tempo de resposta, a diferença entre as médias também não obteve 

significância estatística aceitável: F(2,87) = 1,697, p< 0,189. A distribuição, entretanto, ocorreu 

de acordo com o previsto. O tempo de resposta foi maior na condição experimental com foto, 
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o que foi esperado, uma vez que estímulos conflitantes eram apresentados. Essa distribuição 

pode ser vista na figura 13. 

 

 Figura 13: Gráfico indicando a diferença no tempo de resposta médio da avaliação das frases sobre informática 

associadas a emissores idosos. 

 Na condição sem foto, o tempo foi menor, pois apenas o texto da identificação era 

conflitante com o assunto apresentado; enquanto que, na condição controle, em que não havia 

informações conflitantes, os participantes responderam mais rápido em média.  

4.1.4 - Mulheres e mecânica de automóveis  

A segunda categoria social analisada em relação ao seu assunto estereotípico foi a 

das mulheres. Como já citado, o tema escolhido por ser incompatível com o estereótipo 

feminino foi o de mecânica de automóveis, de modo que as duas sentenças a respeito do 

assunto foram designadas para serem apresentadas como ditas por mulheres. As frases foram 

as seguintes:  

“O filtro de combustível precisa ser trocado entre 30 mil e 50 mil quilômetros.” – 

Mulher idosa.  

“A água que refrigera o motor deve ter pH neutro: nem ácido nem básico.” – 
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Mulher adolescente.    

O resultado das avaliações em relação às duas frases foi agrupado e foram 

comparadas as médias dos grupos experimentais e do grupo controle (F(2,87) = 0,557, p< 

0,575).  

Como no caso dos homens e cosméticos, no resultado, esperavam-se valores 

crescentes entre o grupo com foto, o sem foto e o controle (demonstrando, assim, uma 

desconfiança maior quanto mais evidente era o gênero de quem dizia a frase), o que, no 

entanto, não aconteceu. Como pode ser visto na figura 14, o grupo com apenas o rótulo foi 

avaliado como mais confiante do que o controle, contrariando as citadas previsões.  

 

 Figura 14: Gráfico indicando a diferença no escore médio da avaliação das frases sobre mecânica associadas a 

emissoras do sexo feminino. 

O restante do padrão, no entanto, seguiu o esperado, ou seja, entre os grupos com 

foto e sem foto, o primeiro teve um escore menor; e, entre os grupos com foto e controle, 

novamente, o menor escore coube ao grupo com foto, embora a diferença tenha sido muito 
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pequena. Ao comparar a condição com rótulo e sem foto com a condição controle, percebe-se 

um aumento da avaliação da credibilidade média na primeira em relação à segunda. 

Considerações sobre as avaliações de homens e mulheres mostram uma confiança 

maior dos homens na situação experimental com foto, contrariando o que seria esperado, 

como pode ser visto na figura 15. 

 

 Figura 15: Gráfico indicando a diferença no escore médio da avaliação das frases sobre mecânica associadas a 

emissoras do sexo feminino, segmentado a partir do sexo do participante. 

Na outra condição experimental, em que há apenas o rótulo, o escore seguiu o que 

era esperado, de modo que as mulheres confiaram muito mais que os homens em 

interlocutores do sexo feminino. O grupo controle seguiu a mesma tendência do grupo 

experimental com foto.  F(2,84) = 0,743, p < 0,594.  

A distribuição média dos tempos de reação correu como esperado entre cada um dos 

grupos experimentais e o grupo controle, como pode ser visto na figura 16. F (2,83) = 0, 919, p 

< 0,403. 
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 Figura 16: Gráfico indicando a diferença no tempo de resposta médio da avaliação das frases sobre mecânica 

associadas a emissoras do sexo feminino. 

Deste modo, os participantes demoraram mais para responder, em média, quando o 

emissor foi identificado. Esse resultado era previsto uma vez que os participantes se 

defrontavam com uma situação conflitante para seu sistema cognitivo, a saber, uma mulher 

falando sobre mecânica de automóveis.  

Segmentando as médias do tempo de resposta entre homens e mulheres, é perceptível 

que os participantes de ambos os sexos demoram mais para responder quando o emissor é 

identificado F(2,84) = 0,593, p < 0,706. Entre os grupos experimentais, entretanto, percebe-se 

que os participantes do sexo masculino demoraram mais para reagir quando a foto era 

apresentada, ao contrário das participantes do sexo feminino, como pode ser visto na figura 

17.
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Figura 17: Gráfico indicando a diferença no tempo de resposta médio da avaliação das frases sobre mecânica 

associadas a emissoras do sexo feminino, segmentado a partir do sexo do participante. 

4.1.5 - Discussão das análises preliminares  

Como demonstrado acima, nenhuma das ANOVAs permitiu detectar diferenças 

significativas entre as médias, seja dos escores de credibilidade, seja do tempo de reação. Este 

resultado sugere uma chance alta demais de que qualquer resultado se deva simplesmente a 

uma coincidência da distribuição amostral e não a uma diferença real entre os grupos. É 

possível, então, baseando-se nesses testes, aceitar a hipótese nula de não diferença entre os 

grupos experimentais, ou seja, admitir que os resultados representam uma mesma população. 

Isso posto, então, o que poderia explicar estes resultados incompatíveis com as hipóteses 

previamente enunciadas?  

Em primeiro lugar, deve-se considerar a possibilidade da não existência do efeito que 

o experimento se propôs a demonstrar. Aqui, considera-se que simplesmente os estereótipos 

poderiam não servir de mediadores para avaliação de enunciados não sociais, pois os sujeitos 

não consideram as suas crenças estereotipadas a respeito do conhecimento típico dos 

membros de um grupo como um critério confiável para avaliar as afirmações sobre os 
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enunciados. Uma vez que esta hipótese considera falsa uma dedução natural, ainda que não 

investigada, dos pressupostos da teoria da cognição social a respeito dos estereótipos e de sua 

influência no processamento de informações, deve ser observada com muita cautela. Para ser 

levada a sério, a presente hipótese teria que passar por testes diversos, mais cuidadosamente 

elaborados e mais rigorosos que os apresentados nesta dissertação. Não se pode, portanto, 

privar a discussão dos resultados desta possibilidade existente, ainda que a mesma seja pouco 

plausível. 

As hipóteses trabalhadas neste estudo não possuem a ousadia como característica, 

sendo derivadas diretamente do cerne da teoria dos estereótipos, tal como sugerida pela 

perspectiva teórica da cognição social. Como apontado anteriormente, espera-se que, durante 

o processamento cognitivo, o sujeito experimental “esforce-se”, dentro de certos limites, no 

sentido de “encaixar” na fôrma estereotipada que possui a respeito dos grupos, o julgamento 

que tenha sido mediado pelos estereótipos (Bodenhausen, 1988; Stangor & Schaller, 1996; 

Schneider, 1996). Uma vez que o estereótipo em geral influencia as respostas em direção a 

uma concordância com o mesmo, as hipóteses que prevêem um desvio no julgamento 

daqueles participantes expostos às categorias possuem uma razoável base teórica.  

Além disso, a existência do conhecimento presumido (ou, no caso, ignorância 

presumida) como marca de um determinado grupo está razoavelmente apoiada na teoria das 

ameaças dos estereótipos (Steele, 1997), uma vez que a mesma parte do princípio de que 

certos conhecimentos são esperados em exemplares de determinadas categorias; e não 

esperado em exemplares de outras.  

A hipótese mais fraca a se propor para justificar a ausência de significância 

estatística nos testes, portanto, é a da inexistência do efeito causado pelo estereótipo, ainda 

que a citada hipótese deva ser levada em conta. Dessa forma, outras hipóteses para o ocorrido 

devem ser propostas no sentido de esclarecer os resultados preliminares da melhor maneira 

possível e propor outras óticas de análise que, como será visto, mostram-se mais promissoras 
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que as anteriormente realizadas.  

Cabe listar, então, os possíveis fatores que levaram à diferença não significativa entre 

as médias, analisando esses fatores um a um, antes de se propor outra estratégia para a análise 

dos dados.  

O primeiro elemento de natureza metodológica a ser considerado trata da natureza 

das sentenças e de sua possibilidade de agrupamento. Como visto, os enunciados afirmativos 

foram escolhidos após serem submetidos a juízes especialistas em cada uma das áreas, de 

modo a manter um grau de credibilidade própria o mais homogêneo possível. No entanto, 

seria razoável supor, depois dos resultados, que cada frase tinha um teor próprio de 

credibilidade, independente do estereótipo a ela associado, tornando inconsistente o 

agrupamento para obtenção da média. Assim, a idéia de agrupar as médias das frases dos dois 

homens a respeito de cosméticos, por exemplo, traria o inconveniente de juntar a média a 

respeito de uma frase com alto grau de credibilidade independente com uma de baixo grau, 

ocasionando certa confusão estatística. Felizmente, podemos testar a hipótese simplesmente 

olhando as médias de cada frase no grupo controle e comparando-as.  

Para tanto foi usado o teste t para comparar as médias de cada frase relevante com a 

sua correlata de grupo estereotípico. Foi comparada, por exemplo, a frase do homem idoso a 

respeito de cosméticos com a do homem adolescente sobre o mesmo tema e, seguindo esse 

padrão, as outras duplas de frases.  

Para o primeiro par de respostas, a de homens e cosméticos, a diferença entre as 

médias não foi muito intensa, contando com uma variação de apenas 1,6. A homogeneidade 

de cada frase, no entanto, levou o resultado do teste a uma tendência próxima a um resultado 

de significância positivo (t(30) = 1,790, p< 0,084).  

O segundo par de respostas, o de mulheres e mecânica, não apresentou significância 

estatística, trazendo também uma diferença de apenas 1,2 entre as médias t(30) = 1,216, p< 



 67 

0,234. Este par foi o mais homogêneo em suas médias.  

O par seguinte a ser considerado foi o de resultados de frases supostamente ditas por 

idosos a respeito de informática. Também possuiu baixa diferença entre as médias (apenas 

1,0) sem significância relevante. t(30) = -1,467, p< 0,153.  

O último par a ser considerado é o das frases ditas por adolescentes a respeito de 

tradições culturais, que teve uma diferença entre as médias de 3,5, obtendo significância 

estatística considerável t(30) = -4,115, p < 0,01.  

Mesmo que apenas um dos pares tenha obtido significância estatística relevante, os 

outros pares obtiveram uma significância próxima ao que seria suficiente para considerar as 

médias diferentes. Essa diferença significativa, em algumas médias, é quase significativa; em 

outras, prevê uma distorção dos dados se as médias forem mescladas em uma só medida, já 

que o resultado de uma pode ser anulado pelo resultado da outra. Daí é possível chegar à 

conclusão de que o melhor caminho a prosseguir seja considerar os escores de cada frase de 

forma independente e, por conseqüência, cada emissor. O mesmo fazendo-se em relação ao 

tempo de resposta.  

Além do possível problema exposto, pode-se apontar outra fonte provável de erro. 

Todo o delineamento desta pesquisa e, conseqüentemente, o seu instrumento principal de 

coleta de dados apóia-se no conceito de priming. Esse conceito trata da preparação de um 

determinado conteúdo cognitivo para que este passe a influenciar as respostas 

comportamentais do sujeito. Essa preparação dá-se a partir de palavras-chave ou de imagens 

que acionam um ou mais componentes de uma rede associativa de esquemas mentais, 

tornando provável que componentes “próximos” ao original acionado, dentro dessa rede, 

sejam ativados ao ser necessária uma tomada de decisão (Bargh & Chartrand, 2000).  

O instrumento aqui concebido e aplicado contava, em seus grupos experimentais, 

com que o efeito priming funcionasse nos participantes e causasse o viés esperado em suas 
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respostas. Essas respostas seriam influenciadas pelo estímulo pictórico da fotografia mostrada 

(grupo 1) ou pelo estímulo semântico da identificação por escrito do participante (grupos 1 e 

2). É no não funcionamento do priming, da forma como se esperava, que se apóiam as 

próximas hipóteses a respeito da não significância das ANOVAS.  

Primeiramente, é possível considerar que o priming simplesmente não funcionou. 

Neste caso, a hipótese nula seria explicada simplesmente pelo fato de que os três grupos 

foram expostos aos mesmos estímulos relevantes e o que diferenciava os três grupos eram 

estímulos que em nada influenciaram no comportamento de seus participantes. Poder-se-ia 

esperar, neste cenário, uma distribuição bastante aleatória e homogênea das respostas e 

tempos de reação dos participantes nos três grupos.  

Uma alternativa menos radical a ser considerada seria o funcionamento parcial dos 

estímulos do priming de modo que os participantes dos dois grupos experimentais não fossem 

afetados todo o tempo, em todas as sentenças relevantes pelo priming oferecido. Neste caso, 

algumas avaliações seriam decididas sob a influência do priming; enquanto outras não.  

Uma variação deste caso é a possibilidade de que a “aceitação” do priming tenha 

ocorrido em alguns participantes, enquanto outros se mantiveram imunes a esse efeito. Assim, 

membros de um grupo experimental poderiam emitir respostas afetadas pelo priming; 

enquanto participantes alocados à mesma condição poderiam expressar respostas baseadas 

apenas no conteúdo semântico das frases estímulo.  

Essa aceitação parcial do priming levaria a um resultado que tendesse, na maior parte 

das vezes, ao esperado, mas sem uma significância estatística aceitável, uma vez que a 

variação dentro do mesmo grupo seria muito grande.  

Levando em conta todas essas possibilidades, tanto o fato de que as frases podem ser 

incomensuráveis entre si devido à sua diferença intrínseca quanto o fato de que o priming não 

foi aceito como se esperava, propõe-se outra forma de análise dos dados.  
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Esta outra forma analisa uma frase por vez, utilizando os intervalos de confiança no 

intuito de observar a média e a distribuição das respostas quanto à credibilidade das sentenças 

e aos tempos de reação. Tenta-se, neste caso, verificar a direção dos dados sem levar em conta 

e sem privilegiar a probabilidade estatística. Como exposto anteriormente, uma aceitação 

irregular do priming poderia aumentar a variação das respostas, mas ainda manter uma 

direção que concordasse com as hipóteses iniciais.  

Além de o uso do intervalo de confiança contemplar de forma mais confiável a 

possibilidade da ação parcial do priming, este tipo de análise vem sendo aconselhado por 

alguns autores (Hubbard & Lyndsay, 2008), especialmente, por aqueles que sugerem o 

abandono da medida de significância p enquanto fonte confiável de conclusões válidas em 

estudos de natureza quantitativa. O argumento compatível com esta interpretação é de que o p 

permite erros ao se tentar definir a força da evidência contra a hipótese nula, superestimando 

essa possibilidade, além de ser útil apenas em estudos isolados. Hubbard e Lyndsay (2008) 

sugerem, então, a utilização de intervalos de confiança a serem sobrepostos em diversas 

replicações de um mesmo estudo, em que uma consistência de repetição dessas sobreposições 

significaria uma maior credibilidade da conclusão proposta pelos estudos. Para esses autores, 

estimar o tamanho do efeito, através de intervalos de confiança, é mais eficiente ao longo 

prazo que testar as hipóteses utilizando o p de Fisher.   

4.2 - Resultados Principais 

Os resultados nesta seção serão apresentados através de gráficos contemplando as 

respostas de homens e mulheres ao serem expostos às frases de cada tema. Os gráficos 

mostram os intervalos de confiança referentes à resposta de cada uma das 16 frases, divididas 

entre os quatro assuntos abordados no estudo, a saber, mecânica de automóveis, cosméticos,  

tradições culturais alimentares e  informática. Assim, é contemplado um assunto por vez, com 

os resultados  de suas  quatro  frases, enfocando todos os emissores.  

A primeira parte dos gráficos enfoca os escores de credibilidade atribuídos pelos 
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participantes; e a segunda, o tempo de reação. Os gráficos lidam sempre com cada afirmação 

como tendo uma média a ser levada em consideração de maneira independente, sem unir a 

média de uma frase com a de outra. Cada gráfico mostra o resultado de várias frases em uma 

mesma imagem para facilitar a comparação entre os grupos. O critério para o agrupamento 

das frases foi o assunto. Portanto, foram comparadas as frases relativas à informática da 

mulher idosa, do homem idoso, da mulher adolescente e do homem adolescente etc. 

totalizando oito gráficos  (quatro com escore e mais quatro com o tempo de resposta) com 

quatro respostas cada,  com os dados  separados a partir do sexo do participante. 

A distribuição foi observada a partir dos resultados de uma mesma frase entre os 

grupos. Foi comparado cada um dos grupos experimentais com o grupo controle e observada 

a direção dos dados. Se a direção apresentava-se descendente quando comparada ao grupo 

controle, indicava uma desconfiança do participante em relação ao emissor ao avaliar a 

credibilidade da sentença; enquanto que se a direção se mostrava ascendente, apontava o 

inverso.  

A identificação e classificação de cada resultado foram realizadas em função do 

emissor de cada sentença. Como o instrumento de coleta foi construído atribuindo a cada 

emissor uma só e mesma frase por cada assunto estudado, sem variação, cada vez que se 

estivar identificando um dos emissores e determinado assunto,  é  relatado  o resultado  

referente à  mesma sentença específica, que é relacionada apenas àquele emissor específico.  

No caso do grupo controle, mesmo não havendo identificação do emissor, optou-se por 

continuar denominando cada resultado seguindo esse mesmo critério. Isso justifica-se pelo 

fato de haver uma correspondência entre cada frase e seu emissor, assim, quando comenta-se 

o escore do grupo controle em relação a um emissor, dentro de um assunto, sabe-se que esse 

grupo está avaliando a mesma frase que os grupos experimentais, mesmo que não tenha 

informações sobre quem a teria afirmado. Esta medida foi introduzida para propiciar uma 

comparação direta entre os três grupos, concernentemente, tanto ao escore quanto ao tempo de 
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reação.  

O modelo teórico proposto nesta investigação prevê que as respostas sejam diferentes 

quando os enunciados forem associados a determinadas categorias sociais, desse modo, serão 

observadas principalmente diferenças entre os resultados referentes ao grupo controle e 

aqueles referentes aos grupos experimentais. Essa diferença é um indicativo de que a exibição 

da categoria gerou um impacto na resposta avaliativa dos participantes, por vezes, no valor 

médio; e, por vezes, em uma diferença de amplitude do valor.  

4.2.1 - Análise das sentenças sobre cosméticos  

A análise mais global dos resultados referentes às sentenças sobre cosméticos mostra 

que as avaliações referentes às sentenças sobre cosméticos seguiram, em alguns sentidos, 

padrões semelhantes entre os grupos experimentais e o grupo controle, como pode ser visto na 

figura 18. As posições relativas das médias mantiveram-se as mesmas dentre os três grupos, 

com raras e pouco notáveis exceções. O escore médio da frase dita pela mulher idosa sofreu a 

variação mais notável tanto para participantes do sexo masculino quanto para participantes do 

sexo feminino, neste conjunto específico de dados. 

 

Figura 18: Gráfico indicando os intervalos de confiança relativos aos escores da avaliação das sentenças sobre 
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cosméticos, segmentado a partir do sexo do participante. 

 

Observando os dados de maneira mais específica, considerando as pequenas 

variações, aponta-se que as participantes  mulheres  desconfiaram de todos os homens, 

seguindo  o esperado  em termos da avaliação estereotípica. Confiaram parcialmente nas 

mulheres, desconfiando do rótulo da idosa e da imagem da adolescente.  

Os  participantes do sexo masculino, ao contrário, demonstraram confiança em todos 

os emissores, em quaisquer situações. Seria interessante apontar que uma possível falta de 

conhecimento do assunto, por parte dos participantes, pode ter motivado esse padrão de 

respostas, fazendo com que qualquer pessoa endossando aquelas informações fosse melhor 

que pessoa nenhuma

Assim, percebe-se que os emissores homens, que deveriam contar, em seu 

estereótipo, com a ignorância em matéria de cosméticos, só são reconhecidos como tal pelas 

participantes mulheres. Os participantes homens não demonstraram a desconfiança esperada 

para com seus companheiros de gênero. Nesse caso, todas as quatro vezes em que a direção 

da resposta era a favor do esperado tratavam-se da média de respostas das participantes do 

sexo feminino. Ao contrário, nas quatro situações em que a direção das respostas contrariou o 

que se tinha como mais provável, originaram-se da média obtida pelos participantes do sexo 

masculino.  

Quanto ao favorecimento do próprio grupo em detrimento do outro, temos seis 

situações de discordância em se tratando de cosméticos. Em quatro delas, os participantes 

favoreciam o próprio gênero, enquanto desfavoreciam o outro. Em dois casos, houve 

discordância na direção oposta: Homens confiaram em mulheres, quando estas desconfiaram 

do próprio gênero. Pode-se ressaltar, entretanto, a tendência curiosa nesse assunto específico 

dos homens confiarem mais em todo e qualquer emissor do que no grupo controle. Outro 

resultado que vale ser levantado é que todas as avaliações de emissores homens seguiram, 
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nesse caso, a tendência de favorecimento do endogrupo. Em duas situações, houve 

concordância entre os gêneros. 

Um aspecto importante a ser observado é que, até então, todas as afirmações que 

caminharam contra o esperado, em termos do estereótipo do emissor, em relação ao assunto, 

provieram da média de respostas do mesmo grupo supostamente ignorante naquele assunto. 

Assim, as respostas a respeito de mecânica que confiaram nas emissoras mulheres, foram 

fornecidas por participantes mulheres. Do mesmo modo, as respostas que confiaram nos 

emissores homens, quando o assunto era cosméticos, originaram-se de participantes homens. 

Isso ocorreu em todas as situações até então.  

Ao serem comparados entre si, a partir de seu escore, os dois grupos experimentais 

apresentam um padrão ascendente como esperado. Com exceção à situação em que o homem 

adolescente foi avaliado pelas participantes mulheres, os participantes, em média, 

desconfiaram mais do emissor quando este era apresentado por fotos e rótulo do que quando 

apenas o rótulo era exposto.  

Quanto ao tempo de resposta, a tendência dos dados seguiu um padrão um tanto mais 

diverso ao se comparar o grupo controle com os experimentais, como pode ser visto na figura 

19.  
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Figura 19: Gráfico indicando os intervalos de confiança relativos aos tempos de resposta das sentenças sobre 

cosméticos, segmentado a partir do sexo do participante. 

Ao observar o tempo de reação dos participantes do sexo masculino, nota-se uma 

mudança bastante acentuada com relação ao homem idoso. No grupo controle, a frase 

associada nos outros grupos ao homem idoso contou com a segunda avaliação de maior 

confiança em média, apresentando uma amplitude de respostas bastante acentuada. Nos 

grupos experimentais, a avaliação da sentença do homem idoso mostra-se a menos confiável 

em média, além de apresentar uma amplitude notavelmente reduzida, com respostas muito 

mais coesas, sendo que o limite mais alto das respostas, nos grupos experimentais, está 

situado abaixo da média do grupo controle. As participantes do sexo feminino obtiveram um 

resultado discrepante em relação ao homem adolescente, de modo que a amplitude aumenta 

consideravelmente do grupo controle para o grupo experimental com foto, embora o tempo 

médio apresente uma mudança apenas discreta. A amplitude do tempo de resposta em relação 

à mulher adolescente também sofreu uma mudança razoável nos grupos experimentais 

comparados com o controle, sendo que desta vez a amplitude encontrou-se reduzida nos 

grupos experimentais. Com exceção do caso do homem idoso sendo avaliado pelos 

participantes do sexo masculino, os participantes, em geral, demoraram mais a responder 

quando confrontados com exemplares estereotipicamente ignorantes em cosméticos, ou seja, 

exemplares do sexo masculino. 

Esse assunto, entretanto, contou com respostas um pouco menos homogêneas, sendo 

que, em dois casos, o tempo de resposta foi menor para os grupos experimentais do que para o 

grupo controle. Em ambos os casos, tratava-se de homens julgando a frase dita pelo homem 

idoso. 

Se for levada em conta a tendência dos participantes homens em relação a 

cosméticos, em que estes confiavam em todo e qualquer emissor, pode significar uma 

confiança automática favorecedora do endogrupo. A tendência, todavia, não se repete com o 
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adolescente. 

Ao serem comparados os dois grupos experimentais entre si, percebe-se que 

novamente em todos os casos o tempo de reação é, em média, maior para o grupo com foto do 

que para o sem foto, no caso dos emissores estereotipicamente relevantes. Se forem 

observados os casos em que os emissores são estereotipicamente irrelevantes, dois eventos 

mostram um padrão ascendente; enquanto dois são descendentes. 

4.2.2 – Análise das sentenças sobre tradições culturais  

Com relação às sentenças que lidam com tradições culturais, há a avaliação 

estereotípica não concorrendo diretamente com o efeito do endogrupo. Uma avaliação mais 

geral da distribuição dos dados mostra que a distribuição dos mesmos segue um padrão pouco 

variável entre as três condições, conforme pode ser visto na figura 20.  

 

Figura 20: Gráfico indicando os intervalos de confiança relativos aos escores da avaliação das sentenças sobre 

tradições culturais, segmentado a partir do sexo do participante. 

A avaliação do enunciado relativo à mulher adolescente merece certo destaque ao se 

comparar o grupo controle e o experimental sem foto, uma vez que os participantes homens 

emitem um julgamento bastante inferior, na citada condição experimental, com relação à 
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condição controle. Nesta mesma condição, as participantes mulheres responderam de forma 

inversa, atribuindo mais confiança à frase quando o rótulo da mulher adolescente foi 

apresentado. 

Além disso, ainda com relação às tradições culturais alimentares, é possível observar 

que as participantes mulheres confiaram nos adolescentes em todas as situações, ao contrário 

do que se esperava. Os participantes homens desconfiaram em todas as circunstâncias, exceto 

no rótulo de emissores homens (idoso ou adolescente).

Em três situações, a direção correu conforme o esperado, em que se confiava mais no 

grupo controle que nos experimentais ao se analisar emissores adolescentes. A direção 

contrária ao esperado (maior confiança nos adolescentes) ocorreu em cinco situações. Os 

resultados sugerem não ter havido um efeito do estereótipo "adolescente" no julgamento de 

frases sobre tradições culturais.  

Quanto ao efeito do endogrupo, podem-se apontar cinco ocorrências de discordância 

na avaliação que apontam para um favorecimento do próprio grupo em detrimento do outro.  

A tendência contrária, em que a discordância se dava a partir de um grupo favorecendo o 

outro; enquanto este se desfavorece, ocorreu apenas uma vez. Em dois casos, houve 

concordância entre  os participantes de ambos os sexos.  

Ainda  a respeito do pertencimento ao grupo, pode-se apontar que, se tratando de 

emissoras mulheres, todas as respostas seguiram uma direção compatível com a influência do 

endogrupo. Nesse caso, as participantes mulheres confiaram nas emissoras do mesmo sexo 

em todas as situações; enquanto que os homens desconfiaram das mesmas, também, em todas 

as situações. 

A comparação entre os dois grupos experimentais mostra que, em três das quatro 

situações, a direção seguiu conforme esperado, ou seja, um padrão ascendente entre o grupo 

com foto e o grupo que contava apenas com o rótulo. A direção foi inversa apenas no caso em 
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que os homens julgaram a mulher adolescente, repetindo, dessa forma, o padrão da exceção 

presente na outra situação, em que a mulher adolescente era estereotípica ao assunto da frase 

(mecânica). 

No que se refere ao tempo de resposta, é possível observar que, em quatro situações, 

a direção dos dados ocorreu conforme o esperado, ou seja, os participantes demoraram, em 

média, mais na condição experimental que na condição controle para decidir sua resposta. Em 

outras quatro situações, a tendência foi oposta, sendo que os participantes foram mais rápidos 

em média para responder no grupo experimental que no grupo controle, como visto na figura 

21.

 

Figura 21: Gráfico indicando os intervalos de confiança relativos aos tempos de resposta das sentenças sobre 

tradições culturais, segmentado a partir do sexo do participante. 

É interessante apontar que, nas quatro situações em que o resultado seguiu conforme 

esperado, tratava-se do primeiro grupo experimental ao qual eram mostradas as fotos dos 

emissores. Do mesmo modo, nas quatro situações em que ocorreu um resultado inverso, 

tratava-se do grupo experimental em que era apresentado somente o rótulo. 

Assim, como era de se esperar, a comparação entre as médias do tempo de resposta 

dos grupos experimentais mostrou, nas situações estereotipicamente relevantes, uma 
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unanimidade ao demorar mais para decidir e responder quando era apresentada uma foto do 

emissor do que quando este era identificado apenas por um rótulo. Nas situações em que o 

estereótipo não era relevante, contaram com duas direções ascendentes e duas descendentes. 

Oportunamente, aponta-se que, neste assunto, os participantes não parecem ter sido 

afetados pelo estereótipo, a julgar pelo resultado dos escores. 

 

4.2.3 – Análise das sentenças sobre informática  

Como é possível acompanhar pelos intervalos de confiança demonstrados na figura 

22, um possível efeito da categoria mostra-se mais acentuado na avaliação do homem 

adolescente no grupo experimental sem foto quando comparado ao grupo controle. A 

avaliação dos participantes do sexo masculino contou com maior confiança quando estes 

tinham acesso a rótulo do emissor homem adolescente, sendo que, nesta condição, o limite 

inferior do citado grupo experimental encontra-se acima da média do grupo controle. As 

participantes do sexo feminino apresentaram um padrão inverso de resposta nessas mesmas 

condições, de forma que a avaliação do emissor homem adolescente no grupo experimental 

sem foto encontrava-se com um valor médio menor do que o valor do grupo controle. 
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Figura 22: Gráfico indicando os intervalos de confiança relativos aos escores da avaliação das sentenças sobre 

informática, segmentado a partir do sexo do participante. 

Em geral, as participantes mulheres desconfiaram em média de todas as situações 

mais do que o grupo controle, com exceção da mulher idosa, quando apresentada em seu 

rótulo. Os participantes homens confiaram apenas no rótulo do homem idoso e nos 

adolescentes, exceto  na imagem do rapaz adolescente.  

É interessante apontar que a imagem dos idosos, quando visualizada, foi avaliada 

como não confiável em se tratando de informática, não dependendo do gênero do emissor. Em 

seis situações, a direção dos dados seguiu o esperado, desconfiando dos idosos. Em duas 

situações, os idosos obtiveram mais credibilidade que o grupo controle, contrariando o que 

seria esperado. Esse assunto contou com a maior diferença entre resultado esperado e não 

esperado em se tratando do estereótipo. 

As situações em que houve discordância no julgamento entre os gêneros foram seis. 

Em três dessas ocorrências, o endogrupo foi favorecido ou o exogrupo desfavorecido, ou seja, 

os participantes homens confiaram nos emissores do mesmo sexo, enquanto as participantes 

mulheres desconfiaram dos mesmos e vice-versa. Em três, o exogrupo foi favorecido ou o 

endogrupo desfavorecido. Dos quatro assuntos aqui analisados, essa foi a única situação em 

que o favorecimento do endogrupo não superou a direção oposta. Ainda assim, pode-se dizer 

que, em nenhum dos casos, a direção oposta ao favorecimento do endogrupo superou a 

tendência esperada.  

A comparação da média dos escores dos grupos experimentais entre si mostrou, 

considerando-se as situações estereotipicamente relevantes, dois eventos em que o padrão das 

respostas era ascendente e dois em que o padrão era descendente. Nesse caso, os participantes 

homens foram responsáveis pelos eventos ascendentes, ou que dão suporte às hipóteses de 

trabalho. As participantes mulheres demonstraram uma desconfiança maior no rótulo do 

emissor que em sua foto.  
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Observando o tempo de resposta, percebe-se que o padrão dos participantes era, em 

sua maioria, compatível com as hipóteses levantadas.  

Em uma análise geral, conforme visto na figura 15, pode-se observar que a 

identificação do homem idoso proporcionou um aumento notável da amplitude de respostas 

ao se comparar o grupo controle com os experimentais, acompanhado por um aumento da 

avaliação média. Esse efeito é especialmente intenso na avaliação dos participantes homens 

referente ao grupo experimental sem foto, mas pode ser percebido também nas respostas das 

participantes do sexo feminino, embora com menos saliência.  

Desse modo, em sete, das oito situações em que estava envolvido o estereótipo de 

idoso, os participantes demoravam mais para responder quando expostos à idade do emissor 

do que quando expostos somente à frase, como visto na figura  23. 

 

 Figura 23: Gráfico indicando os intervalos de confiança relativos aos tempos de resposta das sentenças sobre 

cosméticos, segmentado a partir do sexo do participante. 

A única exceção foi a dos participantes homens julgando a afirmação da mulher 

idosa, expostos apenas ao seu rótulo. Essa foi, em média, uma resposta de confiança se 

consultados os escores, embora tenha contado com uma maior amplitude na avaliação.  
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A variação do tempo de resposta entre os dois grupos experimentais seguiu em todas 

as situações a direção esperada, ou seja, descendente. Isso mostra que, em média, em todas as 

situações estereotipicamente relevantes, os participantes demoravam mais para responder 

quando expostos à foto e ao rótulo ao mesmo tempo do que ao rótulo apenas. 

4.2.4 – Análise das sentenças sobre mecânica  

Alguns dados interessantes podem ser observados nesse agrupamento de respostas, 

conforme apresentado na figura 24.  

 

Figura 24: Gráfico indicando os intervalos de confiança relativos aos escores da avaliação das sentenças sobre 

mecânica, segmentado a partir do sexo do participante. 

Embora o padrão de respostas dos participantes do sexo masculino não varie 

substancialmente, uma observação mais cuidadosa dos padrões do gráfico indica que, na 

maior parte das vezes, a introdução da categoria social (mediante a apresentação dos rótulos) 

aumenta o julgamento da credibilidade da sentença. Ainda que tênue, este efeito é perceptível 

no julgamento das sentenças relativas ao homem idoso; intensifica-se no caso do homem 

adolescente, em que a sentença deixa de ser a segunda menos crível, no grupo controle, para 

contar com a maior credibilidade nos grupos experimentais. Essa tendência, no entanto, não 
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se reproduz quando o emissor é do sexo feminino.  Em se tratando das participantes do sexo 

feminino, percebe-se uma discrepância acentuada entre o grupo experimental do rótulo sem 

foto e o grupo controle ao avaliar a mulher adolescente. O grupo experimental apresenta uma 

variação interna de respostas reduzidas e uma avaliação média claramente superior na direção 

da credibilidade, sugerindo que a emissora adolescente, quando revelada através de rótulo e 

com a imagem ocultada, afetou o julgamento das participantes mulheres, concedendo uma 

maior credibilidade à afirmação correspondente. 

Primeiramente, observa-se que os participantes homens, em todos os casos, 

demonstram mais confiança nos emissores homens que quando deparados com a condição 

controle, sem emissor. No que se trata de emissoras mulheres, entretanto, o comportamento 

dos participantes homens segue a direção oposta, confiando mais na frase quando esta não 

tem um emissor definido do que quando este emissor é definido como sendo do sexo 

feminino. As participantes mulheres mostraram, ao contrário, alguma confiança nos emissores 

homens. Essa confiança era estabelecida apenas quando a imagem desses emissores era 

revelada, uma vez que responderam indiferente ao rótulo do adolescente e de forma 

desconfiada ao rótulo do idoso. Em se tratando de emissoras do sexo feminino, as 

participantes mulheres mostraram uma tendência à confiança. A mulher idosa, por exemplo, 

foi reputada com mais credibilidade, tanto pela sua imagem quanto por seu rótulo apenas. A 

imagem da mulher adolescente, entretanto, obteve um escore menor que o grupo controle, 

configurando-se essa situação em unanimidade, entre homens e mulheres. Quando era 

visualizado apenas o rótulo da emissora adolescente, todavia, a frase era tida como mais 

confiável pelas participantes do mesmo sexo.

Desse modo, tem-se que as emissoras do sexo feminino, estereotipicamente 

ignorantes em mecânica, só foram plenamente reconhecidas como tal pelos participantes 

homens, uma vez que a média de respostas desses participantes seguiu uma tendência 

descendente entre o grupo controle e os experimentais. A única concordância entre os 
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participantes de ambos os sexos, nesse aspecto, originou-se da foto da mulher adolescente, 

cujos participantes de ambos os gêneros consideraram a frase mais confiável no grupo 

controle do que no experimental. 

Em cinco situações, as respostas ocorreram como esperado (o escore crescente entre 

as reações ao sexo feminino e ao grupo controle, indicando desconfiança para com as 

mulheres); enquanto que, em três, seguiram a direção contrária. É oportuno assinalar que, 

nessas três situações, as participantes que, em média, julgaram uma mulher como confiável, 

eram do sexo feminino.  

Com relação às discordâncias entre participantes homens e mulheres nessa situação, 

em relação à direção dos dados entre os grupos experimentais e o grupo controle, temos que, 

em cinco dessas situações, ocorreu um favorecimento do próprio grupo e uma desqualificação 

do grupo oposto. Tanto participantes do sexo masculino quanto do sexo feminino 

apresentaram esse tipo de padrão em suas respostas.  Nenhuma discordância  correu na 

direção oposta  (com um grupo favorecendo o outro; enquanto o outro se desfavorecia). 

A diferença básica entre os dois grupos experimentais, também, mostra uma 

tendência em concordância com as hipóteses anteriormente apresentadas de que a 

desconfiança seria tanto maior quanto mais informações estivessem disponíveis a respeito do 

emissor. A direção esperada, então, nas médias entre o grupo com foto e o sem foto, é 

ascendente. Neste caso, nas quatro situações estereotipicamente relevantes, apenas o rótulo da 

mulher adolescente contou com uma avaliação superior à da sua foto, e isso segundo os 

participantes homens. Em vista disso, observa-se uma possível influência do favorecimento ao 

endogrupo na resposta dos participantes, de modo que, conforme hipotetizado anteriormente, 

os participantes tendiam a estabelecer mais intensamente como verdadeiros os enunciados 

quando informados que foram proferidos pelo seu próprio grupo do que quando se ocultava o 

emissor. 

Com relação ao tempo de resposta, percebe-se novamente o impacto exercido pela 
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apresentação da categoria mulher adolescente no julgamento das participantes do sexo 

feminino. Como observado na figura 18, houve um aumento considerável no tempo médio de 

reação entre o grupo controle e o grupo experimental sem foto, ao avaliar o enunciado 

associado a esse emissor em particular. A amplitude das respostas também aumentou 

notavelmente no grupo experimental sem foto, de modo que julgamentos tão rápidos quanto 

sete segundos foram realizados no mesmo grupo de julgamentos de 37 segundos. 

Os participantes seguiram, em média, tendências compatíveis com o esperado, ou 

seja, foi requerido mais tempo para avaliar frases a respeito de mecânica quando essas 

apareciam acompanhadas de um emissor do sexo feminino, como pode ser observado na 

figura 25.

 Figura 25: Gráfico indicando os intervalos de confiança relativos aos tempos de resposta das sentenças 

sobre mecânica, segmentado a partir do sexo do participante. 

Em todas as situações, seja o sexo do participante masculino ou feminino, o 

tempo médio de resposta era maior quando expostos às emissoras mulheres do que 

quando expostos à frase simplesmente. 

Comparando os grupos experimentais entre si, percebe-se que, em todas as 

situações estereotipicamente relevantes, o tempo de resposta era maior quando ao 
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participante era apresentada a foto do que quando este tinha apenas o rótulo como 

informação identificadora do emissor. Esse resultado está de acordo com o que se 

esperava, uma vez que, sendo a informação do primeiro grupo mais informativa, maior 

deveria ser a dissonância entre o assunto e o estereótipo apresentado. Quando 

comparados os grupos experimentais entre si, levando em conta as situações irrelevantes 

em relação ao estereótipo, tem-se que, em três casos, a tendência foi descendente; em 

um, ascendente. Diante desse resultado, é possível sugerir que talvez não fosse 

necessário que o emissor estivesse identificado como estereotipicamente ignorante no 

assunto, visto que bastou que fosse apresentada uma foto para que o tempo de resposta 

se tornasse mais longo.  

4.3 - Resultado global 

Observando os resultados de forma global é possível perceber uma pequena 

tendência geral de desconfiança em relação aos padrões estereotípicos. Apenas em um 

dos assuntos, tradições culturais, houve, em média, mais respostas contrariando o 

esperado do que confirmando. No total, foram 18 as situações em que os grupos 

experimentais obtiveram um escore menor que o do grupo controle, contra 14 em que 

ocorreu o contrário. 

A comparação entre os grupos experimentais que visava investigar uma 

possível influência da fotografia, contou com 11 situações estereotipicamente 

relevantes, em que a fotografia era avaliada com menos confiança do que o rótulo 

apenas; enquanto que, em apenas 4 situações, ocorreu o inverso. 

Em relação ao favorecimento do endogrupo, no entanto, são encontrados 

resultados mais consistentes em favor das hipóteses de trabalho. Em 22 situações, 

homens e mulheres discordaram, em média, a respeito de confiar mais ou menos em um 

emissor do que no grupo controle. Dessas discordâncias, 17 foram na direção do 

favorecimento do próprio grupo ou desfavorecimento do outro e, apenas, 5 mostraram 
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uma tendência inversa. Esse efeito pode, inclusive, ter tido uma influência grande sobre 

as medidas dos escores, uma vez que, de todas as 14 situações em que a direção da 

média foi contra o que se esperava, apenas 2 eram de participantes de um sexo 

confiando em emissores do sexo oposto e, em 12 situações de confiança não esperada, 

essa confiança provinha de membros do próprio grupo. 

Quanto ao tempo de resposta, a tendência esperada era de que os participantes 

demorassem mais para decidir quando eram expostos a emissores estereotipicamente 

ignorantes no assunto da frase do que quando expostos à própria frase apenas. Em 25 

situações, a direção das respostas correu conforme o esperado. Somente em sete 

ocorrências, os participantes foram mais rápidos para julgar quando expostos à 

identificação estereotípica. 

Ao serem comparados os dois grupos experimentais entre si, a discrepância 

torna-se ainda maior. Nas 16 comparações entre as médias dos dois grupos, o grupo 

com foto contou com um tempo de resposta maior que o grupo que havia apenas o 

rótulo, não tendo ocorrido caso algum em que a direção dos dados fosse contrária. 

Essa grande diferença, entretanto, torna-se menos importante quando se 

computa também as respostas a frases que não relacionavam o assunto com seu 

estereótipo (como emissores homens e mecânica). Nesta situação, é também possível 

perceber uma diferença entre o tempo dos grupos experimentais e o do grupo controle. 

Em 21 situações, o grupo experimental demorou mais; enquanto que, em 11 situações, o 

grupo controle forneceu mais lentamente as respostas. 

Na comparação entre o grupo com foto e rótulo e o grupo com apenas o rótulo 

nas situações estereotipicamente irrelevantes, observa-se que, em 11 situações de 

comparação, a direção é descendente; enquanto que, em 5 situações, a direção é 

ascendente. 
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Ainda que seja uma diferença menor em ambos os casos, é notável a tendência 

de os participantes, em média, demorarem mais quando expostos à identificação do que 

quando expostos apenas à frase. Ou ainda, demorarem mais quando expostos à imagem 

do que apenas à informação através do rótulo. A existência de mais estímulos relevantes 

na tela para os grupos experimentais pode ter influência nessa discrepância. O 

instrumento, no entanto, contava com um tempo de exibição de 5 segundos para os 

dados antes de cada frase aparecer e a contagem do tempo começar, justamente com o 

intuito de minimizar esse efeito. A existência de estímulos neutros no grupo controle 

também visava contrabalançar a diferença na quantidade de informação a ser 

processada, mas é possível que ainda assim persista uma influência dessa diferença na 

velocidade da percepção e tomada de decisão, que seja independente do fato de se tratar 

ou não de estímulos conflitantes. 

4.4 – Interpretação dos dados   

Foi utilizado nessa investigação um método de análise de dados que privilegiou 

o exame do intervalo de confiança em que se encontravam 95% dos dados coletados 

para cada situação. Foram comparados os intervalos, tanto do escore quanto do tempo 

de reação, referentes a cada frase utilizada no instrumento de coleta e, assim, analisada a 

possível influência de cada fator nos padrões médios de resposta dos participantes. O 

uso deste método ofereceu algumas vantagens sobre o método do teste de hipóteses 

através da análise da variação dos agrupamentos de frases. Primeiramente, é possível 

apontar a possibilidade de exames mais sutis ao considerar cada sentença 

individualmente, de modo que se possa examinar reações direcionadas a um exemplar 

do estereótipo em questão, que não se repetem em outras sentenças da mesma categoria. 

Além disso, possíveis imperfeições do instrumento tornam-se mais evidentes, uma vez 

que fotos ou frases responsáveis por reações muito diversas foram examinadas em sua 

individualidade. A amplitude das respostas também foi um fator interessante para 
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observar, uma vez que, em determinadas situações, a média permaneceu quase a 

mesma, mas a coesão das respostas em um mesmo grupo variou notavelmente.   

Embora possa ser considerada uma forma adequada de se examinar os dados 

colhidos, o tipo de análise aqui defendido não está imune a críticas. Pode-se questionar 

a validade de suas conclusões, uma vez que não foram tomadas medidas estatísticas 

para afastar a possibilidade de que os resultados apenas reflitam uma flutuação 

amostral. Segundo esse argumento, este estudo, isoladamente, teria pouca força ao 

afirmar suas conclusões. Em vista disso, grupos acidentalmente homogêneos em algum 

aspecto e participantes com tendências muito diversas de seus colegas de grupo, 

poderiam ter moldado o resultado de uma maneira indesejada por pura coincidência. No 

tocante a tal aspecto, é possível apontar alguns fatores que contribuem para tornar a 

análise aqui adotada mais defensável e adequada aos objetivos propostos. 

Primeiramente, a análise, a partir dos intervalos de confiança, tem um valor 

maior ao longo prazo, dependendo de outras investigações futuras que repliquem o 

método aqui proposto, ainda que aproximadamente e que possam ser utilizadas para 

sobrepor dados de estudos futuros aos coletados anteriormente.  Deste modo,  ainda que 

não conte  com um valor  numérico indicador da significância estatística,  repetidos  

resultados consistentes  teriam ainda mais  força argumentativa a favor das hipóteses de 

trabalho do que um estudo isolado que levasse  em conta o valor de p. 

Ademais, mesmo levando-se em conta esta pesquisa isolada, pode-se apontar a 

razoável consistência da distribuição dos dados em relação a alguns fatores que se 

repetiam situação após situação, como uma indicação de uma direção consistentemente 

favorável a algumas hipóteses propostas, como foi o caso das comparações que 

envolviam a influência do endogrupo e do exogrupo na resposta. 

Levando esses fatores em consideração, é razoável propor que, em 

determinadas situações específicas, a hipótese da influência dos estereótipos na resposta 
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parece contar com o apoio dos resultados. Pode ser proposta então uma aceitação, ainda 

que parcial, das hipóteses sugeridas quando as direções dos dados aqui levantados assim 

o indicarem, uma vez que, considerando válidas as diferenças encontradas, poder-se-ia 

confrontá-las com dados de estudos posteriores que se dedicassem a investigar as 

mesmas variáveis. Por conseguinte, mesmo que alguns resultados possam ser 

considerados frágeis, por possuírem uma grande interseção entre os grupos 

experimentais no que diz respeito à distribuição dos valores, essa fragilidade pode ser 

parcialmente compensada por repetições de situações em que a direção dos dados 

favoreça a manutenção da hipótese de trabalho, seja neste estudo ou em investigações 

posteriores.  

4.5 - A influência geral do estereótipo na avaliação das sentenças 

A primeira hipótese proposta foi a de que haveria uma diferença entre as 

avaliações de enunciados afirmativos quando esses viessem acompanhados de uma 

identificação do emissor, sendo este classificado como pertencente a determinada 

categoria social. Os resultados gerais oferecem pouco apoio para que se afirme haver 

um efeito forte e generalizado da apresentação da categoria, visto que, na maior parte 

das situações, pode-se observar uma manutenção do padrão de respostas ou variações 

não mais que discretas entre o grupo controle e os grupos experimentais. Com isso é 

razoável que se aceite a hipótese nula, admitindo não haver um efeito generalizado dos 

fatores que se pretendia investigar. Em algumas situações específicas, no entanto, a 

influência exercida pela apresentação da categoria é notável, deixando transparecer que, 

mesmo não tendo ocorrido consistentemente em todas as situações, o efeito pode ser 

considerado presente.  

Uma mudança na amplitude das respostas, como relatado nos resultados 

referentes ao julgamento das participantes do sexo feminino às afirmações sobre 

mecânica, pode indicar uma influência mais homogênea da apresentação da categoria 
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entre os participantes (quando a amplitude diminui); ou mais desigual, sendo que alguns 

participantes são influenciados pelo estímulo; e outros não (quando a amplitude de 

respostas aumenta).  

Uma mudança no valor da média indica um aumento da credibilidade da frase 

quando o valor da média aumenta com a apresentação do estimulo; ou uma diminuição 

na credibilidade quando o valor da média diminui com a apresentação do estímulo. 

Esses resultados mais isolados sugerem que a ação do estereótipo, caso exista 

neste caso, não pode ser generalizada, ocorrendo apenas em determinadas condições 

específicas e com efeitos, por vezes, muito tênues para serem devidamente percebidos. 

4.6 - A influência do estereótipo na diminuição da credibilidade das 

sentenças 

A segunda hipótese enunciada neste estudo foi a de que a avaliação emitida 

pelos participantes, referente a uma sentença afirmativa, sofreria a influência do 

estereótipo do suposto emissor da mesma. Deste modo, caso a sentença se refira a um 

assunto em que o emissor é provavelmente ignorante, de acordo com seu estereótipo, o 

esperado é que os participantes informados a respeito da identidade do emissor (grupos 

experimentais) emitam uma avaliação de menos credibilidade à frase que aqueles 

participantes que julgam a frase sem uma identificação eficiente de quem a teria dito 

(grupo controle). 

O que se tentou observar foi o efeito do estereótipo, enquanto mediador 

cognitivo (Pereira, 2002; Krugger, 2004), em desviar a avaliação de sentenças 

afirmativas na direção em que concordassem com o estereótipo proposto. Assim, para 

concordar que um exemplar de determinada categoria social deve estar errado quando 

afirma algo sobre um assunto, em que a categoria é supostamente ignorante, o 

participante, ao ser informado sobre o emissor, ajustaria seu julgamento para confirmar 
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esta crença. Como os participantes do grupo controle não tiveram acesso a essa 

informação, seu julgamento em relação à frase permanece sendo influenciado apenas 

pelo conteúdo semântico da mesma. 

Estudos anteriores demonstram o potencial do estereótipo em influenciar o 

processamento lingüístico, seja afetando a maneira como um evento é descrito, como no 

caso do viés lingüístico intergrupal (Maas, Salvi, Arcuri & Semin, 1989), seja impondo 

palavras relacionadas a algum estereótipo a serem falsamente recordadas quando o 

estereótipo é exposto (Lenton, Blair e Hastie, 2001; Araya, Ekehammar & Akrami, 

2003). A direção desses vieses criados é principalmente confirmadora do conteúdo dos 

estereótipos, sendo que os participantes, em sua maioria, distorciam o que seria sua 

resposta original em virtude das suas crenças a respeito de determinadas categorias 

sociais. 

Deste modo, poder-se-ia propor que, dentre as características supostas como 

integrantes essenciais de determinados grupos, estivesse também suas principais 

habilidades e os campos do conhecimento em que o grupo tem pouco ou nenhum 

conhecimento. Os estudos de Steele (1995) deixam bastante claro o fato de haver uma 

expectativa que certos grupos falhem ao realizar tarefas de determinados domínios, de 

modo que essa expectativa de falha repousa sobre uma crença geral de ignorância 

generalizada de determinada categoria com determinado tipo de tarefa ou assunto. Em 

conseqüência, o efeito aqui esperado e discutido tem muitos indícios teóricos que 

apontam para a possibilidade de sua existência. 

 

4.6.1 - Mulheres e sentenças sobre mecânica 

A primeira categoria social a ser discutida aqui é a das mulheres. Estudos 

realizados anteriormente evidenciam que as mulheres são reputadas como deficientes no 
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conhecimento da matemática, nos Estados Unidos (Steele & Aronson, 1995). No 

presente contexto, é possível sugerir a crença  mais ou menos compartilhada de que as 

mulheres têm uma  dificuldade em assuntos que envolvam  automóveis.  O estudo 

piloto, realizado anteriormente para a confecção do instrumento principal desta 

pesquisa, apontou uma concordância razoável entre os membros do público estudado 

(estudantes universitários) em afirmar a crença popular na ausência de intimidade 

feminina com o assunto geral "automóveis". Esses mesmos estudos elegeram a 

mecânica como área menos provável de ser conhecida por um leigo, oficializando a 

escolha por esta subárea no instrumento de coleta. 

No estudo principal, ao serem comparadas com as médias do grupo controle, as 

médias dos grupos experimentais seguiram a tendência esperada em cinco situações, 

enquanto que, em três, seguiram um padrão inverso. Isso significa que, dentre as oito 

situações em que se tinham mulheres como emissoras (duas frases e quatro 

comparações para cada, englobando os dois grupos experimentais e os gêneros dos 

participantes), os participantes decidiram confiar menos nas mulheres que num sujeito 

indeterminado em cinco ocorrências. Apesar de claros, estes resultados não são muito 

impressionantes à primeira vista. Ao se observar segmentação dos resultados, 

entretanto, a divisão entre os confiantes nas mulheres e os não confiantes coincide quase 

que completamente com a divisão entre as respostas dadas por participantes do sexo 

feminino e participantes do sexo masculino. Neste caso, então, homens e mulheres 

discordaram quanto à confiança, demonstrando uma possível influência do 

pertencimento ao grupo na emissão das respostas. 

Essa influência será tratada na próxima seção, na qual enfoca-se a segunda 

hipótese de trabalho, mas a interessante coincidência não poderia deixar de ser 

comentada aqui. Poder-se-ia argumentar que as respostas femininas foram motivadas 

mais pela sua tendência de favorecimento do endogrupo que pela sua crença de que 
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mulheres não entendem bem de mecânica. Esse argumento poderia, entretanto, ser 

também aplicado aos homens, apontando que também suas respostas foram motivadas 

não pelo estereótipo feminino, porém pela necessidade de desfavorecer o grupo das 

mulheres. Duas questões interpõem-se entre o comentário relativo à tendência das 

mulheres e sua generalização para os participantes homens. Primeiramente, há a 

seguinte ocorrência que foi unanimidade para ambos os sexos: a adolescente (quando 

observada em sua imagem) era menos confiável que o grupo controle para qualquer um 

dos sexos. Isso sugere que a possível ignorância feminina a respeito de mecânica 

reflete-se de forma tão intensa no julgamento da credibilidade da adolescente 

apresentada por foto, que nem mesmo suas companheiras de grupo confiaram na sua 

afirmação.  

Além disso, se o efeito do endogrupo e exogrupo fosse o único, as mulheres 

tenderiam a desconfiar também de todos os homens, assim como os homens 

desconfiaram das mulheres, o que não ocorreu. Quando o emissor era homem, as 

mulheres confiaram, em média, duas das quatro vezes em que foram investigadas. A 

confiança mostrou-se no grupo que observava as fotos dos emissores. Os resultados 

indicam, então, que houve uma influência do estereótipo das mulheres na avaliação da 

credibilidade da sentença em algumas situações pontuais. Como comentado 

anteriormente, a influência provavelmente não foi generalizada entre os participantes, 

uma vez que as amplitudes das respostas em cada grupo contêm interseções muito 

amplas. A repetição do evento, no entanto, sugere que essa pequena influência em 

apenas alguns participantes repete-se com mais freqüência que configurações que 

apóiem a hipótese nula. 

4.6.2 - Homens e sentenças sobre cosméticos  

A próxima categoria social a ser apresentada quanto à credibilidade que lhe foi 

atribuída é a categoria dos homens. A respeito dessa categoria, foi escolhido o tema 
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"cosméticos" como o assunto sobre o qual os homens são estereotipicamente ignorantes. 

Apesar da escolha inicial do assunto não ter sido baseada em critérios objetivos, o 

estudo piloto sugeriu uma adequação do tema à categoria. O subtema foi escolhido com 

base no estudo piloto, sendo que a maior parte dos participantes desse estudo concordou 

que, entre todos os assuntos envolvendo cosméticos, "maquiagem" seria o tema mais 

inacessível à população masculina. Deste modo, as frases a respeito de cosméticos 

trataram todas deste tópico.  

No experimento principal, foram observadas, em quatro situações, a direção 

dos dados conforme o esperado, ou seja, uma confiança menor nos grupos 

experimentais que no grupo controle. Em quatro outras situações, ocorreu o inverso, 

dando-se que os participantes dos grupos experimentais tendiam a confiar mais nas 

frases ditas por homens que os do grupo controle, sem identificação do emissor. Tendo 

sido uma divisão com partes iguais entre as ocorrências, a conclusão de que a suposta 

ignorância do estereótipo em relação ao assunto em questão teria influenciado os 

participantes fica bastante prejudicada, se não impossível de ser inferida. A hipótese 

nula de que não houve diferença entre os grupos pode ser facilmente invocada como a 

mais provável nessa situação. 

Curiosamente, em relação a esse tema específico, foi observada uma confiança 

generalizada em qualquer emissor por parte dos participantes do sexo masculino. Em 

todas as ocorrências envolvendo estes participantes, era reputada ao grupo experimental 

uma confiança maior que ao grupo controle. Possivelmente, essa tendência deva-se à 

provável real ignorância masculina no assunto. Os participantes homens, quando foram 

instruídos a relatar seu conhecimento desse domínio em particular, atribuíram-se 1,5, 

numa escala de 0 a 10, contra 6,2 das participantes mulheres na mesma escala, Essa 

diferença é estatisticamente significativa (t(90) = -12,284, p < 0,05). Uma vez que o 

participante considere-se totalmente ignorante no assunto, é possível que este passe a 
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considerar que qualquer pessoa identificada discorrendo sobre o assunto forneça 

determinada credibilidade ao mesmo.  

             Uma outra peculiaridade deste resultado também chama atenção.  Em todas as 

quatro situações em que ocorreu uma tendência média oposta ao esperado (confiança 

nos homens), os participantes eram homens. E, contrariamente, em todas as situações 

em que houve uma desconfiança média para com os emissores do sexo masculino, 

trataram-se de avaliações de participantes mulheres. Isso sugere novamente uma 

influência do pertencimento ou não ao grupo nas respostas emitidas. É oportuno 

observar que, considerando-se todas as situações envolvendo cosméticos e mecânica em 

que a direção dos dados não seguiu a tendência esperada, ou seja, houve confiança no 

grupo supostamente ignorante, o grupo avaliador era o mesmo do emissor da afirmação. 

Assim, em todas as situações em que homens confiaram mais no emissor do que no 

controle; enquanto as mulheres confiaram menos no emissor, esse emissor era do sexo 

masculino, da mesma forma, em todas as situações em que as mulheres avaliaram 

melhor uma sentença associada a um emissor do que a mesma sentença no grupo 

controle e os homens avaliaram por essa sentença, o emissor era do sexo feminino.  

Deste modo, se fosse levada em conta apenas as respostas dadas pelo sexo oposto ao do 

emissor das frases, constatar-se-ia que todas as direções seguiram conforme a hipótese. 

Certamente, esse tipo de segmentação dos dados não seria desejado, já que operaria uma 

confusão indelével entre a influência do estereótipo da ignorância e a influência do 

pertencimento ou não ao grupo do emissor. 

4.6.3 - Adolescentes e sentenças sobre tradições culturais  

A terceira categoria social a ser discutida em relação à primeira hipótese de 

trabalho é a categoria dos adolescentes. O assunto aqui considerado estereotípico é o das 

tradições culturais. A escolha do tema foi mais baseada na afinidade deste com os 

idosos que na incompatibilidade com os adolescentes. O estudo piloto aqui apresentado, 
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no entanto, deu suporte a essa relação, apontando indícios para se considerar que os 

adolescentes fossem estereotipicamente ignorantes em tradições culturais. Dados 

posteriores coletados com este mesmo instrumento sugerem que, dentre os subtemas 

associados às tradições culturais, as tradições alimentares (sobre alimentos e hábitos 

tradicionais a mesa) foram consideradas as menos conhecidas pelo público leigo, desse 

modo, foram escolhidas como subtema para o instrumento principal do experimento. 

Apesar da sugestão do estudo piloto, essa foi a categoria que contou com os 

resultados mais opostos em relação ao que era esperado pela hipótese aqui discutida. 

Em todo o estudo, o estereótipo do adolescente foi o único que obteve mais eventos de 

confiança (cinco) do que de desconfiança (três) dos grupos experimentais em relação ao 

controle. Certamente, este resultado sugere uma aceitação da hipótese nula, visto que 

não parece ter havido efeito do estereótipo do adolescente enquanto ignorante em 

tradições culturais. Algumas razões podem ser apontadas como hipóteses a serem 

discutidas. 

Primeiramente, pode não haver, por parte dos participantes estudados, a crença 

geral de que adolescentes são ignorantes em tradições culturais alimentares. Dessa 

forma, não poderia haver efeito algum que os dirigisse a confirmar um estereótipo 

inexistente. Além disso, mesmo que houvesse tal estereótipo, a escolha das frases pode 

não ter sido feliz, em virtude de não refletir bem o assunto. 

As fotos poderiam expressar mal a imagem da adolescência, mas como o efeito 

repete-se quando apenas o rótulo é apresentado, pode-se descartar essa possibilidade. 

4.6.4 - Idosos e sentenças sobre informática 

Por fim, será tratada a influência do estereótipo do idoso na avaliação de frases 

sobre informática. Foi escolhido esse tópico em particular devido à imagem comumente 

divulgada de que idosos são tradicionalistas em geral e avessos a novas tecnologias 
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(Ryan at al., 2004). Essa suposta dificuldade é bem expressa pelo ditado popular "não se 

pode ensinar truques novos a um cão velho", por isso, sendo os computadores uma 

novidade suficientemente popular apenas na última década, seria de se esperar que os 

idosos tivessem uma imagem de ignorantes no assunto. 

O estudo piloto realizado para a confecção do instrumento de coleta apontou 

uma confirmação desta suposição. Os participantes em geral abstiveram-se de citar o 

idoso como grupo potencial de conhecedores do assunto. Dentre os diversos temas a 

serem abordados a respeito de informática e computadores, foi escolhido o campo do 

funcionamento do hardware ou da parte física do computador. 

Os resultados referentes a esta categoria social específica foram os que mais 

fortemente seguiram a tendência prevista nas hipóteses de trabalho. Em seis, dentre as 

oitos situações em que foi possível fazer uma comparação das médias, os participantes 

informados pelo instrumento a respeito do emissor tenderam a avaliar as frases com 

menos confiança do que os participantes de quem era omitida a informação 

identificadora. Desse modo, o grupo controle obteve mais confiança média dos 

participantes que os grupos experimentais na maior parte das situações. Esse resultado 

sugere que o estereótipo do idoso, ao mediar a avaliação da frase, desviou o resultado 

"natural", baseado unicamente no conteúdo semântico da afirmação, assim, 

confirmando o estereótipo. O estereótipo de que os idosos são provavelmente ignorantes 

sobre informática tendia a ser confirmado pelos participantes através de uma avaliação 

menos confiante da sentença apresentada. 

Uma vez que o assunto não era diretamente relacionado em termos 

estereotípicos a nenhum dos gêneros, o fato de pertencer ou não ao grupo em questão 

exerceu pouca influência para o resultado nesta hipótese, uma vez que não havia 

pessoas idosas na amostra. Assim, tanto emissores homens quanto emissoras mulheres 

foram avaliados por participantes homens e mulheres em um assunto que dizia pouco 
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respeito ao estereótipo de gênero. Dessa forma, é possível hipotetizar que uma vez 

livres da influência desse fator, a influência pura da crença na ignorância do grupo 

sobressaiu-se de forma mais marcante que em outras situações, já que o pertencimento 

ao grupo não concorreu com o estereótipo da ignorância. Oportunamente, aponta-se 

que, nas duas situações em que a direção dos dados não seguiu o esperado, ou seja, que 

os participantes dos grupos experimentais demonstraram mais confiança na frase que os 

do grupo controle,  tratava-se de participantes avaliando emissores do mesmo gênero e 

através de rótulos apenas. Assim, pode-se ainda estabelecer uma possibilidade de 

interferência do efeito do endogrupo nessas situações. 

No caso de se aceitar a hipótese de que os participantes demonstraram uma 

identificação (ainda que parcial) com o grupo dos adolescentes, o efeito da atribuição da 

ignorância foi reforçado pela tendência a se desfavorecer os grupos opostos, podendo-se 

esperar uma sobreposição de fatores com o potencial de modificar a resposta, de modo 

que duas variáveis afetam o julgamento de tal maneira que se anulam parcialmente. 

Essa hipótese, entretanto, é bastante fraca, uma vez que não foi observado um efeito 

geral de desfavorecimento do grupo dos idosos em relação aos outros assuntos. 

Seria razoável supor, então, que o efeito original esperado tenha ocorrido ao 

menos em alguns dos participantes. A maioria das ocorrências seguiu esse padrão e a 

minoria que não seguiu pode ter sofrido uma influência mais intensa do pertencimento 

ao grupo e da tendência a favorecê-lo. 

4.7 - Discussão geral 

A partir dos resultados encontrados a respeito do efeito aqui discutido, pode-se 

propor a adesão parcial na direção da aceitação da hipótese de trabalho em determinadas 

circunstâncias, mesmo havendo uma aceitação global da hipótese nula. A aceitação da 

hipótese anteriormente proposta vem das comparações de resultados de frases 

individuais que parecem apoiá-la, ou seja, aquelas relativas às emissoras mulheres 
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tecendo comentários a respeito de mecânica e aqueles relativos aos emissores idosos 

associados a comentários sobre informática. Nesses casos, é possível apontar indícios 

mais sólidos desse efeito, uma vez que a maior parte dos dados configura-se na direção 

esperada e todos os eventos na direção oposta podem ser atribuídos a uma influência do 

endogrupo de gênero. Deste modo, ainda que parcialmente  e  com pouca força,  o efeito 

do estereótipo pode ser  inferido em certas situações. Em dois tópicos, o possível efeito 

do estereótipo, se houve algum, encontra-se de tal modo diluído em efeitos de variáveis 

diversas que se torna difícil afirmar ou mesmo sugerir que isto poderia ter ocorrido. 

Apesar da dificuldade em afirmar esse efeito, é possível certamente argumentar a 

respeito das variáveis que podem ter se interposto no caminho do viés originalmente 

esperado, alterando-o. 

A avaliação dos emissores homens seguiu o padrão exato que se esperaria de 

um efeito do pertencimento ao grupo, sobrepondo-se ao efeito original investigado. Em 

todos os casos foi possível observar que, quando a avaliação seguia um padrão não 

esperado pelo estereótipo da ignorância, esse padrão correspondia ao que seria 

condizente com um favorecimento do próprio grupo. 

A avaliação dos emissores adolescentes pode ter sofrido um efeito similar. 

Uma vez que as idades dos participantes deixavam-nos muito mais próximos dos 

adolescentes que dos idosos, pode ter ocorrido uma tendência de favorecimento do 

próprio grupo quando confrontados com a necessidade de desqualificá-lo. Essa hipótese 

não conta com confirmações em outras comparações nos resultados, de modo que, se 

houve tal efeito, este restringiu-se ao domínio do conhecimento. Apesar de 

hipoteticamente ser razoável sugerir uma ação do estereótipo da ignorância, ou seja, a 

crença de que aquela categoria é consistentemente ignorante em determinado assunto, é 

reconhecível a possibilidade de não ter ocorrido efeito algum, seja pela precariedade do 

efeito do priming, seja pela inadequação do assunto. 
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Assim, mesmo levando em conta a adesão à hipótese, a ampla sobreposição 

entre os grupos em se tratando da variação de dados sugere um efeito fraco do fator 

estudado, compatível com o que se discutiu, anteriormente, atinente a um sucesso 

apenas parcial do priming identificador do emissor nos participantes dos grupos 

experimentais. A existência do estereótipo de ignorância em determinados assuntos 

pode também ser questionada, especialmente, no que diz respeito aos adolescentes. 

Aparentemente, a suposta ignorância deste grupo em relação ao assunto proposto 

(tradições culturais) não era compartilhada pelos participantes do experimento, apesar 

de sugerida pelos estudos pilotos. 

4.7.1 - A influência do pertencimento ao grupo do emissor no julgamento das 

afirmações. 

Um outro efeito dos estereótipos foi proposto como hipótese para esta 

investigação, a saber, o pertencimento por parte do participante a um dos grupos 

investigados como emissores. Essa hipótese sugere que a frase dita por alguém de um 

grupo que o participante também integre tenderá a propiciar uma avaliação diferente 

daquela apresentada em relação grupo controle, gerando um viés na direção da 

confiança. 

O efeito sugerido apóia-se no viés do endogrupo (ingroup bias), amplamente 

descrito pela literatura especializada (Tajfel, 1982; Brewer, 1999; Pereira, 2002; Castelli 

at al). Esse viés, diferente do anterior, funciona não necessariamente na direção da 

confirmação dos estereótipos, mas seguindo uma tendência de favorecer o próprio 

grupo, qualificando-o mais positivamente (Pereira, 2002; Tajfel, 1982). Ao mesmo 

tempo, é comumente relatada a tendência de desfavorecer o grupo rival e de se 

interpretar as informações de modo que o exogrupo pareça muito mais homogêneo que 

o próprio grupo (Pereira, 2002). 

O conteúdo dos estereótipos, nesse caso, parece ser pouco relevante para que 
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esse efeito ocorra, uma vez que pode ser observado inclusive em grupos artificialmente 

definidos, dos quais não se tem estereótipos formados (Tajfel, 1982; Pereira, 2002). 

Aparentemente, quando há uma divisão em categorias, o grupo próprio tende a ser visto 

como mais valoroso e mais qualificado. 

No caso especial aqui descrito, o viés originado desse efeito estaria baseado na 

tendência a considerar o membro do próprio grupo como mais inteligente e culto, 

aumentando a probabilidade suposta deste estar certo ao afirmar algo a respeito de um 

determinado assunto. Uma vez que a amostra era composta de homens e mulheres com 

média de idade semelhante, as categorias mais óbvias para a observação desse efeito 

foram aquelas baseadas no gênero dos emissores e dos participantes. 

Em vista disso, é possível comentar resultados que indiquem tanto um 

favorecimento das emissoras mulheres pelas participantes do mesmo sexo quanto um 

favorecimento dos emissores homens por participantes do sexo masculino. Foram 

levadas em conta, como indício deste efeito, situações em que havia discordância entre 

os participantes, sendo que um dos gêneros confiasse mais na frase quando em um dos 

grupos experimentais  que quando no controle; enquanto que o outro gênero  avalia a 

mesma frase de modo inverso. Essas situações levam a dois tipos de resultado, sendo 

um deles em direção à tendência do endogupo, ou seja, quando um gênero favorece o 

emissor do mesmo grupo; enquanto esse mesmo emissor é desfavorecido pelo outro 

gênero. O outro tipo de resultado seria uma discordância no sentido inverso em que um 

gênero favorece o outro; enquanto esse outro desfavorece o seu próprio. Na seqüência, 

tratar-se-á de cada um dos gêneros de forma separada. 

O efeito do endogrupo para participantes do sexo masculino ocorria quando 

homens achavam a frase com emissor homem mais confiável que a frase controle; e 

mulheres achavam a frase com emissor homem menos confiável que o grupo controle. 

Foi constatado que das dez situações de discordância entre os gêneros, na 
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avaliação de emissores homens, nove seguiam a direção esperada cujos participantes 

homens contavam com uma direção ascendente da avaliação a partir do grupo controle e 

as mulheres com uma tendência descendente para a avaliação das mesmas frases. Esse 

resultado aponta para a aceitação da hipótese proposta devido à grande diferença na 

quantidade de eventos para uma e para a outra direção. 

Parece, portanto, ter havido um efeito do pertencimento dos participantes à 

categoria dos homens de modo que as avaliações das frases caminharam na direção de 

considerar o próprio grupo como mais capaz de conhecer determinado assunto e, assim, 

mais provável de estar certo quando comenta sobre ele. 

Do mesmo modo, o efeito ocorria com as mulheres quando estas achavam a 

frase com emissora do sexo feminino mais confiável que a frase controle; enquanto 

homens achavam a frase com emissora menos confiável que o grupo controle. 

A mesma tendência observada nos homens ocorreu também com as 

participantes do sexo feminino, embora com uma diferença ligeiramente menor. Em 

doze situações, a discordância entre homens e mulheres envolveu frases relacionadas a 

emissoras do sexo feminino, das quais, oito seguiram o padrão proposto pela hipótese, 

em que as participantes mulheres avaliaram mais positivamente emissoras do sexo 

feminino; enquanto as afirmações com essas mesmas emissoras eram avaliadas mais 

negativamente pelos participantes homens, indicando um favorecimento do endogrupo 

por parte das mulheres, simultâneo a uma depreciação do exogrupo por parte dos 

participantes homens. 

Novamente, os resultados sugerem uma aceitação parcial da hipótese de 

trabalho e do efeito por ela expresso, mas apenas em situações específicas.  Embora a 

diferença entre eventos nas direções esperada e oposta tenha sido menos expressiva do 

que no caso dos emissores homens, é razoável propor uma adesão à aceitação da 

influência exercida pelo pertencimento à categoria "mulher", na avaliação da 
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probabilidade de outras mulheres estarem certas ao realizar um comentário sobre 

qualquer assunto. 

Esse resultado sugere então a existência de um viés na direção de exaltação do 

conhecimento dos membros do próprio grupo e de sua probabilidade geral de ter razão, 

de modo que as participantes mulheres provavelmente consideraram suas semelhantes 

mais confiáveis do que os participantes homens, em relação ao grupo controle. 

O efeito do pertencimento ao grupo contou com a possibilidade mais forte de 

aceitação entre todos os efeitos abordados neste estudo, totalizando 22 eventos de 

discordância média, apenas 5 seguiram uma direção não prevista. Em 17 situações, os 

participantes favoreceram, em média, o próprio grupo, sugerindo fortemente uma 

tendência ao enaltecimento do grupo ao qual se pertence. Possivelmente, os eventos de 

discordância não foram os únicos em que o efeito ocorreu, sendo possível apontar 

qualquer evento em que o participante julgue um semelhante de forma superior à média 

do grupo controle como uma possível influência do endogrupo. É, na discordância, 

entretanto, que a tendência ao favorecimento do próprio grupo se sobressai, por ser 

possível apontar a discrepância entre a avaliação de um grupo e de outro referentes à 

mesma frase. 

É possível repetir, no que tange à hipótese aqui considerada, alguns dos 

comentários realizados em ralação ao efeito anteriormente tratado. Novamente, a 

interseção entre a variação dos dados nos diversos grupos enfraquece a afirmação de 

que a hipótese foi confirmada pelos dados. 

               Esse enfraquecimento, entretanto, não invalida a aceitação da hipótese, nem 

impõe outra atitude mais adequada diante dos dados aqui expostos, mesmo que seja 

necessário adicionar uma certa dose de cautela às considerações derivadas dos 

resultados. 

4.7.2 - A influência exercida pela forma de apresentação do estereótipo 
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Outro efeito que se buscou evidenciar foi aquele exercido pela forma de 

apresentação dos estereótipos. Deste modo, foi proposta a hipótese de que o efeito do 

estereótipo seria mais intenso quando este fosse apresentado a partir de imagens do que 

quando apenas o rótulo semântico da categoria estivesse disponível. 

A literatura aponta uma diferença entre rótulo e imagem enquanto estímulos 

ativadores do estereótipo, concluindo que o viés sofrido pela ativação é mais intenso 

quanto mais a informação identificadora aproxima-se do contato real (Pereira, 2002b). 

Por conseguinte, sendo a imagem mais próxima da identificação de um exemplar real 

daquele grupo que meramente o rótulo, esperava-se que os julgamentos, a partir da 

identificação pictórica, fossem mais desviados na direção esperada a confirmar a 

ignorância do estereótipo em relação ao assunto. 

Com isso, foram comparados os dois grupos experimentais em relação aos 

estereótipos relevantes em cada assunto, sendo que se considerava um suporte à 

aceitação da hipótese qualquer evento em que a média do escore do grupo experimental 

com foto fosse inferior à media do grupo com o rótulo apenas, nas situações 

estereotipicamente relevantes. Essas situações, como visto anteriormente, contavam 

com uma frase de determinado assunto como dita por membros supostamente 

ignorantes naquele assunto. 

Tem-se, então, que, em todos os assuntos, foram obtidos mais eventos na 

direção esperada que na direção oposta, com a exceção de informática, que contou com 

uma distribuição equivalente. Os participantes em média consideraram, então, a imagem 

das mulheres menos confiáveis que o rótulo no que diz respeito à mecânica de 

automóveis, assim como as fotos dos homens menos confiáveis que seus nomes no que 

se refere a cosméticos. De forma análoga, a identificação pictórica dos adolescentes 

obteve uma concordância média menor que a identificação exclusivamente semântica 

do emissor, em frases relativas a tradições culturais. 
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No âmbito geral, das 12 situações analisadas, 7 contaram com resultados na 

direção prevista pela hipótese de trabalho, a saber, uma avaliação mais negativa no 

grupo com foto do que no grupo com apenas rótulo, em situações de relevância 

estereotípica. 

Pode-se sugerir, então, uma aceitação parcial da hipótese de que o estereótipo 

impõe mais a sua força de mediação quando evocado a partir de uma imagem do que 

quando evocado por meio de uma identificação meramente semântica, mas apenas em 

algumas situações. Essa direção do resultado está em concordância com investigações 

anteriores que buscaram estabelecer o mesmo tipo de relação (Pereira, 2002). 

Cabe, entretanto, observar que as situações favoráveis às hipóteses aqui 

observadas não necessariamente obtiveram uma direção compatível com a hipótese de 

trabalho, a qual previa uma tendência à avaliação mais negativa de sentenças associadas 

a categorias estereotipicamente ignorantes em seu conteúdo, ou seja, não tiveram 

necessariamente uma avaliação média menor que a do grupo controle. Essa observação 

é importante, pois diminui o alcance da conclusão aqui sugerida, uma vez que abre 

espaço para que um evento de comparação tenha seguido a direção esperada em relação 

à forma de apresentação, mas não em relação ao grupo controle, deixando, em última 

instância, alguma dúvida sobre a influência do estereótipo. 

A alternativa de incluir, na amostra, para essa hipótese apenas eventos já 

confirmados na hipótese anterior poderia ocasionar um viés indesejado na interpretação 

de dados ao permitir escolher "a dedo" quais situações considerar para nortear as 

conclusões, privilegiando resultados que apoiassem conclusões esperadas. Por esse 

motivo, decidiu-se não se fazer distinção com relação ao resultado de outras relações 

(que envolvessem o grupo controle), mantendo todos os eventos relevantes como 

válidos para consideração. 

4.7.3 - A influência do estereótipo sobre o tempo de reação dos participantes 



 106 

A última hipótese proposta para esse estudo previa que os participantes 

demorariam mais para reagir, ou seja, avaliar a credibilidade da frase apresentada 

quando essa frase viesse acompanhada da identificação de um emissor incompatível 

com o assunto tratado. 

Assumindo os estereótipos como esquemas cognitivos em que a informação a 

respeito de um grupo social está organizada através de conceitos interligados (Pereira, 

2002), é razoável supor que informações pouco relacionadas levem mais tempo para 

serem processadas do que informações que não contem com um componente "distante" 

no sistema cognitivo para ser levado em conta. 

Por essa razão, uma informação sobre cosméticos seria mais rapidamente 

processada e avaliada pelo participante se a mesma viesse sem identificações do emissor 

(grupo controle) do que associada à imagem de um homem ou mesmo a um rótulo que o 

identificasse. Nesse segundo cenário, o participante seria obrigado a processar e integrar 

duas informações não relacionadas em seus esquemas e potencialmente incompatíveis 

entre si. 

Em parte, a decisão metodológica de aplicar o experimento através de 

procedimentos computadorizados está assentada na possibilidade de medir a latência da 

resposta dos participantes quando expostos aos estímulos do priming dos estereótipos. 

Neste sentido, o instrumento foi concebido para evitar efeitos no tempo de resposta 

provenientes de variáveis estranhas, como a quantidade de informações presentes na 

tela. Com relação a esse efeito em particular, os resultados parecem apontar para certa 

influência da exibição do estereótipo.  

Para discutir os dados a respeito do tempo de reação, estes foram divididos em 

duas partes, a saber, a relação entre os grupos experimentais e o grupo controle e a 

relação existente nos grupos experimentais entre si. 
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Ao serem comparados com o grupo controle, os grupos experimentais levaram, 

em media, mais tempo para a tomada de decisão a respeito da avaliação em 25, das 32 

situações relevantes. As situações consideradas nesta análise como relevantes foram 

aquelas em que a frase contava com emissores estereotípicos nos grupos experimentais, 

de modo que a hipótese da incompatibilidade cognitiva entre o grupo emissor e o 

assunto pudesse ser considerada. 

Pode-se sugerir uma aceitação da hipótese, uma vez que indícios da ocorrência 

do efeito foram verificados muito mais freqüentemente que indícios contrários. É 

prudente, no entanto, manter em suspenso essa aceitação, uma vez que, como se verá a 

seguir, uma explicação alternativa para o resultado pode contar com maior precisão. 

A comparação das médias de tempo em que foram considerados os grupos 

experimentais entre si para cada frase avaliada foi ainda mais condizente com a hipótese 

apresentada. Nesse caso, todas as dezesseis ocorrências relevantes contaram com uma 

média de tempo superior para o grupo com foto em relação ao grupo com rótulo. Por 

isso, é bastante razoável supor que de fato a identificação do estereótipo a partir da foto 

produzia uma latência na tomada de decisão dos participantes, sugerindo uma aceitação 

da hipótese de trabalho. 

Os resultados apresentados até aqui encontram-se razoavelmente condizentes 

com a hipótese proposta, de modo que o apoio a esta é evidente. A identificação do 

estereótipo muito provavelmente afetou a velocidade com a qual se julgava as frases, 

levando a um tempo médio maior, quanto mais detalhadamente era demonstrado o 

estereótipo. Resta, porém, a dúvida a respeito da real causa do efeito observado. Se a 

influência foi, como proposto pela hipótese aqui considerada, devido à 

incompatibilidade entre a representação esquemática do assunto e a do estereótipo, seria 

de se esperar o resultado já constatado. Não obstante, se o efeito fosse causado pela 

apresentação da identificação pura e simplesmente, sendo que a latência fosse 
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independente de qualquer incompatibilidade entre a categoria social do emissor e o 

assunto tratado, esperar-se-ia também uma distribuição análoga à que se viu exposta 

anteriormente. 

Nessa perspectiva, sendo o efeito causado pela incompatibilidade entre os dois 

esquemas (assunto e estereótipo do emissor), seria de se esperar que, nos eventos cujo 

estereótipo do emissor fosse compatível com o assunto, o tempo de resposta variasse 

pouco e com uma distribuição mais equivalente entre grupos experimentais e controle 

no que se refere a uma maior ou menor demora. 

Foram observados, então, os resultados referentes aos eventos em que o 

assunto da frase não estava em suposto conflito com o grupo do emissor da mesma. 

Esses resultados demonstram uma pendência um pouco menor para uma maior demora 

nos grupos experimentais, mas, ainda assim, eventos que refletiam esse padrão eram 

também majoritários. Das 32 ocorrências irrelevantes para a análise original, os 

participantes dos grupos experimentais demoraram mais que os do grupo controle, em 

21. Uma diferença um pouco menos impressionante, contudo, suficiente para sugerir 

uma explicação alternativa do fenômeno. A comparação entre os dois grupos 

experimentais contou com uma maioria julgando de forma mais demorada o grupo com 

foto do que com apenas rótulo, sendo que 11, dentre as 16 situações, seguiram esse 

padrão. Neste caso, a diferença observada nos grupos relevantes foi mais acentuada que 

a observada aqui, mesmo que a maior parte das médias tenha seguido a mesma direção. 

Com esses resultados são parecidos, torna-se prudente sugerir uma causa 

alternativa para o efeito observado. Possivelmente, a quantidade de dados relevantes 

apresentados ao participante no momento da decisão tinha um efeito no tempo 

necessário para que a mesma fosse processada e refletida no comportamento de avaliar 

o enunciado em questão. Desta forma, uma tela com o nome do participante, idade e 

uma foto tomaram mais recursos cognitivos, atrasando a decisão. 
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Mesmo com as medidas tomadas na construção do instrumento para evitar esse 

efeito secundário, parece ter havido uma tendência a reexaminar os dados depois de 

apresentada a frase, o que provavelmente resultou na demora para avaliar. 

De todo modo, os resultados relativos aos eventos irrelevantes 

estereotipicamente foram menos intensos que os observados nos eventos relevantes, o 

que sugere a possibilidade de sobreposição do efeito proposto pela hipótese de trabalho 

ao efeito geral da apresentação do estímulo. Assim, pode-se propor que os participantes, 

além de reexaminar as informações relevantes em cada frase, demoraram mais para 

processá-las quando essas eram incompatíveis com o assunto exposto. 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme visto anteriormente, foram investigadas quatro possibilidades de 

influência do estereótipo apresentado nas respostas dos participantes aos enunciados 

propostos, a saber, a influência da apresentação do estereótipo contra a não apresentação 

do mesmo na credibilidade atribuída às sentenças estereotípicas; a influência do 

pertencimento do participante à mesma categoria do emissor no mesmo tipo de 

avaliação; a influência da forma de apresentação (com ou sem fotografia) na avaliação 

da credibilidade das afirmações e a influência do estereótipo no tempo de reação dos 

participantes aos estímulos estereotípicos.  

Em todas essas situações, a maior parte dos dados comportou-se mais 

freqüentemente a favor das hipóteses propostas que contra as mesmas, sendo possível 

apontar alguma influência da apresentação da categoria em situações específicas. Não 

se deve perder de vista, entretanto, o resultado obtido pelas análises preliminares que 

indicaram não haver diferenças significativas entre os grupos experimentais 

pesquisados, deixando clara a aceitação geral da hipótese nula. 

Deve-se, portanto, considerar os resultados das análises preliminares como 

base para uma conclusão geral acerca da influência da apresentação da categoria, 

ficando para a análise principal posterior a possibilidade de esclarecimento de 

tendências repetidas, mudanças isoladas nas médias em relação ao grupo controle e 

diferenças notáveis na amplitude de respostas. 

De maneira geral, o resultado mais claro dessa tendência é aquele relativo ao 

pertencimento ou não ao grupo, uma vez que quase sempre uma discordância entre 

participantes homens e participantes mulheres encontrava-se numa configuração tal 

que os participantes de um gênero favoreciam o próprio, avaliando as afirmações 

emitidas por exemplares do mesmo gênero mais positivamente que os participantes do 

grupo controle, ocorrendo o oposto quando o emissor era do outro gênero, situação na 
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qual havia uma avaliação mais negativa da sentença. Esse resultado aponta, com certa 

segurança, que as crenças formadas a respeito de determinados assuntos podem ser 

função do co-pertencimento ou não do emissor (ou emissores) à categoria de quem 

está formando esta crença. 

Em campos de conhecimento polêmicos e com referências ambíguas de certo 

ou errado, as categorias em que se incluem as pessoas que defendem um ou outro lado 

da questão podem ser bastante importante para a formação da crença de alguém. Deste 

modo, uma mulher poderia atrair a simpatia de outras mulheres à sua causa ou aos 

seus argumentos, ainda que esta não dissesse respeito a questões de gênero.  

Esse tipo de resultado mostra-se importante para as investigações que digam 

respeito à formação das crenças ou das opiniões, uma vez que inclui as categorias 

sociais da fonte como variável importante a ser levada em conta ou controlada em 

estudos futuros.  

Ademais, para o próprio estudo dos estereótipos, enquanto mediadores 

cognitivos, pode-se defender uma contribuição da presente pesquisa ao se considerar 

que o alcance do impacto daqueles extrapolam os limites da construção cognitiva da 

realidade social, uma vez que os estereótipos podem estar envolvidos, mesmo que 

indiretamente, na construção do conhecimento em geral. Aproveitando os temas aqui 

abordados para a elaboração de um exemplo, é possível que as crenças relativas à 

informática e ao próprio conhecimento dessa disciplina sejam construídas de forma 

diferente se as informações são passadas por adolescentes ou por idosos.  

Em vista disso, alguns temas da educação podem ser bastante sensíveis às 

categorias sociais de quem os expõem, como informática e educação sexual exposta 

por idosos; ou informações nutricionais e instruções para exercícios físicos expostos 

por uma pessoa obesa. Mesmo informações a respeito de diferenças biológicas e 

comportamentais entre os gêneros podem soar tendenciosas para um lado ou para o 
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outro se proferidas por um exemplar de um dois gêneros.  

Em alguns contextos, fatos históricos poderiam ser considerados difíceis ou 

fáceis de acreditar se a categoria de quem passa a informação estivesse diretamente 

envolvida nos acontecimentos, como membros do exército falando sobre a ditadura 

militar. Talvez, mesmo a etnia do emissor seja relevante para o ouvinte ao se tratar de 

situações como o apartheid, o racismo que o caracterizou e a reação a ele, o nazismo e 

suas numerosas discriminações ou mesmo movimentos contestatórios contra a 

discriminação, como o black power.  

Nesta linha de argumentação, movimentos pela igualdade de direitos podem 

ter um impacto diferente a depender da categoria que lhe é porta voz. Homens e 

mulheres teriam, talvez, um poder diferente de persuasão ao condenar o machismo ou 

enaltecer o movimento feminista. De modo análogo, negros e brancos poderiam 

originar respostas diferentes ao condenar o racismo, assim como heterossexuais, 

bissexuais e homossexuais ao condenarem a homofobia e defenderem o casamento 

entre pessoas do mesmo sexo. 

Alguns limites, entretanto, podem ser apontados à pesquisa aqui descrita. 

Primeiramente, é possível citar o próprio instrumento, da maneira como foi 

construído, como fator limitador de possíveis relações entre variáveis ou da qualidade 

dos dados colhidos.  

Um dos principais problemas enfrentados concernentemente aos resultados, 

como visto, foi a amplitude de variação nas respostas, que fez com que os grupos 

experimentais tivessem pouca diferenciação entre si. Essa amplitude pode ter sido 

causada pela natureza das afirmações, uma vez que estas contavam, no próprio grupo 

controle, com um padrão inconstante de concordância dos participantes. 

Esse tipo de resultado levou à sobreposição de dados entre os grupos 
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experimentais, o que enfraqueceu as conclusões a respeito da diferença entre as 

médias. Possivelmente, um outro estudo piloto, com uma quantidade maior de frases 

expostas não a especialistas, mas a potenciais participantes, pudesse selecionar 

aquelas ao mesmo tempo mais ambíguas, com a média das avaliações bem próximas 

ao “5” e mais coesas, com pouca variação acima ou abaixo desta média. Este estudo 

poderia ter selecionado afirmações com uma maior sensibilidade à influência que se 

queria demonstrar, visto que uma variação da média contaria com uma variação dos 

limites máximo e mínimo do intervalo de confiança a ponto de haver pouca ou 

nenhuma sobreposição. No caso de um efeito inexistente do estereótipo, a variação 

seria menor entre os grupos e a sobreposição dos dados mais evidente. 

Outra impossibilidade imposta pela natureza do instrumento foi a 

comparação, em um mesmo grupo experimental, entre avaliações de emissores 

diferentes. Toda comparação realizada foi do emissor com ele mesmo apresentado de 

outra maneira ou com emissor nenhum, de modo que não se podia comparar 

diretamente, por exemplo, o resultado do emissor homem adolescente com o da 

emissora mulher adolescente. Essa limitação de comparação deveu-se ao fato de que 

cada frase era estabelecida para ser relacionada a um só emissor. Sendo frases 

diferentes, eram incomensuráveis, uma vez que cada uma contava com seu próprio 

potencial de aceitação ou rejeição. 

Uma forma de contornar essa questão em estudos posteriores seria fazer com 

que todos os emissores estivessem associados a todas as frases, no intuito de se 

revezarem as associações em diferentes participantes. Isso certamente iria requerer 

uma quantidade maior de participantes, uma vez que se fossem 94 participantes, 

apenas quatro estariam em cada grupo distinto de gênero/emissor/grupo experimental 

para determinada frase, ou seja, apenas quatro participantes seriam homens e veriam a 

frase “x”, sobre cosméticos, sendo dita pelo homem idoso na condição com foto, por 
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exemplo. 

Outra decisão interessante a ser tomada em uma investigação posterior que 

intente uma replicação ou pesquisar as mesmas variáveis, seria observar a influência 

geral de cada emissor em frases supostamente neutras, que não estivessem diretamente 

relacionadas ao estereótipo antes de confeccionar o instrumento final. Desconfia-se 

que algumas fotos, como a da mulher idosa, atraíram demasiadamente a simpatia dos 

participantes, como expresso por uma das participantes do pré-teste. É possível 

também sugerir o efeito inverso para a foto da adolescente, já que esta contou com a 

maior quantidade de resultados médios negativos quando comparada ao grupo 

controle.  

Com relação ao método de análise, pode-se considerar que houve um 

sacrifício da precisão em favor da maleabilidade e versatilidade ao se considerar os 

dados coletados neste estudo único. Isso sugere que para estabelecer a precisão 

necessária a conclusões científicas as variáveis envolvidas no presente estudo devem 

ser analisadas em estudos posteriores e as conclusões aqui atingidas postas à prova por 

replicações exatas ou por estudos diferenciados que procurem as mesmas relações.  

Algumas direções podem ser traçadas para estudos futuros que venham a se 

apoiar nas conclusões aqui propostas. Desdobramentos óbvios incluem uma mudança 

das categorias sociais, dos domínios ou, como provavelmente seria mais produtivo, de 

ambos. Deste modo, pesquisas posteriores poderiam tratar de categorias étnicas ou 

religiosas, por exemplo, relacionando-as a determinados assuntos. Talvez sacerdotes 

tenham a imagem de entender pouco de teorias e fatos científicos ou um índio passe 

por ignorante em tecnologia. Possivelmente, dentro de um mesmo domínio, poderiam 

ser encontrados subdomínios relevantes a categorias sociais. Pode-se considerar, por 

exemplo, que tanto um branco quanto um negro tenham uma imagem de que 

entendam de música na mesma medida, mas diferenciem-se no tipo de música ou 
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instrumento. 

Uma nova forma de estudar o mesmo efeito seria confrontar o participante 

com afirmações distintas e opostas advindas de categorias sociais diferentes em que o 

mesmo teria que “tomar partido” de algum dos emissores. As afirmações seriam, 

provavelmente, irresolúveis e seria investigada a tendência à concordância com um ou 

com outro grupo. Assim, o participante teria que decidir em que opinião ele confiaria 

mais diante de, por exemplo, um diagnóstico de defeito num computador (domínio de 

informática) quando um idoso e um adolescente têm opiniões diversas.  

Outras investigações que tratem da influência dos estereótipos, na aquisição 

do conhecimento e no processamento de informações não-sociais, podem enfocar, por 

exemplo, o nível de atenção média dos participantes a cada tipo de emissor. Uma vez 

que o assunto fique claro e o emissor desacreditado quanto ao tema, é possível que o 

participante focalize menos seus recursos de atenção à mensagem e que a sua 

compreensão da mesma fique prejudicada. 

Outro fator interessante para ser objeto de investigações posteriores é a 

conjunção entre memória e adesão ao conteúdo da afirmação. Uma vez que a 

formação de crenças lida com a retenção e evocação de informações pertinentes além 

da adesão subjetiva às mesmas, seria conveniente pesquisar que informações 

permanecem na memória depois de algum intervalo de tempo e qual é o grau de 

adesão do participante a essa informação. 

Percebe-se que estudos posteriores são imprescindíveis tanto para reforçar as 

conclusões aqui apresentadas (ou contradizê-las) quanto para ampliar o alcance das 

mesmas para outras situações. É importante, então, salientar o caráter inacabado do 

empreendimento científico individual e a necessidade da investigação continuada, 

bem como da discussão constante acerca das premissas, métodos e conclusões 

apresentadas em uma pesquisa.  
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Anexo I  

Questionário preliminar para o estudo piloto a 

respeito do domínio “Mecânica de automóveis” 



 122 

1) O que lhe vem à cabeça ao se mencionar “mecânica de automóveis”? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

2) Imagine alguém que mantém forte relação com mecânica de automóveis. Que 
perfil tem essa pessoa? É homem ou mulher? Pertence a que faixa etária? Quais 
suas características principais? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3) O que, nesse perfil, tem a ver com o sexo dessa pessoa? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

4) O que, nesse perfil, tem a ver com a idade dessa pessoa? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

5) Ainda a respeito de mecânica de automóveis, qual desses assuntos você acha 
de maior acesso ao público leigo?  

(  ) Especificações mecânicas das marcas de carro 

(  ) Funcionamento do motor 

(  ) Qualidade das peças 

(  ) Defeitos e problemas mecânicos (identificação dos “sintomas”) 

 

6) Qual o assunto de menor acesso ao público leigo? 

(  ) Especificações mecânicas das marcas de carro 

(  ) Funcionamento do motor 

(  ) Qualidade das peças 

(  ) Defeitos e problemas mecânicos (identificação dos “sintomas”) 
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Anexo II  

 Questionário preliminar para o estudo piloto a 

respeito do domínio “Cosméticos” 



 124 

1) O que lhe vem à cabeça ao se mencionar a palavra “Cosméticos”? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

2) Imagine alguém que mantém forte relação com cosméticos. Que perfil tem 
essa pessoa? É homem ou mulher? Pertence a que faixa etária? Quais suas 
características principais? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

3) O que, nesse perfil, tem a ver com o sexo dessa pessoa? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

4) O que, nesse perfil, tem a ver com a idade dessa pessoa? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

5) Ainda a respeito de cosméticos, qual desses assuntos você acha de maior 
acesso ao público leigo?  

(  ) Maquiagem 

(  ) Produtos de manicure / Pedicure 

(  ) Produtos de cuidado com a pele (hidratante, redutor de rugas, etc.) 

(  ) Tintura para cabelo 

 

6) Qual o assunto de menor acesso ao público leigo? 

(  ) Maquiagem 

(  ) Produtos de manicure / Pedicure 

(  ) Produtos de cuidado com a pele (hidratante, redutor de rugas, etc.) 

(  ) Tintura para cabelo 

 

 

 



 125 

Anexo III 

Questionário preliminar para o estudo piloto a 

respeito do domínio “Tradições culturais” 
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1) O que lhe vem à cabeça ao se mencionar “tradições culturais”? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

2) Imagine alguém que mantém forte relação com tradições culturais. Que perfil 
tem essa pessoa? É homem ou mulher? Pertence a que faixa etária? Quais suas 
características principais? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3) O que, nesse perfil, tem a ver com o sexo dessa pessoa? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

4) O que, nesse perfil, tem a ver com a idade dessa pessoa? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

5) Ainda a respeito de tradições culturais, qual desses assuntos você acha de 
maior acesso ao público leigo?  

(  ) Festas populares 

(  ) Receitas culinárias típicas 

(  ) Personagens folclóricos e lendas regionais 

(  ) Vestimentas tradicionais (usadas em festas folclóricas). 

 

6) Qual o assunto de menor acesso ao público leigo? 

(  ) Festas populares 

(  ) Receitas culinárias típicas 

(  ) Personagens folclóricos e lendas regionais 

(  ) Vestimentas tradicionais (usadas em festas folclóricas). 
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Anexo IV  

Questionário preliminar para o estudo piloto a 

respeito do domínio “Informática” 
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1) O que lhe vem à cabeça ao se mencionar “Informática”? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

2) Imagine alguém que mantém forte relação com informática. Que perfil tem 
essa pessoa? É homem ou mulher? Pertence a que faixa etária? Quais suas 
características principais? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

3) O que, nesse perfil, tem a ver com o sexo dessa pessoa? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

4) O que, nesse perfil, tem a ver com a idade dessa pessoa? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

5) Ainda a respeito de informática, qual desses assuntos você acha de maior 
acesso ao público leigo?  

 

(  ) Internet 

(  ) Hardware (peças e componentes) 

(  ) Programas (Utilitários, jogos, etc.) 

(  ) Desenvolvimento de programas (Linguagem de programação) 

 

6) Qual o assunto de menor acesso ao público leigo? 

 

(  ) Internet 

(  ) Hardware (peças e componentes) 

(  ) Programas (Utilitários, jogos, etc.) 

(  ) Desenvolvimento de programas (Linguagem de programação) 
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Anexo V 

Questionário para a escolha das fotos 
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As fotos abaixo deverão ser julgadas conforme as escalas. Por favor, marque apenas 

uma opção para cada critério. Seja o mais honesto possível. 

 
 

 
Considero esta pessoa:       Esta pessoa: 
   (  )Criança    (  )É certamente brasileira. 
   (  )Adolescente   (  )É provavelmente brasileira. 
   (  )Adulta     (  )É possivelmente brasileira. 
   (  )Idosa   (  )Passaria por brasileira, mas é atípica. 
    (  )Certamente é estrangeira. 
Considero esta pessoa: 
   (  )Muito simpática 
   (  )Simpática 
   (  )Antipática 
   (  )Muito antipática 
 
 
 
 
 
Considero esta pessoa:       Esta pessoa: 
   (  )Criança    (  )É certamente brasileira. 
   (  )Adolescente   (  )É provavelmente brasileira. 
   (  )Adulta     (  )É possivelmente brasileira. 
   (  )Idosa   (  )Passaria por brasileira, mas é atípica. 
    (  )Certamente é estrangeira. 
Considero esta pessoa: 
   (  )Muito simpática 
   (  )Simpática 
   (  )Antipática 
   (  )Muito antipática 
 
 
 
 
Considero esta pessoa:       Esta pessoa: 
   (  )Criança    (  )É certamente brasileira. 
   (  )Adolescente   (  )É provavelmente brasileira. 
   (  )Adulta     (  )É possivelmente brasileira. 
   (  )Idosa   (  )Passaria por brasileira, mas é atípica. 
    (  )Certamente é estrangeira. 
Considero esta pessoa: 
   (  )Muito simpática 
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   (  )Simpática 
   (  )Antipática 
   (  )Muito antipática 
 
 
 
 
 
Considero esta pessoa:       Esta pessoa: 
   (  )Criança    (  )É certamente brasileira. 
   (  )Adolescente   (  )É provavelmente brasileira. 
   (  )Adulta     (  )É possivelmente brasileira. 
   (  )Idosa   (  )Passaria por brasileira, mas é atípica. 
    (  )Certamente é estrangeira. 
Considero esta pessoa: 
   (  )Muito simpática 
   (  )Simpática 
   (  )Antipática 
   (  )Muito antipática 
 
 
 
 
Considero esta pessoa:       Esta pessoa: 
   (  )Criança    (  )É certamente brasileira. 
   (  )Adolescente   (  )É provavelmente brasileira. 
   (  )Adulta     (  )É possivelmente brasileira. 
   (  )Idosa   (  )Passaria por brasileira, mas é atípica. 
    (  )Certamente é estrangeira. 
Considero esta pessoa: 
   (  )Muito simpática 
   (  )Simpática 
   (  )Antipática 
   (  )Muito antipática 
 
 
 
 
Considero esta pessoa:       Esta pessoa: 
   (  )Criança    (  )É certamente brasileira. 
   (  )Adolescente   (  )É provavelmente brasileira. 
   (  )Adulta     (  )É possivelmente brasileira. 
   (  )Idosa   (  )Passaria por brasileira, mas é atípica. 
    (  )Certamente é estrangeira. 
Considero esta pessoa: 
   (  )Muito simpática 
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   (  )Simpática 
   (  )Antipática 
   (  )Muito antipática 
 
 
Considero esta pessoa:       Esta pessoa: 
   (  )Criança    (  )É certamente brasileira. 
   (  )Adolescente   (  )É provavelmente brasileira. 
   (  )Adulta     (  )É possivelmente brasileira. 
   (  )Idosa   (  )Passaria por brasileira, mas é atípica. 
    (  )Certamente é estrangeira. 
Considero esta pessoa: 
   (  )Muito simpática 
   (  )Simpática 
Considero esta pessoa:       Esta pessoa: 
   (  )Criança    (  )É certamente brasileira. 
   (  )Adolescente   (  )É provavelmente brasileira. 
   (  )Adulta     (  )É possivelmente brasileira. 
   (  )Idosa   (  )Passaria por brasileira, mas é atípica. 
    (  )Certamente é estrangeira. 
Considero esta pessoa: 
   (  )Muito simpática 
   (  )Simpática 
   (  )Antipática 
   (  )Muito antipática 
 
 
 
 
Considero esta pessoa:       Esta pessoa: 
   (  )Criança    (  )É certamente brasileira. 
   (  )Adolescente   (  )É provavelmente brasileira. 
   (  )Adulta     (  )É possivelmente brasileira. 
   (  )Idosa   (  )Passaria por brasileira, mas é atípica. 
    (  )Certamente é estrangeira. 
Considero esta pessoa: 
   (  )Muito simpática 
   (  )Simpática 
   (  )Antipática 
   (  )Muito antipática 
 
 
 
 
Considero esta pessoa:       Esta pessoa: 
   (  )Criança    (  )É certamente brasileira. 



 133 

   (  )Adolescente   (  )É provavelmente brasileira. 
   (  )Adulta     (  )É possivelmente brasileira. 
   (  )Idosa   (  )Passaria por brasileira, mas é atípica. 
    (  )Certamente é estrangeira. 
Considero esta pessoa: 
   (  )Muito simpática 
   (  )Simpática 
   (  )Antipática 
   (  )Muito antipática 
 
 
 
Considero esta pessoa:       Esta pessoa: 
   (  )Criança    (  )É certamente brasileira. 
   (  )Adolescente   (  )É provavelmente brasileira. 
   (  )Adulta     (  )É possivelmente brasileira. 
   (  )Idosa   (  )Passaria por brasileira, mas é atípica. 
    (  )Certamente é estrangeira. 
Considero esta pessoa: 
   (  )Muito simpática 
   (  )Simpática  (  )Antipática   (  )Muito antipática 
Considero esta pessoa:       Esta pessoa: 
   (  )Criança    (  )É certamente brasileira. 
   (  )Adolescente   (  )É provavelmente brasileira. 
   (  )Adulta     (  )É possivelmente brasileira. 
   (  )Idosa   (  )Passaria por brasileira, mas é atípica. 
    (  )Certamente é estrangeira. 
Considero esta pessoa: 
   (  )Muito simpática 
   (  )Simpática 
   (  )Antipática 
   (  )Muito antipática 
 
 
 
 
Considero esta pessoa:       Esta pessoa: 
   (  )Criança    (  )É certamente brasileira. 
   (  )Adolescente   (  )É provavelmente brasileira. 
   (  )Adulta     (  )É possivelmente brasileira. 
   (  )Idosa   (  )Passaria por brasileira, mas é atípica. 
    (  )Certamente é estrangeira. 
Considero esta pessoa: 
   (  )Muito simpática 
   (  )Simpática 
   (  )Antipática 
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   (  )Muito antipática 
 
 
 
 
Considero esta pessoa:       Esta pessoa: 
   (  )Criança    (  )É certamente brasileira. 
   (  )Adolescente   (  )É provavelmente brasileira. 
   (  )Adulta     (  )É possivelmente brasileira. 
   (  )Idosa   (  )Passaria por brasileira, mas é atípica. 
    (  )Certamente é estrangeira. 
Considero esta pessoa: 
   (  )Muito simpática 
   (  )Simpática 
   (  )Antipática 
   (  )Muito antipática 
 
 
 
Considero esta pessoa:       Esta pessoa: 
   (  )Criança    (  )É certamente brasileira. 
   (  )Adolescente   (  )É provavelmente brasileira. 
   (  )Adulta     (  )É possivelmente brasileira. 
   (  )Idosa   (  )Passaria por brasileira, mas é atípica. 
    (  )Certamente é estrangeira. 
Considero esta pessoa: 
   (  )Muito simpática 
   (  )Simpática 
Considero esta pessoa:       Esta pessoa: 
   (  )Criança    (  )É certamente brasileira. 
   (  )Adolescente   (  )É provavelmente brasileira. 
   (  )Adulta     (  )É possivelmente brasileira. 
   (  )Idosa   (  )Passaria por brasileira, mas é atípica. 
    (  )Certamente é estrangeira. 
Considero esta pessoa: 
   (  )Muito simpática 
   (  )Simpática 
   (  )Antipática 
   (  )Muito antipática 
 
 
 
Considero esta pessoa:       Esta pessoa: 
   (  )Criança    (  )É certamente brasileira. 
   (  )Adolescente   (  )É provavelmente brasileira. 
   (  )Adulta     (  )É possivelmente brasileira. 
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   (  )Idosa   (  )Passaria por brasileira, mas é atípica. 
    (  )Certamente é estrangeira. 
Considero esta pessoa: 
   (  )Muito simpática 
   (  )Simpática 
   (  )Antipática 
   (  )Muito antipática 
 
 
 
Considero esta pessoa:       Esta pessoa: 
   (  )Criança    (  )É certamente brasileira. 
   (  )Adolescente   (  )É provavelmente brasileira. 
   (  )Adulta     (  )É possivelmente brasileira. 
   (  )Idosa   (  )Passaria por brasileira, mas é atípica. 
    (  )Certamente é estrangeira. 
Considero esta pessoa: 
   (  )Muito simpática 
   (  )Simpática 
   (  )Antipática 
   (  )Muito antipática 
 
 
 
Considero esta pessoa:       Esta pessoa: 
   (  )Criança    (  )É certamente brasileira. 
   (  )Adolescente   (  )É provavelmente brasileira. 
   (  )Adulta     (  )É possivelmente brasileira. 
   (  )Idosa   (  )Passaria por brasileira, mas é atípica. 
    (  )Certamente é estrangeira. 
Considero esta pessoa: 
   (  )Muito simpática 
   (  )Simpática 
   (  )Antipática 
   (  )Muito antipática 
Considero esta pessoa:       Esta pessoa: 
   (  )Criança    (  )É certamente brasileira. 
   (  )Adolescente   (  )É provavelmente brasileira. 
   (  )Adulta     (  )É possivelmente brasileira. 
   (  )Idosa   (  )Passaria por brasileira, mas é atípica. 
    (  )Certamente é estrangeira. 
Considero esta pessoa: 
   (  )Muito simpática 
   (  )Simpática 
   (  )Antipática 
   (  )Muito antipática 
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Considero esta pessoa:       Esta pessoa: 
   (  )Criança    (  )É certamente brasileira. 
   (  )Adolescente   (  )É provavelmente brasileira. 
   (  )Adulta     (  )É possivelmente brasileira. 
   (  )Idosa   (  )Passaria por brasileira, mas é atípica. 
    (  )Certamente é estrangeira. 
Considero esta pessoa: 
   (  )Muito simpática 
   (  )Simpática 
   (  )Antipática 
   (  )Muito antipática 
 
 
 
 
 

 
 
Muito obrigado! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo VI  
Instrumento para a escolha das sentenças relativas a 

informática. 
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Bom dia! Gostaria que você assinalasse, em relação às frases abaixo, que tipo de 
pessoa parece ter dito as mesmas. Por favor, ignore se a informação é correta ou 
não... gostaria de saber apenas se é um conhecimento possuído por qualquer 
leigo, por grande parte dos leigos, apenas por leigos bastante curiosos ou apenas 
por profissionais. 

 

Sobre essas informações: 

 

“Os processadores de computador possuem uma memória própria.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“O disco rígido pode dedicar uma parte de sua memória para simular a 
memória RAM”.  

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“A gravação de dados no disco rígido é magnética, enquanto a gravação 
no CD é física.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

 

 

“Toda a memória RAM é apagada assim que o computador é desligado.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“A memória cache tem como objetivo aumentar o desempenho do 



 138 

processador.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

 

“Um processador de 32 bits tem o mesmo desempenho de um de 64 bits 
a depender do sistema operacional.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“A BIOS é o software que controla a placa mãe.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“A configuração da BIOS interfere diretamente no desempenho do 
computador.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

 

 

“É mais rápido acessar a memória da placa de vídeo que a memória 
RAM.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 
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(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“O mesmo computador pode ter um desempenho melhor, se for melhor 
resfriado.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“A saída usb transmite tanto dados quanto energia elétrica.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“Os discos rígidos IDE transmitem dados em paralelo.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“Os discos rígidos SATA transmitem dados em série.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“A temperatura máxima que um processador Pentium 4 pode chegar sem 
queimar é mais ou menos 70ºC”. 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 
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“Modem significa modulador/demodulador.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“Alguns programas fazem baixar a temperatura do processador, mesmo 
com o computador ligado.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 
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Anexo VII 
Instrumento para a escolha das sentenças relativas a 

cosméticos.
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Bom dia! Gostaria que você assinalasse, em relação às frases abaixo, que tipo de 
pessoa parece ter dito as mesmas. Por favor, ignore se a informação é correta ou 
não... gostaria de saber apenas se é um conhecimento possuído por qualquer 
leigo, por grande parte dos leigos, apenas por leigos bastante curiosos ou apenas 
por profissionais. 

 

Sobre essas informações: 

 

“Os cosméticos devem ser conservados fora do sol e do calor para não 
estragarem.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“A maquiagem nos olhos deve ser evitada se estes estiverem com 
qualquer infecção.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“Se a maquiagem mudar de cor, é sinal de que está estragando.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

 

 

“O contato com o ar pode estragar os cosméticos.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 
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“Dormir com maquiagem no rosto pode causar problemas de saúde.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“Antes de aplicar a maquiagem, é bom passar uma pedra de gelo envolta 
em gaze na pele, que ajuda a conservar o efeito.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“Bases líquidas ou cremosas ressecam menos a pele que bases em pó.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

 

 

“Na testa, deve ser usada uma base mais clara que a sua pele.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

Corretivos de tom levemente verde corrigem melhor olheiras e espinhas.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 
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“O pó fica melhor aplicado se você usar um pincel grande e redondo no 
lugar de uma esponjinha.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

 

“Sombras escuras diminuem os olhos, sombras claras aumentam os 
olhos.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

 

“Os delineadores são contra-indicados para quem tem olhos pequenos, 
pois os diminuem ainda mais.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“Se o rímel estiver ressecado, aplique algumas gotas de soro fisiológico, 
assim ele poderá ser usado mais algumas vezes.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“Se quiser alargar seu rosto usando maquiagem, aplique blush na altura 
das orelhas, puxando o pincel em direção às maçãs do rosto.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 
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(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“Se quiser deixar o rosto mais fino usando maquiagem, aplique blush nas 
têmporas (entre a sobrancelha e a maçã do rosto) e puxe para as maçãs 
do rosto.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“Tons escuros de batom dão a ilusão de lábios menores.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“Removedores de maquiagem à base de álcool ressecam a pele.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“As esponjinhas e os pincéis usados para maquiar devem ser limpos pelo 
menos uma vez por semana com água morna e xampu.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“O lápis de olho conserva-se mais se antes de apontá-lo, você o colocar 
na geladeira por alguns minutos. Assim, evita-se quebrar a ponta do 
apontador.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 
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(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

 

Anexo VIII 
Instrumento para a escolha das sentenças relativas a 

mecânica. 



 147 

Bom dia! Gostaria que você assinalasse, em relação às frases abaixo, que tipo 
de pessoa parece ter dito as mesmas. Por favor, ignore se a informação é correta 
ou não... gostaria de saber apenas se é um conhecimento possuído por qualquer 
leigo, por grande parte dos leigos, apenas por leigos bastante curiosos ou apenas 
por profissionais. 

 

Sobre essas informações: 

 

 

“O filtro de combustível precisa ser trocado entre 30 mil e 50 mil 
quilômetros.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“Quando completar o nível de óleo, é importante usar o mesmo tipo e 
marca de óleo que estiver sendo usado no seu carro.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“A cada troca de óleo, deve-se limpar o filtro de ar.”  

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“O filtro de ar do sistema de lubrificação deve ser substituído depois de 
10 mil quilômetros.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“O motivo de se limpar os bicos da injeção eletrônica é porque a sujeira 
presente no combustível pode entupir o sistema, aumentando o consumo 
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e piorando o desempenho do motor.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“Problemas de perda de potência, geralmente são ocasionados pelas 
velas.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“Todo carro deve ser capaz de arrancar numa rampa de 35°, 
completamente carregado na primeira marcha.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

 

“A regulagem de válvulas num carro deve ser feita com o motor frio.”] 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“No motor do carro, a biela está conectada ao pistão. “ 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“A depender da potência do motor, as velas devem trabalhar em uma faixa de 
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temperatura ideal.” 
 
(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“A vela é responsável por produzir a faísca que incendeia o combustível.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“Para o motor funcionar, é necessário o contato entre o combustível e o 
ar.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“Uma vela no motor de um carro deve dissipar o calor produzido pelos gases de 
combustão.” 
 
(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“O sistema de arrefecimento tem por finalidade, manter uma temperatura ideal 
(estabilizada) para o motor.” 
 
(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“A água que refrigera o motor deve ter pH neutro: nem ácido nem 
básico.” 
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(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“A qualidade dos aditivos do radiador está refletida na sua consistência. 
Aditivos mais ralos são de menor qualidade.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“O compressor volumétrico atua empurrando ar no motor.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 
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Anexo IX  

 
Instrumento para a escolha das sentenças relativas a 

tradições culturais alimentares. 
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Bom dia! Gostaria que você assinalasse, em relação às frases abaixo, que tipo de 
pessoa parece ter dito as mesmas. Por favor, ignore se a informação é correta ou 
não... gostaria de saber apenas se é um conhecimento possuído por qualquer 
leigo, por grande parte dos leigos, apenas por leigos bastante curiosos ou apenas 
por profissionais. 

 

Sobre essas informações: 

 

“A massa da mandioca, se colocada no fogo, estoura como pipoca.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

 

“A mandioca é usada no preparo do pé-de-moleque.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

 

“O efó é uma comida típica do candomblé, mas tida como rejeitada por 
Oxalá.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

 

“Os insetos eram parte da alimentação dos índios, sendo que até hoje se 
aprecia muito a farofa de tanajura.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 
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“O caruru oferecido aos santos Cosme e Damião não deve ser jogado fora 
simplesmente, mas depositado, enrolado em folhas, na beira de um rio.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“O pãozinho de Santo Antonio é parte de uma simpatia para que não falte 
comida. A pessoa deve guardar o pão perto dos mantimentos.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“O brigadeiro é um doce inventado no Brasil, motivado pela falta de 
ovos.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

 

“No dia de reis, é costume oferecer comida ou dinheiro a pessoas que 
visitam as casas para cantar.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

“O baião-de-dois é feito com feijão, arroz e toucinho.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 
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“O mata-fome é um pequeno bolo, típico de Pernambuco.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“O bolo-de-reis tem uma fatia premiada para dar sorte a quem a tirar.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“’Fazer o quilo’ é tirar um cochilo depois do almoço.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“‘Passar por debaixo da mesa’ significa chegar tarde à mesa e perder a 
oportunidade de comer.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“A jacuba é uma bebida feita tradicionalmente de água e farinha.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“Serralha é o caldo da couve.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 
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(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“Cambuquira é o caldo do palmito.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“É costume, na mesa, receber o prato com a mão direita e devolver com a 
esquerda.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“É um costume comum em alguns lugares não permitir que donzela passe 
o sal.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“Comer usando chapéu é ofensivo em algumas localidades.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“Comer carne verde numa casa com morto recente pode ser ofensivo aos 
moradores em algumas cidades.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 



 156 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“É costume em alguns lugares as pessoas evitarem de oferecer tanto o 
primeiro quanto o último bocado de um prato.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“Em alguns lugares, evita-se ascender o fogo de um fogão a lenha pelo 
centro. 

Em algumas cidades do interior, é costume jogar sal no fogo se a comida 
estiver demorando muito.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 

 

“Quando se faz comida com azeite de dendê na Bahia, é costume tirar um 
pouquinho e jogar no mato.” 

 

(  )Qualquer leigo sabe disso. 

(  )Boa parte dos leigos sabe disso. 

(  )Uma minoria dos leigos saberia disso. 

(  )Apenas leigos bastante curiosos saberiam disso. 

(  )Somente profissionais têm esse tipo de conhecimento. 
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