
1 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 

                 

   

                         ZÉLIA MARIA BRANDÃO FERNANDEZ 

 

 

 

 

 

CRENÇAS E ESTEREÓTIPOS SOBRE O BRASIL E OS BRASILEIROS: 

UM OUTRO OLHAR ESTRANGEIRO             

 

 

 

 

 

                                         SALVADOR- BAHIA  

                                                       2014 



2 
 

                      

                       ZÉLIA MARIA BRANDÃO FERNANDEZ 

 

 

 

 

CRENÇAS E ESTEREÓTIPOS SOBRE O BRASIL E OS BRASILEIROS: 

UM OUTRO OLHAR ESTRANGEIRO 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Psicologia, como parte dos 

requisitos para obtenção  do grau de Mestre em 

Psicologia. 

 

 

                                                 Área de Concentração: Psicologia Social e do     

Trabalho 

 

                                            Orientador: Prof. Dr. Marcos Emanoel Pereira 

 

 

                                            SALVADOR- BAHIA  

                                              2014 



3 
 

BANCA EXAMINADORA 

 

                        __________________________________________________ 

Prof. Dr. Marcos Emanoel Pereira 

                              Universidade Federal da Bahia (UFBA)  

 

 

 

 

                       ____________________________________________________ 

Prof. Dr. Antônio Marcos Chaves 

                              Universidade Federal da Bahia (UFBA)  

 

 

                          

 

 

                      _____________________________________________________ 

    Profa. Dra. Márcia Esteves De Calazans 

                           Universidade Católica do Salvador (UCSAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio  

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 Fernandez, Zélia Maria Brandão 

F363          Crenças e estereótipos sobre o Brasil e os brasileiros: um outro 

olhar estrangeiro / Zélia Maria Brandão Fernandez.--2014. 

 

91f.: il. 

 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Emanoel Pereira 

  Dissertação (mestrado) - Universidade Federal da Bahia. 

Instituto de Psicologia, Salvador, 2014. 

 

1. Psicologia social. 2 Estrangeiros - Brasil. 2. Brasileiros. 

3. Educação – Brasil. 4. Grupos sociais I. Pereira. Marcos E.  II. 

Universidade Federal da Bahia. Instituto de Psicologia.  III. Título. 

                                                  

                                                                                     CDD: 302 



5 
 

                                               Agradecimentos 

 

A Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal da Bahia, que acolheu esta ex-aluna 

que voltou a casa. 

 

Ao professor Marcos Emanoel Pereira, pelo aprendizado e por sempre buscar o melhor de 

cada um.   

 

Aos professores da Pós-Graduação em Psicologia, pelo legado de aprendizado que deixaram. 

 

Aos professores, José Carlos Santos Ribeiro (UFBA) e  Cláudio Vaz Torres (UnB) e ao 

doutorando Altair Paim (UFBA)  pelas valiosas contribuições nos  exames de qualificação.  

 

A professora Elza Maria Techio (UFBA) pelas contribuições e pelo incentivo em vários 

momentos.   

 

Aos colegas de mestrado e amigos Gilcimar Santos Dantas, Carlos Vinicius Gomes Melo e  

Jaime Naupuile Dala Dala, pela troca e suporte nos momentos mais árduos.   

 

Aos colegas de mestrado da UFBA e do LEPPS – Laboratório de Estudos dos Processos 

Psicológicos e Sociais, pela troca  e  oportunidade de aprendizado.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

                                              Dedicatória  

 

Aos meus pais pelo enorme apoio, confiança e paciência, o começo e o fim, a quem devo as 

minhas conquistas  e que serão sempre dedicadas a eles.    

 

Aos meus irmãos(ãs), sobrinhos(as) e cunhada Rosângela por existirem, por me apoiarem  

direta ou indiretamente, para que eu pudesse alcançar o meu objetivo. 

 

A Pablo pelo suporte inusitado do começo e que serviu de inspiração para continuar. 

 

A Laércio, meu amigo e confidente, que veio de terras longínquas, para me dar a sua escuta e 

seu apoio incondicional  e a sua família linda que representou nessa jornada, a confirmação 

do propósito de tudo. 

 

Aos amigos e  todos que sempre  me deram apoio e acreditaram na minha determinação, 

dedicação e trabalho nessa jornada.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    “Se a gente cresce com os golpes duros da vida,  

 também podemos crescer  

 com os toques suaves na alma”                                                                    

                                                                                                                                       Cora Coralina 

 

 

 

 

 

 



7 
 

SUMÁRIO 

 

Resumo                                                                                                                                       9 

Abstract                                                                                                                                    10 

CAPÍTULO 1 - Introdução                                                                                                    11 

CAPÍTULO 2 - Crenças                                                                                                         17 

2.1. Conceito.............................................................................................................................17 

2.2. Primeiras Crenças..............................................................................................................20 

2.3. Processos envolvidos na formação das Crenças................................................................22 

2.4. Mudança de Crenças..........................................................................................................25 

2.5 Estereótipos.........................................................................................................................28 

2.5.1 Primeiros estereótipos......................................................................................................29 

2.5.2 Consequências da estereotipização..................................................................................31 

 

CAPÍTULO 3  -  Delimitação do Objeto de Estudo                                                        34 

3.1 Problema de pesquisa..........................................................................................................35 

3.2 Objetvos..............................................................................................................................35 

3.2.1 Objetivo geral...................................................................................................................35 

3.3.2 Objetivos específicos.......................................................................................................35 

CAPÍTULO 4 – Estudos                                                                                                         36 

4.1 Estudo 1.............................................................................................................................36 

4.1.1 Participantes....................................................................................................................36 

4.1.2 Instrumento.....................................................................................................................38 

4.1.3 Elaboração dos itens do questionário..............................................................................38 

4.1.4 Procedimento para Coleta de Dados...............................................................................41 

4.1.5  Análise de Dados...........................................................................................................41 

 

4.2  Estudo  2........................................................................................... ...............................50 

4.2.1 Participantes....................................................................................................................50 

4 2.2 Instrumento.....................................................................................................................50 

4.2.3 Procedimento para Coleta de Dados..............................................................................52 

4.2.4  Análise de Dados..........................................................................................................53 

 

4.3 Estudo  3............................................................................................................................60 

4.3.1 Participantes....................................................................................................................60 

4.3.3 Procedimento..................................................................................................................60 

4.3.4.  Análise de Dados..........................................................................................................61 

 



8 
 

4.4 Discussão............................................................................................................................69 

CAPÍTULO 5  - Considerações Finais                                                                                 74 

Referências                                                                                                                             77 

ANEXOS                                                                                                                                81 

Anexo A - Questionário 1........................................................................................................81 

Anexo B - Questionário 2........................................................................................................85 

Anexo C - Fotos (grupo focal) ................................................................................................90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

RESUMO 

 

Com o crescimento da internacionalização da educação, o Brasil  se tornou um pais receptivo, 

com  cada vez mais programas de intercâmbio e com um crescente número de estudantes 

estrangeiros. Com essa maior visibilidade do Brasil no mundo, amplia-se a questão sobre 

como os estrangeiros veem o país. O presente estudo investigou, a luz da psicologia social, 

quais são as crenças e estereótipos mais comuns de estudantes estrangeiros de intercambio 

sobre o Brasil e os brasileiros e a mudança de crenças após uma experiência vivencial no pais. 

Foram feitos três estudos que mostraram que o conteúdo das crenças mais comuns sobre o 

Brasil se ampliaram, e os estereótipos em relação aos brasileiros mudou. 

 

Palavras chave: Estrangeiros. Crenças. Brasil. Brasileiros. 
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ABSTRACT 

 

The internationalization of education has grown, Brazil became a receptive country with 

increasingly exchange programs and a growing number of foreign students. With this 

increased visibility of Brazil in the world, the question of how foreigners see the country 

expands. The present study investigated in the light of Social Psychology, which are the most 

common beliefs and stereotypes of foreign exchange students about Brazil and Brazilians and 

changing beliefs after a living experience in the country. Three studies showed that the 

content of the most common beliefs about Brazil, widened, and stereotypes about Brazilians 

changed. 

 

Keywords: Foreigners. Beliefs.  Brazil. Brazilians. 
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APÍTULO 1                                          

                                                                                                                                 Introdução 

 

O interesse que o Brasil desperta no mundo foi mudando de foco ao longo da história, 

atualmente, parece se firmar na ideia central de que o Brasil é um país emergente, que se 

destaca não só pelas suas características culturais, mas também por fatores econômicos e 

sociais.  

O que se sabe sobre o Brasil e os brasileiros, hoje, é muito mais do que se sabia no 

passado, e a velocidade com que as informações circulam hoje em dia é responsável por essa 

disseminação do conhecimento, principalmente pela internet, que dissemina essas 

informações através de incontáveis publicações e produções individuais sob forma de blogs, 

vídeos e redes sociais, que falam um pouco do que as pessoas pensam sobre o Brasil e os 

brasileiros. 

             O francês Olivier Teboul, que mora em Belo Horizonte, listou em seu blog 65 

“curiosidades brasileiras”, uma lista que se disseminou enormemente pelas redes sociais em 

2013, gerando controvérsias nos mais de 2500 comentários. Muitas frases como: “Aqui no 

Brasil, o ano começa depois do Carnaval”, “Aqui no Brasil, o povo é muito receptivo” ou 

“Aqui no Brasil, o brasileiros acreditam pouco no Brasil. As coisas não podem funcionar 

totalmente ou dar certo, porque aqui é assim, é Brasil. Tem um sentimento geral de 

inferioridade que é gritante [...]” (TEBOUL, 2013). 

Outro exemplo é de Aichlee, uma estudante americana, quando fala sobre os baianos, 

no blog dos estudantes do Council/PROPEEP-UFBA, do curso de Português para 

Estrangeiros (2008): “[...] eu não gosto de rotular, mas nunca encontrei um baiano tímido. 

Deve ser uma espécie rara”. 

O Brasil chama mais atenção do mundo, ou devido ao crescimento econômico 

alardeado, ou por eventos como os protestos que tomaram as ruas do Brasil em 2013. São 

acontecimentos que fazem aumentar um conjunto de narrativas escritas por estrangeiros e que 

se espalharam principalmente pela via virtual. Eles se propõem a fazer uma análise histórica e 

socioeconômica do Brasil e são muitas vezes bem aceitos pelos próprios brasileiros. O caso 

mais famoso foi o do falso jornalista dinamarquês que não quis mais ficar no Brasil e decidiu 

deixar de cobrir a Copa do Mundo de futebol, porque ficou chocado com os problemas e 

injustiças sociais do país. 

C 
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Os estereótipos presentes nos muitos relatos dos estrangeiros sobre o Brasil 

representam mais um fator que ajuda a sustentar a imagem do país lá fora e a construir o 

imaginário coletivo estrangeiro sobre o Brasil (PAGANOTTI, 2007). 

O jornalista Ivan Paganotti fez uma pesquisa que procurava aprofundar o quanto havia 

de reprodução ou transformação dos estereótipos, e os sinais de desconstrução da imagem 

estereotípica que os estrangeiros têm sobre o Brasil e os brasileiros. Ele usou como fonte a 

narrativa em 1244 textos, de reportagens internacionais, publicados por correspondentes, em 

jornais internacionais entre 2002 e 2005 e de diversas nacionalidades. Ele deixa claro que a 

repetição de estereótipos é mais comum do que a desconstrução. 

Os resultados da sua pesquisa demonstraram que ainda se reproduzem muitas 

generalizações: a de um Brasil que se destaca pela beleza natural da paisagem, da flora e da 

fauna, ou um Brasil das festividades carnavalescas, da liberdade sexual e que trata a cultura 

como um produto de exportação. Mas o extremo oposto também é mencionado, como o país 

da corrupção e da pobreza.    

Os estereótipos oferecem uma possibilidade de ajuda aos jornalistas, que vão falar 

sobre Brasil, no sentido de oferecer a eles um caminho simplificador e que eles pensam ser 

uma escolha segura, para aprofundar as suas narrativas. O problema apontado pelo  autor é a 

permanência ou insistência no uso de certas representações, que não dizem respeito mais à 

realidade e que carece de questionamento e transformação, levando a uma repetição dos 

preconceitos e conceitos ideologicamente enviesados. 

Estereótipos aparecem também em obras de grande apelo popular, em veículos como o 

cinema. Nos 230 filmes que fazem referência ao Brasil e que foram pesquisados pelo 

professor da Universidade Federal Fluminense,  Antônio Carlos Amancio, para o livro “O 

Brasil dos gringos”, as imagens mais comuns eram das maravilhas do país tropical pós-

colonial, da multiplicidade étnica, da variedade de expressões culturais exóticas, da 

generosidade das “gentes”, da beleza da natureza, temas recorrentes. Essa perspectiva é 

revelada por Lúcia Murat, no seu documentário “O olhar estrangeiro” (2006), baseado no 

livro de Antônio Carlos Amancio, “o Brasil dos Gringos”. 

Com o seu documentário, a cineasta aprofunda a reflexão sobre o lugar do cinema, 

como instrumento de transmissão e sedimentação de estereótipos, ela acredita que muitos dos 

clichês sobre o país foram criados por quem não conhece o Brasil. Um exemplo desses clichês 

aparece em uma sequência do documentário, onde é mostrado o filme “Amazônia em 

chamas”; nesse trecho, o ator Tony Plana comenta: “O estereótipo é baseado na realidade, 
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mas não pode representar o latino em geral. Com a repetição do estereótipo, a percepção é que 

todo latino é jardineiro, sem educação ou criminoso ou prostituta ou empregada, esse é o 

perigo do estereótipo”. 

Uma das formas mais comuns de expressão dos estereótipos é aquela referenciada nas 

tradições culturais de um povo. Os provérbios e as anedotas são instrumentos reveladores do 

grau de estereótipos presentes, quando se fala de um povo em particular. Dentro de uma 

fronteira moral se determina que certas características são próprias de alguns povos, aí se tem 

por exemplo generalizações do tipo: para muitos estrangeiros os brasileiros são sensuais e 

hospitaleiros e, para os brasileiros, os portugueses são  pouco inteligentes e objetivos, e assim 

por diante. A perspectiva anedótica é apenas um aspecto da questão, mas revela um pouco do 

que se pensa sobre um povo (PEREIRA, 2002). Essa perspectiva ajuda a entender a fala do 

diretor de cinema francês, Phillippe de Brocca, ao se referir à obra “O Homem do Rio” (filme 

francês de 1964), onde há cenas como a do personagem principal, que aparece atravessando 

uma floresta, pendurado num cipó, como uma espécie de Tarzan, em pleno Rio de Janeiro; 

numa parte do documentário de Murat, ele diz: “[...] o filme foi uma brincadeira, um 

divertimento”. 

Uma pesquisa publicada pela CNT/Sensus, em 2012, com a  participação de treze 

empresas de pesquisas internacionais, mostrou o resultado de 7200 entrevistas feitas, em 

dezoito países, sobre qual é a visão dos estrangeiros sobre o Brasil e os brasileiros. A 

principal conclusão é a de que há ainda muitos estereótipos relacionados aos brasileiros, mas 

já há uma mudança na forma de ver o Brasil: “ele está mais rico, mais influente e muito mais 

famoso”. Dos dezoito países pesquisados, somente a Índia não vê o país de um ponto de vista 

muito favorável: “visitar o Brasil, sim, mas não morar”, dizem os indianos. A maioria dos 

países, no entanto, percebe o Brasil de uma forma muito positiva. Em números, segundo a 

pesquisa, 82% dos participantes acham os brasileiros alegres e hospitaleiros, 57% acreditam 

que o Brasil tem influência no mundo, 49% visitariam o Brasil, 36% consideram o país bom 

para viver, sendo que 40% revela, quando lhes foi perguntado qual é a primeira coisa que vem 

a cabeça, ao pensar em Brasil, são os termos carnaval, praia e futebol. 

É interessante que muitas campanhas que tentam vender o Brasil no exterior 

perpetuam esses elementos, associando sempre o Brasil e os brasileiros a símbolos de alegria 

e hospitalidade. Segundo Mário Moysés, ex-presidente da Embratur (a principal empresa 

brasileira de divulgação do Brasil como destino turístico), o que a Embratur tem  procurado 

fazer é fugir das imagens estereotipadas: carnaval, samba e futebol. Apesar de ser claro que 
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esses são elementos importantes da cultura, e que servem como atração, tem que se fugir do 

engessamento, através de um trabalho grande de comunicação.  

É interessante notar que apesar desse discurso, em campanhas como a da candidatura 

do Rio de Janeiro, para sede das Olimpíadas de 2016, a imagem mais presente era a dos 

brasileiros que trabalhavam cantando e dançando alegremente nas ruas, assim como a 

bandeira estendida no Rio de Janeiro com a frase “Rio loves you” (“O Rio te ama”). Esses são 

exemplos que dão a dimensão de como o país se esforça para passar uma imagem mundial de 

hospitalidade e, claro, é muito difícil fugir desses símbolos, que ao final ajudam a sustentar 

uma economia.  

De qualquer forma, mesmo com uma pequena mudança, não é principalmente pelo 

dinamismo econômico e pela sua influência política que o Brasil é conhecido, mas sim e 

muito mais pela riqueza cultural e por suas proezas esportivas (INGLEHART, 2011).  

Segundo o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), em 2010, o Brasil recebeu 5,1 

milhões de turistas estrangeiros, que injetaram na economia do país $5,91 bilhões de dólares. 

A Bahia está entre os quatro destinos mais procurados por estrangeiros no Brasil, dividindo a 

responsabilidade da captação de 40% desse contingente turístico, o que corresponde a 2,6 

milhões de visitantes.  

Especificamente na Bahia, de acordo com a pesquisa da FIPE (Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas), sobre as características do turismo receptivo, feito para a Secretaria 

de Turismo do Estado, o perfil do visitante em termos do grau de instrução é o de pessoas que 

têm nível médio completo (46,2%) a superior completo (40%), e cuja principal motivação de 

viagem à Bahia é o lazer (46,8%). Do total de visitantes, 19,7% tem de 16 a 24 anos. 

Muitos desses jovens vêm ao Brasil para estudar, mas não são necessariamente 

classificados como turistas. O Ministério do Turismo do Brasil define turismo como: 

“movimento de pessoas a lugar diverso, no qual habite por tempo inferior a 360 dias, desde 

que estas não realizem atividades remuneradas”. A maioria dos programas de intercâmbio 

dura menos do que 360 dias e como os estudantes desses programas não exercem atividade 

remunerada, então o estudante de intercâmbio poderia ser considerado um turista, mas no 

entendimento do Ministério do Turismo ele não é um turista comum. Ele é diferenciado 

quanto ao objetivo que é a busca de conhecimento específico e quanto ao tempo de estadia, 

superando em mais de 600% o período de estadia do turista de lazer e de negócios.  

Segundo a UNESCO, a previsão para o ano de 2025 é de aproximadamente 8 milhões 

de estudantes, em mobilidade no exterior. Nesse contexto, países tradicionalmente receptivos 
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de estudantes, hoje, incentivam a emissão, como os Estados Unidos, que esperam até 2017 

quintuplicar o número de estudantes norte americanos no exterior, alcançando um milhão de 

estudantes em outros países. Não são apenas os estudantes de países subdesenvolvidos ou 

emergentes que vão para os desenvolvidos, o fluxo clássico mudou. 

Essa tendência é o resultado da necessidade do mercado por profissionais com 

competências globais e que é demonstrado pelo número de estudantes norte americanos que 

obtiveram crédito em programas de estudo no exterior, que na última década aumentou em 

144%. Desse total, 14% vêm para a América Latina, o segundo destino escolhido pelos 

estudantes norte americanos. O Brasil é também um grande emissor de estudantes, mas 

passou a crescer muito como país receptivo. No último estudo, realizado em 2006, ele já 

apresentava um crescimento de 28% nesse fluxo, e não para de crescer.   

Como resultado dessa internacionalização da educação, há cada vez mais programas 

de pesquisa e extensão, em instituições de ensino superior brasileiras, atendendo a uma 

demanda que, já em 2009, revelou que 45% dos consumidores de serviços turísticos 

consideravam investir em estudos próprios ou de familiares no futuro como prioridade, ao 

lado da compra da casa própria de carro, etc., o que inclui viagens de estudo. (Ministério do 

Turismo, 2009). 

Por isso o Ministério do Turismo se preocupou em oferecer uma atenção especial a 

essa demanda crescente, e definiu esse segmento do ministério como Segmento de Estudos e 

Intercâmbio, que mereceu a construção de uma cartilha de orientações básicas, já na segunda 

edição. 

O objetivo do Ministério do Turismo é entender melhor os diversos aspectos dessa 

atividade econômica para ajudar a criar políticas públicas na área de turismo. Essas políticas 

são direcionadas para redução da pobreza e inclusão social dos habitantes das comunidades 

visitadas através do aumento da receita. Além do aspecto econômico do segmento é 

importante salientar o papel do estudante como um disseminador do nome do Brasil lá fora, 

em seu país de origem. 

É inegável a importância econômica desse segmento para a sociedade e, talvez por 

essa razão, haja muitos dados estatísticos e sociais, tentando entender a visão que o 

estrangeiro tem do Brasil e dos brasileiros. O que carece ainda na literatura é entender, 

segundo a perspectiva da Psicologia Social, que visão é essa, ou melhor, quais crenças estão 

por trás desse olhar e quais fatores contribuem para a manutenção ou mudança. Há pouca 
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literatura no Brasil que aproxime esses dois conceitos, crenças e estereótipos, em relação ao 

olhar estrangeiro sobre o Brasil e o brasileiro. 

A obra dedicada aos Corpos de Paz no Brasil, escrita pela professora Cecília Azevedo, 

faz uma importante descrição do universo em torno da interação entre brasileiros e 

estrangeiros, num recorte também diferenciado. É abordado o trabalho voluntário no Brasil, 

feito por estrangeiros, e as mudanças provocadas pela mútua percepção dos atores envolvidos. 

Os Corpos de Paz, que duraram no Brasil de 1961 a 1981, através das suas práticas e dos 

resultados do seu trabalho, demonstraram que houve uma mudança, uma repercussão na 

forma pela qual o brasileiro é visto pelo estrangeiro, mostrando que essas experiências 

individuais, vividas pelos voluntários, e pelos sujeitos alvos das ações do programa, que essa 

vivência intercultural é de tão extrema complexidade, que elas são capazes de subverter as 

diretrizes institucionais e governamentais, pelo impacto que elas podem causar na própria 

identidade dos envolvidos. Nenhum treinamento é capaz de superar a força da experiência 

intercultural individual (AZEVEDO, 2007). 

A autora acentua um elemento importante, em relação a essa percepção: a forma como 

“esses julgamentos foram sempre feitos em marco comparativo”, por exemplo, a falta de 

espontaneidade é vista como traço negativo do americano, em contraponto ao brasileiro. 

Como as crenças do estrangeiro sobre o país influenciam seu olhar ou podem ser 

mudadas, como resultado de uma experiência no próprio país? Em que medida o estrangeiro, 

que vem para uma estadia de estudo no país, que se supõe mais aprofundada, pode mudar seu 

olhar sobre a realidade brasileira? O presente estudo tem como principal objetivo analisar se o 

motivo associado à vinda ao Brasil, que é de estudar e pesquisar no país, influencia na 

mudança de crenças e estereótipos, associados ao Brasil e aos brasileiros.  

 Ao longo de 12 anos de trabalho com jovens estudantes estrangeiros, principalmente 

norte americanos, em programas de intercambio acadêmico, de instituições internacionais, me 

deparei com um discurso muito similar sobre o que era o Brasil e os brasileiros. Essa 

hegemonia na forma de pensar, e algumas vezes as mudanças observadas, após a experiência 

de estudo, suscitou questionamentos sobre o que leva a uma possível mudança na forma de 

ver um objeto, no caso o Brasil.  

A escolha pelo tema foi determinada pela observação do papel das crenças, como 

fonte dos discursos hegemônicos trazidos por esses estudantes e das mudanças ou não, 

ocorridas após a experiência no Brasil, pelos anos de experiência com esse público e pela 

pouca literatura na psicologia sobre essas questões.  
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APÍTULO 2                                          

                                                                                                                                         Crenças  

 

Crer vai muito além de uma ação submetida a nossa vontade, acreditamos em algo 

porque precisamos. A crença é uma imposição evolutiva em nosso sistema cognitivo 

(VILELA,2005). Crenças, em essência, são “detectores de perigo de longo alcance do nosso 

cérebro” (LESTER, 2000). 

O funcionamento da vida social e os seus perigos são alguns dos territórios 

desconhecidos e a necessidade de antecipação desses perigos são alguns dos determinantes 

para a escolha de uma crença, que às vezes pode ser absurda, em função da satisfação que 

ela nos traz ou pela impressão de controle que nos dá (VILELA, 2005). As crenças, 

portanto, podem ser caracterizadas como:  

 

[...] probabilísticas, isto é, no relacionamento da pessoa com seu mundo, o 

indivíduo desenvolve uma serie de disposições funcionais ou expectativas 

implícitas a respeito das coisas que ocorrem, e que na maioria das vezes não 

encontra correspondência no real, a realidade psicológica é uma e o mundo 

real é outro, então as crenças são parciais e incompletas. Há apenas a 

probabilidade de estarmos certos (PEREIRA, 2005). 

 

A crença não é estabelecida a partir de uma reflexão sobre o conjunto de fatores que 

influenciaram a sua adoção e, por consequência, as nossas decisões. Do ponto de vista 

evolutivo, é preciso saber rapidamente o que é perigo real ou imaginário. É o nosso sistema 

adaptativo que vai definir as regras, para o nosso cérebro, sobre o que é um risco ou não para 

nossa sobrevivência. 

 

2.1 CONCEITO 

 

Crença é uma palavra que já vem associada a outras como, por exemplo, crenças 

religiosas, crenças populares, mas a sua vinculação com a ideia de religiosidade e fé é a mais 

utilizada. Crença vem do latim “credere” que significa acreditar, ter como verdade. Crer é a 

representação mental de uma informação significativa. Ao fazermos uma representação, ela é 

imediatamente codificada, estudos mostram, que, na maioria das vezes, ao codificar uma 

informação, nós a tomamos como verdade, seja por “emparelhamento da função da 

C 
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percepção” (a percepção que temos dos objetos é para nós sempre verdadeira) e expandimos 

esse conceito para a cognição (as informações são também verdadeiras) ou por simples 

questões morais (a mentira não é muito bem apreciada em nossa sociedade). Nesse processo 

há falhas, e as incertezas que vêm dos possíveis erros de interpretação não são muito levadas 

em conta porque somos crédulos (GILBERT, 1991). 

Esse caráter de incerteza das crenças nasce do fato delas serem, em sua maioria, 

baseadas em experiências subjetivas e como tal incertas, e dependentes de um conjunto de 

fatores que estão presentes na sua formação, a exemplo do contexto ou da situação na qual 

elas se formam, assim como da prontidão cognitiva do indivíduo e do grau de conhecimento 

prévio sobre o objeto. É claro que temos mais certezas sobre algumas coisas, mais do que 

sobre outras; provavelmente sabemos mais sobre os problemas de moradia do nosso país, do 

que do país vizinho. Temos as nossas opiniões sobre a questão da falta de moradia, ao vermos 

o número dos sem-teto, quando caminhamos pelas ruas. A partir dessas experiências 

subjetivas, elaboramos proposições sobre estas experiências, estas proposições são as próprias 

crenças.  

Crenças para serem crenças precisam ser declaradas, o indivíduo tem que formular 

uma proposição. A proposição é o produto final de um processo de formação e 

armazenamento mais complexo, que ocorreu anteriormente ou no próprio momento da 

declaração. Uma proposição enunciada como expressão de uma crença é um julgamento. 

O indivíduo pode  fazer um julgamento, como resultado da sua crença, em relação a 

determinado objeto, mas novas informações estão sempre chegando  acerca daquele  objeto; 

alguns conceitos e conhecimentos são utilizados, e outros que  então armazenados podem ser 

recuperados e a eles adicionados, e essas novas informações podem até mesmo ajudar a 

substituir o julgamento anterior. 

É importante observar se uma mudança de julgamento representa efetivamente 

uma mudança de crenças. Um indivíduo pode aparecer com uma declaração ou um 

julgamento diferente do que tinha anteriormente, podendo sugerir uma mudança de crenças, 

mas essa declaração pode ser apenas a aquisição e armazenamento de diferentes 

subconjuntos de conhecimento, adquiridos previamente e que não representam uma mudança 

(ALBARACÍN; WYER, 2005). 

Crenças são probabilidades subjetivas ou estimativas de certezas sobre algum objeto 

(ALBARACÍN; WYER, 2005), e podem representar um conhecimento ou ser parte dele, até 

sobre algo que não sabemos muito a respeito, é passível de julgamento, assim como a relação 
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entre os elementos desse mundo que nos cerca. O indivíduo precisa maximizar a sua 

existência, torná-la a mais aprazível e produtiva possível; para isso ele constrói um conjunto 

de crenças sobre o mundo, por exemplo, as de que as pessoas são boas e justas e tem as 

melhores expectativas possíveis sobre o mundo. Ele precisa predizer a ocorrência dos eventos, 

atendendo a duas demandas: de continuar vendo o mundo sob um olhar favorável, assim com 

de uma forma acurada. Esta é uma tarefa difícil, mas o indivíduo persiste, procurando 

congruência nas origens e nas consequências dos eventos, embora a acurácia na procura de 

informações relevantes seja limitada. 

As crenças não podem ser entendidas isoladamente, elas fazem parte de um sistema. 

Uma das formas de entendimento sobre como as crenças se organizam é a partir da ideia do 

quanto são importantes para a estabilidade e consistência do sistema (ROKEACH, 1981; 

VILELA, 2005). As crenças centrais são as mais importantes, elas oferecem estabilidade e 

ajudam a determinar a consistência do sistema de crenças, não exigindo do indivíduo que a 

toda hora ele necessite reorganizar as suas crenças, o que teria repercussões na forma como 

ele se vê e na sua autoestima, além do enorme esforço cognitivo que uma reorganização 

constante significaria. As crenças mais centrais têm mais influência sobre as periféricas do 

que ao contrário. Esse grau de influência ajuda a explicar também a importância, isto é, 

quanto mais central, mais ligações e influências uma crença terá sobre as outras (ROKEACH, 

1981). 

As crenças podem ser classificadas também quanto ao conteúdo. O quanto elas têm 

um conteúdo mais empírico, e que podem ser explicadas através de uma lógica formal 

(crenças normais) ou aquelas que seguem uma lógica mais psicológica. Nas crenças normais, 

o indivíduo é confrontado com um conjunto de evidências lógicas, e usa esse conjunto de 

informações para construir as suas crenças. Mas existem as crenças que não são baseadas, ou 

até contradizem o conhecimento estabelecido, e seguem uma lógica mais psicológica 

(VILELA, 2005), a dimensão psicológica é mais importante do que a lógica, quando se fala 

em crenças (BEM, 1973). São crenças mais subjetivas, como as crenças primitivas de 

consenso zero e as crenças inconsequentes. 

 As crenças primitivas de consenso zero são aquelas apoiadas numa fé no objeto, como 

por exemplo, acreditar em Deus, enquanto as crenças inconsequentes parecem mais 

arbitrárias, como aquelas em relação às preferencias pessoais (ROKEACH, 1981), como 

gostar da cor azul. Em ambos os tipos de crenças, não há necessidade de um consenso para 

que elas se estabeleçam, elas não são passiveis de controvérsias, e são aprendidas pela 
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experiência direta, sem necessidade de sustentação lógica. É importante salientar, no entanto, 

que as crenças primitivas de consenso zero (acreditar em Deus) são muito mais importantes 

para o sistema, do que as crenças inconsequentes (acreditar que azul é uma cor bonita), mas 

todos os dois tipos de crenças podem ter a mesma força de resistência à mudança. 

O papel de sobrevivência das crenças é fundamental  no sentido da estabilidade e 

coerência que elas estabelecem para o indivíduo, em relação à sua identidade e na 

identificação com o seu grupo de pertença. Não há uma submissão do indivíduo ao grupo e 

nem do grupo ao indivíduo no compartilhamento das crenças, eles exercem uma influência 

recíproca, principalmente na forma como o membro vê o seu grupo de pertença, às vezes 

confundindo-se as crenças individuais com as grupais. A relação entre as crenças centrais do 

indivíduo e as crenças compartilhadas do seu grupo tem o poder de ajudar a desencadear 

conflitos intergrupais. As crenças levam à estereotipização, fazendo o sujeito interpretar além 

da informação disponível e conduzindo-o na direção do conflito (EIDELSON, 2003). 

 

2.2 PRIMEIRAS CRENÇAS  

 

As crenças se formam na infância, principalmente através do contato direto com o 

objeto, e são reforçadas por um consenso social. As principais figuras responsáveis pelo 

estabelecimento desse consenso são as figuras parentais. O contato direto com o objeto, fruto 

da credibilidade na própria experiência sensorial, e a confiança na autoridade parental têm a 

mesma força para a formação das crenças, para a criança, por isso ela não pode duvidar 

daqueles em quem ela deposita toda sua confiança sobre quem ela é (BEM, 1973; 

ROKEACH, 1981). Essas são crenças primitivas e elas são fundamentais, pois elas definem o 

mundo, dando à criança uma consistência em relação aos objetos das crenças, mesmo na 

ausência desses objetos, e isso é expandido para as crenças em relação a sua identidade 

(ROKEACH,1981).  

As crenças primitivas não são exclusivas das crianças, elas também estão presentes 

nos adultos, com a diferença que, para eles, as crenças não são apenas baseadas nas 

informações sensoriais, como também na fé, como as crenças religiosas e filosóficas, que na 

condição de crenças primitivas ocupam uma posição central e podem derivar de outras 

(BEM,1973). 

Com o desenvolvimento da criança, essas crenças se expandem, novas crenças vão se 

juntar a elas, agora a partir de novas referências, não só mais das figuras parentais, mas 
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também de outras figuras de autoridade, ou pessoas de referência, como professores, amigos 

etc. E ela percebe que esses novos sujeitos sociais não só a ajudaram a expandir as suas 

crenças, como também, eles passam a compartilhar as mesmas crenças que ela, a criança, têm 

(ROKEACH, 1981). 

As crenças construídas a partir da autoridade podem variar quanto à identificação com 

a autoridade, assim como na confiança que ela tem no quanto a autoridade deve saber. Mais 

tarde as crenças se ampliam baseadas agora nas instituições e ideologias. São as chamadas 

crenças derivadas e mais passíveis de mudança frente a evidências contraditórias 

(ROKEACH, 1981). 

Ter uma crença ou várias crenças definidas acerca  de todos os objetos do mundo é 

impossível, muitas vezes, ao se deparar com um objeto desconhecido, o indivíduo se baseia 

em uma estimativa sobre o objeto, a partir de algumas pistas do seu conhecimento prévio que 

pareça relevante, para a formação de uma proposição sobre aquele objeto.  

As crenças podem ser construídas a partir de informações oferecidas por uma via não 

verbal, através da experiência direta, por uma imagem ou mesmo pela via olfativa. Na 

experiência pela primeira vez de uma festa de rua como o carnaval, um elemento mais 

marcante para o indivíduo pode estar presente; o cheiro de uma comida, por exemplo; essa é 

uma informação que em algum momento será decodificada verbalmente. Nesse esforço 

cognitivo de decodificação daquela sensação olfativa em imagem, e posteriormente em algum 

momento em palavras, poderá haver a adição ou a perda de informações. Essa é uma das 

razões pela qual manter a acurácia das informações é tão difícil.     

As crenças são constituídas de signos linguísticos e esses são utilizados para orientar 

as ações; elas se nutrem da nossa capacidade de produzir e utilizar esses símbolos (GILBERT, 

1991; KRÜGER, 2011). Como elementos de um sistema de proposições sobre a realidade, as 

crenças devem ser reafirmadas pelo menos por uma pessoa, e passar do plano subjetivo ao 

objetivo a partir da sua declaração ostensiva (PEREIRA, 2005). As crenças são declaradas, e 

então compartilhadas e construídas socialmente, e seus significados se estabelecem mediante 

negociação ou imposição (BAR–TAL, 2000). Uma vez estabelecidas, as crenças, servem 

como um roteiro de conduta, buscando seletivamente estímulos que se inter-relacionem com 

elas (KRÜGER, 2011). 

Concluímos que vários processos estão envolvidos na formação e manutenção das 

crenças. Até o seu o estabelecimento, é preciso processar informações, e nesse caminho vários 
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recursos estão envolvidos. Na próxima sessão iremos discutir os conceitos relacionados aos 

processos envolvidos na formação das crenças. 

 

2.3 PROCESSOS ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO DAS CRENÇAS 

 

A tarefa de processamento de informações é árdua e, como todo processamento, pode 

conter falhas, como a saída do produto antes do processamento (output prematuro), devido à 

exaustão do sistema ou à troca dos canais de saída das informações por saturação. O fato é 

que processar implica trabalho cognitivo, portanto, acreditar numa afirmação é menos 

trabalhoso do que negá-la. Duvidar exige mais do que crer; inicialmente, consideramos as 

proposições como verdadeiras, e só depois as questionamos. Usar as palavras para negar uma 

proposição é uma das habilidades mais complexas, e só é adquirida num período mais tardio 

da infância. “A dúvida é a última a emergir e é a primeira a desaparecer” (GILBERT, 1991). 

Três ações estão presentes no processamento de informações: perceber, inferir e 

julgar.  O estímulo oferece a informação, para ser interpretada pela percepção, por exemplo, 

na festa de rua que o indivíduo participou, havia um cheiro especial de uma comida em toda 

parte e a partir daí ele infere que aquela é uma comida típica daquela festa; a expressão 

manifesta de uma inferência pode ser uma expressão verbal, que resulte numa proposição: 

“essa comida típica da festa é muito boa”, aqui há um julgamento, uma qualificação ao longo 

de uma escala, e que pode interferir em decisões futuras de comer ou não ou recomendar ou 

não as outras pessoas a comida que seria típica daquela festa. Em suma, as crenças resultam 

em julgamentos, que foram influenciados pelas estimativas de que uma inferência é correta, e 

essas estimativas influenciadas pelas percepções (ALBARACÍN; WYNER  2005).  

Outros processos estão envolvidos na aquisição e manutenção das crenças, como 

memorizar, sentir emoções e estar motivado. A memória exerce um papel muito importante 

na formação das crenças. O conhecimento armazenado e que está a serviço das crenças vai 

sempre ser acessado de uma forma que represente, para o indivíduo, um menor esforço e mais 

significado. O quão rápida e recentemente uma informação foi acessada, assim como as 

associações e esquemas que facilitem o acesso às informações, é o que importa para a 

cognição. A cognição precisa, o mais rápido e eficientemente possível, oferecer uma resposta 

na presença do objeto. O indivíduo ao acessar a informação confia na sua validade, e caso não 

tenha essa confiança vai procurar critérios para validar a informação; nesse processo, ele 
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ainda não usará tudo que tem disponível na sua memória, sobre o objeto, mas sim o 

mais acessível. 

Àquelas crenças pré-existentes se juntam outras que guardam algum tipo de coerência 

com as anteriores, num trabalho cognitivo que envolve três passos básicos: representar aquela 

nova ideia através de símbolos, em seguida dar significado e, finalmente, criar novas relações 

entre as ideias. Cria-se assim uma comunicação entre as crenças mais antigas e as novas, 

enriquecendo o arsenal de crenças do sistema. (KRÜGER, 2011).  

As crenças estão organizadas em unidades de conhecimento, segundo a teoria de 

traços independentes de Hintsman (1986), a experiência é armazenada na memória sob a 

forma de pistas independentes, cada uma com as suas características. Na necessidade da 

expressão de uma crença, sobre um objeto, as unidades de conhecimento que serão 

recuperadas são as que guardam maior relação com a natureza do objeto, o que ativa as 

características das unidades, que melhor representam aquele conteúdo. No caso de duas 

unidades, aparecerem frequentemente associadas, a tendência é que ativação de uma estimule 

a ativação da outra, já que elas são pensadas frequentemente de forma combinada.  

Há informações que são espontaneamente adicionadas ao sistema de crenças, sem que 

os indivíduos se deem conta.  O indivíduo pode compreender uma informação, e adicionar 

implicitamente, no processo da compreensão, outras informações, sem muito aprofundamento 

por parte dele. Num momento posterior, quando ele expressa sua crença acerca de um objeto, 

tomando como base a informação original, ele pode acrescentar aquelas informações 

adicionadas implicitamente, como verdadeiras e significativas, como se elas tivessem feito 

parte explicitamente da informação original. 

Em relação à memória, as informações armazenadas também parecem respeitar uma 

sequência temporal de acesso. Não só as informações usadas mais frequentemente, mas 

também as mais recentemente acessadas, têm maior probabilidade de serem utilizadas de 

novo, isso não invalida aquelas adquiridas anteriormente, pois elas influenciaram a formação 

das seguintes, mas são as últimas informações acessadas, que parecem ter uma maior 

probabilidade de ocorrência. 

Quanto mais frequentemente o indivíduo se depara com uma determinada experiência, 

mais frequentemente também as características das unidades de conhecimento relacionadas a 

essa experiência serão recuperadas. As características de uma unidade de 

conhecimento podem posteriormente ser somadas a novas unidades, com características 
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próprias, enriquecendo assim o arsenal de unidades, essa novas unidades podem ser 

recuperadas, independentes das outras que as geraram. 

Há uma grande quantidade de informações que nos chegam e nesse processo muitas 

serão perdidas. No entanto algumas passam por um processo de análise lógica mais 

cuidadosa: do quanto ela é mais central para o indivíduo, o quanto a fonte (a autoridade que 

transmitiu a ideia) daquela informação é fidedigna e se ela tem uma valência mais positiva 

que negativa. A intensidade da relação de uma nova informação com as crenças menos 

periféricas e também com as mais centrais define o grau de consistência daquela crença no 

sistema. 

Quanto às emoções, elas podem influenciar na formação das crenças. A emoção que se 

experimenta, ao se pensar sobre um determinado evento, pode influenciar no julgamento da 

probabilidade daquele evento ocorrer, principalmente se for um evento negativo. Quando o 

indivíduo pensa sobre uma experiência ele pode usar os sentimentos que emergiram, naquele 

momento, como referência para seu julgamento (ALBARACÍN; WYER, 2005). Isso fica 

claro quando se, por algum motivo, ele não pode absorver a mensagem passada para ele na 

sua íntegra, ele vai usar as emoções eliciadas no momento daquela experiência, para explicar 

a sua crença, usando-as como base para o seu julgamento. 

Em suma, ao termos uma emoção negativa ou positiva acerca de uma experiência, as 

cognições envolvidas nessas reações subjetivas podem servir de informação sobre aquele fato, 

e serem acessadas e retomadas para fazermos um julgamento. A avaliação sobre um objeto 

pode, portanto, ser às vezes baseada mais nos afetos e emoções do que nas crenças 

(ALBARACÍN; WYER, 2005).  As emoções relacionadas àquela experiência passam a fazer 

parte do acervo de conhecimentos à disposição do indivíduo. 

Além das emoções, a motivação é muito importante no processo de formação e 

manutenção das crenças.  As crenças têm o papel de equilibrar a existência, somos crédulos 

porque precisamos ter a nos mesmos e o mundo a nossa volta sob algum controle e que nos 

possibilite viver uma vida plena. Para isso precisamos estar munidos com as  informações 

necessárias, e que sejam as menos ambíguas e imprecisas possíveis. Essa é a motivação 

principal para crermos (ALBARACÍN; WYER, 2005), precisamos acreditar que as nossas 

percepções sobre nós mesmos, e sobre a realidade, são verdadeiras, de modo que possamos 

prever os acontecimentos e que sejamos capazes de fazê-lo e, ao mesmo tempo, evitar 

o sofrimento. Precisamos crer que as condições necessárias para que tudo isso ocorra estejam 

presentes.  
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A motivação gerada pela necessidade que temos de algum controle sobre a vida, e que 

nos possibilite vivê-la plenamente, é uma das principais razões para resistência a mudança de 

crenças. A mudança ou a adoção de novas crenças podem significar uma adaptação, que 

exigiria muito esforço cognitivo, pois teríamos que lidar a todo o momento com a organização 

de novas informações. As implicações negativas podem ser grandes demais, como uma 

desorganização do sistema de crenças. Para evitar isso, o indivíduo contra-argumenta, 

questiona a fonte da informação, generaliza, reforça sua opinião, usando uma série de 

procedimentos, que visam proteger o seu sistema de crenças, evitando qualquer situação 

disruptiva.  

 

2.4 MUDANÇA DE CRENÇAS  

 

Os estudos sobre crença têm demonstrado que a lógica não é o principal instrumento 

utilizado, para se adotar uma crença. Segundo Lester (2000), o pensamento critico é uma 

forma de funcionamento mental rara na espécie humana.  A força da sensação de controle que 

a adoção de uma crença tem, faz com que resistamos às mais fortes evidências, mesmo que 

essas signifiquem algum tipo de ameaça, ou até mesmo uma evidência vinda de uma fonte de 

muita credibilidade. Aquilo que poderia ajudar a mudar uma crença pode não só não mudá-la, 

mas ainda ser usada em favor do seu fortalecimento. Quanto mais central para o sistema, mais 

as crenças têm uma consistência, que as tornam menos passíveis de discussão e de mudança. 

A possibilidade de alguém resistir a aceitar uma ideia falsa depende de alguns pré-

requisitos básicos: primeiro de sua habilidade lógica de entender uma informação e segundo 

ter acesso à informação correta, que sirva de comparação para análise, na qual se encontre 

algum grau de coerência. Uma ideia tomada como verdade vai produzir a aceitação de outras 

afirmações relacionadas a ela. A pessoa tem que ser capaz do trabalho cognitivo de comparar 

velhas e novas crenças e estar motivado para executar essa análise (GILBERT, 1993). É 

preciso que haja uma prontidão cognitiva, condição necessária para a uma mudança de 

crenças.     

Ter simplesmente uma posição de ceticismo, diante de toda informação que nos chega, 

procurando analisar cada aspecto do que foi exposto, e submetendo-os a um 

processamento mais rigoroso, não é um processo fácil, e algumas vezes impossível, porque 

depende daquelas condições ideais que nem sempre estão sob o nosso controle (GILBERT, 

1990). 
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Parece não haver diferença significativa, no grau de hesitação do sujeito sobre o quão 

falsa é uma informação, tendo ela sido passada de forma completa ou incompleta. Ao receber 

uma informação incompleta, experimentalmente, o processamento daquela informação 

interrompida não impede de tomar aquela informação como verdadeira. A interrupção não 

aumentou o grau de incerteza do sujeito, sobre se aquela informação é verdadeira ou falsa. Ele 

não hesitou em errar (GILBERT, 1990). 

Os estudos de Schommer (1994) sobre a força das crenças  baseadas no conhecimento 

científico demonstrou que os que acolhem uma visão mais elaborada do conhecimento 

cientifico acreditam que, no âmbito da ciência, há lugar para as incertezas e mudanças sobre o 

que se sabia anteriormente; a cada nova descoberta, o conhecimento científico é passível de 

questionamento. Aqueles com uma visão mais ingênua do conhecimento tendem a aceitar a 

maioria das proposições vindas do conhecimento cientifico e as tomam como verdade, 

atribuindo a ele um grau muito pequeno de incerteza.  

De acordo com Schommer, o grau de confiança num determinado conhecimento 

científico depende não só do conhecimento avaliado, mas também de quem o avalia. A crença 

na certeza do conhecimento científico é uma distorção do objeto, mesmo que uma informação 

seja incerta ou até contraditória, o indivíduo que a avalia vai estar em concordância com a 

informação, de modo que ela o ajude a reforçar sua crença (KARDASH & SCHOLES, 1996). 

Temos a tendência de buscar confirmações para as nossas crenças, e o esforço de 

testagem mesmo nas proposições afirmadas por outros, e que não correspondam 

necessariamente a nossas proposições, são tomadas mais facilmente como verdadeiras do 

que como falsas (GILBERT, 1991).  Sob o ponto de vista dessas influências sociais parece 

que o contato pessoal direto tem um poder muito mais persuasivo na manutenção ou mudança 

das nossas crenças e atitudes, do que os meios de comunicação de massa, por exemplo (BEM, 

1973).  

As crenças nos dão informações sobre o que é mais funcional, oferecendo articulações, 

razões e significados sobre o mundo, mesmo que esse seja tomado muitas vezes por 

evidências contraditórias. Por isso, mesmo que uma informação nos pareça contraditória, tola 

ou irracional, a primeira opção do nosso sistema cognitivo é optar pelo que é familiar, o que 

está a disposição e signifique uma evitação de conflito, pane do sistema, o que poderia 

provocar uma ameaça à sobrevivência. É essa capacidade de resistir que faz das crenças um 

instrumento de sobrevivência. Todas as crenças do sistema são importantes, mesmo crenças 

menos centrais ou aparentemente mais inconsequentes também tem valor de sobrevivência. 
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(BEM, 1973; LESTER, 2000). As evidências podem até contradizer as crenças desde que seja 

preservada a consistência do sistema.  

Algumas crenças podem ser contraditórias ou inconsistentes, mas ao ser chamado a 

atenção para essa contradição, o indivíduo as revisa e poderá mudá-las, para torná-las mais 

consistentes, ajustando-as, as suas conclusões mais do que os seus antecedentes, isto é, o 

conhecimento que originou aquelas crenças. Essa busca para diminuir a inconsistência, na 

tentativa de aumentar a coerência, vai também ter um efeito sobre a possibilidade de mudança 

dessas crenças no futuro, pois depois desse trabalho cognitivo as crenças de alguma forma já 

foram postas a prova, e agora elas, sendo mais coerentes, se fortalecem e apresentam maior 

resistência à mudança. 

  De qualquer forma o indivíduo tem uma tendência a refutar as inconsistências, isto é, 

se ele percebe que há, em algum momento, incoerência na sua crença, ao ser chamado 

atenção, isso pode aumentar a sua situação de vigília em relação a futuros ataques às 

consistências, e à medida que ele confirma ou reitera as suas crenças, maior será a sua 

resistência em mudá-las. (ALBARACÍN; WYER, 2005). 

  A resistência à mudança segue um caminho de economia cognitiva, no qual, por 

exemplo, se uma experiência ou um conjunto de experiências explicam todas, menos uma 

proposição, num conjunto de outras proposições, a explicação dessa última é inferida como 

sendo verdadeira; é o principio da complementação, que visa dar um acabamento à crença. 

Quanto à fonte de informação, como elemento capaz de suscitar a mudança, pode-se 

supor que quanto mais persuasiva a fonte da informação, mais se aceita a mensagem. A 

informação é checada, o indivíduo procura características que se relacionem com as suas 

próprias informações e avalia suas implicações, que devem ser favoráveis, para manutenção 

do sistema de crenças (ALBARRACIN; WYER, 2001). Em suma, mudar as crenças é uma 

tarefa difícil.  

Se  ter uma crença é uma questão de sobrevivência, é uma maneira de fazer previsões 

acerca do mundo, que temos que enfrentar, então essa necessidade se torna mandatória a cada 

nova situação, com a qual temos que nos deparar. A confrontação com uma cultura 

completamente diferente da nossa, pode então se apresentar como um campo fértil para 

expressão de todo tipo de crenças, que nos localize, e nos insira dentro de um mundo ao qual 

não conhecemos, um mundo ameaçador, sobre o qual não sabemos o perigo. Se cremos 

naquilo que nos seja mais funcional, naquilo que nos dê mais prazer, ou nos faça ter a 

sensação de controle sobre o ambiente (VILELA, 2005), então estar num país estrangeiro faz 
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com que o visitante tenha que se adaptar, em um período de tempo mais curto possível, onde 

ele terá que lançar mão de todo tipo de informação prévia, que tenha acerca daquele universo, 

para lhe dar uma certa sensação de controle. 

Sendo assim, o presente estudo sobre crenças dentro desse universo intercultural se 

torna mais profundo e mais rico, tendo em vista suas necessidades em particular e a forma e a 

intensidade pela qual as crenças vão emergir.  

O conjunto de experiências, com as quais o estrangeiro estará envolvido, e mais a 

motivação, podem influenciar o indivíduo, no sentido de estabelecer alguma mudança nas 

suas crenças. São muitas as crenças que os estrangeiros trazem sobre o Brasil, a maioria 

relacionada aos símbolos de prazer, como uma natureza diversa e uma cultura rica, expressão 

de descontração e bem estar. 

No que diz respeito aos brasileiros, pode-se dizer que, em relação a sua própria 

identidade, há um sentido compartilhado de ser brasileiro (PEREIRA, 2001), talvez seja pela 

crença otimista de que Deus é brasileiro, seja pela língua compartilhada, ou pela ideia de que 

se trata de um povo pacifico e que, apesar das suas dimensões, o Brasil é coeso, independente 

das suas diferenças regionais. Essa unidade também é vista, por diferentes razões, pelo 

estrangeiro, quando ele fala de Brasil, ele o vê como uma unidade e não como um país 

continental, com grandes diferenças regionais. Essa coesão é representada por símbolos, como 

o futebol, o carnaval e uma natureza exuberante. 

  Além das crenças relacionadas mais especificamente aos símbolos mais comumente 

representativos do Brasil: futebol, Carnaval, praia, há aqueles especificamente relacionados 

aos brasileiros. Quais atributos e características vêm à mente do estrangeiro, quando ele pensa 

no grupo brasileiros?  

O brasileiro é de certa forma coisificado, ele é em si já uma atração para o estrangeiro, 

tão atrativo como as praias, o futebol e o carnaval. Não é raro escutar dos visitantes a ideia de 

que uma das melhores coisas do Brasil são os brasileiros, hospitaleiros e receptivos, 

estereótipos mais comuns relacionados aos brasileiros. Discutiremos a seguir mais sobre os 

estereótipos, conceito, formação e características.  

 

2.5 ESTEREÓTIPOS 

 

O indivíduo ao expressar estereótipos têm uma tendência a desconsiderar informações. 

Estereótipos são crenças sobre os grupos. Quem julga um indivíduo como pertencente a um 
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determinado grupo, se baseia muitas vezes em apenas poucos atributos, que se acredita que 

sejam próprios daquele agrupamento social. Ele infere que o indivíduo é pertencente àquele 

grupo, por ter aquele atributo próprio do grupo; essa inferência tem a capacidade de se 

manter, independente de qualquer informação extra disponível. 

Muitas das atribuições dadas aos outros respondem não só à lei da economia cognitiva, 

mas também a uma demanda social, que ajuda a reforçar um sentimento de pertencimento ao 

seu próprio grupo, a manutenção do status social e a autoestima.  

Estereótipo é “uma crença exagerada associada a uma categoria”, é uma tentativa de 

justificar o nosso comportamento em relação àquela categoria (ALLPORT, 1954), são 

qualidades percebidas e associadas a determinados grupos ou categorias de pessoas 

(SCHNEIDER, 2004). Estereótipos podem de uma forma mais abrangente ser definidos como 

“crenças socialmente compartilhadas a respeito de determinados entes, em geral membros de 

uma categoria social, que tem por referentes suposições sobre a homogeneidade grupal e 

sobre os padrões de comportamento comuns adotados pelos membros do grupo, cujos 

fundamentos são encontrados nas teorias implícitas a respeito dos fatores que determinam os 

padrões de conduta dos indivíduos” (PEREIRA et al., 2010). Julgar baseado em estereótipos é 

pensar que há características homogêneas e deterministas acerca de uma categoria. 

 

2.5.1 Primeiros estereótipos  

 

Ainda criança, o ser humano já dá os seus primeiros passos para o processo de 

esterotipização, começando por categorizar, primeiro por gênero, depois raça, idade, ocupação 

e só na meia infância para categorias mais abstratas, como religião e nacionalidade. 

Estereotipar por nacionalidade é uma etapa mais elaborada onde um conjunto de funções 

cognitivas já se encontram amadurecidas o suficiente para agrupar atributos mais complexos. 

Em termos de conteúdo, o estudo de como um povo é visto, com as suas 

características culturais e biológicas, sempre despertou a curiosidade dos estudiosos acerca 

dos estereótipos. Os primeiros estudos empíricos sobre estereótipos foram feitos por Katz e 

Barly na década de 1930 e foram justamente com grupos por nacionalidade (SCHNEIDER, 

2004). 

Categorizar é uma primeira parte da esterotipização, a partir daí, o indivíduo aplica um 

julgamento a esse grupo categorizado, ele  vai estereotipar,  descrevendo aquele grupo, como 

possuidor de um conjunto de atributos e traços. A capacidade de inferir traços de 
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personalidade, a partir de comportamentos observáveis, ocorrerá em torno dos sete anos de 

idade. São essas inferências que vão dar suporte para a generalização. 

Os estereótipos influenciam o julgamento e comportamento em relação a nós mesmos 

e ao outro, criando favoritismos, excluindo e incluindo as pessoas, que nos são mais uteis para 

nossa sobrevivência, ou com as quais temos alguma conexão afetiva. Ao procurar entender os 

estereótipos, se pode saber mais sobre sua origem, e sua relação com a necessidade que cada 

pessoa tem de identificar a si com o seu grupo de pertencimento, e ao outro, como pertencente 

à outra categoria (STANGOR, 2009).  

Não é só a partir de comportamentos observáveis, no entanto, que os estereótipos são 

formados. Infelizmente, além da imprecisão do julgamento dessas observações, outros fatores 

contribuem para aprofundar ou até criar e recriar estereótipos. Agentes como pais, 

professores, pares, mídia têm um papel importante na aprendizagem social dos estereótipos, 

assim como nas crenças. 

Os agentes sociais influenciam fortemente na formação de ideias, que tanto pela via 

afetiva como social vão confirmar os estereótipos sobre aquele grupo externo, para o 

indivíduo. Isso vai ajudá-lo a ver o seu grupo como mais positivo, reiterando o status do seu 

próprio grupo e aumentando a diferenciação entre os grupos. 

O indivíduo na formação de impressão, e no uso de estratégias cognitivas para a 

apreensão da realidade social, procura pistas que o ajudem a fazer aquela realidade ter sentido 

para ele. As pistas podem fornecer explicações pouco formais, indutivas e pouco consistentes 

e não ter nenhuma relação com as teorias científicas (ESTRADA; OYARZÚN; YZERBYT, 

2008). O indivíduo cria teorias, que o ajudam a definir um conjunto de crenças, que 

determinam como são as pessoas, a natureza humana e os processos sociais. Essas teorias 

ajudam a simplificar a realidade. 

As teorias que levam à expressão dos estereótipos podem ser sobre a personalidade, a 

natureza humana e as que fazem referência à origem dos grupos. A teoria que toma como base 

a personalidade se referencia no conhecimento que temos sobre alguém, e na forma como 

utilizamos esse conhecimento, para fazermos inferências sobre a sua personalidade, por 

exemplo, os brasileiros por serem alegres e extrovertidos sabem aproveitar melhor a vida, 

mais do que os europeus que são mais frios. 

Todas as teorias sobre a bondade, a maldade e a raça humana, por exemplo, fazem 

parte das teorias ingênuas sobre a natureza humana. Dweck e colaboradores (1995) 

propuseram um modelo que explica em quais aspectos da natureza humana as pessoas 
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concentram as suas teorias ingênuas: a inteligência, o caráter moral, a personalidade e a 

concepção de mundo. Elas se aplicam de duas formas: entitativa ou incrementalista, a 

primeira mais parcial e estabelecendo diagnósticos a partir de inferências, tende a ver o outro 

com características mais fixas, e menos maleáveis e, a segunda, menos parcial, leva em conta 

fatores situacionais. Ora o indivíduo pode se valer de uma ou de outra no seu esforço 

explicativo sobre o outro. Deck e colaboradores com seu estudo supracitado provaram 

que aqueles com maior tendência entitativa recorrem mais aos estereótipos. 

 

2.5.2 Consequências da esterotipização 

 

Os estereótipos seriam necessariamente algo negativo? Uma das discussões centrais 

em relação à expressão dos estereótipos diz respeito às suas consequências, o que resulta de 

um julgamento enviesado, e nessa análise não há como distanciar o estudo dos estereótipos 

das questões relacionadas ao preconceito e discriminação. Preconceito refere-se aos 

sentimentos que temos em relação aos outros, quando vemos alguém como participante de um 

grupo e isso nos suscita ideias e emoções, que são baseadas em atributos, que julgamos que 

elas possuem. O resultado desse julgamento aparece de forma prática no comportamento, 

através da discriminação. Tanto o preconceito, quanto a discriminação são baseados no uso 

injustificado de informações sobre as categorias, para fazer julgamento sobre as outras 

pessoas (SCHNEIDER, 2009).  

Às vezes os vieses são moderados, mas vieses moderados são complexos (FISKE, 

2002), dando vazão, inclusive, a um tipo de expressão de crenças e estereótipos ambivalentes, 

pois ao mesmo tempo em que, por exemplo, um estrangeiro critica a pouca capacidade de 

organização do brasileiro, ele também marca esse comportamento como expressão da 

espontaneidade. 

O indivíduo precisa estar motivado para não estereotipar. A motivação pode estar 

relacionada às normas sociais, ou ao forte desejo do indivíduo de controlar a expressão de 

estereótipos e por consequência seu preconceito e, ao mesmo tempo, ser coerente com os seus 

valores. Quando essa motivação se torna dominante, o controle do preconceito fica mais 

internalizado. 

Pode-se inferir que os estudantes que se lançam à experiência de intercâmbio em outro 

país, principalmente o participante do presente estudo, que vem pesquisar em 

comunidades carentes, sejam indivíduos com menor preconceito, o que os levariam a ter um 
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olhar mais diferenciado, a partir do qual os brasileiros passam a ser vistos de forma menos 

homogênea. Eles devem ser também altamente motivados, o que pode refletir-se no grau de 

interação que eles têm dentro da comunidade a ser pesquisada. Por tudo isso, eles tenham 

provavelmente uma menor tendência a expressar estereótipos. 

Os brasileiros contraestereotípicos, com os quais esse estudante têm contato nas suas 

pesquisas nas comunidades, já oferecem uma mudança de perspectiva. O tipo de interação 

interpessoal mais colaborativa, e a exposição a esses contraestereótipos podem 

representar estratégias eficientes no sentido de controlar respostas estereotipadas. 

Quando se fala na expressão de estereótipos, tem que ser levar em conta também as 

diferenças individuais, alguns indivíduos têm maior tendência a expressar estereótipos que 

outros, alguns traços dão pistas dessa tendência, por exemplo, indivíduos com necessidade de 

closura, isto é, o desejo de dar uma resposta definitiva a uma questão, evitando a incerteza, a 

confusão e a ambiguidade (KRUGLANSKI, 1989). Indivíduos com essa necessidade de 

fechamento, ao darem uma resposta definitiva a uma determinada questão, podem 

desconsiderar informações, e, para se livrarem do conflito, se amparam em noções 

preconcebidas e nos estereótipos. 

Nos indivíduos com alta necessidade de closura, a possibilidade de analisar as 

evidências, antes de emitir uma ideia, é menor, eles geram menos hipóteses e têm confiança 

nas suas respostas. Eles buscam menos informações, para definir o seu julgamento sobre o 

outro, ampliando a possibilidade de utilização de estereótipos. O estereótipo vai então servir 

de base de julgamento. 

Para medir essa tendência, Kruglanski (1994) desenvolveu a escala de necessidade de 

closura, que ajuda a identificar as gradações entre dois extremos de comportamento: daqueles 

indivíduos que buscam o fechamento de questões, isto é, eles sempre vão preferir a resposta 

definitiva, independente da situação, num extremo; e no outro extremo, há aqueles indivíduos, 

que resistem de toda forma a tomar decisões, mesmo nos ambientes mais seguros. 

A utilização dessa escala serve para identificar uma tendência maior ou menor na 

utilização de estereótipos, por parte do indivíduo, ampliando a discussão sobre a influência de 

fatores individuais para a expressão dos estereótipos. 

Em suma, nos apegamos às ideias, emoções e experiências que dão origem ao nosso 

sistema de crenças, e expressamos essas crenças e estereótipos, desde criança, como uma 

estratégia de sobrevivência. A cada nova informação que nos chegam sobre os objetos no 

mundo, nossa cognição tem que trabalhar, no sentido de validar ou não essa nova ideia. Uma 
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vez validada, ela passa a fazer parte desse sistema, e pode, a depender de uma série de fatores 

- motivação, fidedignidade da fonte de informação e o impacto da própria experiência para o 

indivíduo - ajudar a mudar suas crenças. 

A principal hipótese do presente estudo é que as características de estudantes e 

pesquisadores intercambistas – com uma visão de mundo mais ampla, assim como as suas 

experiências nessas comunidades e instituições carentes - tenham algum impacto, no sentido 

de ajudar a mudar as suas crenças anteriores. 
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APÍTULO 3                                          

                                                                                     Delimitação do Objeto de Estudo 

 

Quando se pergunta a um estrangeiro uma palavra que resuma o que ele pensa sobre o 

brasileiro, a palavra alegre é a mais frequente, ou qualquer palavra similar que faça referência 

à ideia de alegria ou de receptividade. Mas ao se perguntar por que o brasileiro é assim, a 

maioria dos visitantes diz que é porque “ele vive sorrindo” ou porque esse é “o jeito do 

brasileiro”. Esse “jeito”, esse discurso vago, tem por trás uma ideia, de que ele é 

simplesmente assim ou seria uma característica própria do brasileiro ser assim. Ao chegar ao 

Brasil e encontrar alguns brasileiros sorridentes, o objeto se encaixa automaticamente com a 

crença estabelecida e a proposição ouvida e reproduzida, sobre o jeito do brasileiro, se 

reafirma.  

Se ter uma crença é uma questão de sobrevivência, uma maneira de fazer previsões 

acerca do mundo que temos que enfrentar, então essa necessidade se torna mandatória a cada 

nova situação, com a qual temos que nos deparar, a confrontação com uma cultura 

completamente diferente da nossa é um exemplo dessa nova situação, onde as crenças têm o 

papel de nos localizar e nos inserir dentro de um mundo novo. Cremos naquilo que nos é mais 

funcional e nos dê a sensação de controle sobre o ambiente (VILELA, 2005).  

 

3.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

 

O presente trabalho aproveita a presença desse novo visitante que também é jovem e 

escolarizado, que já traz o seu próprio sistema de crenças, sobre o Brasil e os brasileiros, que 

vem ao país com um objetivo diferente do turista comum. Com esse recorte, se pretende 

aprofundar o estudo das crenças desses estrangeiros e procurar identificar em que medida elas 

podem mudar, a partir de uma experiência de imersão, dessa natureza.  

 

O jovem estudante que é também pesquisador, e que vem para essa experiência de 

intercâmbio no país, é diferente de uma turista comum. Com o objetivo de entender em que 

medida essa experiência vivencial, na qual o estudante tem que pesquisar em comunidades 

carentes, é capaz de mudar os estereótipos sobre os brasileiros e suas crenças sobre o Brasil, 

assim  postulamos o seguinte problema: em que medida a experiência vivencial desses 
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estudantes, que vêm estudar e pesquisar em comunidades carentes e instituições do país, é 

capaz de mudar as crenças e estereótipos que esses estrangeiros têm sobre Brasil e os 

brasileiros?  

 

3.2  OBJETIVOS 

 

3.2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar se houve mudança nas crenças e estereótipos de estudantes que tiveram uma 

experiência vivencial no país  

 

3.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar quais as crenças que os estrangeiros têm sobre o Brasil e os brasileiros, no 

início da vivência experiencial no país. 

2. Caracterizar as crenças do estrangeiro em relação ao Brasil e aos brasileiros, após a 

permanência daqueles no país. 
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APÍTULO 4                                     

                                                     ______________________                                                             Estudos         

 

 A presente pesquisa exploratória objetiva investigar em que medida a experiência no 

Brasil produziu mudanças de crenças dos visitantes estrangeiros, que vêm estudar e pesquisar 

no país. As crenças mais comuns sobre o Brasil e os brasileiros estão relacionadas à cultura, 

ao povo e à natureza. Podemos citar alguns exemplos: o Brasil é um país de belezas naturais, 

com belas praias, é um país de gente alegre e hospitaleira e de uma forte tradição cultural. O 

que se busca investigar a luz da psicologia social é o caráter determinista das crenças e as 

dificuldades de mudar aquelas afirmativas entendidas como verdadeiras.  

A pesquisa foi dividida em três partes ou três estudos com o objetivo de identificar as 

crenças dos estudantes em três momentos diferentes da sua estadia, e detectar as possíveis 

mudanças de crenças após a experiência no Brasil. No primeiro estudo, utilizou-se um 

questionário que foi aplicado na chegada dos alunos estrangeiros ao Brasil. No segundo 

estudo, utilizou-se também um questionário, similar ao primeiro; aplicado no segundo mês de 

estadia dos participantes. No terceiro estudo, a técnica do grupo focal é conduzida após a 

experiência no Brasil, depois de quatro meses de estadia.  

 

4.1 ESTUDO 1 

 

No estudo 1, aplicamos um questionário sobre crenças e estereótipos, que procurou 

detectar as crenças que os estudantes carregam ao chegarem ao Brasil, portanto o instrumento 

foi aplicado na primeira semana deles no país.  

 

4.1.1Participantes 

 

Os participantes foram selecionados entre os alunos do School for International 

Training (SIT), instituição norte americana, responsável por desenvolver programas que 

incentivam a liderança, através da educação e de intercâmbios em vários países. Entre esses 

países está o Brasil, e um dos programas acontece em Salvador. 

O número total de participantes, nesses primeiro estudo, foi de 37 estrangeiros, 31 

(83,8%) estudantes de graduação e 27 (73%) estadunidenses com uma média de idade de 21,5 
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anos (dv=2,5). Dos 37 alunos, 28 (75,5%) eram do sexo feminino. Quanto à área de estudos, 

21 (56,8%) alunos são da área 3, cujos principais cursos eram Antropologia e Sociologia. Do 

total de alunos que responderam ao questionário, 16 (43,2%) estão no Brasil pela primeira 

vez, 6 (16,2%) já estiveram no Brasil, duas ou 3 vezes e 2 (5,4%) estiveram mais de 3 vezes. 

Essas viagens ao Brasil forma turísticas, ou para visitarem algum membro da família, em 

viagens de curta duração.  

O SIT é um programa que atua em 40 países, na formação profissional e acadêmica 

dos estudantes, dando suporte ao aluno que queira fazer um semestre de graduação fora dos 

seus países de origem, como os participantes da presente pesquisa. O programa é destinado 

principalmente a alunos estadunidenses, mas também de outras nacionalidades, que estejam 

estudando em universidades dos Estados Unidos. Os alunos se inscrevem nos programas do 

SIT, através das suas próprias universidades nos Estados Unidos, e durante a sua permanência 

no Brasil são hospedados por famílias baianas, no caso de Salvador. 

Na Bahia, o programa se chama Programa de Saúde Pública, Raça e Direitos 

Humanos. Esse programa tem um cronograma específico, direcionado para os alunos, com 

aulas expositivas e pesquisa de campo. São aulas sobre os seguintes temas: religião afro-

brasileira e saúde, Programa Saúde na Família, História do Brasil, Gênero e saúde, as doenças 

falciformes na Bahia e no Brasil, saúde do indígena, e Epidemiologia: mapa da violência em 

Salvador e aulas de língua portuguesa. As aulas acontecem em um dos campi da UFBA, por 

especialistas e professores em saúde pública e raça.  

Durante o programa os alunos fazem visitas a algumas comunidades carentes, 

localizadas em cidades do interior da Bahia, Cachoeira, Ilhéus e Lençóis. São visitas de 

estudo e observação, de como funciona o sistema público de saúde dessas comunidades. Eles 

observam se há postos de saúde, hospitais e equipamentos suficientes para a população, 

investigam se há saneamento básico e a aplicação dos programas governamentais de 

assistência à saúde. Alguns pesquisam em comunidades ou em instituições de Salvador. Os 

alunos pesquisam temas relacionados à saúde: o atendimento da população negra na 

prevenção e acompanhamento da anemia falciforme, os programas do governo de incentivo 

ao aleitamento materno, o atendimento à saúde de portadores de HIV, a oferta de serviços 

específicos como oftalmologia e o programa Saúde da Família. 

 

 

 



38 
 

4.1.2 Instrumento 

 

O questionário foi usado por duas razões: a possibilidade de elaborar questões que 

propiciassem a identificação das crenças dos alunos, em momentos diferentes da sua estadia 

no Brasil, e o alcance do instrumento que poderia ser respondido via internet, em qualquer 

lugar onde os alunos tivessem acesso, de acordo com a sua disponibilidade. 

 

4.1.3 Elaboração dos itens dos questionários 

 

 Para a elaboração dos questionários que foram utilizados na primeira etapa foi 

realizado um estudo piloto com 10 participantes, com os quais foram utilizadas entrevistas 

abertas. Os alunos que participaram dessas entrevistas pertenciam ao mesmo público alvo da 

pesquisa dos alunos do SIT. As perguntas eram acerca do que pensavam sobre o Brasil e os 

brasileiros. Depois, foi feito um levantamento dos tópicos mais frequentemente mencionados 

por eles, nas entrevistas. 

Foi desenvolvido um questionário que buscasse avaliar as primeiras impressões que os 

estrangeiros que vêm estudar no país têm sobre o Brasil e os brasileiros. Procurou-se definir 

que crenças e estereótipos eles apresentavam ao chegarem ao Brasil.  

 A parte do questionário sobre crenças e estereótipos, foi dividido em duas. A primeira 

sobre os brasileiros continha os adjetivos mais frequentemente mencionados pelos alunos, 

quando descreviam os brasileiros: espontâneo, acolhedor, hospitaleiro, preguiçoso e 

barulhento. Foram utilizados 30 adjetivos, 15 foram de conotação positiva e o participante 

deveria escolher 5 adjetivos que melhor descrevessem o brasileiro. 

A segunda parte do questionário sobre crenças contém 18 questões subdivididas em 3 

áreas temáticas, com 6 questões cada uma, e que corresponderam aos tópicos mais 

frequentemente mencionados nas entrevistas preliminares: natureza e cultura, economia e 

política e o terceiro foi sociedade, violência e criminalidade. 

A partir desses temas  as sentenças foram construídas baseadas em um conjunto de 

afirmativas, mais frequentemente explicitadas pelos  participantes, nas entrevistas. Nas frases 

relacionadas ao tema natureza e cultura, as respostas mais frequentes citavam as praias e as 

florestas, como exemplos das belezas naturais do Brasil e do povo acolhedor, a música e o 

futebol como representativos da cultura. 
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Nos temas economia e política, as respostas mais frequentes diziam respeito ao Brasil 

como potência econômica e ao mesmo tempo um país com problemas de corrupção e práticas 

ilegais. No tema sociedade, violência e criminalidade, se retratava a ideia de um país que é 

violento e com muita desigualdade social. 

Após os itens serem elaborados, pedimos a alguns alunos que respondessem a um 

questionário preliminar, e após essa etapa que descrevessem suas impressões sobre o 

questionário. A partir daí procurou-se confirmar se os itens positivos e negativos tinham a 

conotação esperada e estavam em número correto; metade com itens positivos. 

O objetivo foi desenvolver uma medida que procurasse detectar a visão que os 

estudantes estrangeiros têm sobre o Brasil, se têm uma visão mais positiva ou negativa e que 

tipos de crenças eles mais frequentemente têm ao chegarem. 

As sentenças e os adjetivos foram disponibilizados na plataforma Efs Survey, que é 

um programa que serve como ferramenta para obtenção, processamento e análise de dados e 

monitoração da pesquisa. A aplicação computadorizada permitiu a aleatorização dos itens. No 

quadro 1 estão as frases utilizadas no questionário por tema. 
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O Brasil é um país... 

                           Natureza e cultura 

...com forte tradição musical como o Samba 

...do futebol  

...de pessoas acolhedoras 

...de belas florestas como a Amazônia 

...das belas praias, como no Rio de Janeiro.  

...de belezas naturais, como Iguaçu 

                         Economia e política 

...com muitas favelas 

...da corrupção  

...de uma potência econômica em ascensão.  

...dos mercados ilegais 

...do baixo nível de desemprego 

...com questões ambientais 

               Sociedade, violência e criminalidade 

...onde há muita violência e crimes 

...onde há muita desigualdade social 

...de crianças de rua e dos sem-teto 

...de baixos padrões educacionais 

...com bons programas sociais do governo 

...de baixo investimento em infraestrutura urbana 

Quadro 1:  Temas e frases. 

 

Foi utilizada uma escala do tipo Likert, que apresenta um nível de concordância com 

as afirmações de 1 a 5, 1 correspondendo a opção “discordo”, 2 “discordo parcialmente” até , 

5 “concordo”. 

Na terceira parte do questionário, além das medidas de estereótipos e crenças, foi 

adicionada uma escala de necessidade de closura. Composta por 18 itens, essa escala foi 

criada nos anos 90 por Webster e Kruglas, e ajuda a mensurar a maior ou menor necessidade 

do participante, de dar uma resposta como definitiva, procurando detectar a tolerância a 

incertezas, ou questões não definidas ou ambíguas. Aqueles com maior necessidade de fechar 

questões são mais propensos a evitar a análise de novas informações, o que pode significar 
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uma maior sujeição às crenças (FISHMAN; KRUGLANSKI, 2009). A escala pode ajudar a 

detectar alguma tendência do grupo pesquisado, para closura e consequentemente para a 

expressão de estereótipos.  

Como categoria de respostas foi utilizada uma escala do tipo Likert, sendo que 1 

corresponde  a discordo totalmente, 2 discordo moderadamente, 3 concordo um pouco  e a 

última  6, concordo totalmente. 

A quarta e última parte do questionário se refere às perguntas sociodemográficas, às 

quais foram adicionadas perguntas referentes ao número de vezes  que os alunos  estiveram no 

Brasil, antes dessa experiência de intercambio pelo SIT e o quanto consideravam que 

conheciam o Brasil. O objetivo é de tentar mensurar o quanto o conhecimento ou a quantidade 

de informações que já dispunham, antes do semestre de estudo, mudariam as crenças.  

O questionário foi traduzido do português para o inglês, porque os alunos que vêm ao 

Brasil, para esse programa, ainda não dominam o português. 

 

4.1.4 Procedimento para coleta de dados  

 

O programa ocorre no Brasil duas vezes por ano, o aluno permanece no país durante o 

programa por um semestre. São dois grupos de alunos diferentes por ano. O questionário foi 

aplicado em dois grupos: um grupo de alunos do primeiro semestre e o outro grupo do 

segundo semestre. O questionário foi respondido online, na primeira semana deles no país. 

Ele foi enviado aos e-mails dos alunos, cujo conteúdo tinha um texto de apresentação da 

pesquisa e um link, a partir do qual eles eram direcionadas para o questionário, 

disponibilizado na plataforma Efs Survey. 

 

 

4.1.5 Análise de dados 

 

Foram primeiramente analisados os adjetivos atribuídos aos brasileiros pelos 

estudantes estrangeiros. Uma vez que existe um equilíbrio entre os adjetivos positivos e 

negativos, procuramos avaliar inicialmente a proporção de adjetivos positivos e negativos, 

escolhidos por cada um dos participantes. A relação entre estas duas classes de adjetivos 

encontra-se no gráfico apresentado na figura 1, onde se nota um nítido predomínio da escolha 

pelos adjetivos positivos em relação aos negativos.  
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Figura 1: Adjetivos negativos e positivos. 

 

Uma vez que o valor limite desta escolha é cinco, que foi  o número solicitado de 

adjetivos a serem escolhidos pelos participantes, a média de adjetivos positivos escolhidos 

(4,37) se sobrepõe de forma clara, ao número de adjetivos negativos selecionados pelos 

participantes (0,59). 

Para analisar a relação entre os adjetivos positivos e negativos, criamos um índice 

composto pela subtração do número de adjetivos negativos selecionados, pelo número de 

adjetivos positivos, o que deu o valor de 3,78 e que é um claro indicador de quão favorável 

foram os adjetivos escolhidos. Na figura 1 listamos os adjetivos positivos, com a finalidade de 

oferecer algumas indicações, acerca dos adjetivos incluídos em cada uma das categorias de 

análise.  

Uma vez identificado o predomínio dos adjetivos positivos, sobre os negativos, 

procuramos avaliar, a partir das respostas para os adjetivos, como está constituída esta visão 

estereotipada dos estudantes sobre os brasileiros. O gráfico encontrado na figura 2 está 

segmentado em dois setores, um com as barras grafadas em negro, que sumariza a resposta 

para cada um dos adjetivos positivos, e a outra, grafada em cinza, com o registro dos adjetivos 

negativos. 
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Figura 2: Barra de erro, com intervalo de confiança de 95% para adjetivos positivos e negativos. 

 

A visualização do gráfico permite identificar de forma nítida as diferenças entre os 

blocos dos adjetivos positivos e negativos, bem como oferece um bom indicador, acerca da 

distribuição dos adjetivos no interior de cada uma das categorias de análise. Se considerarmos 

pelo lado dos adjetivos positivos escolhidos pelos participantes, identificamos que o grupo 

constituído pelas qualidades amigável, acolhedor, hospitaleiro e caloroso foram 

predominantes. É interessante notar que estes adjetivos se referem prioritariamente ao outro; 

acolhe-se bem, com hospitalidade e de forma amigável e calorosa ao outro.  

Se avaliarmos, no entanto, os adjetivos positivos com um baixo grau de escolha, temos 

um retrato, entre estes participantes, do que não somos: nem solidários e nem, sobretudo, 

justos, que são adjetivos cuja ênfase é dirigida principalmente aos próprios brasileiros, e não 

aos estrangeiros. Os itens que podem se referir mais aos estrangeiros, e que foram preteridos 

pelos participantes, incluem as dimensões tolerante e aberto. 

Em relação aos adjetivos com conotação negativa, as escolhas predominantes recaíram 

sobre os itens barulhento, devagar e desordeiro, embora a intensidade destas atribuições não 

tenha sido muito forte. 

Alguns dos adjetivos negativos não escolhidos, como enganador, corrupto, desonesto 

estão relacionados a um comportamento dirigido ao cumprimento de regras legais e menos 

exclusivamente sociais de comportamento. 
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Os dados evidenciam que os alunos veem os brasileiros, na sua chegada, de uma forma 

muito positiva; os adjetivos positivos são acentuadamente mais utilizados para descrever os 

brasileiros do que os adjetivos negativos. Não houve adjetivos positivos não escolhidos, 

enquanto que entre os 15 adjetivos negativos 7 não foram escolhidos. 

Ver os brasileiros positivamente pode estar associado a um mecanismo de 

sobrevivência em um território desconhecido (LESTER, 2000). Os desafios das novas tarefas 

que são morar temporariamente num país estrangeiro e produzir um trabalho acadêmico de 

pesquisa podem suscitar emoções e motivações motoras para emergência de crenças positivas, 

ele vai buscar na memória os registros os mais positivos possíveis em relação àqueles que os 

acolhem, os brasileiros. 

As crenças vão cumprir uma função de adaptação, através da atribuição de um valor 

positivo àqueles que os recepcionam, os brasileiros. Pode-se tratar mais de uma expectativa de 

acolhimento, do que a expressão acerca do que realmente pensam sobre os brasileiros. Isso 

fica mais claro ao se observar o uso de palavras como amigável, acolhedor e hospitaleiro. 

A maior proporcionalidade na escolha dos adjetivos positivos revela não só essa 

espera de acolhimento, mas também a representação dos estereótipos mais comuns sobre os 

brasileiros. Elas guardam em si uma síntese da forma como o brasileiro é visto. Os estudantes 

acabavam de chegar, e com eles as crenças já construídas sobre os brasileiros, da forma como 

o brasileiro é retratado pela mídia estrangeira, portanto de uma forma positiva, assim como o 

que escutaram em suas próprias universidades.  

Vale lembrar aqui que há um interesse das universidades, nesses programas, que, para 

motivar o aluno à experiência da pesquisa internacional, retrata os países disponibilizados 

para os programas, da melhor forma possível, salientando o que há de mais positivo em 

relação às suas características e ao seu povo.  

O fato de não escolherem adjetivos negativos - enganador, corrupto, desonesto, 

incompetente e mentiroso - ajuda a desenhar um quadro de um brasileiro que parece não ter 

nenhum comportamento social negativo. Na visão deles, ou por ainda não terem pensado 

muito sobre isso, ou por não desejarem ver esse lado negativo, o brasileiro não se enquadra 

num dos estereótipos negativos comuns quando se fala de brasileiros, como alguém que 

consegue as coisas muitas vezes pela via ilegal. Ao escolherem em maior proporção dentre os 

adjetivos negativos - brega, barulhento, devagar e festeiro (este último, em inglês, tem uma 

conotação negativa, quase sinônimo de desordeiro) - fica mais evidente que a escolha é por 

características que não causariam a principio para ele, estudante, grande problema na sua 
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experiência no Brasil ou que são de alguma forma apenas indiscrições sociais ou 

comportamentais, sem muita gravidade. 

Como resultado da análise da escolha dos adjetivos, podemos concluir que há ainda 

um forte olhar estereotípico em relação aos brasileiros, por partes dos alunos estrangeiros, ao 

chegarem no Brasil.  

Nesse primeiro momento de chegada, nesse novo território, os estudantes vão obter 

informações que delimitem os brasileiros nos estereótipos que eles trazem e essas 

informações vêm de toda parte, e vão influenciar o seu julgamento e comportamento, criando 

favoritismos, inclusive pelo estabelecimento de novas conexões afetivas.  

Uma vez identificados os estereótipos sobre os brasileiros, mensurados pelos 

adjetivos, passamos a analisar as crenças dos participantes sobre o Brasil, avaliadas mediante 

as respostas para um conjunto de sentenças agrupadas sobre as rubricas natureza e cultura, 

economia e política, sociedade, violência e criminalidade. 

Uma vez que as respostas para as assertivas foram feitas numa escala de formato 

Likert de cinco pontos, o valor acima de 3 pontos indica uma concordância com a afirmativa. 

Quanto mais alto o valor, mais intensa é a anuência com as características assinaladas. Os 

resultados com as médias de respostas em relação à concordância para cada uma das 

sentenças estão registrados na tabela 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Tabela 1 :  Média de respostas por sentença. 

O Brasil é um país... 

 

Média 

 

DP 

Natureza e cultura (α =0,674)        4,7  

...com forte tradição musical como o 

Samba  

4,9 0,3 

...do futebol  4,8 0,4 

...de pessoas acolhedoras 4,7 0,5 

...de belas florestas como a 

Amazônia  

4,6 0,8 

...das belas praias, como no Rio de 

Janeiro.  

4,6 0,6 

...de belezas naturais, como Iguaçu 4,6 0,6 

 

Economia e política (α =0,515)       3,39  

...de uma potência econômica em 

ascensão. (invertido) 

4,5 0,7 

...com questões ambientais 4,3 0,8 

...com muitas favelas 4,1 0,9 

...da corrupção 3,9 0,9 

...dos mercados ilegais 3,4 1,0 

...do baixo nível de desemprego 

(invertido) 

3,0 1,0 

 

 

Sociedade, violência e 

criminalidade (α =0,554) 
      3,67  

...onde há muita desigualdade social 4,5 1,0 

...onde há uma muita violência e 

crimes 

4,0 0,9 

...de crianças de rua e de sem-teto 3,9 1,0 

...de baixos padrões educacionais  3,8 0,8 

...de baixo investimento em 

infraestrutura urbana 

3.5 1,0 

...com bons programas sociais do 

governo (invertido) 

3,1 0,9 

 

A partir dos dados da tabela, observa-se que as categorias que apresentam o maior 

índice de concordância foram cultura e natureza (4,7). Os itens dessa categoria de análise 

correspondem aos elementos mais esterotipicamente retratados pelos estrangeiros, quando se 

fala em Brasil. Os itens relacionados à cultura, como o futebol (4,8) e a tradição musical (4,9), 

e as questões relacionadas às belezas naturais, das belas praias (4,6) e florestas (4,6), tiveram 

também um alto índice de concordância. 

As categorias violência, sociedade e criminalidade, e economia e política ficaram 

abaixo da média, mas algumas sentenças dentro da categoria ficaram acima da média. Na 
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categoria economia e política, a visão de um Brasil como potência econômica (4,5) e como 

um país que tem questões ambientais (4,3) ficou acima da média, e o Brasil como um país de 

muitas favelas (4,0) e de corrupção (3,9) ficaram próximo à média, revelando um alto índice 

de concordância com essas questões. 

Na categoria sociedade, violência e criminalidade, os itens relacionados à 

desigualdade social (4,5) ficaram acima da média, assim como os itens sobre violência e 

crimes (4,0). 

O fato desses itens citados terem tido um alto grau de concordância revela que nesse 

primeiro momento de chegada ao país, ao responderem o questionário, eles reproduzem as 

crenças mais comumente compartilhadas sobre o Brasil: os aspectos positivos que se 

concentram nas crenças mais comuns, relacionados à natureza e à cultura, e os aspectos 

negativos, quando se trata das questões sociais e econômicas. 

As repostas às questões sociais podem estar relacionadas ao fato de que mais da 

metade dos alunos (56,8%) são originários dos cursos da área de ciências humanas, o que 

pode ajudar a explicar uma tendência a observar as questões sociais de forma mais destacada; 

reforça-se a isso o fato do programa, ao qual eles optaram, para essa experiência de 

intercâmbio, tratar de questões sociais relacionadas à saúde. 

Os estudantes acabaram de chegar ao país, e ainda não havia novas informações 

disponíveis que servissem como ponto de partida para uma reflexão acerca do que é o Brasil e 

que os ajudassem a confrontar as suas velhas crenças. Além disso, a experiência estava apenas 

no começo. 

Após a análise dos estereótipos, em relação aos brasileiros e às crenças sobre o Brasil, 

vamos analisar se há uma tendência à necessidade de closura, do grupo de participantes, que 

ajude a avaliar se há uma maior ou menor sujeição às crenças. 

Observou-se pelos dados que não há uma correlação entre os adjetivos positivos e 

negativos sobre os brasileiros e necessidade de closura (r=0,349 p=0,184), demonstrando que 

não há  um estilo cognitivo direcionado para dar respostas fechadas e que revele uma 

tendência à manutenção de uma avaliação mais positiva, no caso do julgamento sobre os 

brasileiros. É como se esse olhar positivo sobre os brasileiros fosse realmente baseado nas 

crenças. Reforçando essa tendência não há também correlação entre necessidade de closura e 

as respostas dadas nos itens sobre o Brasil (r=0,632 p=0,086). 

A partir da ideia de que a exposição a mais informações não necessariamente seria 

capaz de mudar as crenças, mas é condição necessária para que isso aconteça, era preciso 
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investigar se haveria alguma similitude ou não entre os alunos que já estiveram no Brasil e os 

que estavam aqui pela primeira vez. Passamos então a analisar as duas questões relativas ao 

conhecimento sobre o Brasil, e ao número de vezes que estiveram no país, que foram as duas 

acrescentadas aos dados sócio-demográficos do questionário. 

Duas perguntas forma incluídas nos dados demográficos: 1) o quanto os estudantes 

sabem sobre o Brasil; e 2) quantas vezes já estiveram no país antes dessa experiência. 

Encontramos uma correlação entre esses dois fatores, o conhecimento e o número de vezes 

que os alunos estiveram no Brasil (r=0.017), isto é, quanto mais vezes vieram mais sabem 

sobre o país, mas nenhuma correlação entre esses fatores com as respostas dadas no 

questionário sobre o Brasil e nem significância estatística como os adjetivos brasileiros, o que 

mostra que o grau de conhecimento, ou a quantidade de informações sobre um objeto é 

independente das crenças. Uma coisa é o que os estudantes percebem que sabem sobre o 

Brasil e, outra coisa, o que efetivamente eles vão expressar como crença. Portanto, aqueles 

que por alguma razão tem maior conhecimento sobre o Brasil, ou já vieram ao país antes, uma 

ou mais de uma vez, não revelam ter as suas crenças afetadas por esses fatores, o que pode ser 

um indicador da pregnância dessas crenças e da ausência de condições favoráveis para mudá-

las. É importante salientar que essas vindas de alguns estudantes ao Brasil anteriormente não 

foram para experiência de intercâmbio, e sim para turismo ou visita a parentes.  

O fato de terem estado anteriormente no Brasil, até mais de uma vez, e terem 

adquirido mais conhecimento sobre o país, não foi suficiente para alguma mudança 

significativa porque, como foi visto antes, não basta a exposição a uma nova informação, é 

preciso antes entendê-la, buscar sua coerência e o indivíduo precisa também estar motivado 

para esse trabalho cognitivo de comparação de crenças, confrontando as velhas e novas 

crenças, para então mudá-las. 

Para a maioria desses estudantes essa é a primeira vez no Brasil, e a primeira vez 

numa experiência de intercâmbio dessa natureza. Alguns participantes, às vezes, verbalizam 

que vieram ao Brasil e nada sabiam dele, que não tinham nenhuma ideia sobre o país, e sobre 

os brasileiros, portanto, aparentemente, nenhuma crença. Esse discurso revela quase uma 

impossibilidade cognitiva porque as crenças que temos sobre algo podem ser sobre eventos 

passados, presentes e futuros (ALBARRACÍN; WYER, 2005), ao se candidatarem a um 

estágio no exterior, havia algum conjunto de expectativas baseadas em algumas ideias. 

Em uma das falas dos participantes no estudo 3, que analisaremos adiante, ele diz que 

não esperava que Salvador tivesse tantos carros e edifícios, isso já revela uma crença e, como 
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crença, baseada em incertezas, mas nunca em ausência completa de algum dado, objetivo ou 

não. Para a maioria desses estudantes, tudo é muito novo, isso implica em um esforço de 

adaptação e uma maior motivação do indivíduo, no sentido de flexibilizar as crenças; ele vai 

adicionar as suas velhas crenças, novas informações, porque são oferecidas a eles a todo 

tempo, novas informações, propiciadas pelo seu novo meio.  

Algumas crenças parecem ser resultado de maior elaboração enquanto  outras  tem um 

menor grau de consciência, mesmo variando no seu grau de consciência, podemos inferir que 

esse estudantes que vieram para uma experiência de estudo e pesquisa no Brasil, sejam mais 

passíveis de serem influenciados por crenças mais elaboradas,  mas para isso é necessário uma  

exposição há um maior números de informações. Nesse primeiro momento eles  trazem as 

crenças, adquiridas pelas suas próprias vivências, por outras pessoas, pelas instituições e pelos 

meios de comunicação e muitas dessas fontes podem reproduzir as crenças mais comuns que 

se têm sobre o Brasil. A época da presente pesquisa  essas crenças correspondem a uma ideia 

de um brasileiro que é hospitaleiro e acolhedor, ele é visto de uma forma positiva e um Brasil, 

também,  visto de uma forma positiva,  do ponto de vista da sua cultura e natureza. 

     Segundo Rocheach, quanto maior o grau de mudança das crenças centrais, maior 

será o impacto no sistema de crenças do individuo.  Nesse primeiro momento, os estudantes 

trazem as crenças  mais comumente compartilhadas sobre o Brasil e os brasileiros, mas não é 

possível medir a posição dessas crenças sobre o Brasil para cada um deles, qual a posição 

exata  que essas ideias sobre uma natureza exuberante e uma cultura rica ocupam nos seus 

sistemas de crenças, se mais periférica ou central.  As crenças  centrais são as adquiridas 

primeiro, estão mais relacionadas com as emoções  e a identidade e são aquelas mais inter-

relacionadas com  as outras crenças, as crenças centrais  ajudam na manutenção do equilíbrio 

do sistema. Ao processo de desconstrução de algumas crenças devem se seguir a incorporação 

de outras pois há uma conexão entre elas que preservam a coerência do sistema e que deve ser 

mantido. Além de haver uma alternativa para ocupar o lugar das antigas crenças , é necessário 

que as novas crenças sejam reconhecidas como admissíveis  de ocupar aquele lugar no 

sistema, seja ele central ou periférico (WOODS  citado por Barcelos, 1996).  

Um outro fator importante para que  a mudança de crenças ocorra é o questionamento,   

essas crenças têm que ser questionadas e o indivíduo tem que  estar preparado para acomodar, 

no seu sistema, essas novas crenças. Essas operações, no momento desse primeiro estudo, 

ainda não são possíveis, podemos concluir que nesse momento, tudo é muito novo para esses 

alunos, é muito mais um momento de observação  do que de  questionamento o que ocorrerá a 
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partir de um maior tempo deles  aqui no Brasil, esse fato ajuda a explicar  o porquê deles 

darem respostas  relacionadas aos símbolos mais estereotípicos  quando se fala em Brasil e 

brasileiros. Eles ainda não foram confrontados com novas informações capazes de afetar o 

conteúdo das suas crenças. 

 

4.2 ESTUDO 2 

 

4.2.1 Participantes 

 

Foram 13 participantes estrangeiros, todos estudantes de graduação, 9 (69,2%) 

estadunidenses e 11 (84,6%) do sexo feminino, com uma média de idade de 20,6 anos 

(dv=0,67), 7 (53,8%) alunos da área 3, cujos principais cursos são Antropologia e Estudos 

Culturais. 

Os participantes são, como no primeiro estudo, estudantes do programa acadêmico 

Study Abroad (School for International Training - SIT) que estão  no Brasil por um  semestre  

letivo. 

 

4.2.2 Instrumento 

 

 Como o primeiro questionário, esse segundo tem o mesmo formato e foi fruto das 

entrevistas preliminares. Foi desenvolvido nos mesmo parâmetros do questionário do 

primeiro estudo, construindo-se itens que buscassem identificar as primeiras impressões que 

os estrangeiros que vêm estudar no país têm, sobre o Brasil e os brasileiros, procurando 

determinar se houve a manutenção das crenças e estereótipos, agora num segundo momento, 

passados dois meses de estadia aqui no Brasil. Nesse ponto, eles já tiveram a maior parte das 

aulas, e fizeram pelo menos duas viagens para estudo de campo no interior da Bahia. Esse 

estudo de campo abrange visitas técnicas a postos de saúde e palestras com especialistas 

locais sobre saúde. Normalmente, eles viajam para Ilha de Maré, Cachoeira e Lençóis.    

O questionário do segundo estudo, sobre crenças e estereótipos, é composto de 2 

partes. A primeira sobre os brasileiros apresentavam os adjetivos mais frequentemente 

mencionados no estudo piloto, como no primeiro questionário, mas se procurou dessa vez 

utilizar sinônimos dos adjetivos utilizados no primeiro instrumento, para evitar que eles se 

lembrassem das palavras utilizadas no primeiro questionário. Dos 30 adjetivos do primeiro 
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questionário, 17 foram trocados por sinônimos e 13 permaneceram os mesmos, como “legal”, 

“justo”, “espontâneo”, “barulhento”, “preguiçoso” e foram modificados adjetivos como, por 

exemplo: “acolhedor” para “afetuoso”, “desonesto” por “desleal”, e “barulhento” para 

“baderneiro”. Foram utilizados 30 adjetivos, 15 de conotação positiva, onde o participante 

deveria escolher 5 itens que melhor descrevessem o brasileiro.  

A segunda parte do questionário de crenças sobre o Brasil contém 18 questões, 

subdivididas também em 3 áreas temáticas, com 6 questões cada uma  e  que corresponderam 

aos tópicos mais frequentemente mencionados nas entrevistas preliminares. 

Os tópicos foram iguais ao primeiro questionário: natureza e cultura, economia e 

política e sociedade, violência e criminalidade. 

Das 18 questões, 8 foram modificadas e 10 permaneceram as mesmas. Foram 

adaptações das frases para evitar o efeito de memoria, em relação ao questionário anterior, já 

respondido, mas procurando-se manter o significado de cada frase. Por exemplo, uma das 

sentenças sobre questões econômicas passou de “O Brasil é um país com baixo desemprego” 

para “O Brasil é um país com muitas ofertas de emprego”, “O Brasil é o país do futebol” para 

“O Brasil é o país com os melhores jogadores de futebol do mundo”. Todas as questões 

seguiram o mesmo paradigma das questões do questionário um, isto é, no tópico cultura 

abrangeu-se temas comuns relacionados à cultura do Brasil como a musica e o futebol. O 

tópico natureza fala de belezas naturais do Brasil, mais comumente citados como as praias e 

as florestas e as  questões politicas relacionadas às ações governamentais. Nas questões 

econômicas, foi colocada uma sentença que mostra um Brasil como potência econômica e dos 

investimentos no país e finalmente sociedade, violência e criminalidade (quadro 2): 
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                                           O Brasil é um país... 

ETAPA 1       ETAPA2 

                                         Natureza e cultura 

...do futebol 

 

...dos melhores jogadores de futebol 

do mundo 

...de pessoas acolhedoras 

 

...de pessoas gentis 

                                      Economia e política 

...com muitas favelas 

 

...com muitas habitações precárias 

...de uma potência econômica em 

ascensão.  

...que é uma possível superpotência 

...do baixo nível de desemprego  ...com muitas ofertas de emprego 

                           Sociedade, violência e criminalidade 

...onde há muita desigualdade 

social 

 

...onde há um compartilhamento 

desigual dos benefícios sociais 

...de baixos padrões educacionais 

 

 

...com um sistema educacional ruim 

...de baixo investimento em 

infraestrutura urbana 

 

...com infraestrutura urbana ruim 

Quadro2: Frases modificadas no segundo questionário. 

 

Na terceira parte do questionário, foi mantida a escala de necessidade de closura. Na 

quarta e última parte do questionário estão as perguntas sociodemográficas, que também não 

sofreram nenhuma modificação em relação ao primeiro questionário. Todo o questionário foi 

traduzido do português para o inglês. 

 

4.2.3 Procedimento para coleta de dados  

 

Como na primeira coleta, o questionário foi disponibilizado online, através da 

plataforma Efs Survey, por um link enviado a eles via e-mail. Esse segundo questionário foi 

aplicado após dois meses de estadia dos estudantes no Brasil. O questionário 2 foi aplicado 

em dois grupos: o grupo  de alunos do primeiro semestre e o outro grupo do segundo 

semestre.  
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4.2.4 Análise de dados 

 

Na primeira parte, analisamos os adjetivos atribuídos aos brasileiros, pelos estudantes 

estrangeiros. Como no primeiro estudo, uma vez que o número de adjetivos positivos e 

negativos são os mesmos, avaliamos inicialmente a proporção de adjetivos positivos e 

negativos escolhidos por cada um dos participantes. Na relação entre estas duas classes de 

adjetivos, houve também um predomínio da escolha pelos adjetivos positivos, em relação aos 

negativos.  

O valor limite de escolha dos itens pelos participantes também foi de cinco itens, 

assim sendo, a média de adjetivos positivos escolhidos (4,0) é maior, mais uma vez, que o 

número de adjetivos negativos escolhidos pelos participantes (0,69). O índice para se analisar 

a relação entre os adjetivos positivos e negativos foi de 3,30, que representa a subtração do 

número de adjetivos negativos escolhidos pelo número de adjetivos positivos, indicando o 

quão favorável foram os adjetivos escolhidos, numa escala de 5.  

No gráfico da figura 3 abaixo, apresentamos os adjetivos positivos com as barras 

grafadas em negro e grafadas em cinza, com o registro dos adjetivos negativos, demonstrando 

mais uma vez o predomínio dos adjetivos positivos sobre os negativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Barra de erro, com intervalo de confiança de 95% para adjetivos positivos e negativos. 

 

Aqui também se podem visualizar as diferenças entre os blocos dos adjetivos positivos 

e negativos e sua distribuição. Os dados evidenciam que ainda há uma predominância na 

escolha de adjetivos positivos, com exceção da palavra “baderneiro”, mas que houve uma 



54 
 

queda nos indicadores de quão favoráveis foram os adjetivos escolhidos: no primeiro estudo 

foi de 3,78, e no segundo de 3,30, portanto, houve uma redução geral no número de adjetivos 

negativos escolhidos, mas também de positivos. Entre os adjetivos positivos com um baixo 

grau de escolha, percebemos que entre estes participantes continuamos pouco solidários e 

nada justos, esse último adjetivo não foi nem escolhido dessa vez. 

Procurando aprofundar a análise de quais diferenças existiram entre o primeiro e o 

segundo questionário; podemos observar na tabela 2 a porcentagem de respostas por adjetivos 

nas categorias de análise positivos e negativos, na primeira etapa, que correspondeu à 

aplicação do primeiro questionário, e na segunda etapa na aplicação do segundo questionário, 

passados dois meses de estadia deles no país. 
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Tabela 2: Comparação das médias dos adjetivos escolhidos por etapa. 

 

Os estudantes ainda pensam positivamente sobre os brasileiros, mas os únicos 

adjetivos positivos, que tiveram um crescimento mais expressivo, foram paciente (gentil) com 

um aumento de 24,6% e despreocupado (tranquilo) com 19,2%. Podemos destacar também o 

aumento da palavra hospitaleiro, do primeiro para o segundo questionário, onde houve um 

aumento de 12,4%, passando para o primeiro lugar das palavras mais escolhidas. É importante 

notar que, nessa fase, os estudantes já têm um convívio mais estreito com as famílias 

brasileiras, o que pode explicar a razão para escolha desses adjetivos.  

Também a proporcionalidade das escolhas em relação aos adjetivos negativos fica 

mais clara, os adjetivos desordeiro (3,15%) e devagar (5,8%) foram menos escolhidos, na 

segunda etapa, e festeiro, incompetente, brega, mal educado e passivo não foram escolhidos 

Adjetivos 
Etapa 1 Etapa 2 Diferença 

Posição % Posição % Posição % 

                  POSITIVOS        

Hospitaleiro 3 56,8 1 69,2 2 12,4 

Sensual 5 43,2 2 53,8 3 10,6 

Legal 9 21,6 5 30,8 4 9,2 

Musical 7 35,1 4 38,5 3 3,4 

Justo 14 5,4 9 0 -5 -5,4 

Espontâneo 10 18,9 7 15,4 -3 -3,5 

Tolerante 11 13,5 8 7,7 -3 -5,8 

Solidário 13 8,1 8 7,7 -5 -0,4 

Acolhedor (receptivo) 2 73 6 23,1 -4 -49,9 

Caloroso (afetuoso) 4 48,6 8 7,7 -4 -40,9 

Alegre (Entusiasmado) 6 40,5 5 30,8 -1 -9.7 

Despreocupado (tranquilo) 8 27 3 46,2 5 19.2 

Paciente (Gentil) 9 21,6 3 46,2 6 24,6 

Amável (Amigável) 1 83,8 8 7,7 -7 -76,1 

Aberto (afetivo) 11 13,5 7 15,4 4 1,9 

NEGATIVOS       

Festeiro 12 10,8 9 0 -3 -10,8 

Desordeiro 12 10,8 8 7,7 -3 -3,1 

Preguiçoso 15 2,7 8 7,7 7 5 

Inquieto 15 2,7 9 0 -6 -2,7 

Incompetente 15 2,7 9 0 -6 -2,7 

Superficial 16 0 9 0 7 0 

Brega 13 8,1 9 0 -4 -8,1 

Mal educado 15 2,7 9 0 -6 -2,7 

Barulhento (Baderneiro) 10 18,9 5 30,8 5 11,9 

Devagar (postergador) 11 13,5 8 7,7 -3 -5,8 

Passivo (inativo) 15 2,7 9 0 -6 -2,7 

Desonesto (trapaceiro) 16 0 9 0 7 0 

Corrupto (Corruptível) 16 0 8 7,7 -8 -7,7 

Mentiroso (Falso) 16 0 9 0 7 0 

Enganador (Desleal) 16 0 8 7,7 -8 -7,7 
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como na primeira etapa. Os adjetivos enganador, corrupto, preguiçoso e baderneiro, que 

tiveram aumento na segunda etapa, parecem reforçar, após mais convívio com os brasileiros, 

que eles, no que diz respeito a um comportamento dirigido ao cumprimento de regras, não são 

muito confiáveis. Eles passam a escolher adjetivos negativos como enganador e corrupto, que 

mostra um brasileiro com uma ação social mais negativa.  

Nesse segundo estudo, os participantes escolhem menos os adjetivos positivos, o que 

denota uma mudança nos estereótipos. Na chegada deles ao Brasil, eles tinham um olhar mais 

positivo sobre os brasileiros, mas depois de algum tempo de experiência, com um maior 

convívio com os brasileiros, esse olhar mudou. O aumento dos adjetivos hospitaleiro (12,4%), 

paciente (gentil) (24,6%) e despreocupado (tranquilo) (19,2%) foi bem menos expressivo do 

que a queda no percentual de escolha de palavras como amável (amigável), que teve uma 

queda significativa de 76%, acolhedor (receptivo) com 49,9% e caloroso (afetuoso) com 

40,9%. Na chegada dos estudantes, eles expressam os estereótipos mais comuns relacionados 

aos brasileiros, de um povo receptivo, caloroso e amigável, mas passado algum tempo de 

convívio não somos mais tão receptivos, calorosos e amigáveis.     

Depois de algum tempo no Brasil, os participantes passam a ver os brasileiros como 

um povo menos receptivo e com outros adjetivos negativos que não foram escolhidos no 

primeiro estudo, como desonesto e enganador. Baseado na sua experiência vivida nesse tempo 

no Brasil, o estudante vai fazer escolhas que lhe sejam mais convenientes (SCHNEIDER, 

2009). Essas escolhas, agora, são guiadas também pelo sentimento de pertencimento às 

famílias brasileiras, na casa das quais eles ficam durante o período de estudo no Brasil, mas 

há outro olhar sobre os brasileiros. Aquela ideia do povo acolhedor e caloroso não é mais tão 

forte e se junta a outras características negativas que não faziam parte do repertório deles ao 

chegarem.  

O emparelhamento das emoções com uma experiência é fonte de informações; as 

cognições envolvidas nessas reações subjetivas passam a fazer parte da experiência e do 

conhecimento à disposição do indivíduo e interferem sobre o que ele pensa do mundo a sua 

volta. Aliado a essas emoções que servem como fonte de informação, há as informações 

originadas de um Brasil sobre o qual se reflete mais, o que denota um olhar mais crítico em 

relação a pratica social do brasileiro, visto como injusto e baderneiro. Há nesse momento, no 

segundo estudo, passados dois meses de estadia, uma imersão na realidade brasileira, há as 

reflexões decorrentes de um olhar mais aprofundado sobre o Brasil. O olhar estereotipado do 

início da experiência deu lugar a um olhar mais crítico. 
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Após mensurados os estereótipos sobre os brasileiros, passamos a analisar as crenças 

dos participantes sobre o Brasil. Foram mantidas as mesmas rubricas: 1) natureza e cultura; 2) 

economia e política; e 3) Sociedade, violência e criminalidade, e foram mantidos os 

parâmetros de análise  

Para aprofundar a análise sobre se houve ou não uma mudança de crenças em relação 

ao primeiro questionário, criamos uma tabela onde se pode visualizar a média do grau de 

concordância das respostas, por sentença e por temas, a partir das duas diferentes etapas 

(tabela 3): a primeira, com a aplicação do primeiro questionário, por ocasião da chegada dos 

alunos ao Brasil; e a segunda etapa, na aplicação do segundo questionário, passados dois 

meses de estadia deles no país. 

Tabela 3: Comparação das médias das sentenças por etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Brasil é um país.... 
Média(4,1) 

ETAPA1 

Média (3,5) 

ETAPA 2 

Natureza e cultura 4,7 4,0 

...com forte tradição musical como o 

Samba  
4,9 4,46 

...do futebol  4,8 3,23 

...de pessoas acolhedoras 4,7 3,92 

...de belas florestas como a 

Amazônia  
4,6 4,0 

...das belas praias, como no Rio de 

Janeiro.  
4,6 4,0 

...de belezas naturais, como Iguaçu 4,6 4,15 

Economia e política 3,39 3,07 

...de uma potência econômica em 

ascensão. (invertido) 
4,5 3,23 

...com questões ambientais 4,3 3,77 

...com muitas favelas 4,1 3,0 

...da corrupção 3,9 3,46 

...dos mercados ilegais 3,4 2,77 

...do baixo nível de desemprego 

(invertido) 
3,0 2,23 

Sociedade, violência e 

criminalidade 

3,67 3,52 

...onde há muita desigualdade social 4,5 3,92 

...onde há uma muita violência e 

crimes 
4,0 3,54 

...de crianças de rua e de sem-teto 3,9 3,69 

...de baixos padrões educacionais  3,8 3,38 

...de baixo investimento em 

infraestrutura urbana 
3.5 3,3 

...com bons programas sociais do 

governo (invertido) 
3,1 3,31 
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A média de concordância com as sentenças nesse segundo questionário foi de 3,5, um 

grau de concordância menor em relação ao primeiro questionário, que foi de 4,1. Todas as 

categorias sofreram uma queda na sua média de concordância. A categoria que menos caiu foi 

sociedade, violência e criminalidade. 

Essa queda na avaliação dos itens positivos, relacionado à natureza e cultura, e 

economia e política indicam que a visão dos estudantes mudou após os dois meses de estadia.  

Analisando–se por sentença, na categoria natureza e cultura, a afirmativa relacionada 

ao tema futebol (3,23), na segunda etapa sofreu uma queda significativa, e chama a atenção 

que o item sobre pessoas acolhedoras também caiu (3,92), confirmando os resultados da 

primeira parte do questionário sobre os brasileiros, onde houve uma queda dos adjetivos 

positivos. 

No tema economia e politica, as sentenças mais positivas relacionadas ao Brasil, como 

uma potência econômica em ascensão, sofreram uma queda significativa (3,23), assim como o 

item sobre o baixo nível de desemprego (2,23). Parece que não só do ponto de vista da cultura 

e natureza, mas também outros aspectos positivos, que apareceram na primeira etapa, 

mudaram.   

Na categoria sociedade, violência e criminalidade, as quedas mais significativas foram 

nos itens relacionados à educação (3,38) e violência (3,54). Eles já não concordam tanto que o 

Brasil é um país de muita violência e de baixos padrões educacionais. Houve um aumento na 

questão relacionada aos programas governamentais (3,31), provavelmente, nesse momento do 

curso eles já foram expostos a alguns programas do governo através das palestras e visitas. A 

partir da análise desses itens, pode–se dizer que houve um aumento na avaliação positiva 

desses aspectos do Brasil.  

Pode-se concluir que na segunda etapa do estudo, os dados evidenciam que eles já não 

concordam tanto com as assertivas, eles têm algo mais a dizer sobre o Brasil, é mais difícil 

concordar. O Brasil é visto de forma mais crítica e negativa. Após esses dois meses de estadia, 

os alunos já tiveram a maioria das suas aulas, que são relacionadas com discussões acerca dos 

problemas do país. Nessas aulas, os alunos procuram refletir sobre a realidade brasileira e 

fazem viagens de campo para as áreas mais carentes. Essas experiências parecem ter tido um 

impacto nas respostas, na segunda etapa do estudo. 

Há um conjunto de novas informações e reflexões sobre o Brasil, que pode ter afetado 

as respostas dos temas relacionadas às questões sociais, e economia e política, e até mesmo os 

temas não tão relacionados, como as questões de natureza e cultura. A avaliação positiva, em 
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todos os aspectos, sofreu queda, o que revela que aquelas ideias mais simbólicas sobre o país, 

incluindo as questões sobre a natureza e a cultura, mudaram.  

O indivíduo especula sobre a verdade que se torna parte da representação, o estudante 

reflete mais sobre o Brasil, depois de algum tempo de estadia, ele busca na memoria as 

informações para falar sobre o país. A partir dos dados comparativos com o estudo 1, 

podemos dizer que  nesse momento da experiência deles e depois de terem feitos algumas 

visitas técnicas e estudado mais sobre as questões do país, eles já têm mais elementos para 

confrontar a suas crenças, revelado pelo menor nível de concordância com as sentenças sobre 

o Brasil,  o que pode ser indicador de uma mudança de  conteúdo das crenças em relação ao 

país e de uma mudança dos estereótipos em relação ao brasileiros, que são vistos no segundo 

estudo de uma forma menos positiva do que no primeiro. 

Apesar do acesso a mais informações sobre um objeto não significar condição 

suficiente para uma mudança de crença, há indícios, nesse segundo estudo, que os estudantes 

mudaram, como resultado de um questionamento das suas antigas crenças, eles questionam e 

estão dispostos a um exercício cognitivo de por em dúvida uma verdade, na medida em que já 

não concordam tanto com as sentenças propostas sobre o Brasil. Eles vieram ao país, para 

uma experiência acadêmica, há a motivação para uma confrontação de ideias e eles parecem 

não ter resistência a produzirem uma analise lógica mais cuidadosa das informações que 

chegam a eles.   

Eles fazem visitas às comunidades carentes nesta etapa da experiência e um dos 

aspectos que eles devem observar, nessas visitas, é o resultado das ações governamentais na 

área de saúde. No início da experiência, eles aderiam à crença de que o Brasil tem boas ações 

governamentais e observa-se que, comparado ao primeiro estudo, houve um aumento do grau 

de concordância, de que existem no Brasil boas ações sociais do governo. As novas 

informações a partir da vivência nas comunidades ofereceram meios para o trabalho cognitivo 

de comparar velhas e novas crenças (GILBERT, 1993); eles aderiram mais ainda à crença de 

que há boas ações do governo. 

No acesso à informação que serviu de comparação para análise, o indivíduo encontra 

algum grau de coerência, o que o ajuda a confirmar algumas crenças mas eles estão dispostos 

a confrontá-las também, e ir além das informações mais familiares. Há uma evidência de 

mudança de crenças a partir desse segundo estudo, um questionamento das velhas crenças já 

ocorreu, e já pode-se detectar uma operação de desconstrução, o que abre o sistema para a 

adoção de novas crenças. Pelas respostas diferenciadas em relação ao estudo 1, pode –se dizer 
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que  novas crenças foram entendidas como aceitáveis e reconhecidas como admissíveis  de 

ocupar algum lugar no sistema. 

Após a análise sobre os estereótipos em relação aos brasileiros e as crenças sobre o 

Brasil, passaremos ao terceiro estudo, onde foram analisadas as respostas dos estudantes, no 

final do semestre letivo deles no Brasil.  

 

 

4.3 ESTUDO 3 

 

Um terceiro estudo foi conduzido, utilizando a técnica do grupo focal, com o qual se 

procurou detectar o que mudou em relação às primeiras respostas dos questionários sobre 

crenças e estereótipos dos estudantes, à época de sua chegada e após algum tempo de estadia 

no Brasil. O trabalho de grupo foi conduzido no final do semestre letivo deles, uma semana 

antes da partida para os Estados Unidos, e após a conclusão do trabalho de pesquisa que 

fizeram junto às comunidades. 

Escolheu-se a técnica do grupo focal por dois motivos: por se tratar de uma técnica 

muito eficiente, no que diz a respeito ao aprofundamento de temas e por ser uma técnica que 

pode ser utilizada, com um tamanho reduzido de participantes. 

Foi uma decisão metodológica que procurou preservar os objetivos da pesquisa, que é 

o de detectar alguma mudança de crenças. 

 

4.3.1 Participantes 

 

Foram 17 participantes estrangeiros, estudantes de graduação, estadunidenses, do sexo 

feminino, com idades entre 20 e 24 anos, estudantes do programa do acadêmico do Study 

Abroad (School for International Training - SIT) . 

 

4.3.2 Procedimento 

 

O grupo focal foi feito no final do primeiro e do segundo semestre do ano, antes da 

partida dos estudantes do Brasil. No primeiro semestre foram feitos dois grupos focais, o 

primeiro com 6 e o segundo com 7 alunos. No segundo semestre, foi feito o terceiro grupo 

focal, com 4 alunos e em todas as sessões, com a presença de um observador externo. Cada 

encontro durou aproximadamente uma hora, totalizando três horas de encontro. 
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Foram elaborados três exercícios–estímulos relacionados aos objetivos da pesquisa, 

que visavam fazer emergir dos participantes temas relacionados às crenças, estereótipos e suas 

possíveis mudanças, em relação ao momento da chegada delas ao Brasil. Os três exercícios 

foram propostos da seguinte maneira: 1) Eles deveriam expressar o que pensam sobre o Brasil 

e os brasileiros hoje, após a experiência; 2) O que eles achavam sobre o Brasil e os brasileiros 

no início, à época de sua chegada; e 3) Em que medida a experiência como estudante 

pesquisador, nas comunidades, ajudou a mudar essas impressões. 

No primeiro exercício foram utilizadas fotos de cenas brasileiras, divididas em 3 

tópicos como nos questionários online: aspectos culturais e natureza, aspectos da economia e 

política e questões relacionadas à sociedade, violência e criminalidade. Alguns exemplos são 

fotos de praias, de carros em chamas no meio de um protesto, de cidadãos brasileiros em 

situações cotidianas e manifestações culturais como o Carnaval (ANEXO A). As fotos foram 

distribuídas no chão e cada participante deveria completar a frase: “O Brasil é...” e 

subsequentemente deveriam escolher uma foto para depois falarem sobre essa escolha. Foi 

também entregue aos participantes uma etiqueta em branco onde deveriam escrever uma 

palavra que resumisse o que pensavam sobre os brasileiros.  

O segundo estímulo foi uma pergunta direta, sobre o que achavam sobre o Brasil e os 

brasileiros na chegada ao país. O terceiro estímulo foi também uma pergunta direta, sobre a 

influência da sua experiência como estudante pesquisador, sobre as suas impressões do país e 

do povo brasileiro, foram incentivados a falar sobre as suas experiências. 

Para cada exercício, fizemos algumas intervenções no sentido de aprofundar as falas 

dos participantes, por exemplo, ao falarem dos fatores que influenciaram a mudança ou não 

de suas opiniões, foram perguntadas sobre o quanto se diferenciavam de turistas comuns, 

ajudando a estimular respostas relacionadas às suas crenças e estereótipos. O grupo focal foi 

conduzido numa sala da casa, onde todas os alunos ficam hospedadas na última semana do 

programa antes do retorno aos Estados Unidos.   

 

4.3.4 Análise de dados 

 

Todas as sessões foram gravadas, com filmadora e gravador, e foram conduzidas em 

inglês. As sessões foram traduzidas, transcritas e organizadas a partir dos estímulos 

apresentados. 
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Primeiro, fizemos uma leitura de todo o material, repetidas vezes, para organizar os 

conteúdos em categorias, baseado nos objetivos da pesquisa e nos estímulos apresentados. 

Após essas leituras, criamos as três categorias de análise: o Brasil e os brasileiros hoje, o 

Brasil e os brasileiros no momento da chegada dos alunos, e a experiência como estudante, 

correspondendo aos três exercícios-estímulo. Isolada cada unidade de análise, procedeu-se a 

sua classificação por semelhança ou analogia, em segmento de textos, respeitando as 

categorias temáticas. Após essa etapa, foi utilizada como ferramenta de análise qualitativa o 

Iramuteq, software desenvolvido por Pierre Ratinaud (LAHLOU, 2012; MARCHAND & 

RATINAUD, 2012) e que permite fazer análises  sobre corpus textuais. O corpus pode ser 

definido como um agrupamento de textos que estão relacionados às categorias de análise. As 

categorias de análise, no caso dessa investigação, são àquelas baseadas nos três exercícios-

estímulo. 

O exercício-estímulo 1 que corresponde à pergunta sobre o que os alunos pensam 

sobre o Brasil e os brasileiros hoje, e o exercício–estímulo 2, que corresponde ao que eles 

pensavam sobre o Brasil e os brasileiros no momento da sua chegada, geraram  dois 

agrupamentos de texto ou dois corpus. Esses corpus deram origem a duas análises de 

similitude. A análise de similitude é uma análise feita a partir das conexões entre as palavras, 

ajudando no entendimento de como se estruturam os temas propostos aos participantes 

(MARCHAND & RATINAUD, 2012). As palavras que tiveram maior número de ocorrências 

geram eixos centrais e podem ser visualizadas através de uma árvore de coocorrências. A 

primeira árvore, correspondente ao que pensam sobre o Brasil e os brasileiros hoje (figura 4), 

e a segunda árvore, sobre o que pensavam sobre o Brasil e os brasileiros no momento da 

chegada delas ao país (figura 5),e  podem ser observadas nas figuras a seguir:  
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Figura 4: árvore de coocorência do exercício 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Árvore de co-ocorência do exercício 2. 
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A primeira árvore (figura 4) apresenta cinco grandes eixos centrais: as palavras Brasil, 

brasileiro, estar, coisa e dizer. A segunda árvore (figura 5) produziu um eixo principal, a 

palavra estar. 

Percebe-se de início a diferença no número de conexões entre as duas árvores. Na 

figura 4, que corresponde às palavras geradas, a partir da pergunta sobre o que eles pensam do 

Brasil e dos brasileiros, depois da experiência no país, fica claro que os estudantes têm muito 

mais a dizer sobre o país hoje quando comparado com a época em que chegaram (figura 5). 

Na figura 4, as palavras Brasil e brasileiros aparecem em destaque, pois foram os 

estímulos apresentados, e também com muitas palavras conectadas a estas, porque há muito 

que se dizer sobre o Brasil e sobre os brasileiros nessa etapa. O Brasil da figura 5 é um lugar 

para se estar, para se saber. Naquele momento da chegada no país, o Brasil representava o 

resultado de uma escolha pessoal, um lugar para se viver uma experiência de estudo e 

pesquisa, por isso aparece a palavra minha.  

Na figura 5, a palavra saber está conectada a pouco, choque, conhecer, brasileiro e 

cultura; são palavras que representam esse primeiro momento, do desconhecido, de algo 

muito novo para elas. A palavra lugar aparece associada à gente, aparecem também algumas 

imagens estereotípicas como praias, coqueiros e a palavra chegar, elementos que para elas 

representavam o Brasil, a ser conhecido. 

Durante esse exercício, eles foram incentivados a fazer uma relação entre esses dois 

momentos; o início da experiência vivencial no Brasil, quando chegaram e após a experiência. 

Fazer uma relação sobre o antes e o depois pareceu ser muito difícil, principalmente discorrer 

sobre esse primeiro momento da chegada ao Brasil. Na fala deles fica claro o impacto desse 

primeiro momento. Na figura 5, estar se conecta com medo, aeroporto, experiência, diferente 

e esse sentir deles diante do diferente. A língua, o português aparece como parte desse 

diferente, o que pode ser revelador da questão da língua como um dos elementos desafiadores, 

da experiência que se iniciava. 

Pelas respostas a esse exercício, observa-se que chegam ao Brasil com uma visão 

cheia das representações mais comuns sobre o país; as praias, o coqueiro e a festa. O sentir 

parece revelar a dimensão subjetiva, do impacto de estar num novo país, naquele momento. 

Não havia muito que se dizer, apenas sentir. 

Esse sentimento que aparece, nesse primeiro momento, deve também ter servido como 

referencia para um julgamento. As emoções são também informativas, ajudam a referendar as 

crenças e as cognições envolvidas, nessas reações subjetivas (ALBARACÍN; WYER 2005). 
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Essa experiência passa a fazer parte do acervo de conhecimentos do indivíduo sobre o seu 

mundo. A análise das árvores revela que no conteúdo buscado na memória, há esses 

elementos mais estereotípicos, que tinham ao chegarem e que coexistem com as novas 

informações a partir da experiência vivida no Brasil; esses elementos ainda estão presentes. 

Na figura 4, as palavras que se destacam são os verbos estar e dizer e as palavras 

Brasil e brasileiros são os substantivos integradores desses verbos. Estar e dizer tem a ver com 

esse momento, de estar num país para um o desafio de fazerem uma pesquisa, para uma 

produção acadêmica, precisavam dizer algo sobre o Brasil. O país não é só para uma visita 

turística; inclusive em sua maioria ao serem perguntados se poderiam ser consideradas como 

turistas, o repudio é imediato, não se consideram como membros dessa categoria, sempre 

diziam que não, que não eram turistas que eram muito além disso: “Com certeza não posso 

ser classificada como uma turista, por ver coisas que um turista não vê dentro de uma casa e 

todo o sistema, ver seus bons momentos e os maus momentos, ser capaz de falar com as 

pessoas de uma maneira que os turistas não são.” (Participante 3) 

Na árvore da figura 4, o Brasil vai além do usufruto imediato, é um Brasil pensado, 

refletido para ser, num segundo momento, expressado através de suas pesquisas. A palavra 

dizer ocorre muito próximas de querer, aberto, pensar e parecer; essas palavras têm um  forte 

significado pela experiência que exigiu deles uma flexibilização em relação às novas 

informações às quais foram expostos. Há um convite à mudança de perspectiva, foi preciso 

abertura, foi preciso querer para absorver e produzir nesse território desconhecido e diferente, 

por isso, o Brasil vem ligado em especial à palavra diferente. O fato de os estereótipos sobre 

os brasileiros terem mudado, além do menor grau de concordância com as assertivas sobre o 

Brasil no segundo estudo, são reveladores dessa abertura para uma flexibilização das ideias e 

que aparece aqui também no terceiro estudo. 

Na figura 4, a palavra Brasil volta a estar conectada a algumas imagens estereotípicas 

como comida, Copa, natureza, cultura -  todas representativas de um Brasil ainda relacionado 

a esses símbolos. Esses símbolos que representam os conteúdos mais comuns das crenças do 

estrangeiro quando se pensa em Brasil, aparecem nas duas árvores. No início, ao chegarem, e 

ao final, após a experiência, esses símbolos estão presentes, mas isso não significa que não 

houve mudança do olhar sobre o país. O Brasil não deixou de ser, após a experiência, um país 

de belezas naturais e cultura forte, como foi também observado no estudo 1. Mas a queda no 

grau de concordância com esses itens, mais estereotípicos no estudo 2, e o número de 

conexões geradas a partir do objeto Brasil na árvore da figura 4 do estudo 3, são reveladores 
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da ampliação no conteúdo dessas crenças; o Brasil passa a ter, após a experiência, um 

conjunto de novas possibilidades de representações.         

Em relação ao olhar deles sobre os brasileiros, na figura 5, que correspondente ao 

inicio da experiência, a palavra brasileiro aparece em segundo plano e conectada à palavra 

saber. O brasileiro ainda é naquele momento um elemento a ser entendido, a ser conhecido. 

Ele não é um protagonista da experiência. No estudo 1, que foi feito na ocasião da chegada, o 

brasileiro é visto positivamente. Na árvore da figura 4, após a experiência, o brasileiro aparece 

como um dos eixos centrais; esse destaque não é apenas em razão da palavra ter servido como 

estímulo do exercício, mas também porque há muito mais a se dizer do brasileiro após a 

experiência. 

A uma ideia sobre o que é o brasileiro mudou, o estereótipo do brasileiro visto 

positivamente como amigável e receptivo que aparece no estudo 1: não é mais o mesmo. No 

estudo 2, o brasileiro já não é visto mais tão positivamente, pela queda na escolha dos 

adjetivos positivos. No estudo 3, o brasileiro aparece ligado a palavras como difícil e 

complicado e não  há quase conexões  com palavras de conotação positiva.  

Nesse terceiro estudo fica claro, que o indicador do quão favorável é o olhar do 

estudante estrangeiro sobre os brasileiros se concentra numa dimensão mais interpessoal. O 

brasileiro é visto positivamente a partir do convívio com as famílias. Essa dimensão das 

relações afetivas estabelecidas com os brasileiros são reveladas nas conexões com as palavras 

sentir e falar. É claro no discurso deles, ao longo do trabalho de grupo, que o que há de 

positivo nos brasileiros aparece a partir de um sentimento. O brasileiro tem rosto, tem nome e 

o envolvimento com a família aparece em muitas das falas dos participantes. A relação 

familiar para esses estudantes parece ter sido muito marcante, pensar positivamente nos 

brasileiros é pensar na família brasileira. O olhar positivo gira em torno de uma imagem de 

acolhimento. Acolhedor foi um dos adjetivos positivos escolhidos no questionário de 

chegada, sobre os brasileiros, 

O Brasil e os brasileiros vêm conectados, na figura 4. Ao se referirem ao Brasil, os 

brasileiros não demoram muito a aparecer. Os brasileiros passam a ter uma lugar maior de 

protagonistas como uma parte constituinte e importante após essa experiência no país. Na 

situação de grupo ao serem perguntados sobre o Brasil, muitos alunos começam a falar do 

comportamento e de experiências vividas com brasileiros, mostrando uma relação entre estar 

no Brasil e os brasileiros, dois elementos que parecem difíceis de desvincular. Numa 

dimensão mais social, o Brasil passa ser visto no estudo 2 com um olhar mais critico e há uma 
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queda na escolha dos adjetivos positivos  sobre o brasileiros, pensando-se, nessa conexão que 

aparece no estudo 3, o brasileiro também é parte desse olhar mais crítico, tendo em vista que 

quase não há palavras de conotação positiva na árvore da figura 4, sobre os brasileiros.  

Depois da análise dos dois corpus relacionados aos exercícios estimulo 1 e 2, sobre o 

que eles pensam e pensavam sobre o Brasil e os brasileiros, passamos à análise do  terceiro  

exercício. Nesse terceiro exercício se buscou saber em que medida a experiência em si, de 

estudante pesquisadora teria os influenciado no sentido de mudarem suas crenças sobre o 

Brasil e os brasileiros. A análise de similitude, a que foram submetidas as respostas das 

estudantes, sobre o quanto a experiência teria influenciado sua visão pode ser vista na figura 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Árvore de co-ocorência do exercício 3. 

 

A árvore da figura 6 revela três grandes eixos de organização: coisa, estar e minha. A 

palavra minha ligada às palavras dizer, falar, mãe, integração, português, conhecer e Brasil. 

Nesse exercício, a aluna é convidada a falar da experiência como estudante e como 

pesquisadora; a palavra minha pode demonstrar a ideia da experiência, que é individual. Ao 

falarem dessa experiência, os elementos de integração na cultura brasileira aparecem: a 

palavra mãe, por exemplo, tem a ver com a família que os hospedou, e que é um elemento 

sempre verbalizado quando falam da experiência como estudante no Brasil. As palavras 



68 
 

integração, português, conhecer e Brasil mostram os elementos diretamente relacionados a 

experiência como pesquisador. Elas vieram ao país para conhecer mais sobre a realidade do 

país e, para isso, precisam se integrar e a língua tem um papel fundamental nisso. É 

importante salientar que, na maior parte da pesquisa que elas fazem, o principal instrumento 

de pesquisa são as entrevistas, que geralmente são abertas, eles estão sozinhos em campo e o 

sucesso da pesquisa depende da capacidade de se comunicar em português com os 

entrevistados, então a língua é um obstáculo muito importante a ser vencido. 

Mais uma vez, aparece a ligação entre Brasil e brasileiros, o brasileiro faz parte dessa 

experiência. A interação com os brasileiros parece ser algo realmente marcante, inclusive na 

situação de pesquisa : “Eu concordo, vivemos aqui por meses e estar aqui com a minha 

família hospedeira, aqui e em Lençóis e na comunidade, tudo isso significou entrar na sua 

história, não é ir lá somente visitar, espairecer depois ir embora, o Brasil ficou como uma 

parte de mim, o Brasil ficou com um pedaço do meu coração eu vou levar isso comigo e 

sempre vou poder falar da história dessas pessoas.” (Participante 17) 

Na árvore da figura 6, o Brasil aparece menos em destaque e conectado às palavras 

brasileiro, experiência e cultura. Mais uma vez, aparece a ideia da experiência, vinculada à 

convivência com os brasileiros. O convívio com os entrevistados, nas comunidades, foi 

elemento fundamental, numa dimensão mais interpessoal, que ajudar a influenciar esse olhar 

sobre os brasileiros.  

 A palavra cultura está ligada a entender. Pesquisar significou entender essa cultura 

que é diferente. O Brasil aparece aqui mais em segundo plano nesse terceiro exercício-

estímulo, sobre a experiência de pesquisa. Aparecem eixos centrais mais reveladores da 

influencia da pesquisa: as palavras estar, aprender, achar, saber, coisa e minha ajudam a dar 

uma dimensão do impacto e do desafio da experiência de pesquisar propriamente dita, 

independente do objeto pesquisado, o Brasil, que aparece aqui menos central. Nesse exercício 

pode-se concluir que a pesquisa ajudou a reafirmar o olhar positivo em relação aos brasileiros 

dentro dessa dimensão mais pessoal, pela receptividade que perceberam por parte dos 

entrevistados na comunidade. 

Em relação ao Brasil, não há evidências fortes que demonstrem que houve uma 

mudança de crenças a partir da experiência de pesquisa em si, mas, sim, de uma ampliação do 

conteúdo das crenças a partir do acesso às novas informações que a pesquisa proporcionou.  

Nas respostas dadas no grupo focal, os alunos deixam suas impressões após a 

experiência; percebe-se que compartilham uma ideia de que não são turistas comuns, e que a 
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sua experiência, aqui, foi além; vieram para pesquisar e estudar, conviver com as famílias, 

viver o cotidiano do país, situações que exigiram um conjunto de habilidades diferenciadas, 

que, aliadas à riqueza da experiência, os ajudou a se integrarem e a entenderem mais sobre o 

país e sobre os brasileiros. 

Percebe-se no estudo 3 que há evidencias de que o olhar mudou, os alunos não 

enfatizam mais aqueles símbolos estereotipados sobre o Brasil, as crenças sobre o país foram 

confrontadas e alguns daqueles símbolos mais figurativos, mais comuns sobre o Brasil, como 

a  praias e a cultura continuam presentes, o indivíduo não necessariamente vai se desfazer dos 

conteúdos mais familiares das suas crenças, mas há um olhar mais crítico sobre o país e sobre 

o papel deles como pesquisadores, ao revelarem que sabem mais, que têm mais a dizer do que 

antes, ou diferentemente de uma turista. Quanto aos brasileiros, eles já não são vistos da 

mesma maneira. O olhar mais estereotípico em relação aos brasileiros, como receptivos e 

acolhedores aparece, mas numa dimensão mais pessoal, das experiências individuais com as 

famílias e os entrevistados; numa dimensão mais social, os brasileiros não são vistos tão 

positivamente como no início dessa experiência vivencial. 

 

4.4 Discussão    

 

Os três estudos evidenciaram que houve mudança de crenças desses estudantes 

estrangeiros em relação aos brasileiros e ao Brasil, após a experiência vivencial no país, mas 

em  dimensões diferentes. 

Em relação às crenças sobre o Brasil, no momento inicial da experiência quando eles 

chegam, eles aderem mais às crenças comuns sobre o país; a partir das respostas do 

questionário 1, percebe-se que para eles o Brasil é  um país que se destaca pela sua natureza e  

pela sua cultura. 

No segundo estudo, os estudantes apontam para um olhar mais crítico, revelador de 

um questionamento em relação às crenças originais, já há um olhar sobre questões sociais e o 

grau de concordância com aquelas crenças iniciais relacionadas à natureza e cultura é menor. 

Eles estavam motivados, as fontes das informações eram confiáveis, eles estavam no país, 

vivenciando a realidade de um Brasil diferenciado nas comunidades, e recebendo informações 

de dentro da universidade,  refletindo através das aulas, palestras e debates sobre as questões 

do país. 
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No terceiro estudo, o Brasil não aparece em destaque como antes, em relação aos 

elementos constituintes das crenças mais frequentes, eles aparecem, mas não são tão 

evidentes, assim como o olhar mais crítico visto no segundo estudo. Não há elementos que 

confirmem que os estudantes mudaram as suas crenças sobre o Brasil, mas, certamente, as 

evidencias mostradas a partir do segundo estudo e a diferenças demonstradas nas árvores 

correspondentes ao início e fim da experiência no estudo 3, denotam  que a experiência no 

país ofereceu novas informações e possibilitou uma revisão dessas crenças, aumentando a 

probabilidade de uma mudança. Na condição de pesquisadores, tiveram acesso a mais 

informações, o que permitiu uma confrontação com as velhas crenças.  

As representações sobre o país serão sempre passíveis de serem recuperadas na 

memória; uma questão que surge é o quanto essas representações se manterão. Não é possível 

afirmar o que efetivamente ficará retido e será recuperado de forma objetiva, pois as crenças 

atraem para o seu sistema, as informações que apontem para um menor esforço e mais 

significância, nesse caso o de um Brasil, de belezas naturais, cultura rica e povo hospitaleiro, 

as informações relacionadas às antigas crenças. 

As crenças são estimativas de certeza ou probabilidades subjetivas (ALBARACÍN; 

WYNER, 2005), mesmo com um conjunto de novas informações muito objetivas, o 

julgamento pode ainda ser bastante subjetivo. Como vimos, as crenças não primam, na 

maioria das vezes, pela objetividade. Se a dúvida é a última a emergir, é a primeira a 

desaparecer (GILBERT 1991), mas, no caso dos estudantes, a mudança de olhar que já 

aparece no segundo estudo, denota que há possibilidade de uma mudança de crença.  

           Uma crença pode mudar quando o  grau de satisfação com ela não é mais o mesmo, ela 

não atende mais o pré-requisito de estabilidade do sistema. Quando isso acontece, o  

indivíduo passa  a aceitar  novas ideias,  que sejam capazes de retomar essa estabilidade. Essa 

busca pode se dar através de dois caminhos: pela  assimilação  na qual  novas crenças seriam 

incorporadas ao sistema já existente, ou uma  acomodação  que seria a reorganização do 

sistema existente para acomodar a informação nova.  A acomodação requer uma alteração 

mais radical do sistema  (POSNER e al. citado por Barcelos 2006). As crenças são 

questionadas, o questionamento passa a ser um momento catalisador de reflexão e o individuo 

passa a considerar ideias alternativas sobre o objeto. A reflexão, junto com a  motivação para 

a mudança são condições favoráveis para que  ocorra uma  mudança de crenças. 

(BARCELOS, 2006). 
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 Em relação aos estereótipos sobre os brasileiros, no primeiro estudo se observa um 

olhar mais estereotipado, a imagem mais comum dos brasileiros, como um povo hospitaleiro 

e acolhedor, foram vistas a partir das respostas do questionário 1. A escolha predominante foi 

por adjetivos positivos. 

No segundo estudo, os estudantes apontam para um olhar diferente do primeiro estudo, 

denotando essa mudança de estereótipos, a visão mais critica sobre o Brasil vem 

acompanhada de um olhar menos positivo sobre o brasileiro, do que no inicio da experiência. 

No segundo estudo, o alunos já passaram algum tempo no Brasil, vivenciado a realidade, 

tiveram aulas, fizeram visita de campo e, apesar do convívio com as famílias, há uma queda 

nos adjetivos positivos escolhidos por eles para descreverem os brasileiros, denotando uma 

mudança de estereótipos. 

No estudo 3 esta tendência se confirma, porque aos serem perguntadas sobre o que 

pensam dos brasileiros, pode-se ver na análise das árvores de coocorrências  que a palavra  

brasileiros não está conectada com adjetivos positivos, como no primeiro estudo. Esse olhar 

favorável acontece numa dimensão mais pessoal, a partir da experiência positiva que tiveram 

com as famílias e com as pessoas das comunidades. Mas isso não parece ter sido ampliado 

para uma dimensão mais geral, como no início do estudo, no qual todos os brasileiros eram 

vistos de uma forma positiva. 

Os desafios de estarem viajando sozinhos pela primeira vez num país diferente do 

deles, com uma língua diferente e numa experiência completamente nova, em relação ao 

desafio acadêmico, de fazer uma pesquisa, pode ter ajudado a ver as famílias com esse olhar 

mais positivo. A necessidade de apoio, onde procuraram interagir cooperativamente com o 

seu novo grupo de pertencimento, ajudou a manter esse olhar positivo, mas numa dimensão 

mais subjetiva e interpessoal. 

              Crenças  e os estereótipos mudam, se assim não fosse deveríamos afirmar  que o que   

se pensava sobre certas categorias historicamente alvo de esterotipização é a mesma  ao longo 

do tempo e hoje sabemos que há  mudança, por exemplo em relação ao gênero, o homem e a 

mulher hoje são vistos de forma diferenciada se comparamos o olhar de hoje com o olhar há 

30 anos atrás. Estereotipar algumas categorias é um processo continuo, mas  esses 

estereótipos podem ter o seu conteúdo mudado, para algo mais  positivo. Mudanças  podem 

ocorrer em tempo mais curto e entre grupos. No caso do presente estudo, podemos admitir 

que o contato com o grupo brasileiros, ajudou a confirmar mas também desconstruir um 

conjunto de crenças sobre os brasileiros.  
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            Por estarem ligadas as  relações interpessoais e  grupais do indivíduo, uma crença 

sobre um objeto as vezes é mais fácil de desconstruir do que as crenças sobre o outro, como 

membro de uma categoria social (ALBARACÍN; WYNER, 2005), apesar disso, o presente 

estudo mostrou que depois das experiência vivencial dos estudantes, eles sofreram mais 

impacto nas  suas crenças em relação aos brasileiros do que em relação ao Brasil.  

              Podemos questionar também o valor de sobrevivência dessas crenças nas  

circunstâncias em que esses estudantes vêm ao país.  Uma hipótese é que  não há talvez tanta 

necessidade de se apegar as ideias relacionadas as suas crenças e tomá-las como  acuradas e 

definitivamente satisfatórias, como acontece normalmente com a maioria das pessoas. Em 

geral o indivíduo  acha que as suas crenças são apuradas e são confirmadas pelas evidências. 

No caso desses estudantes, se é verdade que essas crenças trazidas sobre os Brasil e os 

brasileiros tem um valor de sobrevivência menos  central, isso pode significar a possibilidade 

de generalização das novas crenças  após a experiência. 

               Apesar de nossa percepção do outro e das categorias ser complexa e culturalmente 

condicionadas, sob certas circunstâncias há um favorecimento para a mudanças de 

estereótipos.   Há uma  disposição a ter uma atitude positiva em relação aos brasileiros 

revelado pelo simples fato de eles terem buscado esse contato,  eles fazem uma escolha entre 

várias, como intercambistas , de virem ao Brasil para sua experiência. Essa tendência positiva 

pode oferecer  as circunstancias  necessárias para a flexibilização dos estereótipos,  há a 

curiosidade, o interesse e esse contato com essa categoria  pode ter um reflexo positivo na 

redução de estereótipos, ou pelo menos na mudanças do conteúdo desses estereótipos. Os 

estereótipos mudaram, o olhar mudou, o que eles pensam agora não é o pensavam ao 

chegarem. 

            A mudança de crença para ocorrer depende de um  esforço cognitivo  para o qual  o 

individuo deve estar motivado a fazer, as informações devem estar acessíveis na memória 

para serem facilmente recuperadas  e ele precisa dedicar a essa tarefa, algum tempo. O efeito 

da novidade, ou seja aqueles acontecimentos  que são novos ou inesperados (WYER & 

HARTWICK , 1980 citado por ALBARACÍN) tendem a ser pensados e analisados mais 

extensivamente  do que os acontecimentos comuns , os alunos estão no Brasil expostos a todo 

momento a essas novidades, novas informações e experiências , e convidados a refletir sobre 

o Brasil,  nas aulas,  que é o objetivo da sua vinda ao país. Eles vieram pesquisar e fazer uma 

produção acadêmica , essas informações estão mais acessíveis na memória  e mais suscetíveis 
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de influenciar julgamentos, os novos eventos funcionariam como estimulantes para a 

atividade cognitiva, e por consequência os levariam a um questionamento das antigas crenças.  

           O indivíduo leva mais tempo procurando informações que são desconstrutoras, numa 

tentativa de integrá-la ou desprezá-la do que com as informações confirmatórias. Ele primeiro 

precisa reconhecer suas crenças como insatisfatórias para  que haja a  mudança, ele reconhece 

aquela nova informação como conflitante e busca  acomodá-la no sistema para  diminuir a 

inconsistência. 

            É preciso que haja informação para que se  desconstruam  as crenças, a exposição a 

exemplos de  brasileiros que não se encaixam nos esquemas previamente construídos, sobre o 

que é  ser brasileiro,  por exemplo o de um povo acolhedor e hospitaleiro,  significa que  o 

indivíduo deve fazer algum tipo de esforço cognitivo no sentido de lidar com essas exceções 

não representativas da categoria brasileiros, seja criando subtipos (JOHNSTON e  

HEWSTONE, 1992) ou de qualquer outra forma tentando conciliar essa nova informação. Há 

o confronto   que leva a mudança de estereótipos. 

Os estudantes estrangeiros vieram ao Brasil para pesquisar, eles estavam motivados e 

abertos para as novas informações, eles ampliaram o conteúdo das suas crenças e abriram um 

caminho para a uma provável mudança de crenças em relação ao Brasil; quanto ao olhar sobre 

brasileiros, vimos que os estereótipos mudaram, o grau de acolhimento as crenças em relação 

aos brasileiros não são as mesmas do início da experiência no país, isso foi demonstrado pela 

queda na avaliação positiva dos brasileiros já no segundo estudo. No plano das relações 

interpessoais, os brasileiros são vistos de uma forma positiva, mas essas características 

positivas não se aplicam a todos os brasileiros.  

No nosso entendimento, o choque de realidade, a experiência que esses alunos tiveram 

ao lidar com os problemas do sistema de saúde do Brasil, foram experiências significativas, 

como havíamos pensado. Eles ficaram no Brasil, num tempo de estadia muito maior do que a de 

qualquer turista comum e obtiveram muitas informações, aumentando o seu repertório.  

Os estudantes vivenciaram a cultura, refletiram sobre ela, se envolveram com as 

comunidades e se relacionaram com os brasileiros. Para eles, essa foi a primeira vez que 

tiveram uma experiência desse tipo. Essa experiência vivencial teve um impacto nas crenças 

desses alunos, o Brasil e os brasileiros passaram a ser vistos de uma forma diferente. 
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APÍTULO 5                                          

                                                                                                       Considerações Finais 

 

A velocidade na circulação de informações é muito grande, os novos arranjos globais, 

baseados na economia, tornam o mundo cada vez mais sem fronteiras. A demanda de 

internacionalização da educação e a atividade de intercâmbio é uma prática reconhecida e o 

interesse num país como o Brasil é maior; o presente  estudo teve como ponto de partida 

responder as perguntas: o que o mundo pensa do Brasil? E como as informações se organizam 

para construir uma ideia sobre o país e seu povo?  

Na introdução do trabalho apresentamos as formas como o Brasil é visto pelo 

estrangeiro, também caracterizamos o participante da pesquisa que é o estudante 

intercambista, já que o Brasil passa, nos últimos anos, a ser mais um país receptivo de 

estudantes estrangeiros.  

No segundo capítulo abordamos e aprofundamos o estudo das crenças, como elas são 

formadas, os tipos de crenças e suas possibilidades de mudança.  

No terceiro capítulo, passamos a apresentar os estudos que serviram de base para 

entender as crenças do estrangeiro, e mais especificamente de jovens estudantes 

intercambistas norte americanos, participantes do estudo.  

A contribuição do trabalho no campo teórico foi de aprofundar como os estrangeiros 

veem o Brasil, quais são as crenças que originam o olhar deles e as possibilidades para a 

mudança desse olhar. 

Após a experiência, as representações sobre o país, para esses estudantes, serão sempre 

passíveis de serem recuperadas na memória, uma questão que surge é o quanto dessas 

representações se manterão. O limite da pesquisa é que não é possível afirmar o que 

efetivamente ficará retido e será recuperado, qual a extensão das mudanças dessas crenças no 

tempo. Uma possibilidade de medir isso é num contato pós-experiência com esses estudantes, 

depois de algum tempo, após o retorno deles ao país de origem, no qual se possa mensurar o 

quanto essas novas crenças se tornaram mais ou menos centrais, nos seus sistemas de crenças. 

Algumas dificuldades surgiram no processo da pesquisa e que servem de reflexão para 

mudanças, no caso de pesquisas futuras dentro desse campo. O presente trabalho de pesquisa 

teve como participantes alunos estrangeiros intercambistas, cujos perfis são de estudantes que 

vieram para um semestre de graduação num país novo, o que exige, que eles passem por um 

processo de adaptação. A adaptação, aliada às muitas tarefas acadêmicas, exigiu de nós uma 

C 
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constante atenção no grau de adesão à pesquisa no meio do processo. É importante serem 

levados em consideração esses aspectos: da adaptação e do tempo de resposta à pesquisa por 

partes participantes com essas características. 

É importante salientar que uma pesquisa sobre crenças é atemporal em relação aos 

mecanismos de formação, manutenção e mudanças de crenças, a forma como as crenças se 

constroem  estão estabelecidas dentro no campo até agora,    mas em relação ao seu conteúdo a 

mudança pode ser mais dinâmica e rápida, as crenças compartilhadas hoje sobre o Brasil , não 

são as mesmas que há 10 anos e  até mesmo de um  passado mais recente, é importante para o 

pesquisador estar atento ao conjunto de crenças compartilhadas, naquele momento histórico em  

que ele faz a pesquisa, por isso um levantamento preliminar no caso da construção das 

sentenças que vão compor os instrumentos é fundamental. 

Os principais participantes da presente pesquisa vêm de uma instituição originada nos 

Corpos de Paz. No passado, os voluntários dos Corpos de Paz faziam um trabalho de 

intervenção, procurando redirecionar e ensinar práticas na área de saúde, agricultura e na 

administração de projetos locais. A ideia era intervir para mudar. No caso desse projeto mais 

acadêmico, eles buscam entender e pesquisar as principais práticas na área de saúde das 

comunidades carentes. Na prática, muitos acabam por intervir, através da produção de material 

ou com ideias para os projetos locais, mesmo que esse não seja o principal objetivo do 

programa, que os trouxe ao Brasil. Isso ocorre devido ao grau de envolvimento deles com a 

comunidade e é de caráter espontâneo. 

Ao longo da história desse programa de Saúde Pública, Raça e Direitos Humanos 

poucos alunos voltaram ao Brasil para dar continuidade em suas pesquisas. A contribuição do 

presente trabalho para esses alunos foi o de aprofundamento de uma reflexão sobre o quanto a 

experiência foi significativa para eles. Eles se deram conta do que pensam sobre o Brasil e 

como gostariam de ajudar a comunidade que os receberam. Eles refletiram sobre o papel de 

pesquisador,  o  alcance de uma pesquisa e em que medida esta, pode ir além do 

desenvolvimento de um conhecimento acerca de um campo, e se transformar em resultados 

efetivos para a melhoria da vida das pessoas nessas comunidades. Esse questionamento terá 

um impacto na continuidade da vida desses estudantes como acadêmicos, não só na 

perspectiva de eles voltarem ao Brasil para continuar as suas pesquisas ou até desenvolverem 

algum trabalho nas comunidades, mas, sobretudo, de passarem a refletir sobre qual é 

efetivamente o seu papel, como produtores de conhecimento.  
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O presente trabalho contribui como um instrumento de reflexão sobre  como o aluno 

estrangeiro vê o Brasil, qual é o papel da pesquisa em comunidades carentes, feitas por esses 

alunos e em que medida os programas de intercâmbio podem ir além e incluir no seu 

planejamento a discussão sobre a contribuição dessas pesquisas para a comunidade, 

questionando que intervenções futuras seriam possíveis e qual é o papel das comunidades 

alvo, nas atividades de intercâmbio, dessa natureza.  

Pensando nos ganhos de uma educação internacional, pode-se dizer que esta vai além 

da troca de conhecimento cientifico, é importante refletir sobre que práticas podem ser 

adotadas, nesses programas, e que ajudem cada vez mais no estabelecimento de uma 

competência intercultural, no caminho da construção de sociedades mais solidárias.     
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ANEXOS 

 

ANEXO A - QUESTIONÁRIO 1 

 

Instruções: 

 

O objetivo desta pesquisa é avaliar as crenças sobre o Brasil e os brasileiros. Você 

deve marcar em cada uma das perguntas a opção que melhor se adéque à sua concepção do 

Brasil e dos brasileiros. Nenhuma resposta é considerada certa ou errada. O que nos interessa 

é a sua opinião sobre o assunto. Tente responder a todas as alternativas. 

 

1. Quais desses adjetivos melhor descreve o brasileiro; escolha 5 itens:  

 

1. Aberto 

2. Espontâneo 

3. Legal 

4. Festeiro 

5. Sensual 

6. Acolhedor 

7. Despreocupado  

8. Barulhento  

9. Passivo 

10. Preguiçoso 

11. Musical 

12. Enganador 

13. Corrupto 

14. Desordeiro 

15. Brega 

16. Inquieto 

17. Desonesto 

18. Tolerante 

19. Justo 

20. Alegre 
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21. Caloroso 

22. Paciente 

23. Solidário 

24. Hospitaleiro 

25. Incompetente  

26. Amável  

27. Superficial 

28. Mal educado 

29. Devagar 

30. Mentiroso 

 

2. Identifique o seu grau de concordância com as sentenças abaixo sobre o que 

caracteriza o Brasil. O Brasil é o país… 

 

1. ...de belas florestas como a Amazônia 

2. ...da corrupção  

3. ...do futebol  

4. ...onde há uma muita violência e crimes 

5. ...de uma potência econômica em ascensão.  

6. ...com muitas favelas 

7. ...de baixos padrões educacionais 

8. ...com forte tradição musical como o Samba 

9. ...das belas praias, como no Rio de Janeiro.  

10. ...de baixo investimento em infraestrutura urbana 

11. ...de belezas naturais, como Iguaçu 

12. ...onde há muita desigualdade social 

13. ...com bons programas sociais do governo 

14. ...do baixo nível de desemprego 

15. ...de crianças de rua e os sem-teto 

16. ...com questões ambientais 

17. ...de pessoas acolhedoras 

18. ...dos mercados ilegais 
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1. concordo-  2.  concordo parcialmente  -  3.  não concordo nem discordo 

4.  discordo parcialmente  -   5.discordo 

 

3. Escala de Necessidade de Closura 

 

Leia cada uma das seguintes afirmações e decida o quanto você concordaria com cada 

uma de acordo com suas atitudes, crenças e experiências. Por favor, responda de acordo com 

a seguinte escala, usando apenas um número para cada afirmação. 

 

1 = DiscordoTotalmente  4 = Concordo um pouco 

2=  DiscordoModeradamente  5 = ConcordoModerdamente 

3 = Discordo um pouco  6 = ConcordoTotalmente 

 

Em caso de dúvida, eu prefiro tomar uma decisão imediata, 

seja ela qual for. 

1    2    3    4    5    6 

Quando eu tenho que enfrentar alternativas diversas e 

potencialmente válidas, eu decido a favor de uma delas de 

forma rápida e sem hesitação. 

1    2    3    4    5    6 

Eu nunca me atrasei para o trabalho ou para um 

compromisso 

1    2    3    4    5    6 

Eu prefiro decidir pela primeira solução disponível em vez 

de ponderarlongamente que decisão eu deveria tomar. 

1    2    3    4    5    6 

Eu fico muito chateado quando as coisas ao meu redor não 

estão em seu lugar. 

1    2    3    4    5    6 

Geralmente, eu evito participar de discussões sobre 

problemas ambíguos epolêmicos. 

1    2    3    4    5    6 

Quando eu preciso enfrentar um problema, eu não penso 

muito sobre ele eeu decido sem hesitação 

1    2    3    4    5    6 

Quando eu preciso resolver um problema, eu geralmente 

não perco tempo considerando diversos pontos de vista 

sobre o assunto. 

1    2    3    4    5    6 

Prefiro estar com pessoas que têm as mesmas ideias e 

gostos que eu. 

1    2    3    4    5    6 
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Geralmente, eu não procuro soluções alternativas para os 

problemas sobre osquais eu já tenho uma solução 

disponível. 

1    2    3    4    5    6 

Eu me sinto desconfortável quando eu não consigo dar uma 

resposta rápidaaos problemas que enfrento. 

1    2    3    4    5    6 

Eu nunca feri os sentimentos de outra pessoa. 1    2    3    4    5    6 

Qualquer solução para um problema é melhor do que 

permanecer em um estado de incerteza. 

1    2    3    4    5    6 

Eu prefiro atividades onde o que devee precisa ser feito está 

sempre claro.  

1    2    3    4    5    6 

Depois de ter encontrado uma solução para um problema, 

acredito que é uma inútilperda de tempo levar em conta 

diversas soluções possíveis. 

1    2    3    4    5    6 

Eu prefiro as coisas com as quais eu estou acostumado, do 

que com as eu nãoconheço e não posso prever. 

1    2    3    4    5    6 

 

4. Dados sociodemográficos 

1. Sexo:1.      Masculino                   2.      Feminino 

2. Idade :________anos 

3. País de origem: ______________________ 

4. Escolaridade _______________________  

4.1. Qual é sua área de estudo na universidade_________________________  

4.2. E o seu ano de ingresso________________ 

5. Já esteve no Brasil1.Sim        2.Não  

(se a resposta foi sim, coloque o número de vezes que já esteve no Brasil:_________) 

6. Seu conhecimento sobre o Brasil: 

1. Seimuitosobre o Brasil 

2. Seipoucosobre o Brasil 

3. Não sei quase nada sobre o Brasil 

4. Não sei nada sobre o Brasil 
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ANEXO B - QUESTIONÁRIO 2 

2.  Questionário 2 

Instruções 

O objetivo desta pesquisa é avaliar as crenças sobre o Brasil e os brasileiros. Você deve 

marcar em cada uma das perguntas, a opção que melhor se adéqua à sua concepção do Brasil 

e dos brasileiros. Nenhuma resposta é considerada certa ou errada. O que nos interessa é a sua 

opinião pessoal sobre o assunto. Tente responder a todas as alternativas. 

1. Quais desses adjetivos melhor descreve o brasileiro, escolha 5 itens:  

1. Afetivo 

2. Espontâneo 

3. Legal 

4. Festeiro 

5. Sensual 

6. Receptivo    

7. Tranquilo  

8. Baderneiro  

9. Inativo 

10. Preguiçoso 

11. Musical 

12. Desordeiro  

13. Corruptível 

14. Trapaceiro 

15. Falso 

16. Inquieto 

17. Incompetente  

18. Amigável 

19. Tolerante 

20. Justo 

21. Entusiasmado 

22. Superficial 

23. Afetuoso 

24. Gentil  
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25. Solidário 

26. Hospitaleiro 

27. Brega  

28. Mal educado  

29. Desleal  

30. Postergador 

 

1. Identifique o seu grau de concordância com as sentenças abaixo sobre o que caracteriza 

o Brasil. O Brasil  é o pais ..................... 

 

1. ....de belas florestas como a Amazônia  

2. .....da corrupção  

3. ....dos melhores jogadores de futebol do mundo 

4. ....onde há uma muita violência e crimes  

5. ...que é uma possível  superpotência 

6. .....com muitas habitações precárias 

7. ....com um sistema educacional ruim 

8. ....com forte tradição musical como o Samba  

9. ....das belas praias, como no Rio de Janeiro.  

10. ....com infraestrutura urbana ruim 

11. ....de belezas naturais, como  Iguaçu 

12. ....onde há um compartilhamento desigual dos benefícios sociais 

13. ....com  bons programas sociais do  governo  

14. ....com muitas ofertas de emprego 

15. ....de crianças de rua e os sem-teto 

16. ....com  questões ambientais 

17. ....pessoas gentis 

18. ....dos mercados ilegais  

 

1. concordo           2.  concordo parcialmente        3.  não concordo nem discordo  

                         4.  discordo parcialmente               5.discordo 
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2. Escala de Necessidade de Closura   

Leia cada uma das seguintes afirmações e decida o quanto você concordaria com cada uma 

de acordo com suas atitudes, crenças e experiências. Por favor, responda de acordo com a 

seguinte escala, usando apenas um número para cada afirmação. 

 

1 = Discordo Totalemnte  4 = Concordo um pouco 

2=  Discordo Moderadamente  5 = Concordo Moderdamente 

3 = Discordo um pouco  6 = Concordo Totalmente 

 

Em caso de dúvida, eu prefiro tomar uma decisão imediata, 

seja ela qual for. 

1    2    3    4    5    6 

Quando eu tenho que enfrentar alternativas diversas e 

potencialmente válidas, eu decido a favor de uma delas de 

forma rápida e sem hesitação. 

1    2    3    4    5    6 

Eu nunca me atrasei para o trabalho ou para um 

compromisso 

1    2    3    4    5    6 

Eu prefiro decidir pela primeira solução disponível em vez 

de ponderar  longamente que decisão eu deveria tomar. 

1    2    3    4    5    6 

Eu fico muito chateado quando as coisas ao meu redor não 

estão em seu lugar. 

1    2    3    4    5    6 

Geralmente, eu evito participar de discussões sobre 

problemas ambíguos e polêmicos. 

1    2    3    4    5    6 

Quando eu preciso enfrentar um problema, eu não penso 

muito sobre ele e eu decido sem hesitação 

1    2    3    4    5    6 

Quando eu preciso resolver um problema, eu geralmente 

não perco tempo  considerando diversos pontos de vista 

1    2    3    4    5    6 
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sobre o assunto..  

Prefiro estar com pessoas que têm as mesmas ideias e 

gostos que eu. 

1    2    3    4    5    6 

Geralmente, eu não procuro soluções alternativas para os 

problemas sobre os quais eu já tenho uma solução 

disponível. 

1    2    3    4    5    6 

Eu me sinto desconfortável quando eu não consigo dar uma 

resposta rápida aos problemas que enfrento. 

1    2    3    4    5    6 

Eu nunca feri os sentimentos de outra pessoa. 1    2    3    4    5    6 

Qualquer solução para um problema é melhor do que 

permanecer em um estado de incerteza. 

1    2    3    4    5    6 

Eu prefiro atividades onde o que deve  e precisa ser feito 

está sempre claro.  

1    2    3    4    5    6 

Depois de ter encontrado uma solução para um problema, 

acredito que é uma inútil perda de tempo levar em conta 

diversas soluções possíveis. 

1    2    3    4    5    6 

Eu prefiro as coisas com as quais eu estou acostumado, do 

que com as eu não  conheço e não posso prever. 

1    2    3    4    5    6 

 

 

4. Dados sócios demográficos 

1. Sexo:   1.      Masculino                   2.      Feminino 

2.Idade :  ________anos 

3.Pais de Origem:  ______________________ 

4.Escolaridade _______________________  

4.1.Qual é sua área de estudo na  universidade_________________________  
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4.2.E o seu ano de ingresso________________ 

5.Já esteve no Brasil  1.Sim        2.Não  

(se a resposta foi sim, coloque o número de vezes que já esteve no Brasil:_________) 

6.Seu conhecimento sobre o Brasil: 

5. Sei muito sobre o Brasil  

6. Sei pouco sobre o Brasil  

7. Não sei quase nada sobre o Brasil 

8. Não sei  nada sobre o Brasil 

  

Obrigada pela sua colaboração     
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  ANEXO C  -   FOTOS (GRUPO  FOCAL) 
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