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RESUMO 

 

A ameaça dos estereótipos ocorre quando a ativação de um estereótipo negativo sobre um 

grupo social é prejudicial ao desempenho dos membros desse grupo. Embora este fenômeno 

seja largamente estudado com relação às tarefas intelectuais, não recebeu a mesma atenção 

na área esportiva. O objetivo desta pesquisa é examinar os efeitos da ameaça dos estereótipos 

na atividade física. Optou-se por um experimento fatorial 2x2 com medidas repetidas, no 

qual 48 jovens jogadores de futebol - 24 que sofreram pelo menos uma lesão séria em sua 

carreira e 24 que não tiveram essa experiência – participaram de 3 avaliações físicas: 

impulsão vertical, corrida sinuosa e precisão do chute. O desempenho foi medido em dois 

momentos, com um intervalo de uma semana entre um e outro. A ativação do estereótipo 

negativo sobre atletas lesionados foi introduzida à metade dos membros de cada grupo antes 

da segunda medição. Utilizou-se a análise de variância (ANOVA) para comparar a diferença 

entre os quatro grupos. Estes resultados demonstram que a atividade física também pode 

sofrer a ação da ameaça dos estereótipos, contribuindo, assim, para o desenvolvimento desta 

teoria (Steele & Aronson, 1995), bem como para o desempenho nos esportes, especialmente 

com relação aos atletas lesionados. 
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ABSTRACT 

 

Stereotype Threat occurs when the presentation of a negative stereotype about a 

social group is detrimental to performance by members of that group. Although this 

phenomenon has been widely studied in relation to intellectual tasks, it has not received 

much attention in the area of sports. The objective of this research is to examine the effects 

of Stereotype Threat on physical activity. Using the method of 2 x 2 experimental design, 48 

young soccer players - 24 who had experienced at least one serious injury in their career and 

24 who had not –participated in 3 fitness tests: vertical jump,  speed/agility drill and kick 

accuracy. Their performance was measured once each week over two weeks. Negative 

stereotype activation of injured athletes was introduced to half the members of each group 

prior to the second measurement. Analysis of variance (ANOVA) was used to compare the 

results of all four groups. These findings and their implications are discussed as they 

contribute to the theory of Stereotype Threat (Steele & Aronson, 1995) and for performance 

in sports, especially in relation to injured athletes. Results indicate that physical activity 

performance can also be negatively affected by stereotype threat. 

 

Keywords: Stereotype, Threat, Athlete, Injury. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 

1.2 Introdução ao Esporte como Indústria do Entretenimento 

Grandes modificações vêm afetando o meio esportivo desde que esta atividade 

deixou de ser amadora para se tornar profissional. O esporte se transformou em um 

espetáculo, e os grandes eventos – Jogos Olímpicos e Copas do Mundo de Futebol – são 

disputados por cidades e países que querem sediá-los, interessados em atrair para sua região 

os investimentos e os lucros incalculáveis. Só a cidade de Pequim, por exemplo, calculou os 

seus custos em cerca de trinta e cinco bilhões de dólares americanos, quase oitenta e oito 

bilhões de reais (Toledo Jr., 2003). As vantagens são tão grandes, que alguns Governos 

constroem moderníssimas instalações apenas para poucos dias de eventos, destruindo-as ao 

fim das competições. Em meio a todo esse lucrativo negócio, que hoje é o esporte, está o 

astro principal, às vezes reduzido a um detalhe: o atleta. 

Apesar das atenções estarem sempre voltadas para os vencedores, a maioria 

esmagadora dos atletas é composta por perdedores. Afinal, para cada prova existirá apenas 

um campeão e um infinito número de derrotados, com raros empates na primeira posição. 

Mesmo assim, a imagem do atleta está associada à vitória. Ele é visto como um ser sobre-

humano, capaz das mais espetaculares façanhas. Aquele que supera obstáculos 

aparentemente intransponíveis, que leva uma vida regrada, porém saudável, que se esforça e 

é recompensado com um final feliz. Pode-se dizer que esse estereótipo de atleta favorece a 

construção da condição de herói (Rúbio, 2001) 

Nada é capaz de abalar as crenças positivas criadas tanto para o esporte quanto para 

os seus praticantes. Diz-se que a atividade física faz bem e que o esporte é saudável, mesmo 

quando impõe dor e sofrimento aos seus adeptos, ou quando os leva ao estresse e ao 

esgotamento, ou ainda, quando os obriga ao trabalho sob pressão, com a missão de vencer 

todas as vezes. Da mesma forma, o atleta é sempre o bom moço, embora possa usar de meios 
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escusos para chegar à vitória, apelando, por exemplo, para substâncias proibidas que 

seguramente trarão prejuízos àquela saúde da qual o esporte se propõe a cuidar. 

 

1.3 O Trabalho sob Pressão como Causa de Lesões 

A vitória nem sempre é alcançada, mas a busca por ela é incessante: requer muito 

esforço, sacrifício e renúncia. O nível de exigência imposto aos atletas de alto rendimento – 

não só pelo esporte, mas também pela mídia e pelos investidores - tende a levá-los à 

exaustão, e esta, por sua vez, pode causar lesões, (Andersen & Williams, 1988, como citado 

por Weinberg & Gould, 2001). Raros são os esportistas que não passaram por esta 

experiência. Quanto mais grave a lesão, mais longa é a recuperação, maior o tempo de 

afastamento das competições e mais transtornos ela trará para o cotidiano e para a vida 

profissional de sua vítima.  

A lesão é capaz de alterar o foco do atleta, que passa a se dedicar à sua recuperação e 

não mais aos treinamentos. O objetivo do esporte volta a ser a saúde e não a venda de 

produtos ou de um espetáculo. As crenças positivas, típicas do atleta-sobre-humano, se 

transformam em descrenças, características do atleta lesionado, e o herói perde o encanto, 

voltando a ser um mero mortal. 

 

1.4 Os limites da Reabilitação 

A medicina tem avançado muito, e o auxílio aos lesionados está cada dia mais 

eficiente, com recuperação bastante satisfatória dos movimentos, em espaço de tempo mais 

curto. Em condições ideais, a reabilitação dos atletas é feita por uma equipe interdisciplinar 

que procura disponibilizar toda a condição necessária para um tratamento rápido e bem 

sucedido. Os médicos iniciam o atendimento fazendo o diagnóstico, o prognóstico e 

escolhendo a intervenção mais adequada, bem como a orientação a ser seguida no 

tratamento. Posteriormente, o fisioterapeuta procura recuperar os movimentos 

comprometidos, utilizando exercícios físicos adequados. Também, um fisiologista é 

encarregado de restaurar a mobilidade e a capacidade funcional do paciente, trabalhando 
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intimamente com o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional e com o médico. Durante todo o 

processo, os lesionados são acompanhados por um nutricionista, cuja tarefa é elaborar uma 

dieta adequada à sua nova condição. Por fim, o preparador físico irá devolver-lhes o 

condicionamento anterior à lesão.  

O problema aparece quando, após seguir rigorosamente as orientações de todos estes 

profissionais, e, já estando devidamente recuperados, os atletas não conseguem atingir o 

mesmo nível de competência que tinham antes da lesão. Isso ocorre com freqüência, sem que 

se possa identificar precisamente a causa desse comportamento. A explicação mais aceita é a 

de que os atletas evitam sobrecarregar músculos ou articulações, bem como fazer 

movimentos bruscos, para evitar uma nova lesão. Esta pesquisa, porém, trabalhará com outra 

hipótese: a de que atletas lesionados são vítimas de estereótipos negativos, e quando esses se 

tornam evidentes, em uma situação competitiva, podem ameaçá-los, prejudicando o 

desempenho. 



 

 

2 CAPÍTULO I - A LESÃO NOS ESPORTES 

2.1 A Lesão e Suas Causas. 

Lesão, incapacidade e invalidez são termos, muitas vezes, utilizados como sinônimos 

na linguagem coloquial, mas têm seus significados muito bem definidos pela Organização 

Mundial de Saúde. As lesões são alterações estruturais ou funcionais em um órgão ou 

sistema. A incapacidade é o déficit funcional que ocorre em decorrência da lesão, sendo 

variável de indivíduo para indivíduo, dependendo dos cuidados, da assistência prestada, da 

formação social, psicológica e laborativa do paciente. Invalidez é um estado em que o 

paciente perde as condições de auto-suficiência (Carvalho, 1994). O pronto atendimento aos 

atletas lesionados tem como objetivo reabilitá-lo, evitando esta seqüência de eventos.  

Um trauma abrupto, como uma colisão ou um acidente, é um dos fatores que podem 

causar lesões. Não é necessário que aconteça no meio esportivo, sendo comum, e até 

freqüente, a ocorrência durante as horas de lazer do atleta ou no ambiente doméstico. Outra 

causa a ser levada em conta são os movimentos repetitivos, especialmente aqueles 

provocados pelo excesso de treinamento ou por execuções inadequadas, que alteram o 

balanceamento dos músculos e sobrecarregam os ligamentos. Há ainda a influência de outros 

fatores físicos, como a desidratação, a nutrição inadequada, a temperatura ambiente 

desfavorável e a fadiga física (Weinberg & Gould, 2001). Nesse estudo, o termo “lesão” se 

refere a todos estes casos, desde que o atleta esteja obrigado a uma avaliação com um 

médico ou com um fisioterapeuta, afastando-o dos treinamentos ou das competições; 

abrangerá ocorrências de ferimentos, contusões, entorses, luxações, lesões nos meniscos, nos 

ligamentos e nos tendões, as fraturas e as câimbras.  

A probabilidade das lesões acontecerem varia de acordo com o esporte praticado. A 

tabela 1 mostra o número de ocorrências em alguns esportes a cada mil casos. Os dados são 

da NCAA (North Carolina Academics & Athletes). A maior média em treinamentos é do 

hockey na grama com 8,3 casos. Em seguida vem a do futebol feminino (6,3) e a do futebol 

americano (5,9). Durante os jogos, essa incidência aumenta muito, indica um esforço maior. 

No futebol americano a média é de 39,1, seguida do futebol masculino (19,1) e do futebol 

feminino (16,1). Dos esportes estudados, o número de lesões é mais baixo no voleibol: 

apenas um registro a cada vinte e sete jogos. O motivo mais provável é a ausência de contato 



 

 

5 
físico direto entre os adversários. Possivelmente, os casos registrados no voleibol são 

originários dos movimentos repetitivos ou do impacto com o solo após os saltos. 

Ainda é possível observar (Tabela 1) que, no futebol masculino, as partes do corpo 

mais atingidas – tanto nos treinos quanto nos jogos - estão localizadas nos membros 

inferiores: coxa, joelho e tornozelo. Os dados mostram que as lesões mais freqüentes são os 

entorses, os estiramentos e as contusões. 

Nos entorses – assim como nas luxações - o movimento vai além do limite permitido 

pela articulação, devido a um choque direto, ou a um movimento em falso. Se as 

extremidades que formam a articulação perderem o contato, os ligamentos podem romper-se 

parcialmente - recebendo o nome de subluxação - ou totalmente - cujo nome é luxação. Nas 

luxações, o osso sai da sua articulação repentinamente, e, não é necessário dizer, 

acompanhado de dor intensa. Os movimentos são dolorosos, mas a marcha é possível na 

maior parte dos casos. Os locais mais atingidos são o joelho e o tornozelo, onde o inchaço se 

forma, habitualmente, na parte externa. 

Os joelhos são especialmente vulneráveis às lesões nos meniscos, devido a uma 

rotação forçada, quando eles se flexionam sob a ação do peso do corpo, produzindo muita 

dor, inchaço e impotência funcional. Isso ocorre especialmente com os dos jogadores de 

futebol – profissionais ou amadores. O joelho também é o alvo preferido das lesões nos 

ligamentos: cruzado anterior, cruzado posterior, colateral interno e colateral externo, casos 

considerados graves. 

Os dados da NCAA (Tabela 1) não esclarecem se os estiramentos se referem aos 

tendões, aos músculos ou aos ligamentos. Tal tipo de lesão acontece quando estes são 

forçados ou alongados demais. No caso dos tendões, raramente há danos mais sérios, pois 

eles dificilmente se rompem, apenas se já estiverem em processo degenerativo. O tendão de 

Aquiles, no tornozelo, é frequentemente atingido. Em se tratando de músculos, a coxa é a 

parte mais afetada. A causa mais comum é a sobrecarga, provocada por movimentos 

repetidos sem coordenação, que modificam o seu tônus, provocando um alongamento 

excessivo. O frio e a umidade também favorecem o aparecimento deste problema, pois 

causam oscilações na circulação sanguínea e diminuem a elasticidade muscular, alterando o 

curso regular da contração. Outro fator a ser considerado é o biótipo do esportista, pois são 
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mais afetados os que têm pouca flexibilidade, seja ela muscular ou tônica. Também merece 

atenção a influência da inatividade prolongada, da execução intensa de exercícios sem prévio 

aquecimento, bem como da fadiga muscular e da falta de repouso. 

Além dos estiramentos, a coxa também pode ser alvo de contusões. Elas são fruto da 

agressão mecânica de um agente que atua diretamente na região afetada, sem que este 

choque evolua para uma fratura, luxação ou lesão ligamentar. Nas contusões, a integridade 

da pele é mantida, todavia o local atingido pode apresentar inchaço (se for na articulação) ou 

hematoma (se houver derrame de sangue). A limitação dos movimentos dependerá da 

intensidade do trauma. 

Há lesões que não são citadas na tabela 1, contudo poderão ocorrer tanto em 

treinamentos, quanto durante os jogos. São os ferimentos e as cãibras - de menor gravidade - 

e as fraturas, bem mais sérias, porém, mais raras. Os ferimentos rompem ou cortam os 

tecidos, sem causar tanto dano. A preocupação se deve, apenas, ao risco de infecção por 

micróbios. As cãibras, por sua vez, manifestam-se mediante uma contração seguida do 

endurecimento muscular, podendo vir acompanhada de dor intensa. A forma de eliminá-las 

consiste em massagear a região contraída de forma ativa e voluntária até o músculo relaxar. 

Como estratégia de prevenção, deve-se acrescentar sal à dieta do atleta e à água ingerida 

durante a prática esportiva. Finalmente, as fraturas, que surgem quando a força exercida 

contra um osso é maior do que a sua resistência, provocando sua quebra. O tratamento pode 

ser longo e exige imobilização do membro afetado. 

2.2 Conseqüências das Lesões. 

As conseqüências das lesões quase nunca são boas: geram dor, repouso forçado, 

afastamento do grupo, dificuldades financeiras. Mesmo assim, as maiores fontes de 

preocupação não estão nos aspectos físicos, mas nas reações psicológicas e sociais que elas 

trazem. O medo de uma nova lesão, o desapontamento ao ver as esperanças e os sonhos 

adiados, assistir aos outros atuando sem poder participar, é o que incomoda mais, sem contar 

o isolamento por parte dos amigos ou a queda da atenção recebida pelos companheiros de 

equipe.  
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Apesar dos aspectos negativos das lesões, não se pode desconsiderar os ganhos 

secundários trazidos por esta conjuntura. Há casos em que ela representa um alívio, pois 

permite a dispensa dos treinos tediosos, ou o afastamento estratégico, conveniente e bastante 

desejável, especialmente se o momento for extremamente competitivo, com fracasso 

iminente. Além disso, as lesões são desculpas perfeitamente aceitáveis para um desempenho 

pífio.  

Nem todo atleta tem as mesmas respostas emocionais às lesões, mas em muitos deles 

se observa vivência semelhante àquelas experimentadas pelos doentes terminais. Para 

compreender tal argumento, faz-se uso do modelo da alemã Elizabeth Klübber Ross (1969, 

como citado por Samulski, 2002; Weinberg & Gould, 2001), que é o mais utilizado. Nele, o 

atleta passa por cinco estágios emocionais: 

• Negação - Ainda em estado de choque, logo após a lesão, o atleta não acredita no que 

lhe aconteceu, ou minimiza as conseqüências dos fatos. São comuns pensamentos do 

tipo “Isso não está acontecendo comigo, eu não acredito”. 

• Raiva - Este é o sentimento que surge quando a dura realidade se impõe. O atleta 

pergunta o porquê de tudo ter acontecido justo com ele. Reações agressivas são 

comuns, especialmente contra as pessoas ao seu redor, sejam familiares ou os 

profissionais da reabilitação. 

• Barganha ou Negociação - Aqui a tentativa é de trocar uma dedicação maior nos 

treinos ou um trato mais apropriado às pessoas, pela sua recuperação. As promessas 

religiosas se dão nessa fase, assim como a vontade de aproveitar os momentos 

especiais da vida particular, que, até então, passaram despercebidos.  

• Depressão - Ocorre se a recuperação for longa a ponto de trazer incertezas sobre o 

futuro do atleta no esporte. Acreditando que talvez não possa mais atuar, o 

abatimento vem acompanhado de muitas dúvidas e crises de identidade. 

• Aceitação ou Reorganização – Nesta fase a situação já foi aceita e o atleta está pronto 

para o processo de reabilitação e retorno à atividade, ou para enfrentar as mudanças 

irreversíveis impostas pela lesão. 
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Outro modelo importante de reações psicológicas foi o estudado por Petitpas e 

Danish (1995, como citado por Samulski, 2002; Weinberg & Gould, 2001). Os autores 

deram ênfase a quatro reações possíveis: 

• Perda da Identidade – Quando o atleta se identifica demasiadamente com a sua 

função, uma vez machucado e obrigado a se afastar dela, mesmo que 

temporariamente, o seu autoconceito é afetado, assim como a sua identidade. 

• Medo e Ansiedade – São sentimentos causados pela dúvida quanto à recuperação e 

ao desempenho após a lesão. As preocupações mais freqüentes se referem à 

ocorrência de novos acidentes, ao abandono forçado de uma competição ou à perda 

da vaga na equipe.   

• Falta de Confiança – A ausência de atividade tão intensa quanto os treinamentos e as 

competições, provoca uma queda no preparo físico do atleta e isso leva à falta de 

confiança no momento do seu retorno. O raciocínio lógico aqui presente é o seguinte: 

“se antes da lesão já era difícil vencer, agora está ainda pior”. Essa reação pode variar 

de acordo com a modalidade praticada. Esportes individuais tendem a exigir mais do 

que os esportes coletivos, assim como aqueles cujas marcas precisam ser batidas 

(atletismo, natação, ciclismo) são mais difíceis do que os esportes de confronto (lutas e 

jogos com bola). Quanto mais competitivo for o esporte, mais demorada é a 

recuperação da confiança. 

• Redução do Desempenho – Depois da saúde do atleta, aqui jaz a maior preocupação 

daqueles que trabalham ou sofrem com lesões. Ao retornar às suas atividades, o 

esportista sempre tem o seu desempenho reduzido, mesmo que seja temporariamente. 

É o efeito do destreinamento, imposto pelo período de inatividade, que se manifesta, 

tanto através da perda da força muscular, quanto da resistência cardiorrespiratória. A 

condição anterior à lesão pode ser recuperada com exercícios, mas o perfeccionismo de 

alguns competidores, aliado à impaciência com o ritmo lento desse período inicial, 
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Tabela 1 - Incidência de Lesões nos Esportes (taxa por 1.000) 

Esporte Treino Jogos 

Lesão 

por 

Jogo 

Parte do Corpo 

(treinos) 

Parte do Corpo 

(jogos) 
Tipo de Lesão 

Participação restrita 

ou afastamento por 

mais de sete dias 

Necessidade de 

Cirurgia 
 

Futebol 

Americano 
5.9 39.1 1/4 

Coxa, joelho e 

tornozelo (42%) 

Joelho, tornozelo e 

ombro (51%) 

Entorse, estiramento 

e contusões. 
52% 6%  

Futebol 

Feminino 
6,3 16,1 1/4 

Coxa, joelho e 

tornozelo (52%) 

Jelho, tornozelo  e 

cabeça/face (59%) 

Entorse, contusão e 

choques. 
52% 9%  

Futebol 

Masculino 
5,7 19,1 1/3 

Coxa, joelho e 

tornozelo (52%) 

Coxa, joelho e 

tornozelo (48%) 

Entorse, estiramento 

e contusões. 
41% 5,2%  

Voleibol 

Feminino 
4,9 4,7 1/27 

Ombro, joelho e 

tornozelo (44%) 

Ombro, joelho e 

tornozelo (53%) 

Entorse e 

estiramento 
40% 6%  

Hockey na 

Grama 
8,3 11,5 1/6 

Coxa, joelho e 

tornozelo (47%) 

Coxa, joelho e mão 

(50%) 

Entorse, estiramento 

e contusões 
27% 2,4%  

 Fonte: The NCAA Injury Surveillance System results available for fall 2004 sports  
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tende a reduzir a confiança e gerar incertezas quanto ao retorno à boa forma. A 

maioria dos lesionados deseja recuperar o mesmo nível técnico anterior ao 

afastamento e expressam dificuldade para reduzir as expectativas de outrora. 

 

2.3 Conseqüências das lesões para a performance 

É crível que um atleta ainda lesionado mantenha um nível suficientemente bom para 

vencer os seus adversários, mas é impossível que o seu desempenho seja melhor do que 

aquele apresentado quando não havia lesão alguma. Mesmo ferimentos de pouca gravidade – 

como calos nas mãos e bolhas nos pés – que são relativamente simples de serem cuidados - 

impedem o rendimento máximo. A necessidade de seguir com treinamentos e competições 

não permite pausa para tratar de algo tão banal. Isso explica o comportamento freqüente dos 

esportistas de esconder as lesões mais leves, o que pode tornar intrincado um quadro 

relativamente simples, levando-os a um ciclo vicioso: atuar machucado agrava a lesão, que 

prolonga a recuperação e que dificulta o desempenho. Assim, até estes pequenos 

machucados levam tempo demasiadamente longo para serem cicatrizados, causando 

desconforto e queda de rendimento durante um bom período. Aquele que se recusa a sair de 

cena para a recuperação, geralmente se envolve em lesões sucessivas, que, não raro, levam 

ao rótulo do atleta “bichado”, aquele que nunca se recupera e que jamais voltará a atuar 

como antes. 

A dor - espontânea ou sob pressão – componente assíduo em todas as lesões, é 

motivo suficiente para limitar os movimentos, tornando-os difíceis, incompletos, com pouca 

amplitude ou mesmo impossíveis, fazendo com que o nível máximo de rendimento seja 

inalcançável. Nos casos de dor sem diagnóstico claro, o medo é o de insistir na atividade e 

agravar uma lesão simples - com tratamento breve – transformando-a em algo complexo, 

cuja reabilitação é demorada.  

Lesões um pouco mais graves apresentam inchaço e hematomas, formados pelo 

derrame sanguíneo. É esperado que a aparência desagradável do local recém-operado assuste 

o atleta desavisado e o faça reagir como se seu quadro fosse mais grave do que o que 

realmente é. Isso aumenta a ansiedade, gera dúvidas quanto à total recuperação, e, 
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principalmente, aviva o medo de uma nova lesão, deixando o atleta mais cauteloso e 

reduzindo a sua performance. Daí a importância de dar ao paciente todas as informações 

possíveis sobre o procedimento a ser seguido. 

Quase a totalidade das lesões é tratada com repouso e com imobilização da região 

afetada. Isso é sinônimo de falta de treinamento, cujas conseqüências, são a perda do 

condicionamento físico, cardiorrespiratório, assim como da força músculo-esquelético. É 

possível que esse período de férias forçadas provoque atrofia muscular e óssea. Uma perna 

pode, por exemplo, ficar menor do que a outra, aumentando ainda mais as dúvidas com 

relação à completa recuperação das suas funções. Quando os membros afetados são os 

inferiores, o incômodo pode ser maior pela limitação da marcha ou pelo impacto do uso de 

cadeira de rodas. 

Observa-se, pelo que foi exposto, que a queda no desempenho parece ser inevitável 

e, portanto, é a principal característica dos atletas que sofrem ou sofreram lesões, além de ser 

a origem do estereótipo negativo para atletas lesionados. 

 

2.4 O Estereótipo do Atleta Lesionado 

Devido à excessiva valorização da vitória no ambiente esportivo, alguns atletas se 

sentem inúteis quando se machucam e não podem competir, pois imediatamente dezenas de 

outros surgem para ocupar o seu lugar. Estando lesionados, eles são ignorados, e isso 

transmite a idéia de que valem menos, não valem nada, não são tão capazes e não mais o 

serão. Considerando a atitude dos clubes e dos patrocinadores quando o período de 

recuperação é longo, essa crença é verdadeira. Enquanto os primeiros tentam a todo custo 

negociar o atleta com outra equipe, livrando-se dele, os segundos não renovam seus 

contratos, abandonando o esportista no momento em que ele mais precisa. 

A nota abaixo se refere ao período pós-lesão de um atleta brasileiro e ilustra bem esse 

quadro. Ele sofreu uma cirurgia (artroscopia), no quadril direito, para corrigir uma ruptura no 

labrum acetabular, durante o início da temporada de 2002 e ainda luta para voltar a sua 

melhor forma: 
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“Gustavo Küerten perdeu outro patrocinador. O guaraná Kuat, que 

teve o tricampeão de Roland Garros como garoto-propaganda por dois 

anos, não renovou o contrato em 2004. A empresa alegou que a desistência 

do acordo não está relacionada ao desempenho de Guga nas quadras. Em 

setembro do ano passado, o tenista perdeu também o patrocínio da 

Olimpikus, que duraria três anos e renderia US$6 milhões” (Galvão, 2004). 

Situações assim são lamentáveis, porém, já que a grande maioria dos atletas está 

longe do privilégio de assinar contratos milionários. Pode parecer um paradoxo, mas perder 

um contrato de pouco valor é bem mais grave, especialmente no momento em que surge um 

tratamento de saúde custoso e imperativo, e se este for o único rendimento do atleta. 

As conseqüências são diferentes nos esportes coletivos e individuais. Nos primeiros a 

independência para reorganizar a carreira é maior e a volta às competições depende 

exclusivamente do atleta e dos profissionais que o acompanham. Quando uma equipe 

esportiva está envolvida, a situação é diferente, pois os interesses do time, a qualidade do 

competidor e a data da renovação do contrato são aspectos a considerar, ora fazendo o clube 

investir nos melhores métodos de reabilitação, ora apressando a substituição sumária do 

lesionado por outro semelhante. 

Até mesmo no projeto da Bolsa-Atleta, sancionado em 09 de julho de 2004 pelo 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o estereótipo negativo do atleta lesionado pode ser 

observado. O ponto polêmico é justamente a exigência de que os beneficiados estejam em 

"plena atividade esportiva", o que exclui do programa aqueles que estiverem em reabilitação 

e, portanto, afastados das suas atividades (Ferrari, 2004). Vale lembrar que projetos do 

Governo Federal são voltados para o esporte amador, não-competitivo e sem fins lucrativos, 

mesmo assim nota-se a crença de que aquele que se lesiona nada faz de útil para merecer 

recompensa. 
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3 CAPÍTULO II - A PSICOLOGIA SOCIAL DOS ESTEREÓTIPOS 

3.1 Definição de Estereótipos 

O conceito de estereótipos é bastante complexo e descrevê-lo não é tarefa fácil, 

mesmo porque não há consenso entre os autores. Recorrendo à conhecida obra de Ferreira 

(1999) intitulada Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa, observa-se, 

que, originalmente, o vocábulo significa as fôrmas compactas utilizadas no processo de 

estereotipia, ou seja, na reprodução de material tipográfico. Essas fôrmas eram feitas com 

cartões de papel de seda e de papel mais grosso, e, quando grudados e imprensados, 

formavam um relevo, posteriormente preenchido com metal-tipo fundido. Tais chapas são 

mais bem descritas em Michaelis (2004): 

(...) duplicata sólida metálica de uma superfície de impressão em relevo, 

que é produzida comprimindo-se um material de moldagem, como polpa 

úmida de papel ou gesso de presa, contra essa superfície, para formar uma 

matriz na qual depois se deita metal-tipo fundido, produzindo-se assim uma 

peça fundida, que, às vezes, é revestida com um metal mais duro, como 

níquel ou cobre, para aumentar a durabilidade; chapa estereotipada. 

Sendo um termo originário da imprensa, não é surpreendente que um jornalista tenha 

sido o primeiro a usá-lo para expressar, por metonímia, o processo pelo qual as pessoas 

multiplicam suas percepções de forma a abranger todo um grupo de sujeitos, sem distinguir 

as nuances entre eles. Walter Lippmann (1922), jornalista e comentarista político, observou 

que pessoas diferentes interpretavam um fato de forma tão distinta que pareciam não 

comentar o mesmo evento. Ao escrever para jovens jornalistas, sua intenção era a de orientá-

los para sempre tratar os fatos objetivamente, utilizando o método científico, de forma a 

evitar mal entendido. O resultado, contudo, foi uma explicação sobre as origens, funções e as 

conseqüências dos estereótipos.  

A partir da obra de Lippmann, o termo passou a ser usado para tudo que se repete de 

acordo com um padrão fixo e geral, formado por idéias preconcebidas e alimentado pela falta 
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de conhecimento real sobre o assunto em questão. Pode, ainda, referir-se a uma idéia ou 

convicção classificatória, preconcebida, sobre alguém ou algo, resultante de expectativas, 

hábitos de julgamento ou falsas generalizações, com falta de originalidade; banalidade, 

lugar-comum, modelo, padrão básico (Houaiss, 2001). 

Na área da psicologia social, os estereótipos são vistos como uma imagem mental 

padronizada, tida coletivamente por um grupo, e que reflete uma opinião demasiadamente 

simplificada, também, como uma atitude afetiva ou juízo incriterioso a respeito de uma 

situação, acontecimento, pessoa, etnia, classe ou grupo social (Michaelis, 2004). 

Mesmo diante de uma ampla variedade de definições entre os cientistas sociais, todos 

os autores mantêm o traço comum da referência às crenças compartilhadas acerca dos 

comportamentos usuais de um determinado grupo de pessoas, bem como dos seus traços de 

personalidade ou outros atributos (Leyens, Yzerbyt & Schadron, 1994; Hamilton, Stroessner, 

& Driscoll,1994; Rodrigues, Assmar & Jablonski, 1999; Pereira, 2002; Tajfel, 1982). Eles 

ressaltam também o grau com que essas crenças são compartilhadas.  

 

3.2 Os Estereótipos e as Crenças 

Uma vez acordado que os estereótipos são crenças compartilhadas, o próximo passo 

é descrever esse conceito. Longe de estarem baseadas na fé religiosa, as crenças tratam de 

proposições que afirmam ou negam uma relação entre duas coisas – concretas ou abstratas – 

ou entre uma coisa e uma de suas características (Bem, 1973; Kruger, 1986). Nem sempre 

elas refletem a realidade como tal, mas o que o sujeito supõe ou imagina que ela seja, 

formando, assim a compreensão que tem de si e do seu meio. 

Estudando o processo de modificação das crenças já estabelecidas, Rokeach (1981) 

observou que há ligações funcionais entre elas. Quanto maior for a intercomunicação entre 

uma crença e outra, maiores serão as conseqüências e as implicações para as demais, no caso 

de haver qualquer tipo de alteração em uma delas. Esse encadeamento lógico foi o critério 

adotado para separá-las em quatro categorias, descritas abaixo: 
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• Existenciais – São crenças que dizem respeito à própria existência e à identidade no 

mundo físico e social; 

• Compartilhadas – São crenças existenciais que estão ligadas a outras crenças do 

mesmo sujeito e sempre de acordo com as das outras pessoas; são também chamadas 

consistentes e coerentes devido a este consenso; 

• Derivadas – São aquelas crenças aprendidas indiretamente, através de pessoas ou 

grupos de referência, ao invés da apreensão sensorial, direta do objeto; 

• Relativas à questão de gosto – Referem-se ao gosto pessoal do indivíduo. Este tem 

consciência da falta de consenso em relação à sua preferência. 

As crenças mais difíceis de serem alteradas, devido ao grande número de ligações 

com outras crenças e das conseqüências funcionais resultantes desse encadeamento, são as 

existenciais e as compartilhadas, o que inclui os estereótipos. 

Para Rokeach (1981), fica claro que nem todas as crenças são igualmente importantes 

para o indivíduo, por isso ele sugere uma organização na forma periférico-central. Nela, 

aquelas que estiverem mais ao centro oferecerão maior resistência à mudança, com maior 

repercussão no restante do sistema de crenças, o que não ocorrerá com as mais periféricas. 

Tal arrumação periférico-central leva a outra classificação, dessa vez em cinco categorias 

distintas: 

A.  Crenças primitivas com consenso total – Assim chamadas pela analogia com 

sistemas matemáticos e científicos, e por estarem livres de controvérsias. São as mais 

centrais e foram apreendidas pelo contato direto com o objeto da crença. Reforçadas, 

constantemente, gozam de unanimidade entre todas as pessoas e grupos. Referem-se 

a verdades básicas, à constância do objeto, da pessoa e do eu. Ninguém questiona, 

por exemplo, a existência de um objeto quando o vê. A situação oposta, de incerteza 

perceptiva, levaria à dúvida com relação à validade dos próprios sentidos e da 

competência em lidar com o meio real e com a razão. Perturbações extras surgiriam 

daí, assim como o questionamento de muitas outras crenças, forçando uma 

reorganização cognitiva de todo o sistema.  
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B. Crenças primitivas com consenso zero – Assim como as anteriores, também foram 

apreendidas pelo contato direto com o objeto, mas dessa vez não há consenso social 

total. Elas envolvem a existência e a auto-identidade. São impenetráveis pela 

persuasão ou pelo argumento dos outros. São as crenças dos apaixonados, que 

enxergam no objeto de amor o que ninguém mais vê. Outros exemplos são as fobias, 

as ilusões e as alucinações. 

C. Crenças de autoridade – Neste caso já não se fala no termo “primitivo”, pois não há 

contato direto com o objeto. Dá-se crédito, entretanto, às figuras de autoridade que 

supostamente fizeram esse contato ou tiraram dele suas conclusões. Dizem respeito 

não só ao que essas figuras “podem” saber, mas também ao que elas “devem” saber. 

Aqui o crente reconhece que alguns compartilham da mesma idéia e outros não. 

Além dos pais, ocupam esse lugar pessoas como o professor, o cônjuge, líderes 

religiosos, policiais e políticos. São crenças menos importantes e mais fáceis de 

mudar que as anteriores. 

D. Crenças derivadas - São provenientes das crenças do tipo C, e, somente por causa da 

confiança nas figuras de autoridade, elas existem. Formam uma ideologia 

institucionalizada, como nos movimentos religiosos ou políticos. 

E. Crenças inconseqüentes – Referem-se às questões de gosto, descritas anteriormente. 

Originam-se da experiência direta e não precisam de consenso social para existir. 

Como a ligação com outras crenças é limitada, não há muitas conseqüências quando 

da sua alteração. 

Outra classificação que merece ser citada é a de Jay Daryl Bem de 1938. Seu 

conceito de crenças primitivas é ligeiramente diferente do de Rokeach (1960) e foi dividido 

em três tipos: as de ordem zero, as de primeira ordem e as baseadas na autoridade externa. 

Por serem todas primitivas, elas são inquestionáveis, e o sujeito sequer percebe que as 

mantêm. Tanto podem ser originadas na experiência sensorial da própria pessoa, quanto na 

de outras que representem uma autoridade externa. 

As crenças de ordem zero são as primeiras a serem aprendidas na interação com o 

meio. Elas são continuamente validadas pela experiência e sobre elas serão erguidas todas as 

outras crenças. Por não serem notadas conscientemente, há a mesma ausência de 
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questionamento das crenças primitivas de consenso total. Quando um sujeito tem plena 

convicção de que o mundo já existia antes do seu nascimento, mesmo não estando presente 

nessa época, ele exemplifica uma forma de crença de ordem zero. 

As crenças de primeira ordem, além de baseadas nos sentidos, consideram que estes 

captam a verdade e tal inferência é uma crença de ordem zero. Mesmo sabendo que os 

sentidos nem sempre são confiáveis, essa informação é esquecida pelos observadores e a 

certeza é mantida. Concluir que as laranjas são redondas é uma crença de primeira ordem, 

pois essa informação é captada pela visão ou pelo tato e, para o sujeito, os sentidos não 

mentem. Tais crenças se diferenciam das de ordem zero por darem alternativas para o 

observador: laranjas poderiam ser ovais, quadradas, disformes ou amassadas.  

A experiência sensorial direta de outras pessoas também é considerada por Bem 

como crenças de primeira ordem. É através do seu relato que se tem acesso aos 

acontecimentos registrados em livros de história e nos jornais. Para tanto, o relator deve 

passar credibilidade aos ouvintes ou deve estar em posição de autoridade. 

Algumas convenções arbitrárias já estão tão arraigadas na mente das pessoas que são 

percebidas como verdades incontestáveis e, portanto, como crenças primitivas. É o caso do 

horário de verão, mais conhecido como “horário dos homens”, em contraste com o “horário 

de Deus”, baseado no movimento solar. Todos os anos, ao se discutir a utilidade desta 

medida, ouve-se – inclusive de pessoas esclarecidas - o argumento de que “as coisas de Deus 

são muito bem feitas”, como justificativa para abandonar o horário de verão, criação dos 

homens e, portanto, indigna de crédito. Os que dizem isso falam como se o todo-poderoso se 

rebaixasse a utilizar um artefato terreno - o relógio – para guiar os seus compromissos.  

Esquecem que só no fim do século XIX, por volta de 1884, é que a proposta do fuso 

horário - do italiano Quirino Filopanti - foi adotada. Estabeleceu-se o meridiano de 

Greenwich como o marco zero e, a partir daí, inicia-se a contagem: à direita uma hora a mais 

a cada quinze graus e à esquerda uma hora a menos. O método meramente solar foi 

descartado pela sua complexidade. A compreensão desse processo será mais ou menos 

simples a depender da experiência de vida de cada um. A grande maioria da população 

brasileira, entretanto, quando olha para o relógio, não percebe a convenção estabelecida, crê 
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apenas que o controle do tempo está além da capacidade humana e, portanto, querer dominá-

lo durante o verão é um sacrilégio. 

Se a definição de estereótipos os relaciona com as crenças compartilhadas, então é 

possível concluir que estes têm as mesmas características daquelas, ou seja, que os 

estereótipos estão ligados a outras crenças, em um encadeamento funcional, tornando 

qualquer alteração muito difícil de ser operada. Não só porque tratam da própria existência 

do sujeito e da sua identidade no mundo físico e social, mas, também, por desfrutarem da 

cumplicidade de muitas outras pessoas que pensam da mesma maneira. 

 

3.3 As Teorias Clássicas sobre os Estereótipos 

As abordagens de estudo dos estereótipos seguem duas tradições recentes: a Teoria 

da Identidade Social, de tradição européia, que enfatiza as relações intergrupais, bem como a 

auto-categorização, e a Teoria da Cognição Social, de tradição americana, cujo ponto 

principal é o estudo do processamento dos diferentes níveis de informação pelo indivíduo. 

Historicamente, outras linhas de pensamento vêm dando contribuições importantes, não só 

em se tratando de estereótipos, mas da conseqüente  manifestação do comportamento de 

preconceito e de discriminação.  

Após o trabalho de Lippmann (1922, citado por Hamilton, Stroessner, & Driscoll, 

1994) e das observações de Strobe e Insko (1989, citado por Leyens e cols., 1994), essas 

teorias são classificadas seguindo dois critérios principais: a presença ou não de conflito 

entre os grupos e a ênfase no individual ou no coletivo. Criam-se, assim, quatro frentes de 

análise: as explicações psicodinâmicas, a abordagem sócio-cultural, as teorias realistas do 

conflito e a abordagem da cognição social. Aquelas que abordam o conflito tendem a tratar 

menos dos estereótipos e mais do preconceito resultante deles. 
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3.4 Explicações Psicodinâmicas 

Fazem parte desse grupo as teorias que analisam o conflito com ênfase nos processos 

individuais. São a Teoria da Personalidade Autoritária, da Mente Aberta e Fechada e do 

Bode Expiatório. Têm origem na psicanálise, todavia seus autores foram obrigados a se 

enquadrar no behaviorismo da época, adaptando os conceitos principais (repressão, catarse e 

projeção) ao pensamento dominante.  

A Teoria da Personalidade Autoritária – do grupo de Adorno, Aron, Levinson e 

Morrow (1965) - combate o etnocentrismo, o fascismo e o anti-semitismo, afirmando que 

seus adeptos fazem parte de uma síndrome, cujos portadores são pessoas nascidas em 

famílias nas quais os valores foram impostos por uma figura de autoridade, geralmente o pai, 

que ditava as regras, e, que, invariavelmente, estava certo. Como eles não podiam 

demonstrar suas idéias de oposição, nem qualquer expressão de hostilidade, esta repressão se 

acumulava em forma de energia psíquica, permanecendo confinada e prestes a explodir. 

Providencialmente, essa energia era redirecionada e projetada para alvos externos, sendo os 

judeus a preferência da época. A rigidez da educação pode, então, ser considerada a 

responsável pelo comportamento subserviente a uma liderança, obrigando a um pensar 

rígido, estereotipado, dicotômico, sem jamais examinar as nuances, nem questionar a 

autoridade. Em outras palavras, a projeção da agressão contra pessoas, outras que não o 

próprio grupo - valorizado e intocável - tem um valor catártico, liberando o sujeito da energia 

bloqueada e reprimida. 

Os estudos de Adorno e dos seus colaboradores (1965) resultaram na criação de 

instrumentos - no formato de uma escala Likert - capazes de mensurar a personalidade dos 

agressores, que, apesar de atacarem os demais, eram tidos como pessoas fracas, tanto 

fisicamente como mentalmente e moralmente. A violência praticada era a estratégia utilizada 

para se protegerem. A escala F foi elaborada para levantar as tendências fascistas e é 

utilizada até hoje com esse fim. As demais são as escalas A-S e E, que medem as tendências 

anti-semitas e etnocêntricas, respectivamente. Há ainda uma quarta escala, menos conhecida, 

para o conservadorismo político-econômico.  

A Teoria da Personalidade Autoritária é criticada por negligenciar os fatores 

situacionais e sócio-culturais, determinantes importantes do comportamento preconceituoso. 
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Tais questionamentos tiveram origem quando outros estudos demonstraram ser possível uma 

pessoa reconhecidamente preconceituosa obter um escore, na escala F, semelhante ao de 

alguém não-preconceituoso, originário de outra região. Isso fica demonstrado na pesquisa de 

Pettigrew (1958), cujos resultados sugerem que a origem do racismo está mais na cultura do 

que na personalidade, pois, em alguns lugares – como na África do Sul - o preconceito é 

quase uniforme, e, portanto, não resulta necessariamente da personalidade autoritária. 

Outra contradição apresentada é o contexto social e histórico no qual o preconceito e 

a discriminação aparecem, pois, às vezes, isso se dá repentinamente e a explicação oferecida 

pela Teoria da Personalidade Autoritária não abrange esse fenômeno. Fica claro, então, que a 

hostilidade dos grupos pode ter origem na própria relação estabelecida entre eles e não 

apenas no convívio familiar. Por outro lado, apesar de não se ter aprofundado no assunto, 

Adorno nunca descartou a influência do fator sócio-econômico no preconceito, pois afirmou 

que as disposições psicológicas não causam realmente o fascismo, mas este definirá a área 

que poderá, ditosamente, ser explorada pelas forças que o promovem, satisfazendo outras 

razões de interesse do sujeito, que não só as psicológicas, segundo Adorno (1951, citado por 

Rokeach, 1981). Tais razões seriam as condições sócio-econômicas, cujas influências - na 

psicodinâmica das relações intergrupais - foram estudadas por Billig (1976), para quem 

Adorno e seus companheiros acreditavam em uma “ideologia” autoritária, não só em uma 

“personalidade” autoritária. Seria impossível que cada líder, separadamente, criasse um 

sistema social autoritário, para tanto é necessário a ação de fatores culturais e sociais.  

Outra teoria pertencente ao grupo das psicodinâmicas é a da Mente Aberta e Fechada 

de Rokeach (1960), cujo foco de estudo é o dogmatismo. Ele define os dogmáticos como 

pessoas de mente fechada, que resistem a aceitar idéias distintas daquelas enquadradas nos 

moldes pré-existentes, em contraste com os não-dogmáticos, de mente aberta, mais 

tolerantes e que não se utilizam de velhos padrões para medir idéias novas. Isso significa 

que, em momentos de ansiedade, os dogmáticos recorrem a padrões autoritários. Rokeach 

desenvolveu uma escala para medir o grau de dogmatismo e outra para sondar opiniões. 

Devido à semelhança teórica e metodológica com o trabalho de Adorno, sofreu as mesmas 

críticas que ele. 
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A Teoria do Bode Expiatório segue a mesma tendência psicodinâmica. Ela afirma 

que, havendo tensões dentro da sociedade, estas serão regulamentadas e liberadas se um 

grupo mais fraco for responsabilizado. Como ninguém quer levar a culpa por coisa alguma, 

um outro é escolhido para sofrer as conseqüências, de forma tal que não possa esquivar-se da 

responsabilidade. Tradicionalmente, toda expiação reflete a crença de que, se uma coisa ruim 

acontece, é porque os “deuses” estão enfurecidos com algum malfeito. A solução é oferecer 

sacrifícios, que servem para redimir (expiar) a culpa dos pecadores. Quanto maior o pecado, 

maior o sacrifício exigido: pombos para os mais cotidianos, passando por ovelhas, novilhos e 

bodes, que dá nome à teoria. 

A linha de pensamento baseada no bode expiatório tenta explicar os estereótipos e o 

preconceito com o binômio “frustração x agressão”, uma idéia, inicialmente, concebida por 

Dollard, Doob, Miller, Mowrer, e Seers, (1939) e, posteriormente, aperfeiçoada por 

Berkowitz (1969), dentre outros teóricos. Segundo ela, a frustração, definida como uma 

interferência nas ações orientadas para determinados objetivos, não resulta automaticamente 

em agressão – como afirmava o postulado original –  contudo, se estimulada, pode gerar 

comportamentos ríspidos, levando a respostas agressivas. Nem sempre tal resposta pode ser 

dirigida contra as fontes primitivas da frustração, assim um substituto – ou bode expiatório – 

será encontrado. A pesquisa realizada por Weatherly (1961) testou este argumento, 

provocando a frustração em estudantes e depois solicitando que eles escrevessem estórias 

baseadas em imagens previamente escolhidas. Quando as figuras retratavam nomes de 

judeus, os estudantes com tendências anti-semitas manifestavam agressividade contra esse 

grupo nos seus relatos. 

O próximo passo na evolução da Teoria da Agressão-Frustração foi a idéia da 

privação relativa de Berkowitz (1972) e Crosby (1976). Eles afirmam que há diferentes tipos 

de privação e apenas alguns levam à frustração e conseqüente agressão. Esses autores 

também apontam a sempre presente correlação entre as agressões contra grupos e os 

momentos economicamente desfavoráveis.  

Se algumas privações são mais frustrantes que outras, então elas são relativas, 

subjetivas. Quando uma coisa é desejada ao extremo, e sua falta é muito sentida, a sensação 

é a de estar privado de algo a que se tem direito. Nesse caso, a frustração é maior. Ser 
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demitido ou sofrer um corte de salário é aceitável quando todo o grupo sofre do mesmo mal, 

e é mais frustrante quando se é a primeira ou a única vitima de tal medida. 

A limitação dessa teoria está no fato de que a privação relativa - como conceito 

explicativo - sempre é invocada após o fato já ter ocorrido. Assim, a relação causa-efeito é 

incerta e a medição desse fenômeno, variada e questionável. O fracasso ao especificar 

precisamente seu mecanismo torna a aplicação da teoria muito confusa, tanto no plano 

individual quanto no social. 

Em síntese, nem a hipótese original da frustração, nem a sua reformulação, nem a 

Teoria da Personalidade Autoritária, nem a dogmática, tampouco a abordagem do bode 

expiatório são capazes de prever qual será o próximo alvo ou quando será deflagrado o 

ataque. Apenas Berkowitz (1993) admite que um estímulo aversivo pode produzir um estado 

de ativação capaz de levar à agressão e à raiva. Diz, também, que o alvo será sempre alguém 

associado à idéia de violência, que, de alguma forma, provoque uma reação agressiva 

iminente. 

 

3.5 Abordagem Sócio-Cultural 

Essa abordagem, também chamada de aprendizagem social, não enfatiza o conflito, 

mas a influência das questões culturais na evolução dos estereótipos e o seu modo de 

transmissão dentro do sistema social. Seus autores principais, Katz e Braly (1933), foram os 

primeiros a usar o termo “consenso” para tratar de estereótipos compartilhados por muitas 

pessoas, fazendo com que o tema deixasse de ser estudado como algo meramente individual 

e passasse a ser visto como um fenômeno originário dos grupos sociais. O método de 

pesquisa criado por eles foi largamente utilizado para averiguar os estereótipos relativos às 

nacionalidades. Consistia em uma lista de oitenta e quatro adjetivos, apresentada aos 

participantes, que deveriam marcar aqueles que julgavam característicos do grupo étnico em 

questão. A partir dessas informações os estereótipos eram conhecidos. 

A conclusão mais comum desse tipo de estudo é a de que um grande número de 

observadores compartilha representações similares sobre um dado grupo e que essa imagem 
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permanece inalterada, contudo o estudo conhecido como a Trilogia de Princeton contrariou 

essa posição quando demonstrou que alguns estereótipos podem ser modificados com o 

tempo. Trabalhando com três gerações de estudantes da Universidade de Princeton – dando 

nome à trilogia – Gilbert (1951), Karlins, Coffman e Walters (1969) e os já citados Katz e 

Braly (1933) – observaram mudanças tanto nos estereótipos de japoneses, antes e depois da 

segunda guerra, (citado por Leyens e cols., 1994) quanto nos dos afrodescendentes (Devine 

& Elliot, 1995). Essa alteração sugere uma adaptação dos estereótipos às relações grupais, 

que seria derivada da observação direta relativa às diferenças entre os grupos ou da 

exposição da mídia e de outros canais de informação. 

Os programas de TV, comerciais e textos de jornais são muito observados por quem 

se interessa pela transmissão dos estereótipos. Tais estudos concluem que essas crenças são 

parte do meio, e que desfrutam de um largo consenso sobre as características pertencentes 

aos vários grupos, alvo dos estereótipos. Muitos teóricos parecem assumir que os 

espectadores dos meios de comunicação de massa simplesmente absorvem o que é retratado 

na mídia (Ashmore & Del Boca, 1981), enquanto outros enfatizam o papel social 

desempenhado pelo grupo estereotipado (Eagly, 1987). Se as mulheres ou os 

afrodescendentes são sempre vistos, na mídia ou não, exercendo funções sociais inferiores, é 

compreensível que as características pessoais sejam confundidas com os atributos típicos dos 

papéis que ocupam freqüentemente. 

Quando pouco se sabe a respeito de uma nacionalidade, a impressão que fica é aquela 

exibida na mídia, por isso a grande preocupação do então presidente do Brasil, Fernando 

Henrique Cardoso, com o desenho animado “Os Simpsons”, que, segundo ele, traz visões 

distorcidas do país (Mignone, 2002). No episódio intitulado "Blame it on Lisa" ("A culpa é 

de Lisa"), os Simpsons vão ao Rio de Janeiro e não encontram o órfão a quem Lisa – a filha 

dos Simpsons - enviava dinheiro. A família descobre que este foi desviado e usado para 

colocar uma porta no orfanato, evitando a entrada de macacos. Não fica claro se a idéia é 

fazer referência aos animais, relacionando-os à imagem selvagem e primitiva do país, ou se 

são uma citação indireta aos afrodescendentes e à violência supostamente provocada por 

eles, já que, em outra cena, Bart - o filho “pestinha” dos Simpsons - também é atacado pelos 

mesmos animais em pleno calçadão de Copacabana. A violência brasileira segue 



 

 

24 
representada quando Homer Simpson - o chefe da família - é seqüestrado por um motorista 

de táxi carioca. 

O lado sensual – ou erótico – do brasileiro não passou despercebido e foi explorado 

em dois momentos principais: quando Bart não saiu do hotel para ficar assistindo ao 

programa da Xuxa, que animava os baixinhos fazendo strip-tease na televisão, e quando uma 

escola de samba dava aulas de lambada e macarena, fazendo "sexo parecer coisa de Igreja" 

(Mignone, 2002). 

Com esses exemplos, observa-se, que, se a mídia concentra a atenção das pessoas 

nesses comportamentos, eles serão a única amostra disponível para o público construir a 

representação mental do brasileiro. Sendo as outras nações mais conhecidas que o Brasil – 

pela posição econômica e social dominantes – elas têm os seus membros expostos na mídia 

em papéis variados, e, dificilmente, serão alvo de estereótipos. Em outras palavras, muito do 

que foi representado existe no Brasil – exceção feita aos macacos, em sentido literal – mas 

isso não significa que no país só exista isso. Confundir as características das pessoas com as 

dos grupos sociais aos quais elas fazem parte é um fenômeno relativamente comum, 

especialmente em se tratando de estereótipos étnicos e de gênero, onde existe uma grande 

diferença econômica e social entre as categorias comparadas, fazendo com que o mesmo tipo 

de pessoa seja visto permanentemente executando tarefas semelhantes. 

Alice Eagly (1987) sugere que os estereótipos de gênero nada mais são do que os 

estereótipos de quem executa tarefas particulares ou atua em determinados papéis sociais. 

Para Eagly e Steffen (1984), as mulheres são tidas como menos ativas e mais solidárias do 

que os homens, por serem vistas com freqüência em ocupações como donas de casa, 

enfermeiras, professoras primárias, dentre outras, nas quais são visíveis o cuidado com o 

próximo, a submissão, assim como a elementaridade da tarefa. Ao mesmo tempo, 

comportamentos ativos, de liderança e de determinação são inibidos. Os observadores 

acabam levando isso em consideração quando crêem que as mulheres têm os mesmos traços 

das posições que ocupam. Essa idéia é confirmada no estudo de Eagly e Wood (1982), no 

qual se pôde observar que, quando não se sabe a profissão de uma pessoa, a tendência é 

inferir que as do gênero feminino exercem funções de status inferior às dos homens, estando 

conformadas com elas. Por outro lado, quando se diz que as mulheres têm um cargo alto, o 
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conformismo desaparece. Em outras palavras, essa disposição está mais relacionada com o 

papel profissional do que com o gênero. A idéia pejorativa atribuída ao feminino surge das 

diversas vezes que suas representantes são vistas em tarefas elementares, como as de donas –

de-casa - de posição social inferior - típica da base da pirâmide hierárquica. Em contraste, os 

homens são vistos freqüentemente em papéis de chefia, como executivos, induzindo os 

observadores a lhes atribuir qualidades vis. 

A Teoria dos Papéis Sociais postula que a diferença entre os sexos são fruto da 

conformidade das pessoas frente às expectativas dos papéis sociais. Isso implica uma 

correspondência objetiva entre o comportamento atual, manifestado pelos sujeitos, e os 

estereótipos típicos do gênero ao qual eles pertencem. Tamanha correlação acaba gerando o 

questionamento sobre a acurácia dos estereótipos: seriam eles verdadeiros? 

Uma das principais críticas sofridas pela abordagem sócio-cultural é a de que ela se 

baseia no favoritismo do próprio grupo e não explica a quase universal rejeição do grupo 

estranho. Se os estereótipos refletissem mesmo as diferenças sociais, tanto um grupo quanto 

o outro seriam representados positivamente e negativamente com a mesma freqüência. A 

outra crítica é a de que se usam os estereótipos para explicar e racionalizar a realidade. Por 

que se tem estereótipos de gênero em vez de estereótipos para “donas de casa” e “arrimos de 

família”? Muito provavelmente porque eles são uma ficção criada para justificar a divisão 

sexual do trabalho (Hoffman & Hurst, 1990). 

Partindo deste princípio, Hoffman e Hurst (1990) elaboraram um experimento onde 

os sujeitos liam a descrição dos membros de duas categorias fictícias: uma delas tinha 80% 

de trabalhadores urbanos e 20% de trabalhadores domésticos que cuidavam de crianças; a 

outra categoria tinha esta percentagem invertida. Posteriormente, os participantes avaliaram, 

com o auxílio de um índice, a personalidade dos membros de cada um desses grupos. Nos 

resultados, os sujeitos formaram estereótipos baseados nos papéis sociais e estes 

influenciaram os índices de personalidade. Ficou demonstrado ainda que os estereótipos 

mais fortes surgem quando a classificação é biologicamente definida - em contraste com as 

separadas por critérios culturais - ou quando os sujeitos são solicitados a explicar a 

correlação da categoria com os papéis sociais. Esse experimento ficou conhecido por 

demonstrar que os estereótipos podem formar-se somente para explicar racionalmente a 
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divisão do trabalho, atribuindo aos sexos diferenças de personalidade intrínsecas, quando não 

há. A limitação da abordagem sócio-cultural se mostra na omissão das razões pelas quais os 

estereótipos existem e, também, por não apontar os mecanismos que transformam as 

imagens compartilhadas em estereótipos. 

 

3.6 Abordagem do Conflito Social: Teorias Realistas do Conflito, Identidade 

Social e Autocategorização 

A Teoria do Contato e a Teoria da Identidade Social fazem parte das assim chamadas 

Teorias Realistas do Conflito, ou seja, aquelas que analisam os estereótipos enfatizando a 

competição entre os grupos sociais. Elas estão especialmente descritas no trabalho clássico 

de Sheriff, Harvey, White, Hood, e Sherif (1961), pesquisadores que conduziram seus 

estudos em acampamentos de férias, freqüentados por garotos de onze a doze anos, 

escolhidos com o objetivo de formar grupos homogêneos, apenas caucasianos e protestantes, 

sem qualquer tipo de estereótipos ou preconceitos anteriores. 

De início, os participantes eram estimulados a formar livremente suas redes de 

relacionamentos, para tanto dividiam o mesmo dormitório. Quando as amizades estavam 

mais ou menos definidas, os pesquisadores formavam dois grupos distintos, que agora 

tinham aposentos independentes, tomando cuidado para que os melhores amigos ficassem 

separados. Uma nova dinâmica surgia e novos relacionamentos eram estabelecidos. Em 

alguns estudos não houve o primeiro momento de adaptação, com os dois grupos sendo 

definidos desde o começo. 

Objetivando provocar a hostilidade entre as duas equipes, foram introduzidos jogos 

competitivos, como cabo-de-guerra, softball e charadas. Isso causou sentimentos e 

comportamentos negativos para com os rivais, na medida em que aumentava a coesão entre 

os membros de cada grupo. 

Quando a rivalidade alcançava um nível alto, os experimentadores procuravam 

aliviar a tensão com tarefas que permitiam interação entre as equipes, mas estas, ao invés de 

produzirem harmonia, transformavam-se em oportunidades para mais insultos e 
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provocações. A solução foi introduzir atividades extremamente necessárias para ambas as 

equipes, como as que buscavam restabelecer o fornecimento de água e alimentos. Assim, as 

agressões físicas e verbais cessaram e os garotos voltaram a interagir com os membros do 

outro grupo de forma harmônica. 

Experimentos dessa natureza demonstram o papel das competições no 

comportamento preconceituoso e esclarecem porque eles aumentam quando os recursos 

econômicos ficam mais escassos. Além disso, mostram que os grupos ficam mais coesos 

quando se sentem ameaçados por outros, e também que a aproximação é possível diante de 

uma grande necessidade que atinge a todos, desde que obedeça às condições colocadas por 

Cook (1978, citado por Miller e Brewer, 1984): 

•  O contato precisa ocorrer em circunstâncias onde o status social dos participantes de 

ambos os grupos seja igual; 

• As características do grupo estereotipado – que incomodam o outro grupo – não 

devem confirmar o estereótipo; 

• A situação de contato deve incentivar ou requerer uma relação de dependência 

mútua, ou seja, de cooperação para um objetivo comum; 

• A situação de contato deve ter um alto grau de consentimento de todos, de forma a 

permitir aos dominantes perceber o grupo estereotipado em situações outras, que não 

aquelas, motivo da estereotipia. Eles precisam ser vistos como indivíduos e não 

apenas como representantes de um estereótipo; 

• As normas sociais que regem esse encontro devem favorecer a igualdade entre os 

grupos e uma associação igualitária; 

Os trabalhos de Sheriff (1961) ressuscitam a idéia de Allport (1954), segundo a qual 

o preconceito não se baseia em comportamentos reais, mas em ficções. Sendo assim, bastaria 

que os grupos rivais tivessem a oportunidade de interagir com freqüência para que 

percebessem que não há diferença entre eles, dando fim à hostilidade existente. É o que 

postula a Teoria do Contato Intergrupal e o que levou Stuart Cook (1978) a elaborar diversos 

experimentos nos quais americanos de etnias diferentes – afrodescendentes e caucasianos – 

eram obrigados a interagir com o objetivo de monitorar o tratamento que um grupo 
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dispensava ao outro. Os resultados demonstram uma relação cordial, mas pouco duradoura, 

que não se estende a outros ambientes sociais, após o término do experimento. A crítica que 

Cook recebe é a de manipular a situação de forma que os afrodescendentes apresentassem 

apenas comportamentos aceitáveis socialmente: eram amistosos, de personalidade agradável, 

respeitadores, nunca pareciam agressivos e tinham interesses, níveis social e educacional 

semelhantes aos dos caucasianos com os quais interagiram no experimento.  

A Teoria da Identidade Social dá seguimento à análise do conflito, contudo a ênfase 

agora está nos processos sociais. Seus seguidores pregam que os recursos simbólicos, tais 

como o status, a auto-estima e as crenças, mais do que os recursos materiais, são os 

responsáveis pela disputa entre os grupos. O principal conceito trabalhado é o da 

categorização social, bastante estudado por Allport (1962) e muito importante na 

compreensão da maneira pela qual os grupos se percebem.  

Quando objetos ou pessoas são agregados, significa que categorias foram criadas a 

partir de algum critério ou conteúdo, e esses podem ser racionais, emocionais ou ideacionais 

(Pereira, 2002). A categoria é, então, um rótulo verbal que define um determinado conjunto e 

categorizar alguém ou alguma coisa é aplicar-lhe este rótulo. Uma das formas de fazê-lo 

consiste em comparar cada membro ao exemplo típico de uma dada classe, isto é, ao seu 

protótipo. Encontrando-se semelhanças, este elemento pertence ao conjunto, caso contrário, 

será dele excluído. Uma vez feita esta separação, a percepção do observador externo tende a 

se modificar. Cada grupo passa a ser visto como sendo muito diferente um do outro, porém a 

semelhança entre seus membros se acentua (Tajfel, 1982).  

Da mesma forma que o indivíduo categoriza as outras pessoas, ele também se 

autocategoriza, atribuindo a si mesmo os traços de um grupo, o seu grupo. Chama-se de 

ingroup o grupo ao qual o sujeito pertence e com o qual ele se identifica, e de outgroup ao 

conjunto de pessoas ao qual ele não pertence e com qual ele não se identifica. O fato de fazer 

parte de um determinado grupo irá influenciar a percepção que se tem dos outros e o 

julgamento que se faz deles. Quase sempre o ingroup, quando julgado, é favorecido. A ele 

são imputadas características positivas. Por outro lado, o outgroup geralmente é visto com 

estranheza e rejeição, não raro como possuidor de dotes negativos.  
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Pertencer a um grupo contribui para a auto-estima das pessoas, por isso elas 

procuram fazer parte daqueles que possam oferecer uma identidade social positiva. Para 

tanto, usam a estratégia de atribuir a si mesmo predicados desejáveis, na medida em que 

enaltecem os seus, percebendo-os como melhores e favorecendo-os em situações de 

julgamento, enquanto desvalorizam os demais. De acordo com essa teoria, mesmo passagens 

rápidas pelos grupos, ou uma pertença casual, pode levar a esse comportamento. Se nenhuma 

superioridade puder ser encontrada, existirá sempre a possibilidade de criá-la (Brewer, 

1979), ou então, de buscar outras associações que permitam esta identificação e conseqüente 

valorização (Tajfel, 1982). Algumas vezes, porém, deixar o grupo de origem pode ser muito 

difícil, ou até mesmo impossível e a solução é procurar características positivas no ingroup e 

realçá-las, para que se alcance a identificação desejada, ou seja, o sujeito se utiliza dos 

mecanismos que forem necessários para perceber os seus e a si mesmo de forma positiva e, 

como conseqüência, os demais com restrições. Estudos de Tajfel e Turner (1979) 

observaram que este comportamento se inicia assim que os membros de cada classe tomam 

consciência de suas existência, sem que para isso seja necessária qualquer competição entre 

eles (Leyens e cols., 1994). Isso quer dizer que basta haver grupos para que se observem 

favoritismo do ingroup e desvalorização do outgroup. 

A separação dos grupos e suas conseqüências são muito antigas e já na Bíblia estão 

registradas. Nela, o povo Hebreu é o escolhido por Deus para habitar Canaã, em detrimento 

dos demais, contudo, mesmo eles estão separados em doze tribos diferentes, cada uma 

liderada por um dos filhos de Jacó. No decorrer da história, os escolhidos são rebaixados à 

posição de escravos no Egito e assim permanecem até que Moisés os liberta, quando, mais 

uma vez, são agraciados por Deus com os dez mandamentos. Outra separação notável é a 

que fizeram os antigos gregos ao se diferenciarem dos estrangeiros que não falavam a sua 

língua, chamando-os de bárbaros, em alusão ao seu balbucio. Atualmente, esta palavra é 

sinônima de pessoa grosseira e não civilizada, ilustrando a desvalorização sempre dedicada 

ao outgroup. Exemplo mais atual foi a recente divisão do mundo entre eixo do bem e eixo do 

mal, sem espaço para meio-termo. Não é necessário dizer que o responsável pela separação 

está do lado que pensa deter as qualidades positivas. 
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A tendência para beneficiar o próprio grupo é confirmada em um dos experimentos 

de Tajfel e Billig (1974), no qual estudantes foram solicitados a avaliar uma série de pinturas 

abstratas com quadros muito parecidos. Ao final da avaliação lhes foi dito que eles 

favoreceram o pintor Paul Klee em detrimento da obra de Wassily Kandinsky. De posse 

dessa informação, o experimento continuou com os estudantes tendo que dividir uma quantia 

em dinheiro entre dois grupos: o dos que também preferiram Klee e o outro dos que 

preferiram Kandinsky. Tendo em vista que todos os quadros eram similares, essa divisão não 

deveria fazer diferença alguma, mas os sujeitos distribuíram mais dinheiro ao seu próprio 

grupo e menos ao outro. Isso mostra que o favoritismo ocorre mesmo quando a separação é 

aleatória e também quando o sujeito não é beneficiado com o prêmio. Fica claro, portanto, 

que o simples fato de haver separação é suficiente para desencadear a discriminação, a 

estereotipia e o preconceito. 

Em situações de julgamento, essa avaliação distorcida gera outras conseqüências. As 

pessoas tendem a atribuir o sucesso dos seus iguais a fatores internos a eles, como a 

capacidade ou a boa índole, enquanto que a vitória dos membros de outra comunidade é 

conseqüência de fatores externos, por exemplo, a sorte ou outras influências situacionais. Já 

os comportamentos negativos, ou o fracasso, são justificados inversamente: os membros do 

próprio grupo são tidos como vítimas de fatores situacionais - falta de sorte ou a condição do 

tempo, entre outros - enquanto que aos estranhos são atribuídas qualidades internas e 

duradouras, como a incompetência ou o mau caráter (Pettigrew, 1979; Hewstone, 1990). 

Os grupos sociais têm grande importância na formação da identidade, por isso, além 

de condecorar os membros da sua própria classe, os indivíduos tendem a agir de forma a se 

diferenciarem dos demais, tornando claro a qual grupo eles pertencem. Fazem isso 

demonstrando um jeito próprio de se comportar, de vestir, de agir e especialmente de falar, 

pois a língua – assim como a gíria – é um dos maiores indícios da diferenciação (Giles & 

Johnson, 1987) 

Alguns teóricos se dedicam ao estudo da relação entre a linguagem e os estereótipos 

e quase todos seguem o modelo de Semin e Fiedler (1988), segundo o qual, há quatro 

categorias utilizadas para descrever eventos e pessoas: verbos de ação descritivos, verbos de 

ação interpretativos, verbos de estado e adjetivos. Muitas vezes o mesmo episódio é narrado 
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de forma diferente, demonstrando a parcialidade daquele que fala. Quando se usa verbo de 

ação, a narrativa é mais concreta e específica, pois se limita ao fato observado, cujas 

características são invariáveis, sem atribuir a eles valores positivos ou negativos. Correr, 

falar e olhar exprimem ações específicas. Em outro nível de abstração estão os verbos 

interpretativos. Apesar de mencionarem uma ação com início e fim definidos, esta já não tem 

traços tão objetivos e imutáveis. Os atos de ajudar, ofender ou inibir podem abarcar uma 

gama extensa de comportamentos e já é possível atribuir a eles uma conotação positiva ou 

negativa, demonstrando a tendência do narrador. Outro tipo de verbos são os que indicam 

estado: uma emoção ou atividade mental. Não há referência direta a um ato específico, mas a 

um objeto ou pessoa. Aqui, figuram os verbos amar, desejar e acreditar, entre outros. Por fim 

estão os adjetivos, os mais abstratos entre todos aqui citados. Palavras como honesto, 

corrupto, agressivo e afável, são utilizadas para descrever pessoas, sem aludir a objetos ou a 

situações. Dessa forma trazem conotação positiva ou negativa, resultando em tendenciosas 

generalizações. 

Tratando de estereótipos, pesquisas demonstram que o mesmo comportamento é 

codificado de forma mais ou menos abstrata, a depender da conotação pretendida para o 

grupo que o manifestou: se positiva ou negativa. Comportamentos socialmente aceitos são 

descritos de forma generalizada quando se trata do próprio grupo - “somos trabalhadores” ou 

“gostamos de trabalhar” – e de forma específica ao indicar o outro grupo – “eles trabalharam 

muito ontem”. A situação se inverte no caso dos comportamentos indesejáveis. O grupo dos 

outros é descrito com adjetivos – preguiçosos, por exemplo – ou com verbos de estado – 

“eles odeiam trabalhar” – ao passo que o próprio grupo recebe verbos de ação em situação 

específica – “ele não foi trabalhar hoje” (Semin & Fiedler, 1988; Maass, Salvi, Arcuri, & 

Semin 1989). 

Em síntese, o exagero na percepção das semelhanças intragrupais e das diferenças 

intergrupais pode fazer com que o comportamento dos membros de um grupo seja visto de 

forma estereotipada, levando a comportamentos tendenciosos. Assim, aquilo que deveria ser 

apenas um processo cognitivo comum, termina por favorecer a aparição de atitudes negativas 

e julgamentos impróprios em relação ao outgroup, que podem ser o primeiro passo para 

ações discriminatórias (Pereira, 2002). 
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Outra teoria que merece ser citada é a Teoria da Autocategorização, inicialmente 

idealizada por John Turner (1985) e, posteriormente, desenvolvida por ele e seus 

colaboradores (Turner, Hogg, Oakes, Reicher & Wetherell, 1987). Segundo ela, a percepção 

dos sujeitos como parte de um grupo ocorre apenas em alguns momentos, pois em outros 

prevalece um sentimento mais individualista, no qual cada um se sente como único, ciente 

das características que lhes são peculiares. Tanto a identidade social  - derivada da pertença a 

uma coletividade - quanto a pessoal – originária da visão do indivíduo único e diferenciado, 

são percepções válidas, flexíveis e algumas vezes antagônicas.  

Todas as pessoas pertencem a pelo menos três grupos sociais: étnico, etário e de 

gênero. Isso faz com que, em alguns momentos, elas se identifiquem com um ou com outro, 

a depender da saliência temporária de um deles. Tal destaque é dado tanto pela situação, 

quanto pela relevância do grupo ou pela mudança na percepção de si mesmo. Por exemplo, 

uma mulher, em um ambiente predominantemente masculino como a fórmula 1, será 

percebida – por ela mesma e pelos demais – como integrante do gênero feminino, ao passo 

que, em uma situação familiar, essa relação não será relevante. 

A Teoria da Autocategorização ressalta que, apesar de fazer parte de um grupo e de 

se identificar com os seus atributos, o indivíduo está consciente da sua individualidade e das 

características que fazem dele um ser único e distinto de todos os demais. A possibilidade de 

haver mais do que esses dois níveis de identidade – individual e coletivo – é chamada de 

“níveis de abstração” e dá a maleabilidade à percepção de si mesmo, idéia fundamental da 

teoria. 

3.7 Abordagem da Cognição Social 

As abordagens psicodinâmica e sócio-cultural, por estarem mais voltadas para as 

conseqüências dos processos que defendem, contribuíram muito para a investigação de 

temas como os preconceitos e as relações intergrupais, entretanto, pouco fizeram para o 

estudo do processo de estereotipia. Esse cenário começa a mudar com o crescente interesse 

pelo papel da cognição no meio social, enfatizando o processamento de informações feito 

pelo indivíduo no surgimento, manutenção e alteração dos estereótipos. Os aspectos 

conflitivos, tão característicos do etnocentrismo, perdem seu espaço para investigação direta 

dos mediadores cognitivos, atuantes na formação dos estereótipos. Experimentos 
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demonstraram que, assim como a competição, o conflito entre os grupos não é pré-requisito 

necessário para o surgimento de estereótipos negativos (Tajfel & Billig, 1974).  

Como já foi citado, a simples separação das pessoas em ingroup e outgroup leva a 

processos cognitivos, que, por si, já são suficientes para gerar interpretações diferentes de 

eventos, comportamentos, pessoas e coisas. Este, contudo, não é o único fator a interferir na 

percepção. A atenção dedicada ao que é inusitado também pode gerar divergências, muitas 

vezes injustificadas, mas devidamente baseadas em informações disponíveis no momento. O 

termo “correlação ilusória” descreve esse efeito de criar uma associação irreal entre duas ou 

mais características (Chapman & Chapman, 1967, citado por Shavitt, Sanbonmatsu, 

Smittipatana, & Posavac, 1999). Quando o assunto é estereótipos, e mais de um grupo está 

em questão, a tendência é julgar um deles como sendo melhor do que os outros, e, tal virtude 

freqüentemente é concedida àquele que tem maior número de membros (Hamilton & 

Gifford, 1976). Essa posição democrática termina por ser muito intolerante com as minorias 

e com as diferenças. Até mesmo a simples separação entre canhotos e destros já gerou 

classificação hierárquica. O que atualmente é apenas folclore, ainda conserva a sua marca na 

linguagem. Apenas porque os canhotos são minoria, os dicionários não só os associam à 

palavra “sinistro” como lembram que “ambidestro” é a pessoa eficiente com ambas as mãos, 

enquanto “ambiesquerdo” é o contrário e o mesmo que desastrado (Houaiss, 2001).  

Assim como na Teoria da Identidade Social, a abordagem cognitiva dedica muita 

atenção à categorização, condição sin ne qua non, para que haja estereotipia, pois é 

necessário que uma pessoa seja vista como membro de um ou mais grupos para que seja 

estereotipada (Schneider, 2004). É através da criação de categorias que as pessoas 

classificam, animais, vegetais, objetos, palavras do idioma, eventos históricos e pessoas, 

podendo, assim, guardar a informação adquirida sobre cada uma dessas classes. Há os que 

argumentam que tal procedimento ajuda a simplificar o mundo dos seres humanos, cujos 

recursos intelectuais são limitados, facilitando, assim, a organização de um grande volume 

de conhecimento. Posição oposta também encontra defensores: muitos acham que não há 

excesso, mas falta de informação e as categorias permitem inferir o que não se conhece 

(Schneider, 2004). Seja como for, agrupamentos existem porque há semelhanças e diferenças 

entre algumas coisas, o que dá aos indivíduos certo controle antecipado sobre o meio e os 

indica como devem se comportar. 



 

 

34 
As categorias são tradicionalmente definidas como uma coleção de elementos que 

compartilham certos traços e estes as diferenciam. Schneider (2004) ilustra esse conceito, 

quando afirma que no conjunto das xícaras figuram objetos redondos, com asas, capazes de 

reter líquidos, entre outras propriedades. Como conseqüência, tudo o que tiver as qualidades 

citadas devem figurar na mesma classe das xícaras, o que não tiver, está fora dela, sem 

espaço para dúvidas ou graduações. Uma das dificuldades dessa definição é que nem todas 

as coisas são fáceis de categorizar e algumas podem figurar em mais de um conjunto, ou em 

conjunto algum: tigelas e copos podem satisfazer certas condições e isso não os 

transformarão em xícaras. Outro complicador é o fato das pessoas não usarem as regras 

oficiais nas categorizações cotidianas. Ninguém faz exames de DNA para distinguir cães de 

gatos ou homens de mulheres. É preferível usar sinais visíveis, embora se saiba que a 

correlação destes com as normas da biologia é imprecisa (Schneider, 2004). 

A fronteira entre algumas categorias pode ser incerta e as orientações para defini-las, 

insuficientes. Haverá momentos em que as xícaras irão confundir-se com as tigelas (Rosch, 

1978) ou com os copos, e, nesses casos, pode-se usar a probabilidade ou os protótipos, que 

são os exemplos mais típicos de um conjunto: xícaras que não deixam dúvidas quando a sua 

classificação (Rosch 1978).  

Segundo Wittgenstein (1953), os representantes das categorias são similares em 

muitos pontos, mas eles não compartilham todos os atributos com os demais elementos. Se 

um protótipo de xícara deve ter uma asa, formato arredondado, tamanho pequeno, ser feito 

de porcelana e, preferencialmente, fabricado na China, os demais elementos da mesma classe 

podem portar apenas algumas propriedades, mas precisam ter uma ou outra que seja 

essencial para figurar no agrupamento. O essencial em uma xícara pode ser a asa, mas aquela 

que perder a sua não virará tigela, assim como nem todo objeto de porcelana fabricado na 

China será xícara! 

Embora se admita que alguns membros de uma categoria são exemplares melhores 

do que outros, geralmente não há, em um conjunto, um objeto que reúna todas as suas 

características típicas, ou seja, é muito difícil encontrar um protótipo real, por isso muitos 

teóricos afirmam que se trata de uma representação mental abstrata. Não é possível negar, 

porém, que os exemplares típicos são rapidamente identificados, agrupados e posteriormente 
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lembrados, além de ser mais fácil processar suas informações e, com base nelas, inferir seus 

atributos. 

A explicação do processo de categorização oferecida pelo modelo dos protótipos não 

consegue abranger todos os casos. São especialmente vulneráveis àqueles que apresentam 

variações contextuais, pois os protótipos são imutáveis e não acompanham tais mudanças 

(Roth & Shoben, 1983). Em auxílio a essa problemática surge o modelo baseado nos 

exemplares. Enquanto a idéia de protótipos se refere a figuras particulares e concretas, a um 

objeto ou a uma pessoa que represente toda a categoria, a visão dos exemplares não requer 

tanta perfeição, pois admite que a representação pode ser alcançada por algo com apenas 

alguns atributos do grupo, se este for muito vívido ou se estiver saliente no momento. Em 

outras palavras, um exemplar relevante pode não ser um protótipo, pois cada elemento de 

uma categoria é armazenado separadamente de forma a não haver uma média, ou uma 

representação mental única, mas uma lista com inúmeras características. 

De acordo com a visão dos exemplares, a categorização se faz quando o observador 

compara o estímulo novo com as lembranças de outras coisas, usando para isso inúmeras 

dimensões, até que encontre semelhança com um exemplar passado - ou com um grupo deles 

– de maneira a classificá-lo como membro da mesma categoria. Assim, o processo de 

categorização se torna dependente da capacidade de julgamento que a pessoa tem para 

decidir o que é semelhante e o que não é, e saber em que grupo colocará cada objeto. 

O modelo baseado nos exemplares admite a influência do contexto, ao passo que o 

modelo baseado nos protótipos não o faz. Ao tentar classificar algo, exemplares distintos 

virão à memória em circunstâncias diferentes, devido a variados fatores cognitivos, tais 

como os objetivos da pessoa, a relevância no momento, a experiência passada, e, 

especialmente, a exposição recente. Há evidências de que esse processo é inconsciente 

(Smith & Zárate, 1992). 

Defender o uso dos exemplares na categorização é assumir que há nos seres humanos 

uma grande capacidade de armazenamento de dados, pois a cada momento que se encontra 

um objeto ou pessoa estes estão sendo automaticamente julgados, classificados e 

armazenados na memória para posterior uso. Essa linha de raciocínio vai de encontro à idéia 

de que o sistema cognitivo humano é limitado e por isso as pessoas usam as categorias como 
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uma forma de economia para processar informações. Diante disso, ganha força a corrente 

que afirma haver um procedimento misto, no qual tanto os protótipos, quanto os exemplares 

são utilizados durante a categorização (Medin, Altom, & Murphy, 1984; Smith & Minda, 

2002). 

 

3.8 Efeito dos Estereótipos no Comportamento 

Parte da influência dos estereótipos no comportamento tem origem no processo 

cognitivo da categorização. Pode ser percebida, por exemplo, na já citada observação de 

Lippmann (1922), referente à influência destes na percepção e interpretação dos fatos pelas 

pessoas. Na abordagem da cognição social – diferentemente da Teoria da Identidade Social – 

o estudo das variáveis motivacionais dá lugar à análise pura da dinâmica cognitiva, 

investigando diretamente os mediadores presentes no processo de estereotipia, destacando a 

percepção individual, o processamento de informações e a memória.  

As conseqüências dos estereótipos têm inspirado muitas pesquisas, que se dividem 

em temas variados: a atenção seletiva do observador, a interpretação das informações 

ambíguas e suas inferências, a forma pela qual as informações são organizadas e 

representadas na memória, bem como a recuperação delas e seus impactos nos julgamentos e 

nos comportamentos (Hamilton, Stroessner, & Driscoll, 1994). Tais estudos também 

englobam o papel de outros mediadores, como o tempo de reação a um estímulo, a 

lembrança, a recognição, entre outros (Leyens e cols., 1994). 

Outra seção de crescente interesse dos estudiosos é a modificação do desempenho 

das pessoas ao executarem suas tarefas, após a ativação de estereótipos. Ativar um 

estereótipo significa aumentar a acessibilidade ao conjunto de atributos característicos dos 

membros de uma dada categoria social (Wheeler & Petty, 2001). Pode-se citar como 

exemplo o experimento de Levy (1996), no qual um grupo de pessoas idosas foi submetido a 

palavras que ativavam estereótipos positivos para idosos (sabedoria, experiência), enquanto 

outro grupo passou pela ativação de estereótipos negativos (velho, senil). Ao participarem de 

um teste de memória, o resultado do primeiro grupo foi melhor do que o do segundo. 

Pesquisas assim sugerem que a ativação de estereótipos positivos tende a melhorar o 
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desempenho das pessoas em uma dada tarefa, enquanto que a ativação de estereótipos 

negativos leva à queda no rendimento. 

Em se tratando de estereótipos negativos ativados em membros do próprio grupo 

estigmatizado, a teoria mais utilizada é a Teoria da Ameaça dos Estereótipos, derivada dos 

estudos de Steele e Aronson (1995).  

 

3.9 A Teoria da Ameaça dos Estereótipos 

Quando Allport (1954) afirmou que a reputação de uma pessoa não pode ser atacada, 

continuadamente, sem que haja conseqüências no seu caráter, ele já demonstrava que ser o 

alvo de estereótipos negativos relacionados à identidade social leva os indivíduos a 

comportamentos defensivos. Estes se expressam nos sentimentos de raiva, na agressividade 

ou na ansiedade, bem como em atos tímidos, retraídos, chegando até ao ódio a si mesmo 

(Allport, 1954, citado por Marx, Brown, & Steele, 1999; Stone, 1999). Tais efeitos ainda 

hoje são alvo de investigações mais detalhadas. 

Sabe-se que, ao lado do gênero e da faixa etária, a etnia é responsável pelos 

estereótipos mais marcantes. Em se tratando dos afrodescendentes, por exemplo, a fama 

negativa relacionada à capacidade intelectual dos oriundos deste grupo tem efeito no 

desempenho acadêmico deles, como apontado nos estudos de Katz, Roberts, e Robinson 

(1965, citado por Steele & Aronson, 1995). Tais autores demonstraram que estudantes 

afrodescendentes se saíam melhor em avaliações de QI se elas fossem apresentadas como 

sendo um teste de coordenação olho-mão, ao passo que, quando a apresentação fazia 

referência à medição da inteligência, o resultado era pior. Da mesma forma, Katz, Epps, e 

Axelson (1964, citado por Steele & Aronson, 1995) deixaram claro que estudantes 

afrodescendentes executavam melhor os testes de inteligência se achassem que seriam 

equiparados com outros da mesma etnia, em vez de comparados com estudantes caucasianos. 

Como apenas os afrodescendentes tomaram parte na pesquisa, até então, não era possível 

afirmar se os resultados refletiam o efeito da ameaça dos estereótipos.  
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Para dirimir esta dúvida, outros experimentos foram elaborados, culminando com a 

posição atual de que ser alvo de estereótipos negativos representa uma ameaça significativa 

para as pessoas, pois cria substancial preocupação e desconforto nos membros de grupos 

estigmatizados (Crocker, Major, & Steele, 1998, citado por Stone, 1999), podendo, inclusive, 

alterar o desempenho em tarefas avaliativas (Steele & Aronson, 1995). A Teoria da Ameaça 

dos Estereótipos segue esta tendência e parte do princípio de que, se um grupo é vitima de 

um estereótipo negativo, tudo o que seus integrantes fazem ou demonstram e que esteja de 

acordo com esta crença, tende a ser visto pelos outros – e talvez até pelos próprios membros 

do grupo - como a confirmação deste estereótipo. Dessa forma, pessoas perfeitamente 

capazes de cumprir bem suas tarefas cotidianas se estiverem identificadas com um grupo 

social sobre o qual paira um estereótipo negativo conhecido por todos, têm seus 

desempenhos significativamente reduzidos nestas tarefas, quando esse estereótipo é ativado.  

Isso ocorre mesmo com quem não acredita na veracidade dessas crenças, pois a 

comunicação se incube de dissipá-las na sociedade (Ashmore & Del Boca, 1981) através de 

filmes, da mídia, dos discursos públicos e particulares, das relações escolares e profissionais. 

O estereótipo de que as mulheres não são boas no volante, por exemplo, é amplamente 

conhecido. Isso faz com que elas experimentem uma sensação de ameaça toda vez que 

precisam fazer uma manobra, especialmente porque essa atração - mesmo quando a vaga não 

é muito apertada - tem o poder de aglomerar todo o público masculino sempre interessado 

em testemunhar o grande acontecimento. Assim, toda vez que a habilidade das mulheres para 

dirigir veículos é posta à prova, causa nelas um sentimento de que não pertencem a esse 

domínio. Conseqüentemente, o público feminino procura não dar muita importância aos 

carros e tudo o mais que os acompanha: motores, graxas e rodas, evitando – além da 

incômoda troca de pneus - a identificação com esses assuntos, se recusando a utilizá-los 

quando avaliam sua auto-estima. Toda essa movimentação tem por objetivo fugir da ameaça 

que porventura venham a sentir neste âmbito (Major, Spencer, Schmader, Wolfe, & Crocker, 

1998; Steele, 1992, 1997). Isso influencia a participação das mulheres em tudo o que se 

aproxime de veículos, como as profissões de motorista, mecânico de automóveis, frentista, 

manobrista, piloto de Fórmula-1 ou de aeronaves. No máximo, elas se aventuram a dirigir 

um ônibus escolar, pois o papel de cuidar das crianças supera a ameaça.  
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A pesquisa que deu origem à Teoria da Ameaça dos Estereótipos foi realizada por 

Steele e Aronson (1995) e descrita em quatro experimentos distintos. O primeiro deles 

consistiu em submeter estudantes afrodescendentes a um difícil teste verbal, apresentado de 

três maneiras diferentes: a primeira, como sendo apenas uma tarefa de resolução de 

problemas; a segunda, como uma avaliação para verificar o grau de inteligência dos 

participantes, e, a terceira, como um desafio. Para fins de controle e de comparação, 

estudantes caucasianos também realizaram as provas nas três situações. Os resultados 

refletem a vulnerabilidade dos afrodescendentes quando submetidos à ameaça, pois seus 

desempenhos foram significativamente reduzidos na condição em que o teste foi apresentado 

como uma avaliação de inteligência (Steele & Aronson, 1995), sem que o fracasso se 

repetisse em qualquer outro grupo de estudantes, caucasianos ou afrodescendentes. 

Explicações para a queda de rendimento dos sujeitos em circunstâncias ameaçadoras 

têm sido incansavelmente buscadas e objetivam analisar os mecanismos presentes nesse 

processo. Os sentimentos e o estado de ansiedade vividos por eles, no momento do exame, 

são as hipóteses mais testadas. Para tanto, Steele e Aronson (1995) elaboraram procedimento 

semelhante a fim de averiguar se o efeito da ameaça do estereótipo negativo pode ser 

causado pela apreensão frente à possibilidade de vir a confirmar a reputação negativa do 

grupo. Os autores acreditavam que, se assim fosse, tal sentimento poderia ser detectado 

através da mensuração dos níveis de ansiedade dos participantes. O segundo experimento, 

então, foi desenvolvido de forma a medir essa ansiedade, solicitando a todos eles que 

completassem uma versão do STAI (Spielberger State Anxiety Inventory), imediatamente 

após o teste verbal. A correlação esperada, contudo, não apareceu. Também foi controlada a 

quantidade de tempo gasto em cada questão, o esforço auto-relatado e a interferência 

cognitiva, contudo nada foi encontrado.  

Steele e Aronson (1995) insistiram na hipótese de que é a expectativa de confirmar o 

estereótipo negativo o que impede a boa atuação do grupo estigmatizado. Para eles, as 

pessoas tentam desvincular-se desses estereótipos e ao fazerem isso acabam alterando a 

forma pela qual processam informações cognitivas, prejudicando, conseqüentemente, o 

desempenho. Na tentativa de verificar essa possibilidade, outro experimento foi elaborado, 

com um delineamento bem mais engenhoso. A avaliação era uma tarefa de completar 

palavras. Elas apareciam com duas ou três letras faltantes. Vocábulos como “etnia”, “classe” 
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e “minoria”, tinham a função de ativar o estereótipo negativo, enquanto outros do tipo 

“perdedor”, “inferior”, e “fraco” procuravam levantar dúvidas nos estudantes quanto à sua 

própria competência.  

Havia, também, perguntas sobre os interesses dos participantes, seus traços de 

personalidade e etnia, cuja finalidade era a de verificar a resistência para se identificar com o 

seu grupo e a conseqüente esquiva diante do estereótipo que atinge a etnia estudada. Por fim, 

os autores também mediram a apreensão frente o fracasso iminente, utilizando para isso 

relatos de autodepreciação (horas de sono, dificuldade para se concentrar, integridade da 

tarefa e nível de estresse). O experimento tomou a forma fatorial 2x3, onde o primeiro fator 

era a etnia e o segundo era a forma de apresentação da avaliação: “faça o melhor que puder, 

pois queremos ver a sua habilidade”, ou “faça o melhor que puder, mesmo não sendo um 

teste de habilidade”, ou ainda a ausência de instrução verbal. O grupo de controle recebeu as 

instruções por escrito, sem a presença de um experimentador, ao passo que os demais foram 

orientados por um caucasiano.  

Os resultados mostraram que os afrodescendentes, na condição diagnóstica – em 

comparação com os afrodescendentes da condição não-diagnóstica e com os caucasianos em 

ambas as condições – apresentaram os seguintes resultados: 

• Ao completarem as palavras usaram mais vocábulos alusivos à etnia; 

• Ao completaram as palavras usaram mais vocábulos concernentes à dúvida quanto à 

própria competência; 

• Respondendo sobre seus interesses, foram os que mais evitaram confirmar as 

imagens estereotipadas sobre o seu grupo; 

• No tocante ao questionário demográfico, apenas 25% deles indicaram sua origem 

étnica; 

• Foram o grupo que mais reclamou de impedimentos prejudiciais à performance. 

Os autores concluíram, então, que apresentar um teste como se fosse uma avaliação 

da habilidade intelectual aumenta o sentimento de ameaça nos afrodescendentes, já que 

foram eles a apresentar a mais alta ativação dos estereótipos negativos, a mais alta ativação 
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cognitiva relativa às dúvidas quanto às suas habilidades, a mais alta tendência a evitar as 

preferências raciais estereotipadas, a mais alta tendência para se autodepreciarem, 

desculpando-se pelo fraco desempenho, e, finalmente, a maior relutância para ter suas 

identidades raciais ligadas aos seus escores, evitando assinalá-las no questionário. Steele e 

Aronson interpretaram esses resultados como sendo uma prova clara de que há uma 

apreensão e uma sensação de ameaça, culminando com o fracasso na tarefa proposta, mesmo 

que esta não seja apresentada como um teste de capacidade intelectual.  

Após os três experimentos, ainda não era possível afirmar que a ameaça dos 

estereótipos por si é suficiente para prejudicar o desempenho dos participantes, mesmo sem 

mencionar que se trata de um teste de habilidade intelectual, ou seja, se a queda no 

rendimento é de fato mediada pela apreensão provocada. Esse efeito poderia ter sido causado 

por um outro fator qualquer, oriundo da manipulação diagnóstica. Para examinar tais 

questões, um quarto experimento foi criado. Os autores se basearam no fato de que, no 

estudo anterior, 75% dos afrodescendentes se recusaram a informar sua etnia ao final da 

avaliação, enquanto todos os demais o fizeram. Assim, eles decidiram apenas solicitar este 

dado no início das atividades, acreditando que isso é um sinal da recusa do estereótipo, e, 

portanto, o bastante para ativar a crença negativa. O delineamento escolhido foi o fatorial 

2x2, onde o primeiro fator era a etnia e o segundo a solicitação, no questionário inicial, para 

indicá-la. Ao final, ficou demonstrado que indicar a etnia antes da prova, mesmo que a 

testagem da inteligência não tenha sido citada, tem o poder de fazer com que os integrantes 

do grupo estereotipado reduzam seus escores. 

Ainda neste experimento, os estudantes, depois do teste, responderam a mais 

algumas questões. Com o auxílio de uma escala Likert, eles indicaram as vezes em que 

tentaram adivinhar as respostas certas, quando tiveram dificuldade, em que momentos se 

esforçaram mais, se persistiram nos problemas - controlando o tempo ou relendo as 

perguntas - quando ficaram frustrados, em que ponto desistiram, e se acharam o teste 

tendencioso. Houve, também, perguntas a respeito da importância atribuída às habilidades 

matemática, verbal e atlética. Nenhum desses agentes, porém, pareceu apontar para um outro 

mediador, fazendo com que os autores acreditassem que o efeito da queda no rendimento dos 

grupos diagnósticos nos experimentos anteriores foi mediado pela manipulação da ameaça 

dos estereótipos. 
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Tentativa semelhante foi realizada por Spencer (1999), quando se interessou pela 

preocupação do avaliado em saber como os outros o estão observando e os sentimentos de 

autoconsciência oriundos desta idéia. Ele pediu aos participantes para se auto-avaliarem com 

a sentença “se eu for mal nesse teste, as pessoas irão me desprezar”. O desenlace  não 

permite afirmar com segurança se a apreensão da avaliação é um mediador significativo 

(Smith, 2004). 

A dificuldade da tarefa parece ser um fator importante para que se observe o 

decréscimo no desempenho, efeito da ameaça aos membros de um grupo estereotipado 

negativamente. Realizando provas de matemática com mulheres, Spencer, Steele e Quinn 

(1999) observaram que elas só tiveram o desempenho reduzido quando a avaliação era muito 

difícil. Neste caso, o “teste difícil” continha questões sobre a teoria das funções da variável 

real, cálculo avançado e álgebra abstrata, enquanto o “teste fácil” tratava de álgebra 

avançada, trigonometria e geometria. Diante deste resultado, era preciso testar se a queda no 

rendimento se devia realmente à ameaça dos estereótipos ou se era o teste que estava mesmo 

fora do alcance da capacidade feminina.  

Para isso, o exame difícil do experimento acima citado foi dividido em duas partes, a 

primeira com seis questões e a segunda com cinco. À metade das participantes foi dito que as 

primeiras questões apontavam diferenças quanto ao gênero, ou seja, nelas os homens 

costumavam se sair melhor, enquanto que nas outras cinco perguntas não existia tal 

diferença. À outra metade foi dito o contrário: as perguntas que os homens se destacavam 

eram as últimas e nas primeiras não havia diferença. Os resultados mostraram que as 

mulheres fracassavam nas questões que julgavam terem os homens atuação superior. Se elas, 

realmente, não fossem hábeis o suficiente para solucionar os problemas matemáticos, teriam 

fracassado em todo o teste e não apenas quando acreditavam que os homens eram melhores. 

Isso significa que esse efeito se dá apenas na presença da ameaça. 

Tentando encontrar a razão pela qual a ativação dos estereótipos negativos faz decair 

o rendimento das pessoas, os mesmos pesquisadores prosseguiram com estudos semelhantes, 

mas dessa vez o grupo experimental recebeu a informação de que, nos resultados das 

avaliações, não havia diferenças relativas ao gênero. Para o grupo de controle, nada foi dito e 

foram as mulheres pertencentes a ele as únicas a apresentar queda no rendimento. Fizeram-se 
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perguntas referentes à apreensão e à confiança dos participantes, pois, segundo Rosenthal e 

Jacobson (1966, citado por Smith, 2004), existe a possibilidade de que a ameaça de um 

estereótipo negativo atinja a autoconfiança das pessoas em relação à realização do que estará 

por vir.  

Spencer, Steele e Quinn (1999) utilizaram o conhecido inventário para mensurar a 

ansiedade (STAI) nesta bem sucedida investida para associá-la ao fracasso diante da ameaça, 

ao lado do já citado experimento de Steele e Aronson (1995). Os achados, porém, 

demonstraram somente um efeito marginal da ansiedade, mas nada que confirme sua 

interferência nos resultados. Mesmo assim, Spencer a elevou ao posto de um mediador 

“plausível” (Smith, 2004), enquanto outras pesquisas não tiveram o mesmo sucesso 

(Aronson e cols., 1999; Stone e cols., 1999; Smith, 2004). Sobre a autoconfiança, pode-se 

afirmar que há evidências parciais de uma mediação nesse processo, mas elas são 

inconclusivas, assim como os dados sobre a auto-estima e a depressão. 

Ainda em relação às mulheres e suas duvidosas habilidades matemáticas, um 

experimento engenhoso foi o realizado por Shih, Pittinsky, e Ambady (1999). Sabendo que 

há um estereótipo positivo em relação à capacidade dos asiáticos para com os números e um 

estereótipo negativo referente à habilidade feminina nesta disciplina, as pesquisadoras 

observaram que mulheres asiáticas – portadoras de ambas as crenças - alcançaram média 

superior em um exame de matemática quando a condição de asiáticas foi realçada e o oposto 

ocorreu quando o gênero feminino foi enfatizado. O desempenho das participantes em ambas 

as condições foi comparado com o do grupo de controle, demonstrando que a ativação de 

estereótipos positivos tem conseqüência igualmente positiva, mas os mecanismos parecem 

diferir, tornando a pesquisa na área ainda mais instigante (Wheeler, & Petty, 2001.).  

Em outro estudo envolvendo asiáticos e exames de matemática, observou-se que 

estímulos sutis, como os subliminares e a apresentação de palavras, também podem 

influenciar o comportamento, e não apenas os explícitos colocados claramente aos 

participantes (Shih, Ambady, Richeson, Fujita, & Gray 2002). Nesse caso, houve aumento 

de acertos quando os sujeitos eram previamente estimulados de maneira sutil por um 

questionário com perguntas sobre a cultura em estudo (“Seus pais falam outras línguas além 

do inglês? Quais?”) e decréscimo no teste de outros participantes asiáticos após terem sido 



 

 

44 
previamente estimulados com o estereótipo positivo de forma muito explícita (“Asiáticos são 

bons em matemática). 

Diante dos resultados até aqui demonstrados, fica claro que o desempenho depende 

do contexto e da forma com que a avaliação é apresentada. Assim, passou-se a interrogar se 

outras categorias – não tão estereotipadas quanto os afrodescendentes e as mulheres – 

poderiam sofrer os mesmos efeitos, caso estivessem em uma situação onde o estereótipo 

negativo fosse ativado. Tentando responder a tal questionamento, Aronson, Lustina, Good, 

Keough, Steele e Brown (1999) se dedicaram a uma pesquisa com a finalidade de ver como 

os homens caucasianos, raramente estereotipados negativamente, se saíam em testes de 

matemática. Nesse caso, o estímulo utilizado em metade dos sujeitos, enaltecia a grande 

competência dos asiáticos para lidar com os números. Isso provocou uma queda na 

pontuação alcançada no teste, em comparação com os estudantes que não receberam 

qualquer informação a esse respeito antes da avaliação. Esse resultado sugere que o efeito da 

ameaça dos estereótipos depende da situação que se apresenta, e que qualquer categoria pode 

sofrer redução de desempenho diante de uma ameaça que a atinja. 

Há indícios de que não é necessário serem os participantes membros do grupo 

estigmatizado para que sofram influência da ativação dos estereótipos. No experimento de 

Bargh, Chen, e Burrows (1996), notou-se uma redução na velocidade no andar de pessoas ao 

serem ativados estereótipos negativos para idosos, mesmo sendo elas jovens e vigorosos 

estudantes. Por outro lado, autores como Smith e White (2001) crêem que a ameaça dos 

estereótipos pode ter efeitos mais visíveis naqueles com alta identificação com a tarefa 

executada, o que os levou a criar uma escala para medi-la: a escala de identificação com o 

domínio, ou Domain Identification Measure (DIM). Os mais bem sucedidos parecem ser, 

igualmente, muito afetados , assim como aqueles cuja auto-estima está muito vinculada à 

tarefa sugerida (Stone, Lynch, Sjomeling & Darley, 1999). 

Alguns estudiosos que crêem que a queda no rendimento dos indivíduos se dá devido 

à percepção de que o teste é tendencioso ou injusto e que, portanto, não será analisado de 

forma adequada pelos aplicadores. Pesquisas como as de Stone e cols. (1999) e Shih e cols. 

(1999) procuraram testar essa hipótese, mas não encontraram evidências conclusivas. 
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Sobre a quantidade de esforço dedicado à atividade, duas hipóteses devem ser 

estudadas. Uma delas defende que os indivíduos vitimas de estereótipos negativos se 

esforçam menos do que os outros e por isso têm rendimento abaixo do esperado; a outra 

sustenta que eles se esforçam mais do que o normal, e, dessa forma, terminam por 

prejudicar-se (Smith, 2004). Mais uma vez há grande dificuldade metodológica para 

trabalhar com qualquer das duas afirmativas, já que não se sabe como esta variável pode ser 

medida. Tentando superar esse obstáculo, os experimentadores consideram como esforço, 

ora tempo despendido durante a tarefa, ora tempo de reação a partir do momento da 

apresentação das questões, ou ainda o número de questões respondidas. Em qualquer das 

medições não há comprovação de nenhuma das hipóteses e nem é certo que estes itens 

reflitam o esforço dos avaliados.  

A autodepreciação é outra conjectura pensada pelos investigadores da ameaça dos 

estereótipos. A intenção é relacionar o baixo desempenho com as desculpas dos avaliados 

para justificar um fracasso iminente. As pesquisas ainda não chegaram a uma conclusão 

definitiva, mas as queixas encontradas são as poucas horas de sono e a baixa capacidade de 

concentração na tarefa (Shih e cols., 1999; Stone e cols., 1999). Há relatos que destacam a 

recusa de jogadores de golfe para se prepararem antes da avaliação (Stone, 2002). 

Jeff Stone e seus colaboradores se destacam por investigarem os efeitos da ameaça 

dos estereótipos em atividades físicas, pois a grande atenção dos pesquisadores está ainda 

voltada para a esfera acadêmica. No estudo mais conhecido desse grupo, a situação 

manipulada submetia tanto os afrodescendentes quanto os caucasianos aos estereótipos 

negativos. Os autores partiram do princípio de que, atletas afrodescendentes eram 

conhecidos por sua habilidade atlética natural, mas tinham a desvantagem de ser menos 

inteligentes, pouco preparados academicamente e mais temperamentais. Por outro lado, os 

caucasianos têm a qualidade de usar a inteligência superior para vencer a limitação física, 

assim como a e de serem esforçados. Suas fraquezas, porém, são a baixa competitividade e a 

falta de estilo atlético. Foi escolhido o delineamento fatorial 2x4, onde estudantes 

afrodescendentes e caucasianos tiveram sua performance avaliada em um jogo de golfe 

apresentado de quatro formas distintas: 

• Como um teste para medir a habilidade atlética natural do participante; 
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• Como um teste para medir a habilidade para pensar estrategicamente durante uma 

competição esportiva; 

• Como um teste para medir o desempenho geral nos esportes, solicitando ao 

participante que indique sua etnia antes da avaliação; 

• Como um teste para medir o desempenho geral nos esportes, solicitando ao 

participante que indique sua etnia depois da avaliação. 

Também nesse experimento foram incluídos questionários demográficos, bem como 

instrumentos para medir a ansiedade, a autodepreciação. Os resultados apontam que tornar 

saliente a etnia ou a inteligência esportiva diminuiu a performance dos estudantes 

afrodescendentes, enquanto que os caucasianos fracassam diante de uma ativação da 

habilidade natural para o esporte. O grau de ansiedade experimentado pelos participantes foi 

apontado como um possível mediador na condição em que se fazia referência à inteligência 

dos afrodescendentes. Nada foi encontrado sobre a influência da autodepreciação. 

O trabalho de Stone e cols. (1999) foi apenas o início do estudo da ameaça dos 

estereótipos na atividade física. Muito ainda está por fazer. Este trabalho se propõe a 

contribuir de alguma maneira, tentando investigar os efeitos da ameaça em jogadores de 

futebol que já foram lesionados seriamente. 
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4 CAPÍTULO III: OBJETIVOS E HIPÓTESES 

 

4.1 Apresentação 

Estudos relacionados com os estereótipos têm despertado grande interesse entre os 

pesquisadores da Psicologia Social, sendo considerado por muitos autores como um dos mais 

importantes assuntos da área (Stangor & Schaller, 1996). Além de permitir novas 

descobertas, eles levam a um entendimento maior dos preconceitos e dos comportamentos de 

discriminação (Fiske, 1998), bem como dos temas relacionados com a percepção do outro, a 

categorização, o julgamento social e as relações intergrupais, que também estão envolvidos 

no processo de estereotipia (Hilton e Von Hippel, 1996).  

Desde os primeiros estudos de Steele e Aronson (1995), que deram origem à Teoria 

da Ameaça dos Estereótipos, muitas pesquisas têm demonstrado que sua ativação pode 

modificar o comportamento das pessoas. Procurando desenvolver um pouco mais essa idéia, 

muito ainda se faz para demonstrar os prejuízos causados pela ativação de estereótipos 

negativos no desempenho em diversas tarefas: testes de matemática, de memória, habilidade 

verbal, conhecimentos gerais, capacidade de negociação, tomada de decisão, entre outros. 

Trata-se, portanto, de atividades acadêmicas, cognitivas e intelectuais. O mesmo empenho, 

porém, não tem sido dispensado ao estudo desses mesmos efeitos na atividade física, no 

exercício e no esporte, por isso não se sabe se os resultados seguirão a mesma tendência. 

 

4.2 Os Objetivos 

Esse estudo se propôs a investigar se a larga divulgação de estereótipos negativos a 

respeito do grupo de atletas lesionados é capaz de influenciar a atuação deles ao realizarem 

uma tarefa física, diferentemente da tradição das pesquisas atuais que é medir a performance 

em tarefas acadêmicas, intelectuais e cognitivas. 

Por ser uma pesquisa empírica, de natureza experimental, buscou-se testar a hipótese 

levantada, de que quando o estereótipo negativo para atletas lesionados se torna saliente, 
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funcionando como critério de avaliação de desempenho, os indivíduos pertencentes a esse 

grupo terão sua atuação reduzida na atividade física proposta. 

 

4.3 As Hipóteses 

A Hipótese principal pode ser assim descrita: 

H1= O desempenho dos atletas com experiência anterior de lesão é 

prejudicado pela ativação de estereótipos negativos para este grupo. 

Como há duas variáveis sendo testadas, podem-se desdobrar seus dois fatores: 

H1.1= O desempenho dos atletas é prejudicado pela experiência anterior de 

lesão; 

H1.2= O desempenho dos atletas é prejudicado pela ativação de 

estereótipos negativos para atletas lesionados; 

É possível, porém, que o efeito só seja notado quando os dois fatores aparecem 

simultaneamente, assim,  

H1.3= O desempenho é prejudicado pela interação das duas variáveis: 

experiência anterior de lesão e ativação de estereótipos negativos para 

atletas lesionados; 

Foram testadas cada uma das três hipóteses aqui levantadas. Acredita-se que os 

resultados de toda esta investigação poderão produzir informações relevantes para o 

desenvolvimento da Teoria da Ameaça dos Estereótipos, servindo de base para a elaboração 

de novas estratégias de intervenção. 
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5 CAPÍTULO IV –  PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

A fim de dar credibilidade ao estudo experimental, descrito a seguir, decidiu-se 

levantar informações a respeito dos estereótipos sobre atletas lesionados, averiguando, 

especialmente, se ele é de fato negativo e quais são as suas proposições. Para tanto, uma 

pesquisa tipo survey foi elaborada, com a participação de oitenta e três (83) pessoas, das 

quais trinta e uma (31) declararam não ter qualquer envolvimento com esportes. As 

cinqüenta e duas (52) restantes estavam, de alguma maneira, vinculadas à atividade física, 

sendo quatorze (14) atletas, dezesseis (16) atletas que já sofreram algum tipo de lesão e vinte 

e duas (22) pessoas envolvidas de alguma outra forma com a educação física ou com o 

esporte: professores universitários, estudantes ou pais de atletas. 

Após demonstrar concordância com as normas da pesquisa e assinar o termo de 

consentimento (Anexo A), eles responderam a um questionário com perguntas fechadas, de 

escolha obrigatória, organizadas em uma escala do tipo Likert, com cinco níveis (Anexo B). 

As perguntas se referiam, não apenas aos adjetivos relacionados ao atleta lesionado, mas 

também aos atletas sem experiência de lesão e às atitudes de dirigentes e investidores. Uma 

parte foi dedicada à averiguação do papel do psicólogo no processo de reabilitação. 

As médias, divididas em quatro grupos, mostram o grau de concordância dos 

participantes. Obtiveram alta aprovação os seguintes itens: 

• Fatores psicológicos desempenham papel importante na recuperação de lesões 

(M=4,60); 

• Um psicólogo desempenha um importante papel na recuperação de lesões (M=4,45); 

• Alongamentos previnem lesões (M=4,35); 

• Qualquer atleta se arrisca a sofrer alguma lesão grave durante a sua carreira 

(M=4,30); 

• É comum atletas competirem com dor (M=4,23); 

• Atletas lesionados têm ansiedade (M=4,07); 
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• Investidores se incomodam em patrocinar um atleta que ficou muito tempo afastado 

por lesão (M=4,05); 

• Dirigentes se incomodam em contratar para a equipe atletas que ficaram muito tempo 

afastados por lesão (M=3,87); 

• Investidores se incomodam em patrocinar um atleta recuperado de lesão grave 

(M=3,78). 

Os dados mostram que a maior concordância se refere tanto ao papel dos fatores 

psicológicos na reabilitação, quanto à influência do psicólogo nesse processo, o que é, por si 

só, surpreendente. Significa que, se há pouca participação dos profissionais da psicologia na 

reabilitação de atletas lesionados, isso se deve a fatores outros que não ao reconhecimento da 

sua importância. 

Outra sentença com alta aprovação é a relacionada aos alongamentos. A amostra 

pesquisada demonstra acreditar que eles são mesmo capazes de prevenir as lesões se 

executados adequadamente. Em seguida, vêm as proposições que demonstram o risco 

oferecido por algumas modalidades, pois os participantes acatam a idéia de que  qualquer 

atleta se arrisca a sofrer alguma lesão grave durante a sua carreira, bem como acham comum 

que eles compitam com dor. 

Em seguida, os primeiros sinais de estereótipos negativos começam a aparecer. Os 

participantes estão de acordo com a declaração de que atletas lesionados têm ansiedade. 

Chama a atenção, a posição dos investidores e dos dirigentes. Acredita-se que ambos se  

incomodam em trabalhar tanto com o atleta que ficou muito tempo afastado por lesão, 

quanto com aquele já recuperado de um quadro grave. Essa crença difere da atribuída aos 

jogadores, como será demonstrado a seguir, mas já dá indícios de que o longo período de 

afastamento tende a contribuir mais para a imagem negativa do atleta lesionado do que a 

gravidade da lesão. Além disso, fica demonstrada a pouca confiança depositada nos 

praticantes de atividade esportiva que já enfrentaram problemas físicos. 
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Os itens que tiveram concordância moderada estão listados abaixo: 

• Atletas competem lesionados (M=3,67); 

• Oddeclínio no rendimento de um atleta afastado durante muito tempo por lesão é de 

ordem física (M=3,64); 

• Dirigentes se incomodam em contratar atletas recuperados de lesão grave para a 

equipe (M=3,59); 

• Atletas lesionados têm medo (M=3,58); 

• Atletas lesionados são ansiosos (M=3,46); 

• O declínio no rendimento de um atleta lesionado gravemente é de ordem física 

(M=3,45); 

• Atletas lesionados são otimistas (M=3,22); 

• Atletas lesionados se sentem inúteis (M=3,11); 

• Atletas lesionados são vencedores (M=3,02). 

Esse conjunto de afirmações segue dando sinais dos estereótipos negativos sob 

investigação. Os respondentes pensam que atletas lesionados têm medo, são ansiosos, 

embora otimistas, que se sentem inúteis e que são vencedores. Aparentemente as qualidades 

“otimista” e “vencedores” estão em desacordo com a tendência negativa dos demais 

adjetivos, mas esse fato se explica por acharem, os pesquisados, que atletas lesionados se 

mantêm confiantes na recuperação durante o período de tratamento e que, após trabalharem 

duro para se curarem, o retorno ao esporte é uma vitória.  

As demais proposições desta camada expressam, que, além de acharem que competir 

com dor é usual, os participantes, também, acreditam que os atletas competem lesionados, 

ratificando a idéia, já comentada, de que algumas modalidades expõem os seus esportistas a 

situações de risco. A outra posição confirmada trata da pouca confiança que se tem nos 

lesionados, já que a alta concordância relativa à cautela dos dirigentes na hora de contratar 

atletas recuperados de lesão grave para suas equipes se repete. 
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Algumas proposições foram colocadas na pesquisa com a finalidade de observar 

como os participantes justificam a queda no rendimento de um atleta. Os fatores físicos são 

os motivos preferencialmente apontados, tanto para os que se afastam por muito tempo 

devido a uma lesão, quanto para aqueles que são vítimas de um quadro grave. As causas 

psicológicas vêm logo em seguida, mas já figuram no bloco de sentenças que não encontram 

assentimento dos inquiridos e podem ser vistas abaixo:  

• O declínio no rendimento de um atleta afastado durante muito tempo por lesão é de 

ordem psicológica (M=3,01); 

• O declínio no rendimento de um atleta lesionado gravemente é de ordem psicológica 

(M=2,96); 

• Jogadores se incomodam quando há um atleta na equipe que ficou muito tempo 

afastado por lesão (M=2,90); 

• Atletas lesionados se sentem solitários (M=2,83); 

• Atletas lesionados são confiantes (M=2,76); 

• Atletas lesionados valem menos para sua equipe (M=2,71); 

• Os jogadores se incomodam quando há um atleta recuperado de lesão grave na 

equipe (M=2,60); 

• Todo atleta sofrerá pelo menos uma lesão grave durante sua carreira (M=2,57); 

• Atletas lesionados são medrosos (M=2,55). 

Contrariando a literatura, os participantes não pactuam com as declarações de que os 

atletas lesionados se sentem solitários, nem que valem menos para sua equipe, ou que são 

medrosos. Para eles, os jogadores não se incomodam em ter como companheiro de equipe 

alguém que ficou muito tempo afastado por lesão, tampouco um colega recuperado de um 

problema grave. Discordam, também, do caráter fatalista de que a lesão já faz parte do 

esporte, e refutam a proposição que diz que todo atleta sofrerá pelo menos uma lesão grave 

durante sua carreira. Recusam-se, porém, a concordar com a idéia de que os lesionados são 

confiantes. 
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Na facção restante, a ser analisada, figuram as proposições cuja discordância é mais 

alta entre os entrevistados. Ninguém acredita que os atletas lesionados sejam solitários, 

inúteis ou perdedores, muito menos que não valham nada para a sua equipe. As afirmações 

fatalistas também foram refutadas, demonstrando a tendência dos respondentes para 

acreditarem que há solução para os problemas gerados pelas lesões, sejam elas graves ou que 

afastem o ferido por muito tempo. Não se admite que uma lesão grave seja motivo suficiente 

para encerrar a carreira de um atleta, nem que elas sejam irrecuperáveis ou impossíveis de 

serem prevenidas. 

• Atletas lesionados são solitários (M=2,48); 

• Uma lesão grave é motivo suficiente para encerrar a carreira de um atleta (M=2,40); 

• Não é possível prevenir as lesões (M=2,13); 

• Atletas lesionados se sentem confiantes (M=2,07); 

• Um atleta afastado durante muito tempo por lesão jamais recupera o seu desempenho 

anterior (M=1,96); 

• Um atleta lesionado gravemente jamais recupera o desempenho anterior à lesão 

(M=1,95); 

• Atletas lesionados não valem nada para sua equipe (M=1,66); 

• Atletas lesionados são inúteis (M=1,60); 

• Atletas lesionados são perdedores (M=1,60). 

É provável que os resultados aqui comentados tenham sofrido influência da recente 

divulgação na mídia do caso de um jogador de futebol, submetido a duas cirurgias 

sucessivas, que retornou em muito boa forma, conquistando, inclusive, um campeonato 

mundial. Na mesma época, fato semelhante ocorria com uma ginasta, com igual  

repercussão. Frente a exemplos positivos de atletas lesionados, explica-se porque não se 

pôde concordar com as afirmações que tentam enquadrá-los no grupo dos perdedores, dos 

inúteis, dos medrosos e dos desvalorizados. Os participantes não deixaram de reconhecer as 

características negativas destes atletas, já que aderiram à idéia de que eles são ansiosos, têm 

medo e se sentem inúteis, porém, eles acreditam que os lesionados são otimistas, e, uma vez 

recuperados, a opinião dos respondentes é a de que eles se tornam vencedores. 
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Os estudos referentes à ameaça dos estereótipos analisam não só a interferência das 

crenças dos próprios membros do grupo estereotipado, mas também o efeito da preocupação 

com a opinião que os outros têm deles. Sentir-se avaliado com a possibilidade de vir a 

confirmar um estereótipo negativo amplamente divulgado a respeito de um importante grupo 

social é, para o indivíduo, um dos mecanismos tidos como responsáveis pelo efeito da 

ameaça. Assim, nesta survey, deve-se atentar para as proposições referentes à opinião de 

dirigentes e investidores sobre os atletas lesionados: ambos se incomodam em trabalhar com 

eles, seja porque ficaram muito tempo afastados das atividades – e estão fora de ritmo, 

podendo ou não recuperá-lo – seja porque vivenciaram uma lesão grave, consumando o grau 

de desconfiança. 

Diante do exposto, pode-se considerar que há uma crença compartilhada relativa a 

atletas lesionados, cuja tendência é negativa. O experimento descrito a seguir procurou 

averiguar se, uma vez ativado este estereótipo, há queda de rendimento dos membros do 

grupo estereotipado: os atletas lesionados. 

 

5.1 A Pesquisa Experimental: 

O desenho da pesquisa propriamente dita foi elaborado tendo em consideração a 

necessidade de se estudar, simultaneamente, a influência de duas variáveis: experiência 

anterior de lesão e situação de ameaça pela saliência de um estereótipo negativo. Sabia-se, 

com antecedência, que a amostra seria pequena, pois os atletas que sofreram lesão, 

felizmente, são minoria na população esportiva.  

 

5.2 A Amostra 

Os atletas lesionados foram os sujeitos principais da pesquisa. Para selecioná-los em 

número que completasse o tamanho da amostra, buscou-se uma modalidade onde as lesões 

fossem freqüentes e, ao mesmo tempo, atraísse um grande número de praticantes, evitando, 

assim, que se trabalhasse com mais de um esporte. O futebol de campo foi escolhido por 

atender a ambos os critérios. 
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Convidou-se para participar desse estudo os três times de futebol de campo com 

maior número de atletas filiados, localizadas na cidade de Salvador, além de uma quarta 

equipe vinculada a uma delas por convênio. Três deles aceitaram o convite. A única recusa 

se deu por cautela dos responsáveis que não se sentiram seguros o suficiente para submeter 

seus jogadores a “experimentos de estudantes (de mestrado)”.  

Foram automaticamente selecionados para a amostra os atletas que já haviam sofrido 

lesão, e que já se encontravam recuperados. Para cada um deles, sorteou-se outro membro da 

mesma equipe, com faixa etária equivalente e com características físicas semelhantes, 

criando-se, assim, dois grupos de vinte e quatro (24) membros: atletas com experiência 

anterior de lesão e atletas sem experiência de lesão. Durante a pesquisa, metade dos 

membros de cada grupo se submeteu à condição experimental, na qual recebeu o estímulo 

prévio, ativando o estereótipo negativo em questão, enquanto os demais permaneceram na 

condição de controle, sem receber estímulo algum. Ao final desse processo, quatro grupos 

estavam formados, a saber: 

 

• Grupo dos jogadores sem experiência de lesão na condição de controle – doravante 
denominado G0 

• Grupo dos jogadores sem experiência de lesão na condição  experimental – doravante 
denominado  GA 

• Grupo dos jogadores com experiência de lesão na condição de controle – doravante 
denominado  GL 

• Grupo dos jogadores com experiência de lesão na condição experimental – doravante 
denominado  GAL 
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5.3 Participantes 

Todos os participantes eram praticantes de futebol de campo, devidamente inscritos 

na federação esportiva do seu estado, e, no momento da pesquisa, treinavam regularmente. 

Tinham entre 15 e 19 anos, com média de idade de 16,9 anos.  

Um total de sessenta e três atletas (63) tomou parte no experimento, quinze dos quais 

não o concluíram a contento, sendo descartados seus dados. Os quarenta e oito (48) restantes 

pertencem aos quatro (4) grupos já descritos, cada qual com doze (12) membros. 

 

5.4 Variáveis Dependentes: a escolha das avaliações. 

Para analisar o efeito da ameaça dos estereótipos em atividades físicas, fez-se 

necessário definir o que seria dado como teste de desempenho aos sujeitos do experimento. 

Optou-se pelas avaliações tradicionalmente utilizadas na Educação Física, com o propósito 

de, posteriormente, poder comparar os resultados com os de outras pesquisas, ou com a 

média de outros grupos. Decidiu-se pelo uso de mais de um teste, pois isso possibilita uma 

análise simultânea de funções físicas distintas. 

Uma avaliação se diferencia da simples medição por atribuir um valor ao que foi 

observado. Essa atribuição é feita por comparações, sejam elas entre o desempenho de 

sujeitos diferentes, do mesmo sujeito em momentos distintos, ou de um sujeito com a média 

de um grupo. No início de uma temporada, todo atleta deve se submeter a uma avaliação 

física. Enquanto os exames médicos procuram detectar doenças ou limitações orgânicas, a 

análise da aptidão tem por objetivo conhecer o indivíduo e o grau de capacidade física em 

que ele se encontra para prescrever um programa de exercícios individualizados, 

considerando suas necessidades e potencialidades.  

Ao optar por uma avaliação, foi necessário escolher entre dois tipos principais: 

aeróbias e anaeróbias. As primeiras medem o consumo máximo de oxigênio de uma pessoa, 

em litros, durante um minuto de exercício: é o chamado de VO2max. Quanto maior seu 

valor, mais exercício a pessoa consegue fazer sem se cansar. Ele pode ser obtido 

diretamente, analisando-se os gases expirados, por meio da dosagem do ácido lático no 
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sangue ou indiretamente, pelo desempenho em atividades físicas - corrida, bicicleta ou 

natação - com longa duração. 

A princípio, considerou-se utilizar na pesquisa a medida direta do VO2max, mas essa 

avaliação tornou-se inviável por exigir equipamentos sofisticados, de alto custo, e por 

requerer o auxílio de profissionais treinados para o manuseio. Outra desvantagem era que, 

apesar do número da amostra ser limitado, ao se optar pela utilização de medidas repetidas 

com intervalo de uma semana, a coleta de dados se prolongaria muito, ultrapassando o tempo 

disponível para ela. Outro teste pensado para medir o VO2max foi a dosagem de ácido lático. 

Além das dificuldades já citadas, esta é uma técnica invasiva, que exige a retirada de sangue 

do atleta antes e depois do exercício. Acreditando-se que poucos participantes se deixariam 

furar com o nobre propósito de colaborar com a ciência social, esse teste foi sumariamente 

descartado. Ambos os procedimentos, se executados, coletariam dados metabólicos, inatos, 

precisos e que sofreriam pouca variação de uma medição para outra, todavia eles estavam 

longe das possibilidades dos experimentadores. Restava, então, considerar o cálculo indireto, 

feito tradicionalmente pelo registro da distância percorrida em um dado período de tempo ou, 

ao contrário, marcando-se o tempo utilizado para percorrer uma dada distância. 

Outro ponto a ser observado nesta escolha foi o grau de esforço demandado na 

avaliação. Sabendo que os atletas seguem sempre uma seqüência de treinamento rigorosa, e 

que alguns deles tinham concluído recentemente um programa de recuperação de lesões, 

estando ainda distantes da forma física ideal, as situações demasiadamente exigentes foram 

evitadas. Assim, pensou-se no teste aeróbio mais curto possível e o mais conhecido deles é o 

teste de Cooper (Pitanga, 2003). Nele, o atleta é solicitado a correr a maior distância possível 

em um período de doze minutos. Apesar de ser o teste de menor exigência para os atletas, ele 

se tornou inviável pela necessidade de utilizar uma pista de atletismo para medir a distância 

percorrida durante a prova. Transportar os participantes para a pista era um complicador, 

além de retirar o atleta do seu ambiente de treinamento. Outra desvantagem era o fato do 

avaliado precisar treinar com menor intensidade após o teste, o que prejudicaria a sua 

preparação por duas semanas. A solução veio com as avaliações anaeróbias. 

Ao contrário dos exercícios aeróbios, os anaeróbios se caracterizam pela alta 

intensidade em um período curto de tempo. Nessa categoria estão os testes de flexão, 
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impulsão, horizontal e vertical, corridas curtas, exercícios abdominais, entre outros. Foram 

descartados todos os que pudessem sofrer influência do local de aplicação, já que a medição 

seria feita em mais de um centro de treinamento. Da mesma forma, exercícios que pudessem 

ser facilmente manipulados pelos participantes não foram aplicados, como, por exemplo, as 

flexões abdominais e a tomada da freqüência cardíaca. Esta pode ser controlada pela 

respiração, e aquela com a diminuição da amplitude do movimento, artifício utilizado para 

manter constante o número de repetições. 

Ao final, as três (3) avaliações escolhidas – descritas abaixo – foram realizadas da 

seguinte maneira: 

 

• Teste de Força Explosiva 

Para medir a força explosiva, optou-se pelo teste de impulsão vertical (Pitanga, 

2003). De pé, com os braços levantados, ao lado de uma parede coberta com papel metro 

quadriculado, o avaliado tocava com a ponta do dedo médio - umedecida com colas 

coloridas – o ponto mais alto do papel que pudesse alcançar. Em seguida, ele foi solicitado a 

fazer o mesmo após flexionar as pernas e saltar. Essa avaliação permite três tentativas e 

assim foi aplicada, totalizando quatro marcas da tinta no papel. Cada jogador trabalhou com 

uma cor diferente, com poucas repetições de tons, facilitando o registro. Computou-se a 

diferença entre a altura atingida no salto mais alto e a altura inicial, dadas em centímetros. 

Tradicionalmente, essa avaliação é feita com o auxílio de giz e de uma régua pregada 

na parede. Nesse caso, fez-se a opção pelo papel metro e pelas colas coloridas, pois assim foi 

possível registrar a altura após o término de todas as avaliações, economizando o tempo dos 

participantes e deixando-os livres para dar continuidade à pesquisa e posterior treinamento. 

Pelo mesmo motivo, preferiu-se esta avaliação às provas de arremesso e à impulsão 

horizontal, pois em ambas a distância precisaria ser medida imediatamente, atrasando o 

processo. 
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• Teste de Agilidade 

 A agilidade foi medida com uma corrida sinuosa (Pitanga, 2003), na qual cinco 

cones foram posicionados, em linha reta, distantes um metro e meio (1,5m) entre si, estando 

o primeiro a três metros (3m) da linha de partida. Solicitou-se ao avaliado que corresse em 

zig-zag, passando por entre os cones, o mais rápido possível, fazendo o percurso de ida e de 

volta, sem intervalos. O registro do tempo gasto para a realização do teste em centésimos de 

segundo, foi feito pela pesquisadora, com o auxílio de um cronômetro manual. 

Para facilitar o posicionamento dos cones na distância estipulada, utilizou-se uma 

corda demarcada com fitas adesivas coloridas a cada cento e cinqüenta centímetros (150 cm). 

Dessa forma, bastava esticar a corda em cima da linha lateral do campo e colocar os cones ao 

lado de cada marca. 

A corrida é uma atividade básica em todos os esportes, sendo assim era importante 

que figurasse nas avaliações. A curta distância percorrida durante essa prova tem a vantagem 

permitir sua realização em espaços pequenos, além de não exigir grande esforço físico e nem 

tomar muito do tempo de treinamento dos participantes. 

 

• Teste de Precisão 

Em um campo de futebol oficial, dois cones foram colocados em cima da linha do 

gol, a 0,5m de distância de cada trave. O avaliado foi solicitado a chutar a bola posicionada 

na marca do pênalti, a onze metros do centro do gol, tentando atingir os cones. Não era 

necessário derrubá-los. Nesse exercício concederam-se doze tentativas a cada jogador: as 

seis primeiras do lado esquerdo e as demais do lado direito. Registrou-se o número de 

acertos. 

A precisão nos chutes surgiu da busca por um teste que pudesse ser facilmente 

realizado por jogadores de futebol de campo e que se adaptasse a uma análise quantitativa, 

com medidas numéricas, facilmente mensuradas: distância, tempo, velocidade ou peso. 

Como a modalidade escolhida para o experimento - o futebol - utiliza a contagem de pontos 
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(o número de gols) para medir o desempenho, decidiu-se, que, pelo menos, uma das 

avaliações deveria ser pontuada. Esse tipo de medida traz algumas desvantagens, pois o 

número de pontos marcados nem sempre reflete o desempenho. É possível – e até freqüente 

– fazer muitos pontos com uma apresentação razoável e poucos pontos jogando muito bem. 

Mesmo assim, por ser uma característica desta modalidade, e por haver outras avaliações 

mais precisas no experimento, a pontuação foi mantida. 

A ordem de apresentação das avaliações foi seguida de acordo com as 

recomendações da Educação Física, ou seja, o teste de força explosiva sempre deve vir antes 

do teste de agilidade e, por fim, o teste de precisão. Assim, optou-se por não fazer qualquer 

variação nessa ordem. 

 

5.5 Procedimento 

Simulou-se uma competição onde os jogadores, após assinarem o Termo de 

Compromisso (Anexo A), deveriam submeter-se às avaliações físicas escolhidas, procurando 

fazer o melhor possível, em dois momentos distintos. Foi-lhes dito que as medidas repetidas 

utilizadas para manipular as variáveis eram necessárias para a precisão dos resultados. 

Na primeira medição, as avaliações foram apresentadas da mesma forma para todos: 

apenas como um teste para medir a condição física do atleta. Logo em seguida, aplicou-se 

um questionário, com o mesmo fim. (Anexo C). 

Na segunda medição, realizada uma semana depois, no mesmo horário, as avaliações 

foram precedidas de uma atividade. Nela, os jogadores liam sobre a pesquisa e respondiam a 

perguntas. Nessa ocasião, o estereótipo negativo para atletas lesionados foi salientado para os 

jogadores que pertenciam à condição experimental. As instruções recebidas informavam que 

as avaliações foram escolhidas por serem muito simples e porque poderiam ser realizadas 

tanto por atletas que já sofreram lesões sérias quanto por aqueles que nunca se lesionaram 

(Anexo D). Aos demais, apenas foi informado que o motivo da escolha era o fato de serem 

muito simples e porque poderiam ser realizadas por praticantes de qualquer modalidade 

(Anexo E).  
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Após as avaliações, repetiu-se o mesmo questionário para levantar a condição física 

dos atletas e outros dois foram acrescentados: um instrumento para medir o grau de 

identificação com a tarefa (Smith & White, 2001) (Anexo F) e outro para investigar as lesões 

já sofridas pelos sujeitos (Anexo G). 

Antes de iniciar o experimento, todo ele foi testado em um estudo piloto com nove 

jogadores de basquete. A única diferença foi a substituição dos chutes a gol pelos lances 

livres no teste de precisão. Esse experimento preliminar apontou a necessidade de aprimorar 

algumas das formas de registro, descritas abaixo: 

Na impulsão vertical, a princípio, escrevia-se o nome do participante no papel metro, 

ao lado da marca de tinta, logo após cada salto. Como a altura alcançada chegava à marca de 

três metros, era indispensável o uso de uma escada, mas esta deveria ser removida para o 

próximo salto e a manobra de colocá-la e de retirá-la a cada movimento era inviável. Optou-

se por quadricular o papel metro e batizar as colunas com letras e as linhas com números. O 

registro foi feito, anotando-se o nome do atleta, a cor de tinta utilizada por ele e as 

coordenadas das suas marcas, assim “Bento, vermelho, altura: A10; T1: B3; T2: C3; T3: C2” 

significa que o participante Bento utilizou a cor vermelha, indicou a sua altura no quadro 

A10 e as suas tentativas de salto (T1, T2 e T3)ficaram registradas nos quadros B3, C3 e C2, 

respectivamente. Evitou-se que atletas com estaturas semelhantes fizessem marcas com a 

mesma cor de tinta. 

Ainda no teste de impulsão, foi preciso corrigir possíveis diferenças oriundas do 

posicionamento do papel na parede. Para tanto, uma marca foi feita em cada ponta desse 

papel, a uma altura fixa – geralmente dois metros e dez centímetros – de forma a permitir, no 

momento da medição, o traçado de uma linha horizontal e tantas linhas perpendiculares a ela 

quantas fossem necessárias para calcular a altura das marcas de tinta deixadas pelos atletas. 

Assim, se a linha-guia estava a dois metros e dez centímetros do solo (2,10m) e a tinta 

figurasse a cinco centímetros (5cm) dela, a altura desejada era a soma das duas medidas: dois 

metros e quinze centímetros. 

No teste de agilidade, notou-se apenas que poderia haver um registro equivocado se a 

marcação fosse feita por mais de uma pessoa. Decidiu-se, então, que durante todo o 
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experimento uma só pessoa tomasse o tempo de todos os atletas, usando, para tanto, o 

mesmo cronômetro. 

A contribuição do estudo piloto para o teste de precisão é relativa ao número de 

tentativas permitidas. Deve-se lembrar que a modalidade era o basquete, assim o teste de 

precisão consistia nos lances livres (ou arremessos) e não nos chutes como no experimento 

principal. Ao serem solicitados a arremessar por dez vezes consecutivas, os jogadores 

sempre pediam duas tentativas extras, no início da tarefa, com a justificativa de que era “para 

aquecer”. Sendo assim, ao trabalhar com o futebol, o número de chutes foi aumentado para 

doze e como esses jogadores não demandaram qualquer aquecimento prévio, as duas 

tentativas extras foram incorporadas à tarefa. 
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6 CAPÍTULO V - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

6.1 Desempenho dos Jogadores 

Com base no teste-t para amostras emparelhadas e na média obtida pelos atletas em 

cada avaliação, comparou-se os resultados da primeira medição com os da segunda. A média 

(Tabela 2) demonstra que houve uma grande melhora de todos os jogadores no teste de força 

explosiva t(47)=2.913, p=.005 e no teste de agilidade t(47)=1.301, p=.200. Já no teste de 

precisão, a tendência se inverte, com os jogadores apresentando uma queda de rendimento 

t(47)=1.243, p=.220. Observa-se, portanto, que apenas nos dados do teste de impulsão 

vertical há significância estatística. 

Tabela 2: Média dos grupos em cada avaliação 

G0 GA GL GAL Total Avaliações 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Força Explosiva  

(centímetros) 50,45 55,09 50,5 55 49,37 54,92 52,99 50,77 50,84 53,95 

Desvio Padrão 6,65 5,35 4,12 8,16 5,25 9,19 6,04 6,10 5,58 7,36 

Agilidade 

(centésimos de segundo) 593,17 585,58 586,67 569,92 585,33 581,75 600,25 593,83 591,35' 582,77' 

Desvio Padrão 40,74 35,27 51,16 40,27 39,38 39,55 43,23 31,89 42,86 36,75 

Precisão 

( número de acertos) 4 3,25 2,75 2,5 3,83 3 3,33 3,5 3,48 3,06 

Desvio Padrão 1,65 1,91 1,60 0,90 1,64 1,65 1,30 1,88 1,58 1,63 
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6.2 Resultados do Teste de Força Explosiva: impulsão vertical 

Analisando a média dos grupos, separadamente, em cada avaliação, é possível notar 

que, no teste de força explosiva (impulsão vertical), três dos quatro grupos executaram essa 

tarefa de forma bastante semelhante, seguindo uma linha ascendente, que partiu de uma 

altura inicial perto de 50cm, na primeira medição, para alcançar uma média final próxima de 

55cm. Por outro lado, o grupo dos atletas com experiência anterior de lesão, que, nessa 

pesquisa, foi submetido à situação de ameaça (GAL) foi o único a apresentar queda de 

rendimento no teste (Figura 1). Esse dado parece estar de acordo com a hipótese de que os 

atletas lesionados, em uma situação competitiva, tendem a reduzir o desempenho quando os 

estereótipos negativos para seu grupo são salientados t(47)=3.427, p=.006, especialmente 

porque os lesionados que não sofreram estímulo ameaçador (GL) obtiveram a maior evolução 

entre uma medição e outra, com t(47)=2.593, p=.025. 
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Figura 1: Médias obtidas no teste de força explosiva 
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O grupo (GL) alcançou grande melhora, afinal eles partiram de uma média inferior 

a dos demais (49,3667cm) e se aproximaram destes, melhorando 5,55cm. A segunda maior 

diferença ficou com o grupo de controle, G0, com 4,6417cm (Tabela 3). Essa medição deve 

ser vista com muita cautela, pois, em esportes onde o desempenho é medido de forma 

quantitativa, a tendência é a de que os melhores atletas tenham mais dificuldades para bater 

as suas próprias marcas. Dessa forma, como o GAL obteve melhor média na primeira 

medição, era de se esperar que eles não conseguissem evoluir os mesmos 5,55cm do GL, 

porém a queda de 2,2167cm, com a significância estatística apresentada (p=.006), foi 

surpreendente. 

Tabela 3: Desempenho entre os grupos-teste de força explosiva 

   G0 GA GL GAL Total 

Força Explosiva 1 50,4500 cm 50,5000cm 49,3667cm 52,9917cm 50,8396cm 

Força Explosiva 2  55,0917 cm 55,0000 cm 54,9167 cm 50,7750 cm 53,9458 cm 

Diferença 4,6417 4,4500 5,5500 -2,2167 3,1062 

N 12 12 12 12 48 

t 2.029 1.863 2.593 3.427 2.913 

p .067 .089 .025 .006 .005 

 

Esses resultados se confirmam quando os grupos são comparados através da análise 

de variância (ANOVA) para medidas repetidas. Nesse caso, o p=.003 é ainda mais 

significativo. 

 

6.3 Resultados do Teste de Agilidade: corrida sinuosa. 

A corrida também é uma modalidade esportiva na qual os resultados são registrados 

quantitativamente e comparados ao final da prova. Para conhecer as melhores marcas, mede-

se o tempo necessário para cumprir a distância determinada. Diferentemente do salto da 
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impulsão vertical, a relação do desempenho com a medida de registro é inversa: quanto 

menor o tempo, melhor a atuação do atleta. 

A tendência geral observada em todos os grupos foi o aprimoramento da execução 

anterior, refletido na queda das marcas na segunda medição. A análise da média geral mostra 

uma queda de 8,58 centésimos de segundo do tempo utilizado para completar o percurso, 

t(47)=1.301, p=.200 mas em nenhum dos casos há significância estatística (Figura 2). A 

análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas confirma os resultados, apontando um 

p=.212. 

 

Figura 2: Médias obtidas no teste de agilidade. 

 

O estudo de cada grupo em separado permite observar que a melhora mais acentuada, 

de 16,75 centésimos de segundo – quase o dobro da média geral – foi alcançada pelos atletas 

sem experiência de lesão e submetidos à condição de ameaça (GA). Por outro lado, a queda 

de rendimento esperada para o grupo GAL não ocorreu. Seus atletas foram os mais lentos em 

ambas as medições, entretanto obtiveram uma melhora de 6,42 centésimos de segundo, 

muito próxima do G0 (7,58) e acima da média do GL (3,58), contrariando a hipótese 

formulada anteriormente (Tabela 4) 
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Tabela 4: Diferença entre as médias - teste de agilidade. 

Grupos Diferença* 

GL 3,58 

GAL 6,42 

G0 7,58 

GA 16,75 

Todos 8,58 

* em centésimos de segundo 

 

Para compreender os resultados alcançados na corrida sinuosa, faz-se necessário um 

prévio esclarecimento desta atividade, distinta das outras avaliações aqui trabalhadas. 

Comparada com as provas oficiais do atletismo, ela se assemelha a duas delas: 100m rasos – 

por ser a mais curta - e aos 110m com barreiras – pelos obstáculos apresentados. Mesmo 

assim, a comparação é difícil, pois, diante destas provas, a distância de 18m, percorrida nesse 

teste, é ínfima, representando menos de 20% de qualquer dos exemplos anteriores. 

Em competições oficiais, quanto menor a distância, menor será a diferença de tempo 

entre os competidores. Se na última Olimpíada, por exemplo, durante a maratona, a prova 

mais longa do atletismo (42Km), ela foi de trinta e quatro segundos, nos 110m com barreiras 

esse tempo se reduz para vinte e sete centésimos de segundo, e, nos 100m, para apenas um 

centésimo de segundo (athens2004.com). Dessa forma, se tal fração de tempo não representa 

muito na vida cotidiana das pessoas, no esporte pode ser uma eternidade. Esse foi o tempo 

que separou o campeão dos 100m, Justin Gatlin do recorde olímpico, alcançado pelo 

canadense Donovan Bailei em Atlanta, 1996. Neste caso, quatro anos de espera serão 

necessários para uma nova tentativa.  

Outro ponto a ser comentado é que, nesse tipo de esporte, quanto melhor a marca 

atingida, mais difícil será superá-la. Um atleta com nível técnico muito bom, alguém com 

desempenho próximo de um recorde mundial, por exemplo, terá mais dificuldade para 

evoluir do que um outro com nível técnico inferior ao dele. Trazendo esta informação para o 

teste de agilidade realizado neste experimento, o grupo que apresentou melhor atuação na 

primeira medição foi o GL,, pois alcançou média de 586,67 centésimos de segundo. Para este 
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grupo, melhorar a marca é mais difícil do que para o GAL,que partiu de uma marca inicial 

muito inferior: 600,25centésimos de segundo. 

Esse exemplo tenta demonstrar que, apesar da estatística não apontar diferença 

significativa, na prática houve uma grande evolução do GA na segunda medição (16,75 

centésimos de segundo), pois eles partiram de uma marca que já era muito boa. Sendo este o 

grupo que apresentou maior progresso, o passo seguinte é verificar se isso se deve à presença 

da ameaça ou à ausência de lesão. 

A fim de investigar o primeiro fator, a presença da ameaça, comparou-se o GA com o 

outro grupo que também sofreu seus efeitos: GAL. Enquanto as marcas do GA passaram de 

5,87s para 5,70s, as do GAL foram de 6s para 5,94. Isso mostra o progresso de ambos os 

grupos, embora a estatística não registre significância (Tabela 2). É difícil precisar o motivo 

deste aperfeiçoamento, mas suas razões podem estar no já citado primeiro experimento de 

Steele e Aronson (1995), no qual estudantes afrodescendentes e caucasianos foram 

submetidos ao mesmo exame, apresentado de três maneiras diferentes: como um diagnóstico 

da habilidade intelectual, como uma simples tarefa de solução de problemas, e, por fim, 

como um desafio a ser enfrentado. Os resultados mostraram, que, na condição de desafio, 

tanto os afrodescendentes quanto os caucasianos se saíram melhor do que em qualquer outra 

situação. Nos atletas aqui estudados, a ameaça talvez tenha provocado um efeito desafiador 

durante a corrida sinuosa, especialmente no GA, que não sofreu preocupações com a lesão. 

Tal suposição não é totalmente confiável, visto que o mesmo não aconteceu nas avaliações 

restantes. 

A condição experimental seguinte a ser considerada na análise do teste de agilidade é 

a ausência de lesão. Observa-se que os melhores resultados foram daqueles grupos cujos 

membros nunca se machucaram seriamente e, neste caso, está-se falando do GA e o G0. Se os 

atletas lesionados, quando comparados com os demais, sofrendo ou não a ativação do 

estereótipo, foram os que alcançaram resultados inferiores, é imperativo questionar se, no 

teste de agilidade, a experiência de lesão foi a responsável pela queda no desempenho. Sendo 

assim, é possível que lesões de joelho e de tornozelo – as mais freqüentes da amostra – 

realmente limitem a agilidade do atleta, ou seja, que a atuação aquém do esperado nada tenha 
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a ver com o prévio estímulo ameaçador. A coleta de dados, porém, não foi elaborada para 

avaliar questionamentos desta natureza, o que limita a análise desse fator. 

 

6.4 Resultados do Teste de Precisão: chutes a gol. 

O teste de precisão traz resultados ainda mais surpreendentes. A média dos grupos, 

que, nas avaliações anteriores, sempre apresentou uma evolução, pela primeira vez 

experimenta um declínio: de 3,48 para 3,06, com t(47) =1,243, p<.220 (Figura 3). O curioso 

é que o grupo do qual se esperava tal resultado, o GAL, foi justamente o único a conseguir 

uma evolução: t(47) =,200, p<.845. A análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas 

demonstra o mesmo comportamento, com p=.228. Faz-se necessário encontrar uma razão 

para isso. 

Uma pista pode ser encontrada nos diferentes níveis de atenção exigidos nas três 

tarefas propostas. Analisando as avaliações em que o grupo dos atletas com experiência de 

lesão (GAL) obteve resultados opostos aos dos demais – teste de força explosiva e teste de 

precisão – é possível afirmar que nelas há diferença no papel da atenção: saltar o mais alto 

possível exige menos atenção do que tentar atingir, com uma bola, por doze vezes 

consecutivas, um cone localizado aproximadamente a 11m de distância, em cantos opostos, 

usando apenas os pés. Experimentos recentes sugerem que há queda no rendimento de 

jogadores quando eles dispensarem muita atenção durante a execução de atividades físicas 

bem aprendidas, pois geralmente elas são realizadas de forma automática. Beilock, Carr, 

MacMahon, e Starkes (2002) desenvolveram pesquisas comparando o grau de atenção 

dedicado a uma tarefa em atletas experientes – que supostamente agem automaticamente 

com o pé dominante - e inexperientes – que se mantêm atentos a todo instante. Trabalhando 

com jogadores de futebol que deveriam driblar cones com o pé direito (dominante) e com o 

pé esquerdo (não-dominante), em situações de atenção focada, de atenção dividida e de 

treinamento, eles encontraram resultados distintos: usando o pé direito, os mais experientes 

tinham o rendimento prejudicado quando focavam muita atenção na tarefa, contudo saíram-

se bem nas duas outras situações; já os inexperientes tiveram resultado pior na condição de 

atenção dividida, mas melhoraram muito quando passaram da condição de treinamento para 
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a de atenção focada. Com o pé esquerdo, ambos os grupos foram melhor quando focavam 

toda atenção no que estavam fazendo.  
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Figura 3: Médias obtidas no teste de precisão. 

 

Sendo assim, o excesso de atenção pode ser contraproducente se a tarefa for bem 

aprendida e executada sempre de forma automática. Isso pode ter acontecido no teste de 

força explosiva. A tarefa de saltar é muito simples para os sujeitos em questão. Na medida 

em que eles recebem um estímulo ameaçador para o seu grupo (GAL), passam a dedicar 

atenção excessiva ao exercício, monitorando cada passo do movimento, e, como 

conseqüência, prejudicando a tarefa. 

O teste de precisão parece ter um mecanismo diferente, pois a atenção focada tem 

efeito contrário: os chutes a gol exigem mais atenção do jogador, assim, no momento em que 

a condição experimental aumenta o nível de atenção do GAL, este consegue um resultado 

melhor na tarefa, sendo o único grupo a reagir dessa forma.  

 

 



 

 

71 
6.5 Confirmação da Lesão pelo Auto-relato 

Acreditando que alguns atletas classificados como “lesionados” podem recuperar-se 

tão bem que não mais se percebam como membros desse grupo, e, prevendo que muitos dos 

não-lesionados possam ter sofrido lesões sérias, que até então eram desconhecidas da sua 

atual equipe, foi criado um questionário de levantamento de lesões para confirmar estes 

dados. 

No grupo classificado como o dos atletas lesionados, composto por vinte e quatro 

sujeitos, apenas um negou essa informação. Trata-se de um goleiro cujo histórico revela um 

quadro inflamatório grave em uma das mãos, com risco de amputação do dedo polegar. Ele 

foi selecionado para a pesquisa pela importância deste membro para a sua posição de jogo. 

Ao que parece, o atleta está totalmente recuperado, ou luta com vigor – e muito sucesso - 

para esquecer o ocorrido. 

Dos vinte e quatro atletas selecionados por nunca terem sofrido lesão, apenas cinco 

confirmaram essa informação. Dos dezenove restantes, um afirmou ter sofrido lesão muito 

leve e outros sete assinalaram lesões leves. Para surpresa geral, dez jogadores tidos como não 

lesionados assinalaram o item das lesões “graves” e um deles escolheu a opção “muito 

grave”. O erro grosseiro de classificação – de nenhuma lesão para uma lesão muito grave – 

explica-se por ter sido esta uma queimadura ocorrida dois anos antes do experimento, 

deixando o jogador afastado por doze semanas, período bem abaixo da média dos lesionados 

muito gravemente (M=27) e até mesmo de toda a amostra (M=15). Assim, é compreensível 

que a equipe já tivesse esquecido do fato, lembrado apenas pela sua vítima. 

Doze semanas, também, é o tempo médio de afastamento dos não lesionados que 

acreditam ter sofrido lesões graves, ao passo que a média dos classificados como lesionados 

é de vinte semanas. Esse dado sugere que não há concordância entre atletas e equipes com 

relação ao que é ou não é uma lesão grave. Às vezes, eles discordam até no que pode ser 

classificado como lesão. É o tempo de afastamento que define tal critério.  

Sendo assim, parece mais prudente utilizar esse tempo de afastamento para discernir 

quem realmente se lesionou. Dessa forma, a concordância entre a equipe, que classificou os 
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atletas entre lesionados e não-lesionados, e os escolhidos para o experimento é quase 

unânime, incapaz de alterar a análise do experimento. 

 

6.6 Grau de Identificação com a Tarefa 

A identificação com a tarefa é tida por muitos estudiosos como um dos mediadores 

do baixo rendimento frente à ativação de um estereótipo negativo. Nesta pesquisa, utilizou-se 

um questionário específico (Anexo F) para avaliar o grau de identificação com o futebol. Os 

dados coletados foram organizados, dividindo-se a amostra em dois grupos, com o auxílio da 

mediana: atletas com baixa identificação e atletas com alta identificação (Tabela 5). 

Uma análise de covariância (ANCOVA) conclui que nenhum dos resultados de 

qualquer das três avaliações sofreu influência da variável “identificação com a tarefa”. No 

teste de força explosiva, não foi encontrada significância estatística (p=.665), tampouco no 

teste de agilidade (p=.797) ou no de precisão (p=.184).  

Pode-se observar, que o desempenho do G0 parece não sofrer qualquer alteração 

relativa ao grau de identificação com o futebol. O mesmo não pode ser dito do GA, pois os 

atletas deste grupo, com baixa identificação, apresentaram evolução na segunda medição, 

contrastando com aqueles com alta identificação, cujo desempenho se manteve constante. O 

GL, por sua vez, registrou atuação melhor quando o grau de identificação foi mais alto. Já o 

GAL apresentou queda em ambas as situações, porém os atletas com grau de identificação 

mais baixo sofreram maior prejuízo, o que contraria a literatura (Figura 4).  

 



 

 

73 

40

45

50

55

60

G0_Id1 G0_Id2 GA_Id1 GA_Id2 GL_Id1 GL_Id2 GAL_Id1 GAL_Id2

IMPULSÃO 1 IMPULSÃO 2 Id1 = Baixa identificação Id2 = Alta Identificação

 

Figura 4; Efeitos do grau de identificação com a tarefa no teste de 
força explosiva. 

 

No teste de agilidade houve uma melhora em quase todos os grupos. O G0 com baixa 

identificação, porém, manteve a média constante. Os jogadores com baixa identificação, 

pertencentes tanto ao GL quanto ao GAL, apresentaram atuação igualmente inferior, 

contrastando, mais uma vez, com a premissa de que os sujeitos mais afetados são os que se 

identificam mais com a tarefa proposta (Figura 5).  
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                                     Figura 5: Efeitos do grau de identificação com a tarefa no teste de agilidade. 

No teste de precisão, quase todos os atletas mostraram queda no desempenho, 

exceçãoo feita somente ao GA e ao GAL que demonstraram alta identificação com o futebol. 

Como o efeito da ameaça do estereótipo negativo foi oposto nesta avaliação, ou seja, os 

resultados melhoraram apenas no grupo experimental (GAL), enquanto todos os outros 

regrediram, não é possível afirmar que eles são contrários aos já publicados em outros 

trabalhos e nem que estão de acordo com eles. 
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Figura 6: Efeitos do grau de identificação com a tarefa no teste de 
precisão. 

 

 



 

 

Tabela 5: resultados nas avaliações em função do grau de identificação com a tarefa. 

  
Força 
Explosiva 

  Agilidade   Precisão   

Identificação Grupo  Média 
Desvio 
Padrão 

 Média 
Desvio 
Padrão 

 Média 
Desvio 
Padrão 

Baixa G0 1 50,167 2,385 1 574,333 17,95 1 2,833 0,606 

  2 55,217 2,949 2 574,167 15,268 2 2,333 0,652 

 GA 1 50,957 2,208 1 597,429 16,619 1 3 0,561 

  2 58,629 2,73 2 581,429 14,135 2 2,429 0,603 

 GL 1 49,867 3,373 1 584 25,385 1 4,333 0,857 

  2 50,767 4,171 2 585,333 21,592 2 4 0,922 

 GAL 1 53,671 2,208 1 608,429 16,619 1 3,286 0,561 

  2 50,086 2,73 2 596,571 14,135 2 3,143 0,603 

Alta G0 1 50,733 2,385 1 612 17,95 1 5,167 0,606 

  2 54,967 2,949 2 597 15,268 2 4,167 0,652 

 GA 1 49,98 2,613 1 571,6 19,663 1 2,4 0,664 

  2 49,92 3,231 2 553,8 16,725 2 2,6 0,714 

 GL 1 49,2 1,948 1 585,778 14,656 1 3,667 0,495 

  2 56,3 2,408 2 580,556 12,466 2 2,667 0,532 

 GAL 1 52,04 2,613 1 588,8 19,663 1 3,4 0,664 

  2 51,74 3,231 2 590 16,725 2 4 0,714 

           



 

 

6.7 Auto-avaliação 

Após cada medição, todos os participantes foram solicitados a se auto-avaliarem, 

atribuindo uma nota de zero a dez ao seu desempenho. A finalidade desta prática é conhecer 

a percepção dos atletas frente suas atuações, já que, muitas vezes, eles podem sair-se bem, 

mas não se sentir satisfeitos, ou julgar como bom um resultado apenas razoável.  

No teste de força explosiva, as marcas de todos os grupos foram melhores na segunda 

medição, com exceção do grupo experimental (GAL). As notas atribuídas pelos atletas, porém, 

não passam a mesma impressão: o G0 obteve a maior ascensão de média na segunda 

tentativa, mas a nota atribuída foi decrescente. O GA mostrou igual progresso, contudo, sua 

avaliação permaneceu constante. Já o GL atingiu desempenho semelhante aos grupos 

anteriores, embora tenham esquecido a modéstia, superestimando suas notas. Mais uma vez 

o GAL surpreende e, apesar da significativa queda no rendimento, as notas atribuídas 

permaneceram constantes. Este dado demonstra que o atleta na condição de ameaça pode 

não perceber o fracasso na execução da tarefa, muito provavelmente por manter o mesmo 

grau de esforço, atenção e dedicação no momento em que atuam. 

No teste de agilidade, o desempenho real de todos os grupos foi crescente, com o GA 

alcançando uma grande melhora e o GL com a menor evolução. A percepção dos atletas, 

porém, foi outra: as notas do GA, apesar do bom desempenho, foram as mais baixas de todos 

os grupos, demonstrando insatisfação com o resultado. As do GAL, também, decaíram, 

possivelmente por observarem que seus resultados estavam abaixo dos demais atletas. Tanto 

o GL quanto o G0 atribuíram a si mesmos, boas notas, com o GL exagerando nessa avaliação. 

É precipitado afirmar, mas ingênuo ignorar, que os motivos de tal exagero estejam na 

dificuldade desta tarefa para quem já teve seus joelhos ou tornozelos prejudicados.  

O teste de precisão, por não necessitar de qualquer instrumento para medir o 

resultado, foi o mais fácil de ser avaliado pelos participantes, fazendo com que a auto-

avaliação refletisse de forma realista o desempenho, coincidindo boas atuações com boas 

notas. O desempenho do GAL apresentou discreta melhora na segunda tentativa e suas notas 

se mantiveram constantes de uma medição para outra.  



 

 

77 
Todos os grupos se deram notas muito baixas, provavelmente por ser esta a tarefa 

mais próxima do esporte praticado e, precipitadamente, classificada pelos participantes como 

de fácil execução. O que impressiona nesse item é a exagerada depreciação do G0, pois a 

média das suas notas passou de 6,25 na primeira medição – a mais alta de todas -  para 4,92 

na segunda – a mais baixa, com p=.207, demonstrando o alto grau de exigência dos seu 

membros.  

Tabela 6: Auto-avaliação dos atletas: notas atribuídas 

G0 GA GL GAL Total Avaliações 
N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 

Força Explosiva  7,58 7,25 6,83 6,83 7,25 7,83 7,09 7,09 7,19 7,25 

Agilidade 6,83 7,17 6,64 6,73 6,67 7,33 7,00 6,75 6,78 6,99 

Precisão 6,25 4,92 5,18 5,00 5,75 5,42 5,45 5,45 5,66 5,20 

 

6.8 Autodepreciação 

A literatura mostra que, nos experimentos sobre ameaça dos estereótipos, a 

autodepreciação é utilizada pelos participantes com a finalidade de justificar o baixo 

desempenho por meio de situações externas, como, por exemplo, as poucas horas destinada 

ao sono na noite anterior e a pouca capacidade de concentração na tarefa (Shih e cols., 1999; 

Stone e cols., 1999). Neste experimento, solicitou-se aos jogadores que classificassem suas 

horas de sono com o auxílio de uma escala Likert de cinco níveis. Além disso, eles 

responderam à seguinte questão aberta: “Na avaliação que acabou de fazer, você acha que 

alguma coisa prejudicou o seu desempenho?”. 

O exame estatístico não apontou qualquer indício de que estas variáveis tenham 

influenciado o resultado final de qualquer das três avaliações. É importante enfatizar que, 

além da amostra ser reduzida, apenas uma minoria confessou ter dormido mais na véspera 

das avaliações - de 17% na primeira medição para 22,2 % na segunda – e, para o restante, 
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este tempo foi menor de um dia (31,3%) para o outro (31,2%). Metade dos participantes 

na primeira medição e 41,7% na segunda declarou, ao final das avaliações, ter dormido 

“igual ao outros dias”. Houve quem não respondesse a essa pergunta. 

Observando as médias registradas, todavia, vê-se que as melhores marcas, tanto no 

teste de força explosiva quanto no teste de agilidade, foram alcançadas na segunda medição, 

e pelos atletas que admitiram ter dormido mais na noite anterior a este dia, em comparação 

com a véspera da primeira medição. No teste de força explosiva eles passaram de 52,38cm 

para 55,60cm, enquanto que no teste de agilidade eles evoluíram de 5,89s para 5,76s. Em 

seguida, estão os jogadores que não declararam alteração no número de horas de sono. Suas 

marcas variaram de 51,18cm para 55,49cm no teste de impulsão e de 6,01s para 5,82s na 

corrida sinuosa. Finalmente, os participantes que afirmaram ter dormido menos no segundo 

dia do experimento, comparando-se com o primeiro. Suas médias foram de 49,49cm para 

49,66cm na primeira avaliação e de 5,88s para 5,86s na segunda avaliação, acusando alguma 

estabilidade. 

Mais uma vez o desfecho do teste de precisão difere das demais avaliações. Aqui, 

houve decréscimo em quase todas as marcas. A média de acertos dos jogadores que – 

segundo seus relatos – tiveram suas horas de sono aumentadas decaiu de 3,50 para 2,92, o 

mesmo ocorrendo com aqueles que não declararam alteração nesta variável, passando de 

3,61 para 3,00. Aqueles que experimentaram uma queda mais leve foram justamente os que 

relataram terem diminuído suas horas de sono no segundo dia do experimento. Eles 

passaram de 3,50 acertos para 3,29.  

Quanto à pergunta referente a fatores externos que porventura pudessem ter 

atrapalhado os atletas, apenas oito pessoas (16,7%) na primeira parte do experimento, e sete 

pessoas (14,6%) na segunda parte, sentiram-se prejudicadas por algo durante as avaliações. 

Dar desculpas desta natureza não parece ser hábito dos praticantes do esporte mais popular 

do país. Em um lugar onde laranjas e meias se transformam em bolas improvisadas, chinelos 

amontoados são as traves, e onde qualquer lugar serve de campo de futebol, não faz muito 

sentido reclamar das condições oferecidas. Dentre os que o fizeram e fugiram desta máxima, 

o estado do campo foi o fator mais citado, contudo a baixa freqüência nessa resposta impede 

que se tirem conclusões baseadas em uma análise estatística.  
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Os atletas que não perceberam qualquer tipo de prejuízo, originário de fatores 

externos, melhoraram suas marcas no teste de força explosiva – de 50,71cm para 54,85cm – 

apresentaram discreta evolução no teste de agilidade – de 5,87s para 5,83s – e sofreram 

queda no rendimento no teste de precisão – de 3,39 para 2,95. Aqueles que se 

autodepreciaram somente no primeiro dia, mas não no segundo, surpreendentemente, saíram-

se melhor na impulsão vertical, enquanto prejudicados: livres do fator perturbador, suas 

marcas caíram – de 53,72cm para 51,82cm. A lógica prevaleceu na corrida sinuosa, pois suas 

marcas se aperfeiçoaram, indo de 6,11s para 6,00s, assim como nos chutes a gol, 

aumentando a média de acerto de 3,6 para 3,8.  

Por fim, aqueles que se desculparam apenas na segunda medição evoluíram bastante 

no teste de agilidade, partindo de 6,09s e melhorando seu tempo para 5,62s. O mesmo não se 

pode dizer das demais avaliações, pois suas marcas foram de 48,48cm para 47,83cm nos 

saltos e sua média de acerto nos chutes caíram de 4,25 para 3,25. 

 



 

 

7 CAPÍTULO VI –COMENTÁRIOS FINAIS 

 

7.1 A Ameaça dos Estereótipos e as Atividades Físicas 

O estudo concluído dá indícios de que a atividade física também pode ser alterada 

pela ativação de estereótipos negativos, assim como ocorre com as atividades cognitivas e 

intelectuais, porém há outras variáveis a serem analisadas que interferem especificamente 

nesse tipo de tarefa.  

Os trabalhos já publicados a respeito das atividades intelectuais citam a queda da 

memória voltada para a tarefa como a responsável pelo efeito da ameaça, possivelmente pela 

preocupação dos sujeitos em confirmar o estereótipo negativo (Kane & Engle, 2000). Resta 

saber se na atividade física esse processo é o mesmo. Até o momento, parece que não, pois, 

apesar da queda de desempenho se repetir, o caminho trilhado para alcançar esse fim se 

mostra distinto e vulnerável à ação de outros fatores. 

 

7.2 O Efeito da Atenção. 

Algumas tarefas se tornam automatizadas com a prática, outras, porém, para serem 

bem executadas, precisam de algum monitoramento. Em cada modalidade essa variação 

estará presente em maior ou em menor grau. No atletismo, há mais movimentos automáticos; 

no tênis, predominam os monitorados; o voleibol e o futebol ficam em um nível 

intermediário dessa escala; a ginástica é um esporte onde o ideal é que a coreografia esteja 

automatizada, mas é preciso muita prática para que o monitoramento não seja mais 

necessário. Em modalidades assim, o mais comum é que haja tanto movimentos automáticos 

– bem aprendidos – quanto movimentos monitorados – ainda não automatizados, e, portanto, 

controlados. A ameaça dos estereótipos parece interferir de forma distinta em cada caso. 

Nos exercícios automatizados, como o teste de impulsão, o monitoramento é mínimo, 

assim como o é o grau de atenção necessário para executá-los. Quando, antes da tarefa, um 

estímulo é introduzido, provocando o aumento do nível de atenção dedicado à sua execução, 
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o rendimento pode cair. Se este raciocínio estiver correto, pode explicar a queda no 

desempenho durante esta avaliação dos atletas lesionados e submetidos à condição de 

ameaça. 

Já nas atividades onde o monitoramento é maior, o aumento do nível de atenção 

destinado ao exercício pode ter efeito oposto. Qualquer estímulo externo introduzido para 

aumentá-lo será muito bem vindo, pois a tendência é a de que ele mantenha, ou melhore, o 

resultado final. É provável que esse seja o efeito observado no teste de precisão: o aumento 

da atenção fez com que o GAL lograsse média de acerto mais alta que os demais. 

Coincidentemente, os esportes com movimentos predominantemente automáticos 

tendem a permitir a expressão espontânea, tanto do público quanto dos técnicos: atletismo, 

natação, vôlei, basquete, futebol entre outros. Em contraste, as modalidades onde há muitas 

ações monitoradas criam mecanismos que protegem os atletas das reações mais acaloradas, 

sejam originárias do público ou da sua própria equipe: golfe e tênis, por exemplo. Nesses 

esportes o silêncio é importante e os jogadores são proibidos de receber qualquer instrução 

técnica, sob pena de perder pontos. Por outro lado, têm o privilégio de poder aguardar o 

momento em que o público esteja calmo e só então iniciar uma jogada. Em casos extremos, 

têm permissão até para solicitar a retirada de algum torcedor mais exaltado. Entende-se que 

nesses esportes qualquer estímulo poderá prejudicar a atuação dos praticantes. 

Diante das conseqüências opostas da ativação de estereótipos negativos em duas das 

três avaliações físicas trabalhadas, é possível questionar se há relação entre tarefas 

automáticas e euforia do público, assim como entre as tarefas monitoradas e o silêncio 

absoluto da platéia. Caso sejam confirmadas, essas relações poderão explicar porque técnicos 

de algumas modalidades esportivas dispensam a elegância e não poupam gritos, gestos e 

ameaças para conseguir bons resultados, enquanto em outros esportes eles têm o hábito de 

sofrer praticamente imóveis durante toda a partida. 
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7.3 Estímulos Sutis e Estímulos Evidentes 

Ainda há muito que ser estudado sobre os efeitos da ativação de estereótipos 

negativos na atividade física, e a influência da forma de apresentação do estímulo – sutil ou 

explícita - é apenas mais um ponto que merece destaque. A publicação de Shih, Ambady, 

Richeson e Fujita (2002) nos alerta para o fato de que a forma sutil tem maior poder de 

influenciar o comportamento cognitivo do que aquelas introduzidas abertamente na situação. 

A pesquisa, aqui desenvolvida, limitou-se, apenas, a uma forma de ativação dos estereótipos, 

não sendo possível a comparação com os resultados originados de uma ativação mais 

explícita, ou mais sutil do que esta, entretanto a observação do comportamento das pessoas 

no ambiente esportivo pode enriquecer essa discussão. 

 

7.4 Ordem de apresentação 

As pesquisas relacionadas à ameaça dos estereótipos tendem a utilizar apenas uma 

tarefa como medidora do desempenho, e, neste estudo, foram escolhidas três avaliações, o 

que dificulta um pouco a comparação. O acréscimo de duas outras tarefas trouxe resultados 

distintos e geram ricos questionamentos, comentados a seguir. 

Se apenas o teste de impulsão vertical fosse executado, os resultados ratificariam 

aqueles demonstrados em pesquisas referentes à ameaça dos estereótipos e desempenho 

acadêmico. Por coincidência, esta foi a avaliação apresentada imediatamente depois do 

estímulo ativador do estereótipo negativo. É imperativo questionar se o desenlace das duas 

outras avaliações teria sido o mesmo caso elas fossem apresentadas logo após a estimulação. 

A ordem selecionada seguiu a orientação da Educação Física (Pitanga, 2003), 

começando sempre por testes de força explosiva, contudo qualquer outra que fosse escolhida 

traria o mesmo questionamento, e este só será concluído com a elaboração de experimentos 

nos quais as avaliações restantes sejam apresentadas por primeiro. 
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7.5 Limitações do Teste de Agilidade. 

Desde o estudo piloto, as marcas da corrida sinuosa sugerem uma tendência diferente 

daquelas registradas nos saltos verticais. Procurou-se diminuir essa discrepância, mantendo 

constante a pessoa responsável pela contagem do tempo. Mesmo assim, deve-se admitir a 

possibilidade de ter havido erro na medição, já que apenas um cronômetro manual foi 

utilizado.  

O teste de agilidade foi o único a ceder apenas uma tentativa ao jogador. Na primeira 

avaliação, eles desfrutaram de três chances, e, na terceira, de doze. Não é possível saber o 

que teria ocorrido caso fosse permitido aos atletas correr o circuito por mais de uma vez, 

aproveitando-se a melhor marca. 

 

7.6 Limitações do Teste de Precisão. 

A derradeira tarefa também pode ser questionada, pois sua medição é forçadamente 

quantitativa, visto que o número de acertos não reflete o desempenho com a bola: muitos dos 

chutes chegaram demasiadamente próximos dos cones, mas não foram computados como 

acerto, por não os terem tocado. Em jogos com bola, a tolerância para os erros costuma ser 

maior. O alvo no futebol é de aproximadamente dezoito metros quadrados, enquanto que 

nesta avaliação ele não chega à trigésima parte disso, o que dificultou a tarefa e deixou 

alguns jogadores decepcionados. 
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8 CONCLUSÃO 

 

Das avaliações trabalhadas, o teste de impulsão vertical é o único que aponta algum 

efeito da ameaça dos estereótipos no desempenho pós-lesão de jogadores de futebol. Este 

estudo, porém, não é suficiente para permitir generalizações, afirmando que assim acontecerá 

sempre, em todas as diferentes atividades físicas, tampouco com os praticantes de outras 

modalidades esportivas.  

No tocante aos mediadores, se houver algum, a atenção parece ser o único a atuar no 

experimento. A autodepreciação, a identificação dos participantes com a tarefa ou sua 

dificuldade não aparentam exercer qualquer influência. Fatores como a sutileza do estímulo, 

a ansiedade, ou o gênero, não foram testados e, por isso, mostram que ainda há muito que ser 

investigado.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

PROJETO DE PESQUISA: 
 

ORIENTADOR: PROF. DR. MARCOS EMANOEL PEREIRA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 
Pelo presente documento, declaro ter conhecimento dos objetivos e dos métodos deste 

estudo, que me foram apresentados pelo pesquisador abaixo nomeado, e conduzido pelo 
Departamento de Psicologia da Universidade Federal da Bahia.  

 Estou ciente de que, se houver qualquer dúvida a respeito dos procedimentos adotados 
durante a condução da pesquisa, terei total liberdade para questionar ou mesmo me recusar a 
continuar participando da investigação.  

Meu consentimento, fundamentado na garantia de que as informações apresentadas serão respeitadas, 
assenta-se nas seguintes restrições: 

a) Não serei obrigado a realizar nenhuma atividade para a qual não me sinta disposto(a) e 
capaz;  

b) Não participarei de qualquer atividade que reconhecidamente possa vir a me trazer 
qualquer prejuízo; 

c) O meu nome e o dos demais participantes da pesquisa não serão divulgados; 
d)  Todas as informações individuais terão o caráter estritamente confidencial; 
e) Os pesquisadores estão obrigados a me fornecer, quando solicitados, as informações 

coletadas; 
f) Posso, a qualquer momento, solicitar aos pesquisadores que os meus dados sejam 

excluídos da pesquisa.  
 

 Ao assinar este termo, passo a concordar com a utilização das informações para os fins a 
que se destinam, salvaguardando as diretrizes universalmente aceitas da ética na pesquisa científica, 
desde que sejam respeitadas as restrições acima. 
  
 O pesquisador responsável por este projeto de pesquisa é a psicóloga e estudante de 
mestrado Verena de Melo Freire, que poderá ser contatada pelos telefones 8852-4465 ou 3243-
0005. 
 
Salvador ................ de .............................. de 2005................ 
 
Nome:__________________________________________________________________________ 
Assinatura:_______________________________________________________________________ 
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Usando a escala abaixo, indique o número que descreve melhor o quanto você concorda com cada afirmação: 

1 2 3 4 5 

Discordo 

Totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

e nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

1 Alongamentos previnem lesões (......) 

2 
O declínio no rendimento de um atleta afastado durante muito tempo por lesão é de 
ordem física. 

(......) 

3 Atletas lesionados são ansiosos (......) 

4 
Os jogadores se incomodam quando há um atleta recuperado de lesão grave na 
equipe 

(......) 

5 Atletas lesionados se sentem inúteis (......) 

6 
Um atleta afastado durante muito tempo por lesão jamais recupera o seu 
desempenho anterior. 

(......) 

7 Atletas lesionados têm medo (......) 

8 Atletas competem lesionados (......) 

9 Atletas lesionados se sentem confiantes (......) 

10 Não é possível prevenir as lesões (......) 

11 Atletas lesionados são inúteis (......) 

12 Qualquer atleta se arrisca a sofrer alguma  lesão grave durante a sua carreira  (......) 

13 Atletas lesionados são vencedores (......) 

14 O declínio no rendimento de um atleta lesionado gravemente é de ordem física. (......) 

15 Todo atleta sofrerá pelo menos uma lesão grave durante sua carreira (......) 

16 Atletas lesionados se sentem solitários (......) 

17 Fatores psicológicos desempenham papel importante na recuperação de lesões. (......) 

18 Atletas lesionados são confiantes (......) 

19 Atletas lesionados valem menos para sua equipe (......) 

20 Uma lesão grave é motivo suficiente para encerrar a carreira de um atleta (......) 

21 Dirigentes se incomodam em contratar atletas recuperados de lesão grave para a equipe (......) 

22 Atletas lesionados não valem nada para sua equipe (......) 

23 
O declínio no rendimento de um atleta afastado durante muito tempo por lesão é de ordem 
psicológica. (......) 

24 Atletas lesionados são perdedores (......) 

25 
Jogadores se incomodam quando há um atleta na equipe que ficou muito tempo 
afastado por lesão. 

(......) 

26 Atletas lesionados são medrosos (......) 

27 Um psicólogo desempenha um importante papel na recuperação de lesões. (......) 

28 
Investidores se incomodam em patrocinar um atleta que ficou muito tempo afastado 
por lesão 

(......) 

ANEXO B 
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29 Atletas lesionados são solitários (......) 

30 Atletas lesionados são otimistas (......) 

31 
O declínio no rendimento de um atleta lesionado gravemente é de ordem 
psicológica. 

(......) 

32 Um atleta lesionado gravemente jamais recupera o desempenho anterior à lesão (......) 

33 Dirigentes se incomodam em contratar para a equipe atletas que ficaram muito tempo 
afastados por lesão (......) 

34 É comum atletas competirem com dor (......) 

35 Atletas lesionados têm ansiedade (......) 

36 Investidores se incomodam em patrocinar um atleta recuperado de lesão grave (......) 
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Preencha aqui os seus dados pessoais: 

Você está envolvido com a Educação Física ou com o 

Esporte? 

(      ) Sim. (      ) Não 

De que forma? (      ) Não se 

aplica. 

Você pratica esportes? (      ) Sim, como 

amador 

(      ) Sim, como profissional (      ) Não 

Você é ou já foi atleta inscrito em federação 

esportiva? 

(      ) Sim, sou 

atleta 

(      ) Já fui, não sou 

mais 

(      ) 

Não 

Em que modalidades? (      ) Não se 

aplica. 

Você já ficou afastado por 

lesão? 

(      ) Sim. (      ) Não (      ) Não se 

aplica. 

Por até quanto tempo? 

Qual a sua idade? 

Você é do gênero... (      ) Masculino (      ) Feminino 

 



Nome: 

Idade Data de hoje: _____/_____/_______ 

Posição que joga: 

Responda às questões abaixo: 

 

 

1. Quanto tempo tem que você fez sua 
última refeição? 

 
 
2. Com relação a ela, pode-se dizer que foi 
1) Muito mais nutritiva que a dos outros dias 
2) Um pouco mais nutritiva que a dos outros dias 
3) Igual a dos outros dias 
4) Um pouco menos nutritiva que a dos outros 

dias 
5) Muito menos nutritiva que a dos outros dias 

 
3. Com relação a hidratação, pode-se dizer 

que durante a avaliação você estava 
1) Muito mais hidratado que o de costume 
2) Um pouco mais hidratado que o de costume 
3) Igual ao de costume 
4) Um pouco menos hidratado que o de costume 
5) Muito menos hidratado que o de costume 

 
4. Quanto tempo tem que você treinou a 

última vez? 
 
___________________________________ 

5. Com relação a esse último treinamento, 
você pode dizer que ele foi 

1) Muito mais exigente que o de costume 
2) Um pouco mais exigente que o de costume 
3) Igual ao de costume 
4) Um pouco menos exigente que o de costume 
5) Muito menos exigente que o de costume 

 
6. Quanto tempo tem que você competiu 

pela última vez?____________________ 
 
7. Com relação a essa última competição 

você pode dizer que ela foi 
1) Muito mais exigente que o de costume 
2) Um pouco mais exigente que o de costume 
3) Igual ao de costume 
4) Um pouco menos exigente que o de costume 
5) Muito menos exigente que o de costume 

 
8. Na noite anterior você dormiu 
1) Muito mais do que os outros dias 
2) Um pouco mais do que os outros dias 
3) Igual ao dos outros dias 
4) Um pouco menos do que os outros dias 
5) Muito menos do que os outros dias

 
 

9. Você está fazendo uso de algum tipo de medicamento?  (     ) SIM (     )  NÃO 
Qual? ____________________________________Por que?________________________________________ 
 
 

10. Na avaliação que acabou de fazer, você acha que alguma coisa prejudicou o seu desempenho? 
(     ) SIM (     )  NÃO 
O que? ___________________________________________________________________________________ 

 
 
11. Dê uma nota de 0 a 10 para o seu desempenho nas avaliações que você acabou de fazer 
 
 Avaliações: Notas: 

1) Teste de Impulsão  � � � � � � � � 	 
 � 
2) Corrida Sinuosa  � � � � � � � � 	 
 � 
3) Teste de Precisão  � � � � � � � � 	 
 � 

ANEXO C 



 

 

Você está participando de uma pesquisa realizada com atletas de diversas modalidades esportivas, de várias equipes, em 

diferentes cidades. Trata-se de uma competição onde vencerá o atleta mais esforçado, aquele que chegar mais perto do seu 

limite em 3 avaliações físicas. Haverá também alguns questionários para preencher. Eles foram elaborados para conhecer um 

pouco mais sobre você e a sua opinião sobre alguns assuntos. Suas respostas não serão divulgadas, mas ao final da pesquisa 

você poderá ter acesso a tudo o que você fez, mas não ao que os demais participantes fizeram. Quando o resultado final for 

divulgado, os nomes dos atletas não serão revelados. 

 

Você fará as seguintes avaliações: 

1. teste de impulsão 

2. corrida sinuosa 

3. teste de precisão (chutes a gol) 

 

Estas avaliações foram escolhidas por serem muito simples e porque podem ser realizadas tanto por atletas 

que já sofreram lesões sérias quanto por aqueles que nunca se lesionaram. Além disso, são bem conhecidas 

da maioria dos atletas de qualquer modalidade. 

 

Para ter certeza de que você entendeu as instruções, responda as perguntas abaixo: 

1. Com quem essa pesquisa está sendo realizada? 

 

 

 

2. De que se trata essa pesquisa? 

 

 

3. Quem vencerá a competição? 

 

 

4. Por que essas avaliações foram escolhidas? 

ANEXO D 



 

 

Você está participando de uma pesquisa realizada com atletas de diversas modalidades esportivas, de várias equipes, em 

diferentes cidades. Trata-se de uma competição onde vencerá o atleta mais esforçado, aquele que chegar mais perto do seu 

limite em 3 avaliações físicas. Haverá também alguns questionários para preencher. Eles foram elaborados para conhecer um 

pouco mais sobre você e a sua opinião sobre alguns assuntos. Suas respostas não serão divulgadas, mas ao final da pesquisa 

você poderá ter acesso a tudo o que você fez, mas não ao que os demais participantes fizeram. Quando o resultado final for 

divulgado, os nomes dos atletas não serão revelados. 

 

Você fará as seguintes avaliações: 

1. teste de impulsão 

2. corrida sinuosa 

3. teste de precisão (chutes a gol) 

 

 

Estas avaliações foram escolhidas por serem muito simples e porque podem ser realizadas por praticantes 

de qualquer modalidade, além de serem bem conhecidas da maioria dos atletas. 

 

Para ter certeza de que você entendeu as instruções, responda as perguntas abaixo: 

2. Com quem essa pesquisa está sendo realizada? 

 

 

 

3. De que se trata essa pesquisa? 

 

 

4. Quem vencerá a competição? 

 

 

5. Por que essas avaliações foram escolhidas? 

 

ANEXO E 



 

 

Ao lado de cada afirmação, escreva o número que descreve melhor o quanto você concorda com ela, de acordo com a 

tabela abaixo: 

1 2 3 4 5 

Discordo 

Totalmente 

Discordo 

em parte 

Não concordo 

e nem discordo 

Concordo 

em parte 

Concordo 

totalmente 

 

A Eu aprendo as coisas sobre o esporte que eu pratico muito rapidamente (     ) 

B Praticar este esporte é uma das atividades em que eu me saio melhor (     ) 

C Eu não tenho esperanças de um dia me sair bem no esporte que pratico (     ) 

D Eu vou mal nas competições da modalidade que pratico (     ) 

E Eu tenho bons resultados na modalidade esportiva que pratico (     ) 

 

*          *          * 

 

Usando a tabela abaixo, indique o número que descreve melhor o que você pensa de cada afirmação: 

 

1 2 3 4 5 

Muito 

Pouco 
Pouco 

Nem pouco 

Nem muito 
Muito Demais 

 

A O quanto você valoriza ser um atleta? (     ) 

B Você acha que praticar esporte é uma parte muito importante da sua vida? (     ) 

C É importante para você sair-se bem em competições? (     ) 

D Você gosta de realizar atividades relacionadas com o esporte que você pratica? (     ) 

E No futuro, quando parar de praticar esse esporte, você gostaria de continuar trabalhando, de 
alguma forma, com ele? (     ) 

F Qual a importância da prática de sua modalidade esportiva para a imagem que você faz de si 
mesmo? 

(     ) 

G O quanto é importante para você ser um atleta? (     ) 

H O quanto é importante para você ser um bom atleta nessa sua modalidade esportiva? (     ) 

I Comparando-se com os outros atletas da sua modalidade esportiva, você se considera bom? (     ) 

J É importante para você a opinião dos outros sobre o seu desempenho neste esporte? (     ) 

 

ANEXO F 



 

 

a. Há quanto tempo você pratica este esporte? 

Há _______ ano(s) e _______ meses 

b. Você considera a sua modalidade como sendo um esporte de risco? 

(     ) Sim  (     ) Não 

 

c. Você já sofreu alguma lesão que o impediu de continuar com suas atividades atléticas por um tempo? 

(     ) Sim  (     ) Não 

SE VOCÊ JÁ SOFREU LESÃO, POR FAVOR, RESPONDAS AS PERGUNTAS SEGUINTES 

d. Qual a lesão mais grave que você já sofreu? _____________________________________ 

e. Você acha que essa lesão foi 

(     ) distensão (     ) entorse (     ) luxação (     ) Outra. Qual? _____________ 

f. Nas figuras ao lado, assinale 

com um X a parte do corpo 

atingida e escreva o nome dela 

aqui: 

 

_____________________ 

 

g. Quando essa lesão ocorreu?  Há _____ ano(s) e ______ meses. 
m 

h. Quanto tempo essa lesão o afastou das suas atividades atléticas?  

_____ ano(s) _____ meses _____ semanas 

 

i. Considerando a importância da região afetada para o seu esporte, você classifica essa lesão como 

(     ) muito leve (     ) leve (     ) grave (     ) muito grave 
 

 

ANEXO G
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