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 Resumo 

A estrutura subjacente às impressões de personalidade proposta por Rosenberg, Nelson 

e Vivekananthan (1968) evidencia a existência de uma dimensão social e uma dimensão 

intelectual. Esta estrutura tem sido apenas estudada com populações adultas pelo que 

não existem estudos directos de como é que a estrutura bidimensional das teorias 

implícitas de personalidade (TIP) se desenvolve e daí, surge o interesse e a necessidade 

de estudar este tema com crianças. Neste estudo participaram 20 crianças do último ano 

do ensino pré-escolar, 26 do 3º ano e 25 crianças do 6º ano de escolaridade. Procedeu-se 

a uma adaptação do paradigma utilizado por Rosenberg e colaboradores (1968) no seu 

estudo com adultos de forma a ser adequado a crianças. Na presente investigação foi 

pedido às crianças que agrupassem traços de personalidade pensando em pessoas que 

conhecessem. De acordo com os resultados encontrados, existe uma dimensão mais 

básica – dimensão avaliativa - em torno da qual se desenvolvem as teorias implícitas da 

personalidade, surgindo posteriormente a 2ª dimensão sendo que a dimensão social 

parece ser percebida de forma mais clara do que a intelectual. Considerações sobre estes 

resultados e proposta de um follow-up serão feitas na discussão geral. 

 

Palavras-chave: formação de impressões, TIP, estrutura bidimensional, dimensão 

avaliativa 
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Abstract 

The underlying structure of personality impressions proposed by Rosenberg, 

Vivekananthan and Nelson (1968) shows the existence of a social and an intellectual 

dimension. This structure has been studied only with adult populations so there are no 

direct studies of how the two-dimensional structure of implicit personality theories 

develops and hence arises the interest and the need to study this topic with children. In 

this study participated 20 kindergarteners, 26 third-graders and 25 children in the 6th 

sixth-graders. For this study, Rosenberg and colleagues’ paradigm (1968), in their study 

with adults, was adapted in order to be suitable for children. In the present investigation 

children were asked to sort personality traits thinking in people they knew. According to 

the results, there is a more basic dimension - evaluative - around which implicit 

personality theories develop, with a second dimension emerging later, and the social 

dimension seems to be perceived more clearly than the intellectual. Considerations 

about these results and a follow-up will be proposed in the general discussion. 

 

Keywords: impression formation, TIP, bidimensional structure, evaluative dimension 
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1- Formação de impressões de personalidade 

              No decorrer da nossa vida diária, cruzamo-nos com inúmeras pessoas. A maior 

parte delas são perfeitos desconhecidos dos quais nunca chegaremos a saber nada. Mas 

um número considerável de outras pessoas interage realmente connosco como alguém a 

quem pedimos uma informação na rua ou alguém que nos é apresentado. Considerando 

que estamos a conhecer uma pessoa pela primeira vez, quase de imediato criamos uma 

impressão sobre ela através da informação que temos disponível no sentido de chegar a 

uma impressão coerente da personalidade dessa pessoa que nos é apresentada. 

Formamos estas impressões de forma rápida e com base em informação muito limitada 

(e.g., Asch, 1946; Brown, 1986). Vimos alguém pela primeira vez e rapidamente 

formamos opiniões sobre as suas intenções, emoções bem como o seu comportamento e 

características físicas (Carlsmith, Freedman & Sears, 1970). Mas de que forma é que 

são estruturadas as impressões que criamos acerca de alguém? Rosenberg, Nelson e 

Vivekananthan (1968) vieram responder a esta questão através dos seus estudos 

multidimensionais em que propuseram uma estrutura para a formação de impressões 

com duas dimensões de personalidade, uma social e outra intelectual cada uma com um 

pólo de valência positiva e outro pólo de valência negativa. Mas como é que esta 

estrutura de formação de impressões se desenvolve até à idade adulta? Como é que as 

crianças formam impressões acerca dos outros? De facto, a maior parte dos estudos 

sobre a formação de impressões têm sido realizados com adultos pelo que existem 

poucos estudos sobre como é que esta estrutura se desenvolve desde a infância até à 

idade adulta (para uma excepção ver Livesley & Bromley, 1973).  

           Desta forma, o presente trabalho tem como finalidade estudar quais são as 

dimensões subjacentes às impressões de personalidade nas crianças e quando, no 
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desenvolvimento é que as duas dimensões encontradas nos adultos se tornam visíveis, 

esperando vir a colmatar a falta de estudos com crianças sobre este tema.   

            Primeiramente será apresentada uma revisão de literatura sobre a formação de 

impressões de personalidade em adultos bem como o que se sabe sobre o 

desenvolvimento da formação de impressões em crianças. Seguidamente, será 

apresentada em detalhe toda a investigação realizada e por fim, a interpretação dos 

resultados obtidos na discussão geral bem como a proposta para um estudo futuro. 

 

2- A formação de impressões de personalidade pré-Asch 

            Desde cedo vários autores demonstraram interesse na formação de impressões 

de personalidade pelo que o seu estudo tem já alguma tradição (Garcia-Marques & 

Garcia-Marques, 2004). A identificação de bons juízes de personalidade foi bastante 

focada nestes estudos dado que ser-se um bom juiz de personalidade parecia crucial no 

desempenho de um vasto número de funções e papéis sociais (Bruner & Tagiuri, 1954; 

Jones, 1985 citados por Garcia-Marques & Garcia-Marques, 2004). O método mais 

utilizado para encontrar estes bons juízes de personalidade era utilizar as escalas 

bipolares com pólos de atributos opostos de personalidade. Poder-se-ia também escolher 

traços de personalidade de uma lista, ordenar os alvos em função de uma dimensão, 

fornecer descrições livres do alvo ou predizer o comportamento do alvo numa dada 

situação. No entanto, estes procedimentos revelaram-se inadequados na identificação de 

bons juízes. Por outro lado, estes estudos revelaram interessantes enviesamentos de 

resposta: o juiz poderia evidenciar o efeito de Halo ou seja, tender a avaliar os atributos 

de cada alvo em função de uma impressão geral de maldade ou bondade (Garcia-

Marques & Garcia-Marques, 2004). A avaliação do sujeito poderia também ser afectada 

pelas concepções do próprio sobre as associações entre traços, enviesamento este 
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denominado de erro lógico (Newcomb, 1931; Guilford, 1936 citados por Garcia-

Marques & Garcia-Marques, 2004). Um outro enviesamento é o chamado efeito de 

benevolência, em que se tende a atribuir mais qualidades positivas do que negativas aos 

outros, sobretudo se tivermos poucas informações sobre os outros (Sears, 1936 citado 

por Garcia-Marques & Garcia-Marques, 2004). Por último, temos o enviesamento da 

projecção em que se tende a transpor para os outros as qualidades que percebemos em 

nós (Sears, 1936; Wright, 1942 citados por Garcia-Marques & Garcia-Marques, 2004).  

            No seu artigo de 1955, Cronbach viria a dar a “machadada metodológica final 

nesta literatura” (Garcia-Marques & Garcia-Marques, 2004; p.4). Desta forma, o autor 

verificou que num julgamento bastaria que o juiz utilizasse a mesma zona de uma escala 

que os seus alvos para ser considerado um bom juiz de personalidade tal como bastaria 

a um juiz saber quais os traços que as pessoas geralmente se atribuem para ser 

igualmente considerado um bom juiz de personalidade.  

            Apesar destas primeiras tentativas de se estudar a formação de impressões de 

personalidade através da identificação de bons juízes ter sido um projecto infrutífero, 

desencadeou noutros investigadores um interesse pelo estudo dos processos 

psicológicos básicos envolvidos na formação de impressões como iremos ver de 

seguida.  

 

3- A formação de impressões de personalidade segundo Asch  

            Solomon Asch foi o primeiro investigador a estudar como é que formamos 

impressões de personalidade acerca dos outros (Eiser, 1980). Asch concebeu as 

impressões de personalidade como sendo representações coerentes e integradas e propôs 

que o processo inferencial ocorre quando formamos impressões. No seu artigo de 1946, 
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desenvolveu uma investigação que pretendia identificar e descrever quais os processos 

psicológicos básicos que estariam na base da formação de tais impressões. Para tal, 

Asch desenvolveu um conjunto de 10 experimentos partindo de duas questões para as 

quais muitos ansiavam uma resposta: (1) como é possível formar uma impressão de 

personalidade unificada e coerente apenas tendo como base traços individuais de 

personalidade e (2) que princípios regulam este processo de integração de traços. O 

procedimento geral utilizado consistia na apresentação aos participantes de uma lista de 

adjectivos, isto é, de traços de personalidade sobre uma determinada pessoa (o alvo), 

pedindo depois aos participantes que descrevessem a impressão que formassem acerca 

do alvo. Além desta descrição, era também pedido que ordenassem os atributos 

presentes na lista de acordo com a importância que tinham para a impressão formada. 

Por último, era também fornecido aos participantes uma lista com pares de atributos 

opostos (e.g., desonesto - honesto) e era pedido para escolherem o traço de cada par que 

melhor se adequasse às impressões desenvolvidas pelos participantes (Asch, 1946; 

Garcia-Marques & Garcia-Marques, 2004). É certo que para Asch a formação de 

impressões sobre os outros assentava numa visão Gestáltica e os experimentos 

realizados reflectiam isso mesmo. Apenas com a apresentação de traços de 

personalidade, os participantes foram capazes de formar representações unificadas que 

reflectiam uma impressão de personalidade global, que é mais do que a soma dos 

presentes traços mas que é afectada por diversos factores identificados por Asch (1946). 

Assim, nos experimentos de 1 a 6 o autor mostrou que existem traços mais centrais ou 

periféricos e que esta qualidade pode ser alterada através da modificação do contexto ou 

seja, alterando os outros traços presentes; nos experimentos 4 e 5, foi explorado como é 

que a importância e o valor dos traços podem ser alterados. O efeito de primazia, isto é, 

o facto de o primeiro traço apresentado guiar todo o processo da formação de 

impressão, mudando a forma como os traços seguintes são percebidos, foi estudado nos 
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experimentos 6 e 8; no experimento 9, Asch mostrou o quanto as impressões podem ser 

completas quando baseadas em apenas poucos traços; e por último no experimento 10, 

foram analisadas algumas qualidades que permitem realizar julgamentos de semelhança 

ou diferença entre pessoas.  

            O efeito de centralidade dos traços é talvez o efeito descrito por Asch que mais 

curiosidade tem despertado ao longo dos tempos já que muitos investigadores 

posteriores a Asch dedicaram-se a explicar os efeitos resultantes dos traços centrais 

(Garcia-Marques & Garcia-Marques, 2004). Asch (1946; experimento 1) parte da ideia 

de que alguns traços têm um papel primordial na formação de impressões, tendo maior 

impacto que outros sendo considerados traços mais secundários. Neste experimento, 

dois grupos de participantes ouviam uma de duas descrições possíveis de um alvo; cada 

descrição continha exactamente os mesmos traços com a excepção do traço situado no 

meio das descrições. Assim, um grupo ouvia os traços “inteligente - hábil - trabalhador - 

caloroso - determinado - prático - prudente” e o outro grupo ouvia os traços “inteligente 

- hábil - trabalhador - frio - determinado - prático - prudente”. Após terem escutado os 

traços, era pedido aos participantes para fazerem uma breve descrição da personalidade 

do alvo. Depois desta tarefa, era apresentada aos participantes uma lista com 18 pares de 

traços opostos (e.g., generoso - sovina; sociável - insociável; popular - impopular; 

frívolo - sério; forte - fraco) e era pedido para escolherem de cada par, o traço que mais 

se adequava à impressão que tinham formado acerca do alvo. Os resultados mostraram 

que os participantes que tinham tido acesso à descrição com o traço caloroso, 

realizaram descrições muito mais positivas do que os participantes que tinham ouvido a 

descrição com o traço frio. Com a análise dos traços escolhidos da lista de traços 

opostos, Asch verificou que algumas escolhas de traços reflectiam uma inversão 

drástica de acordo com a descrição escutada enquanto outras escolhas de traços se 

mantinham inalteradas. Desta forma, quando caloroso estava presente na lista, 91% dos 
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participantes escolhiam o traço generoso do par generoso – sovina, mas quando o traço 

caloroso era substituído pelo traço frio, esta percentagem reduzia para apenas 8%. Por 

outro lado, aproximadamente 90% dos participantes escolhiam o traço confiável do par 

confiável – instável independentemente de ser apresentada a descrição com o traço 

caloroso ou frio. Com bases nestes resultados, Asch pôde levantar a hipótese de que 

existem traços centrais e periféricos com maior e menor impacto respectivamente, para 

a formação da impressão de personalidade. No experimento seguinte (Asch, 1946; 

experimento 2), foram omitidas das descrições as palavras caloroso e frio mas foi 

adicionado o par caloroso – frio à lista. Verificou-se que 41% dos participantes julgou o 

alvo como sendo caloroso enquanto 59% julgou o traço como sendo frio baseando os 

outros julgamentos de traço nesta inferência tendo resultados semelhantes aos 

participantes que no experimento 1 tinham tido acesso à descrição com o traço caloroso 

e à descrição com o traço frio, respectivamente. Mais uma vez, estes resultados 

demonstram que o traço caloroso e frio são tão cruciais que mesmo quando não estão 

presentes, são inferidos de forma a ser construída uma impressão de personalidade 

unificada. No experimento 3, Asch (1946) usando o procedimento que tinha usado no 

experimento 1, manipulou a inclusão dos traços rude e delicado em vez de caloroso e 

frio, concluindo que esta alteração não teve nenhum efeito no julgamento do alvo. Estes 

traços foram assim considerados periféricos e têm um menor peso para a formação da 

impressão de personalidade.  

            Nos experimentos seguintes, Asch (1946) mostrou como um atributo pode 

mudar de significado em função do contexto de atributos em que se insere (experimento 

4: identificou a possibilidade de alteração da interpretação dos traços centrais caloroso e 

frio apenas com a alteração dos traços que os acompanham). Estes resultados alertam 

para o facto de o conteúdo cognitivo e o valor funcional de um traço serem 



7 
 

 

determinados em relação ao que os rodeia e que alguns traços determinam o conteúdo e 

o valor dos outros traços.  

           Outro efeito identificado por Asch (1946; experimentos 6 a 8) e que ilustra a 

natureza gestáltica das impressões de personalidade é o efeito de primazia. Asch definiu 

este efeito de primazia como sendo um efeito direccional em que os primeiros traços de 

personalidade apresentados acerca de um dado alvo guiam todo processo da formação 

de impressão e a interpretação dos restantes traços (Asch, 1946; Garcia-Marques & 

Garcia-Marques, 2004). Os primeiros traços contribuem muito mais para a formação da 

impressão na medida em que guiam as inferências feitas sobre o alvo enquanto o 

significado dos últimos traços tende a ser congruente com os primeiros traços 

apresentados (Asch, 1946). 

            Nos dois últimos experimentos, Asch (1946; experimento 9 e 10) identificou a 

natureza holística da formação de impressões de personalidade (experimento 9: mostrou 

que as impressões podem ser completas baseadas apenas em 1 ou 3 traços de 

personalidade).  

            De uma forma geral, o conjunto de resultados de Asch (1946), parece suportar a 

ideia de que o processo de formação de impressões de personalidade obedece a 

princípios gestálticos na medida em que, ao formarmos uma impressão acerca de 

alguém, essa impressão é unificada e coerente em que o todo é maior do que a mera 

soma das partes e a combinação entre traços é que define o significado atribuído a cada 

traço. Assim, e apesar de existirem traços mais centrais e outros mais periféricos, apenas 

possuem essas características em função do contexto em que se inserem e em 

comparação com os outros traços.   
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4- As Teorias Implícitas da Personalidade 

            Asch (1946) concebeu as impressões de personalidade como sendo unificadas 

pois as informações como por exemplo os traços, são interligadas de forma íntima em 

memória embora estas informações não nos cheguem em bloco mas sim intercaladas de 

forma aleatória com outras informações diferentes. São também integradas na medida 

em que vão para além da informação dada inferindo a informação desconhecida e 

acomodando as diversas partes de uma impressão umas nas outras com o objectivo de 

se chegar a uma impressão completa (Brown, 1986). Mas em que é que se baseia afinal, 

este processo altamente inferencial? O que é que nos guia quando vamos para além da 

informação que temos disponível, relacionando os dados uns nos outros? Ash deixa por 

explicar como é que estas relações são formadas (Brown, 1986).  

           De acordo com Bruner e Tagiuri (1954, citados por Ferreira et al, 2011), 

conseguimos realizar inferências de personalidade sobre os outros porque possuímos o 

que se chama de “teoria implícita da personalidade”. Este termo foi introduzido pelos 

autores para descrever a ideia de que ao ser inferida informação desconhecida, as 

pessoas deveriam ter alguma teoria sobre que tipo de informação tende a co-ocorrer 

num mesmo indivíduo e são teorias consideradas implícitas porque, estas ideias ou 

crenças de que tipo de informação se conjuga não são declaradas de forma explícita 

(Ferreira et al, 2011).  

 

4.1- O princípio da consistência avaliativa  

 

           De acordo com Hamilton, Katz e Leirer (1980, citados por Garcia-Marques, 

2004), as inferências que permitem ir para além da informação disponível são guiadas 

por processos cognitivos. Mais especificamente, as inferências vêm da nossa 
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experiencia que se vai organizando de forma estruturada facilitando o processamento 

posterior de nova informação. Neste sentido, o princípio da consistência avaliativa foi 

desde cedo formulado como o princípio fundamental de inferência (Brown, 1986; 

Ferreira et al, 2011). Peabody (1967 citado por Garcia-Marques, 2004) propôs uma 

distinção entre as acepções denotativa e avaliativa de um traço de personalidade que 

veio depois a ser utilizada por Brown (1986). Neste sentido, a acepção denotativa 

corresponde à natureza descritiva do traço e a avaliativa à valorização do traço sendo 

que para cada acepção denotativa existem duas versões avaliativas opostas. O critério 

para escolher a acepção avaliativa corresponde à tendência para maximizar a 

consistência avaliativa e de acordo com este princípio, as pessoas tendem a inferir traços 

da mesma valência ou seja, tendem a inferir traços positivos de traços positivos e traços 

negativos de negativos (Brown, 1986). De forma a tornar mais claro o critério da 

escolha da acepção avaliativa, consideremos o seguinte exemplo: uma pessoa pode 

gastar muito ou pouco dinheiro – acepção denotativa – mas para cada um dos casos 

pode ser utilizado um traço positivo ou negativo que depende se gostamos muito ou 

pouco dessa pessoa. Assim, se gostarmos muito da pessoa que gasta muito dinheiro, 

classificamo-la como generosa mas, se não gostarmos dela, podemos descreve-la como 

esbanjadora. O mesmo acontece para uma pessoa que gaste pouco dinheiro. Se 

gostarmos dela será poupada mas se não gostarmos, será considerada uma pessoa 

sovina (Garcia-Marques & Garcia-Marques, 2004).  

           A informação disponível sobre alguém é interpretada no sentido de favorecer a 

consistência avaliativa. Com efeito, Bruner, Shapiro e Tagiuri (1958, citados por 

Brown, 1986) demonstraram esta relação entre os traços pedindo a um grupo de sujeitos 

que realizasse inferências directas de traço para traço. Uma questão a que os 

participantes tinham que responder era: “Suponha que uma pessoa é inteligente, quão 
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provável é que essa pessoa também seja fiável (medida numa escala numérica)?” 

(Brown, 1986; Ferreira et al, 2011; pp.318). Os resultados deste estudo demonstraram 

de forma consistente que um traço positivo era inferido de outro traço positivo, 

acontecendo o mesmo para traços negativos. 

            A consistência avaliativa foi encontrada em diversos outros estudos 

independentemente da metodologia utilizada (Podell, 1961; Schneider, 1973 citados por 

Ferreira et al, 2011); da quantidade e complexidade de traços usados (Digman & 

Takemoto-Chock, 1981 citados por Brown, 1986 e Ferreira et al, 2011) ou dos métodos 

estatísticos empregues (Powell & Juhnke, 1983 citados por Brown, 1986 e Ferreira el al, 

2011). Este princípio da consistência avaliativa foi também encontrado 

independentemente do tipo de pessoa que avalia e do tipo de pessoa que é avaliado 

(Brown, 1986) evidenciando o seu carácter robusto. Dada a sua replicabilidade, o 

princípio da consistência avaliativa foi considerado por Brown como a mais simples e 

primitiva teoria implícita da personalidade (Brown, 1986; Ferreira et al, 2011). E tal 

como diria o autor, “It is not just talk; it is a theory with action consequences” (Brown, 

1986; p.395) pois existem estudos que demonstraram que a atractividade física 

evidenciada numa fotografia, leva à inferência de qualidades positivas, enquanto 

desfigurações faciais estão associadas a inferências e acções negativas.  

            Mas será que as nossas impressões de personalidade são apenas guiadas por este 

princípio da consistência avaliativa? Não será esta uma visão redutora e demasiado 

simplista da forma como julgamos e representamos a personalidade dos outros? Outros 

investigadores (Rosenberg et al, 1968) vieram dar o seu contributo a esta ideia. 
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      4.2- A estrutura multidimensional da personalidade proposta por Rosenberg e 

colaboradores (1968) 

 

             Rosenberg e colaboradores (1968), propuseram mapear a estrutura 

multidimensional da personalidade pois a dimensão avaliativa parecia não ser suficiente 

para representar a estrutura das impressões de personalidade e porque os métodos 

utilizados até à data para estudar os efeitos encontrados por Asch, pareciam não ser 

satisfatórios (Brown, 1986). Assim, os autores seleccionaram um conjunto diversificado 

de traços de personalidade que os participantes depois usaram na caracterização de 

pessoas reais. Este conjunto de itens foi posteriormente submetido à técnica de 

escalonamento multidimensional – recente na altura – de onde resultou uma 

representação geométrica em que a distância entre cada par de traços representados no 

espaço multidimensional corresponde à medida empírica de associação psicológica dos 

traços (Rosenberg et al, 1968). De acordo com os objectivos do estudo em causa, a 

associação psicológica entre dois traços pode ser interpretada de duas maneiras: (1) 

interpretação da similaridade de traços que reflecte o grau em que dois traços podem ser 

sinónimos; e (2) interpretação da co-ocorrência de traços, ou seja o grau em que dois 

traços são percepcionados como ocorrendo num mesmo individuo. Como a teoria 

implícita da personalidade se baseia nas crenças que as pessoas têm de quais os traços 

de personalidade que tendem a ocorrer juntamente num mesmo indivíduo, uma medida 

de associação de traços parecia ser mais apropriada do que uma medida de similaridade 

de traços. Esta foi baseada numa medida quantitativa da descrição de pessoas reais com 

base num conjunto de traços (Rosenberg at al, 1968).  

            No estudo de Rosenberg e colaboradores (1968), foram utilizados 64 traços: 11 

traços retirados dos estudos de Asch (1946) e Wishner (1960) para descreverem várias 

pessoas fictícias; 28 pares de traços antónimos seleccionados das suas listas de traços 

respectivos e que segundo Wishner (1960 citado por Rosenberg et al, 1968), 
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correlacionavam significativamente com pelo menos, um dos 11 traços anteriores e 25 

traços seleccionados das listas de Anderson (1965, citado por Rosenberg et al, 1968) 

escolhidos de forma a contrabalançar toda a lista de traços em termos dos seus valores 

numa dimensão avaliativa. Depois de escolhidos os traços, foi solicitado explicitamente 

a 69 participantes que agrupassem os 64 traços seleccionados num máximo de 10 

categorias diferentes, tendo como critério de agrupamento os traços que pensavam co-

ocorrer numa mesma pessoa. Os participantes deveriam basear-se em pessoas que 

conhecessem sendo que cada uma dessas pessoas iria corresponder a uma categoria. 

Deste modo, cada traço não poderia ser atribuído a mais do que uma pessoa. Após a 

tarefa de agrupamento de traços, foi calculada uma medida de dissociação de traços com 

base na subtracção da proporção de participantes que consideraram os traços como 

pertencentes à mesma categoria ao número total de participantes (Ferreira et al, 2011). 

Depois, usando um programa de escalonamento multidimensional desenvolvido por 

Kruskal (1964, citado por Rosenberg et al, 1968), foi calculada a disposição dos traços 

no espaço. Este programa permite estimar a dimensionalidade apropriada de um 

conjunto de dados apresentando uma solução unidimensional, bidimensional, e assim 

sucessivamente até que o ajustamento seja satisfatório isto é, que a medida do grau de 

ajustamento, designada por stress, seja a mais pequena possível, e haja pouco ou 

nenhum aperfeiçoamento com a adição de novas dimensões. De acordo com Kruskal, 

valores de stress abaixo de 10% seriam satisfatórios. A análise dos resultados de 

Rosenberg e colaboradores (1968), demonstrou que a solução bidimensional tinha um 

stress de 9% e a solução tridimensional tinha um stress de 6%, concluindo que a 

representação a duas dimensões seria a mais adequada.  

A solução bidimensional encontra-se representada na Figura 1 onde é possível 

identificar quatro diferentes domínios de significado dos traços. Através da análise da 

referida figura, verifica-se a existência de duas dimensões quase independentes, uma 
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referente a características sociais da personalidade e outra mais ligada a características 

intelectuais. Uma análise dos extremos de cada dimensão, permite observar que cada 

dimensão possui um pólo com traços de avaliação positiva e outro pólo com traços 

negativos. Os dois eixos não são totalmente ortogonais sugerindo que os traços dos 

pólos positivos e negativos de cada dimensão estão ligeiramente associados (Ferreira et 

al, 2011). Quanto à terceira dimensão identificada pelos investigadores, esta foi 

interpretada como sendo uma dimensão de actividade e passividade e apesar de a sua 

adição baixar o valor de stress para 6%, este novo ajustamento é fraco e não altera a 

configuração das dimensões anteriormente identificadas. 
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Figura 1. Representação bidimensional da teoria implícita da personalidade de 

Rosenberg e colaboradores (1968) (retirado de Garcia-Marques & Garcia-Marques, 

2004).  

 

            O estudo de Rosenberg e colaboradores (1968) contribuiu fortemente para a 

compreensão da formação de impressões na medida em que as duas dimensões de 

personalidade identificadas parecem estar subjacentes a uma teoria implícita da 

personalidade em que os indivíduos ao formarem uma impressão de personalidade, 

tentam posicionar o sujeito num espaço definido pela dimensão social e intelectual 

(Garcia-Marques e Garcia-Marques, 2004). O mapeamento da estrutura das impressões 

de personalidade permitiu também explicar de forma mais aprofundada os principais 

efeitos identificados por Asch. Desta forma, a representação multidimensional de 

Rosenberg e colaboradores (1968) permitiu reanalisar os traços centrais como sendo 

aqueles que mais contribuem para a definição da dimensão social e intelectual ao 
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surgirem ao longo dos eixos e afastados do centro. De acordo com Garcia-Marques e 

Garcia-Marques (2004) em vez de traços centrais, a ideia seria que por trás das 

impressões de personalidade que formamos espontaneamente estão presentes dimensões 

centrais. Para além disso, os traços (ou dimensões) centrais são independentes já que ao 

posicionarmos um indivíduo por exemplo na dimensão intelectual, isto nada nos diz 

sobre o seu posicionamento na dimensão social (Garcia-Marques & Garcia-Marques, 

2004). É possível verificar também que no experimento 1 de Asch (1946), a lista 

utilizada continha apenas atributos positivos da dimensão intelectual (e.g., inteligente, 

hábil, trabalhador) sendo que apenas os traços caloroso e frio davam informação acerca 

da dimensão social. Assim, estes traços tiverem um grande efeito na criação da 

impressão de personalidade pois deram as únicas informações relativamente à dimensão 

social e são traços contrastantes e extremos estando em pólos opostos (Rosenberg et al, 

1968). Por último, o efeito da manipulação caloroso-frio é também explicado pelos 

resultados do estudo de Rosenberg e colaboradores (1968). A maioria dos pares de 

atributos da lista de verificação de Asch (1946) que sofreram um maior impacto com a 

manipulação dos traços caloroso e frio pertencem à dimensão social (e.g., generoso -

não generoso, infeliz - feliz, irritável - bondoso) o que significa que quando não existem 

mais informações relevantes sobre a dimensão social da personalidade do sujeito (Asch, 

1946, experimento 1), o que acontece é que os participantes escolhem os pares de 

atributos da lista de verificação com base no único atributo social disponível – o traço 

caloroso ou o traço frio – seleccionando os atributos mais fortemente associados com 

caloroso ou frio (Rosenberg et al, 1968). Isto implica que a centralidade do traços é 

devida ao contexto dos outros traços presentes e o seu impacto será maior quanto menor 

for a informação existente em relação à dimensão a que esses traços dizem respeito 

(Garcia-Marques & Garcia-Marques, 2004). O efeito de primazia proposto por Asch 

(1946) pode também ser interpretado à luz da abordagem multidimensional das 
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impressões de personalidade na medida em que as escolhas de traços da lista fornecida 

aos participantes podem ser relacionadas com as posições desses traços na lista em 

relação às posições dos traços-estimulo (e.g., determinado, hábil, trabalhador) na 

configuração bidimensional de Rosenberg e colaboradores (1968). Os pares de 

antónimos presentes na lista de controlo de Asch e que foram escalonados no estudo de 

Rosenberg e colaboradores aparecem em quadrantes opostos. Assim, os primeiros 

traços que surgem de cada dimensão têm maior influência na formação da impressão 

acerca de um alvo pois é esta a informação que permite situar o alvo num dos 4 

quadrantes da estrutura multidimensional de impressões de personalidade (Rosenberg et 

al, 1968).  

            Graças ao mapeamento da teoria implícita da personalidade numa estrutura 

multidimensional, o estudo da formação de impressões de personalidade evoluiu das 

ideias iniciais do gestaltismo de Asch para o debate da relação entre os traços e a sua 

representação em estruturas multidimensionais.  

 

 

5-  Importância das duas dimensões em cognição social 

             Como vimos, o estudo das dimensões presentes no julgamento social foi 

iniciado pela mão de Rosenberg e colaboradores (1968) com a proposta de que duas 

dimensões (intelectual e social) estariam subjacentes ao processo de formação de 

impressões de personalidade. Desde então, a investigação de diversos tipos de 

julgamentos sociais (e.g., percepção interpessoal, percepção de grupos sociais e auto-

percepção) tem vindo a convergir para a evidência de que duas dimensões guiam estes 

julgamentos (Abele, Cuddy, Yzerbyt, & Judd, 2008). Estas duas dimensões possuem 

diferentes designações dependendo do objectivo do estudo proposto ou da abordagem 
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dos autores. Por exemplo, as designações de warmth e competence são normalmente 

atribuídas pelos autores a investigações sobre estereótipos ou percepção de grupos (e.g., 

Fiske, Cuddy & Glick, 2007; James-Hawkins, Judd, Kashima & Yzerbyt, 2005); no 

caso da investigação sobre o self ou o género são denominadas de agency e communion 

(e.g., Abele & Bruckmuller, 2013) ou no caso da percepção interpessoal de morality e 

competence (Wojciszke, 2005 citado por Ferreira et al, 2011). Apesar das diferentes 

designações, as dimensões no geral referem-se ao mesmo tipo de julgamentos (Ferreira 

et al, 2011). A primeira dimensão (e.g., warmth, communion, morality) é representada 

por traços sociais de valência positiva como caloroso e amigável e por traços sociais de 

valência negativa tal como frio e desonesto (Ferreira et al, 2011). Relativamente à 

segunda dimensão, esta é representada por traços respeitantes à capacidade ou 

eficiência. Traços positivos desta dimensão são por exemplo, competente e assertivo e 

traços negativos como passivo e preguiçoso (Ferreira et al, 2011). Apesar das duas 

dimensões terem um papel importante nos julgamentos sociais, a dimensão 

warmth/competence é tida como principal pois nas avaliações de traços representa a 

maior parte da variância (Abele & Wojciszke, 2007, estudo 1 citados por Abele, Cuddy 

et al, 2008) e são mais facilmente reconhecidos (Ybarra,Chan & Park, 2001 citados por 

Abele, Cuddy et al, 2008). Parece também que quando as pessoas formam impressões 

acerca dos outros, as dimensões warmth e competence funcionam como dimensões 

básicas que permitem descrever os indivíduos na sua totalidade (Fiske et al, 2007). 

Ainda dentro destas duas dimensões, outros autores sugerem que a dimensão warmth é 

a mais básica pois é considerada primeiro do que a dimensão competence e é tida como 

carregando maior peso nas reacções comportamentais e afectivas (Cacioppo, et al, 1997; 

Peeters, 2001 citados por Fiske at al, 2007). Do ponto de vista evolucionário, alguns 

investigadores apontam para que estas duas dimensões tenham um papel funcional na 

medida em que ambas reflectem desafios enfrentados ao longo da evolução humana 
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(Cacioppo, et al, 1997; Peeters, 2001 citados por Fiske et al, 2007). Assim, a primeira 

necessidade relaciona-se com procura de aceitação e comunhão social e a segunda 

relaciona-se com a procura de expressar habilidades, competências e o alcance de 

estatuto (Ferreira et al, 2011). Também aqui a dimensão warmth parece ter primazia em 

relação à dimensão competence no sentido de que a disposição de uma pessoa para o 

bem ou para o mal tem maior importância para a sobrevivência do que se a pessoa tem 

condições para agir sobre essas intenções. De forma semelhante, os julgamentos de 

moralidade (warmth) determinam as tendências de aproximação ou evitamento 

precedendo assim, os julgamentos de competência ou eficácia (Reeder at al, 2001 citado 

por Fiske et al 2007). De acordo com Rosenberg e colaboradores (1968) e Zanna e 

Hamilton (1972 citados por Fiske et al, 2007) quando as pessoas tendem a julgar os 

alvos, as dimensões warmth e competence parecem correlacionar-se de forma positiva 

ou seja, é esperado que as pessoas sejam avaliativamente consistentes. Por outro lado, 

quando o julgamento é sobre grupos sociais, estas duas dimensões correlacionam-se de 

forma negativa. Isto significa que se um grupo for julgado como elevado na dimensão 

warmth, terá uma avaliação mais baixa na dimensão competence e vice-versa sendo que 

estas diferenças terão implicações importantes nas respostas afectivas e 

comportamentais dos grupos (Yzerbyt et al, 2005 citado por Fiske et al, 2007). A 

investigação realizada até ao presente momento parece não só corroborar a proposta de 

Rosenberg e colaboradores (1968) de que existem duas dimensões importantes em 

cognição social como parece ser extensível a outros domínios para além da formação de 

impressões. Mas apesar da representação bidimensional avançada pelos autores ter 

recebido forte apoio, desde os anos 80 que tem sido pouco estudada (Ferreira et al, 

2011) principalmente no que se refere a populações com idade mais precoce.  
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6-  Desenvolvimento cognitivo e psicossocial nas crianças 

 

             Como visto até agora, a formação de impressões de personalidade tem sido 

estudada maioritariamente em adultos sendo que não existem investigações com 

crianças que tenham estudado de forma directa as dimensões inerentes à formação de 

impressões de personalidade identificadas por Rosenberg e colaboradores (1968) 

(Livesley & Bromley, 1973). Ainda assim, vários autores debruçaram-se sobre a 

formação de impressões o que tem permitido a obtenção de dados a favor de 

importantes mudanças relacionadas com a idade na percepção de si próprio e dos outros.  

 

     6.1- Formação de impressões sobre os outros nas crianças 

 

             Através de vários estudos sabe-se que as impressões formadas por crianças de 6 

e 7 anos de idade são dominadas por características concretas e externas do 

comportamento designadas por informação periférica (Livesley & Bromley, 1967; 

Watts, 1944 citados por Livesley & Bromley, 1973). Esta informação engloba dados 

como a aparência, informação da sua identidade (como nome e idade), hábitos ou 

rotinas, coisas que possuem e detalhes de eventos das suas vidas, coisas de que gostam e 

desgostam, regras sociais e relações de parentesco. Por volta dos 7 e 8 anos começam a 

usar informação central como motivações, intenções, traços de personalidade, valores e 

necessidades (Barenboim, 1977; Livesley & Bromley, 1973). Por volta desta idade, as 

crianças conseguem descrever as qualidades mais óbvias das pessoas e diferenciam 

entre os vários significados de agradável, amável e bom e os seus opostos. Watts (1944 

citado por Livesley & Bromley, 1973) utilizando um teste de completamento de frases, 

demonstrou que agradável se diferencia em bem-educado, amável, educado e 

agradável; bom em honesto, de confiança, altruísta e firme e amável em amigo, 
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simpático, útil e de boa natureza. De acordo com Barenboim (1977), isto acontece 

porque durante a infância ocorre um rápido crescimento na capacidade que as crianças 

têm em realizar inferências psicológicas sobre os outros relativamente a pensamentos, 

sentimentos, atributos psicológicos e disposições comportamentais. Aos 11 anos sabe-se 

que as crianças fazem descrições positivas ou negativas e ainda não conseguem 

perceber que uma mesma pessoa pode ter qualidades positivas e negativas (Watts, 1944 

citado por Livesley & Bromley, 1973). Por volta dos 13,14 anos sabe-se que já 

conseguem compreender que estas combinações são possíveis e que as pessoas podem 

ao mesmo tempo ter características desejáveis e indesejáveis e conseguem conciliar isto 

numa impressão unificada. É também nesta idade que usam mais construtos de 

comportamentos mais frequentemente nas suas descrições seguidos dos construtos de 

personalidade (Brierley, 1966 citado por Livesley & Bromley, 1973).  

            Não se sabe bem se as crianças também usam as dimensões social e intelectual 

para estruturar as suas impressões sobre os outros; no entanto, sabe-se que as crianças 

mais novas utilizam constructos concretos em que o sujeito não diferencia entre ele 

próprio e a outra pessoa (e.g., “We play together”) e constructos egocêntricos-concretos 

em que o objecto da descrição é o próprio (e.g., “He hits me”). Por outro lado, as 

crianças mais velhas utilizam constructos não egocêntricos-concretos que se referem a 

comportamentos concretos da outra pessoa (e.g., “he hits people all the time”) e 

constructos abstratos que se referem a qualidades individuais (e.g., “he is kind”) 

(Livesley & Bromley, 1973). Estas categorias são sequenciais no desenvolvimento 

desde o egocêntrico ao não-egocêntrico e desde o concreto ao abstracto. Neste estudo, 

verificou-se um aumento no número de construtos com a idade e uma mudança no 

desenvolvimento de construtos predominantemente egocêntricos e concretos a 

construtos não-egocêntricos e abstractos (Livesley & Bromley, 1973). 
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            Sabe-se também que tanto as crianças mais novas como as mais velhas 

conseguem classificar correctamente o comportamento observado quando solicitadas o 

que implica já terem um vocabulário de traços bem desenvolvido (Rholes & Ruble, 

1984 citados por Rholes et al, 1990). No entanto, as crianças de 5 e 6 anos falham em 

predizer comportamentos consistentes com os observados anteriormente em novas 

situações ao contrário das crianças de 9, 10 e 11 anos (Rholes & Rubles, 1984; 

Ferguson, Roozendaal & Rule, 1986 citados por Rholes e tal, 1990). Outros autores 

referem ainda que as crianças do 3º e 4º ano de escolaridade têm também uma noção 

clara de estabilidade dos traços ao longo do tempo ao contrário das crianças do pré-

escolar e 1º ano (Rotenberg, 1982 citado por Rholes et al, 1990). Por outro lado, sabe-se 

também que mesmo crianças com 5 e 6 anos esperam comportamentos futuros 

consistentes com comportamentos passados se a situação for a mesma. Neste sentido, 

crianças desta idade fazem pouco uso da informação de traços relevantes mas usam a 

informação situacional para fazerem predições sobre o comportamento futuro. Crianças 

de 8 e 11 anos fazem predições que estão fortemente relacionadas com comportamentos 

de traços relevantes dos alvos (Josephson, 1977 citado por Rholes et al, 1990). Assim, 

se a situação presente for semelhante à anterior, as crianças mais novas vão esperar 

comportamentos na nova situação semelhantes aos anteriores (Rholes et al, 1990) e 

igualmente, se a valência de um novo comportamento corresponder ao comportamento 

anteriormente observado, as crianças mais novas também predizem correctamente a 

ocorrência do novo comportamento (Stipek & Daniels, 1987 citados por Rholes et al, 

1990). No entanto, investigações mais recentes vieram propor que mesmo crianças com 

4 e 5 anos de idade conseguem fazer inferências com base nos traços evidenciados pelos 

alvos (Gelman, Liu & Wellman, 2007). De acordo com os autores, as crianças mais 

pequenas conseguem realizar inferências de comportamento para traço (2007, estudo 1), 

também conseguem usar o traço para inferir o comportamento (Gelman et al, 2007; 
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estudo 2) e ainda têm sucesso ao realizarem predições de comportamento que são 

consistentes com os traços ao longo do tempo (estudo 3). Para elas, os traços parecem 

referir-se a entidades disposicionais que permitem predizer o comportamento ao longo 

do tempo.  

            Desta forma, parece que até aos 8 e 9 anos as crianças parecem ter uma teoria 

implícita da personalidade de que as inferências de traços e comportamentos futuros 

estão organizadas em torno de uma dimensão geral avaliativa (Rholes et al, 1990; 

Thompson, Boggiano, Constanzo, Matter & Ruble, 1995, estudo 1). Evidência mais 

recente tem demonstrado que crianças pequenas possuem uma TIP de que os traços se 

mantêm constantes e estáveis ao longo do tempo e situação (Gelman et al, 2007). A 

partir dos 13 anos parece que as crianças já desenvolveram uma TIP em que vão para 

além da informação dada integrando tudo num todo unificado (Livesley & Bromley, 

1973), o que é semelhante ao modo de operar implícito nos adultos.  

            Relativamente às duas dimensões fundamentais da cognição social há evidência 

para que a partir dos 9, 10 anos de idade, as crianças já consigam distinguir claramente 

entre a dimensão social e intelectual. Num estudo de Thompson e colaboradores (1995, 

estudo 2), foi solicitado a crianças do pré-escolar, 1º, 4º e 5º ano que escolhessem um de 

dois alvos como parceiro para cada um de 3 jogos diferentes (um dos alvos era atlético 

mas pouco simpático enquanto o outro era simpático mas pouco atlético). Era solicitado 

que explicassem as suas escolhas predizendo que alvo é que teria melhor desempenho 

nos jogos indicando que alvo é que eles preferiam como amigo e classificando o quanto 

gostavam do alvo. De acordo com os resultados encontrados, os investigadores 

verificaram que as crianças mais novas escolhem o alvo mais simpático como parceiro 

para todos os jogos deixando-se dominar pela dimensão social. Por outro lado, as 

crianças mais velhas dão mais importância aos atributos do alvo que lhes permitem 
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ganhar prémios fazendo a distinção entre a dimensão social e intelectual ao escolherem 

o alvo simpático e pouco atlético para a tarefa do desenho e o alvo atlético e pouco 

simpático para os jogos de basketball e kickball.  

 

      6.2- Desenvolvimento do vocabulário de traços 

 

               De acordo com Livesley e Bromley (1973), uma importante característica que 

distingue as crianças de diferentes idades refere-se à utilização que fazem dos traços. Os 

termos usados com maior frequência são amigo e bom sendo o primeiro usado por mais 

de metade dos sujeitos. Os traços adquirem maior precisão e um significado mais adulto 

à medida que as crianças crescem. Assim, os traços usados aos 7 anos são vagos, 

globais, difusos e altamente avaliativos (amigo, agradável, bom, mau, horrível, 

engraçado). À medida que a criança cresce, estes termos globais e pouco específicos 

parecem diferenciar-se, tornando-se mais precisos e mais abstratos (Livesley & 

Bromley, 1973). Desta forma, os termos usados com maior frequência aos 14 e 15 anos 

de idade são por exemplo, mal-humorado, alegre, generoso, gentil, bem-humorado, 

arrogante, sociável, tímido, atencioso, zeloso, sensato e calmo. No geral, as avaliações 

efectuadas por sujeitos mais velhos referem-se ao impacto que o alvo tem na outra 

pessoa (e.g., boa personalidade, agradável e personalidade forte). Termos como pessoa 

maravilhosa e grande pessoa têm uma função muito mais expressiva do que termos 

como amável e bom, na medida em que indicam a maior intensidade do envolvimento 

emocional dos sujeitos com o alvo descrito, e isto faz com que aumente o valor da 

informação (Livesley & Bromley, 1973). À medida que os conceitos vagos, globais e 

pouco específicos se diferenciam em termos mais precisos e mais discretos, parece ser 

plausível que cada um destes novos termos retenha parte do significado do termo 

original. Assim, amigo e não - amigo parecem diferenciar-se em mau, vergonhoso, 
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egoísta, ganancioso, generoso, amigável, simpático e útil. Estes termos são mais 

precisos e restringem-se a atributos e acções mais específicos e consequentemente, 

tornam-se mais informativos e mais correctos. No entanto, não perdem o significado e o 

efeito dos conceitos originais. Os autores sugerem que este processo de sucessiva 

diferenciação em termos mais específicos possa estar na base das teorias implícitas da 

personalidade que como visto nas secções anteriores, possui um papel tão importante no 

processo de formação de impressões nos adultos (Livesley & Bromley, 1973). Os traços 

que as crianças utilizam podem também ser classificados em diferentes grupos, isto é, as 

crianças mais jovens utilizam traços agrupados em temperamento, habilidade, humor, 

generosidade e avaliações. Quando crescem, as crianças começam a interessar-se por 

outros tipos de qualidades pessoais menos óbvias – vaidade, sociabilidade, controlo 

sobre os outros, racionalidade, modéstia e relações interpessoais (Livesley & Bromley, 

1973). Verifica-se também que as crianças mais jovens conseguem lidar apenas com um 

número limitado de traços em parte provavelmente devido às limitações impostas pela 

atenção selectiva e a memória a curto-prazo, inexperiência e imaturidade conceptual. À 

medida que se desenvolvem, ocorre uma redução nestas limitações e começam a ser 

capazes de lidar com muitas facetas e complexidades que dominam a natureza humana 

(Livesley & Bromley, 1973).  

 

7-  Presente investigação: como se desenvolve a estrutura bidimensional das 

teorias implícitas da personalidade    

     

            Como visto anteriormente, a investigação sobre as TIP tem-se focado 

principalmente na forma como os adultos realizam impressões de personalidade acerca 

dos outros. Tendo em conta que pouco se sabe sobre como é que se desenvolve a 
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estrutura bidimensional das TIP, o presente estudo é relevante para a compressão de 

como as TIP e os processos que estão subjacentes à formação de impressões se 

desenvolvem até chegarem à estrutura conhecida nos adultos.  

            Desta forma, o presente projecto de investigação tem como objectivo principal 

estudar como se desenvolvem as TIP até atingirem a estrutura bidimensional conhecida 

nas impressões de personalidade dos adultos. É possível que as teorias que temos acerca 

dos traços de personalidade não nasçam connosco mas vão-se sim desenvolvendo. 

Assim, pretende-se perceber se logo desde o inicio as TIP estariam diferenciadas em 

duas dimensões ou se existiria apenas uma única dimensão. De acordo com Livesley e 

Bromeley (1973), as inferências de traço encontram-se organizadas em torno de uma 

dimensão geral avaliativa pelo que é expectável que os traços se encontrem agrupados 

nos dois lados da representação gráfica. Pretende-se também verificar se inicialmente só 

a dimensão social estaria estruturada surgindo posteriormente a dimensão intelectual. 

De facto é possível esperar que na representação gráfica os traços pertencentes à 

dimensão social se distribuam de forma mais clara enquanto os traços da dimensão 

intelectual estejam representados de forma aleatória nas crianças mais novas já que 

existe evidência de que as crianças mais novas se deixam dominar pela dimensão social 

nos seus julgamentos sociais (Thompson et al, 1995). É possível que se verifique 

também que nenhuma dimensão está ainda estruturada. De facto, se a perspectiva de 

que as crianças com idade inferior a 8 anos têm muita dificuldade em lidar com 

conceitos disposicionais, então é possível que os traços se encontrem espalhados pela 

representação gráfica revelando escassas relações sistemáticas entre si (e.g., Rholes et 

al, 1990). Um outro objectivo mais específico prende-se com a validação de um 

procedimento adaptado de estudos com adultos ao estudo das TIP com crianças.  

            Assim, no estudo propriamente dito pretendia-se realizar um estudo semelhante 

ao estudo realizado por Rosenberg e colaboradores em 1968 mas com crianças como 
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participantes. Para que isso fosse possível, houve necessidade de serem introduzidas 

algumas modificações ao paradigma utilizado pelos autores no seu estudo (Rosenberg et 

al, 1968). Assim, procedeu-se à realização do estudo-piloto 1 para verificarmos se 

replicávamos a estrutura bidimensional proposta por Rosenberg e colaboradores (1968) 

com uma amostra de participantes adultos utilizando novos traços que seriam mais 

adequados a crianças. Como o estudo-piloto 1 não replicou a estrutura mencionada, 

procedeu-se à realização do estudo-piloto 2 mas desta vez procedeu-se a uma alteração 

nos traços utilizados na tarefa em que se optou por incluir traços que representassem 

bem os 4 quadrantes com adultos. Tendo sido validado o procedimento através deste 

estudo piloto, procedeu-se à realização do estudo-piloto 3 seleccionando traços que se 

assemelhassem aos traços usados no estudo-piloto 2, mas que fossem compreendidos 

por crianças. Os traços resultantes deste estudo foram usados no estudo propriamente 

dito com crianças desde a idade pré-escolar até à pré-adolescência.  

           De seguida serão apresentados todos os estudos realizados. Para cada estudo será 

apresentado o respectivo método, apresentação dos resultados e sua discussão. Após a 

apresentação de todos os estudos, será apresentada uma discussão geral contendo a 

proposta de follow-up.  
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PRESENTE INVESTIGAÇÃO 

 

 

Estudo-piloto 1 

 

         O primeiro estudo-piloto teve como objectivo validar as alterações realizadas ao 

procedimento de agrupamento de traços utilizado no estudo de Rosenberg e 

colaboradores (1968). Por norma, as instruções são dadas aos adultos, são-lhes 

entregues os traços e eles próprios formam os agrupamentos sozinhos. Na presente 

investigação, como as crianças pré-escolares ainda não lêem, tinham de ser ajudadas na 

realização da tarefa, dai o procedimento ter sido alterado para um formato sequencial. 

Por outro lado, os estudos realizados até à data com este paradigma foram feitos apenas 

com adultos utilizando traços de personalidade seleccionados pelos investigadores (e.g., 

Rosenberg et al, 1968) ou traços produzidos por participantes em tarefas de produção 

livre (e.g., Ferreira et al, 2011). No entanto, sabia-se que as crianças mais novas iriam 

ter dificuldade em compreender alguns destes traços e portanto foram seleccionados 

traços que já se sabia que a maioria das crianças compreendia (Hagá, 2007). Assim, o 

estudo-piloto 1 pretendeu verificar se a estrutura bidimensional da formação de 

impressões de personalidade proposta por Rosenberg e colaboradores (1968) seria 

replicada com uma amostra de participantes adultos mas com traços que as crianças de 5 

anos já conhecem e com as alterações propostas ao procedimento.  
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Método 

 

Participantes 

 

          Vinte estudantes universitários da Faculdade de Psicologia da Universidade de 

Lisboa (16 do género feminino) com idade média de 20.1 anos (SD=3.41), participaram 

neste estudo em troca de créditos para a realização de uma unidade curricular.  

 

Material 

 

           Foram utilizados neste estudo 12 traços escolhidos a partir de listas de traços 

compreendidos por crianças de cinco anos (Hagá, 2007) no sentido de representar os 

quatro quadrantes da teoria implícita da personalidade bidimensional. Optou-se por 

incluir apenas 12 traços para que tarefa pudesse ser completada por crianças em idade 

pré-escolar. Os restantes grupos etários realizariam a tarefa com base nos mesmos 12 

traços para que os resultados pudessem ser mais facilmente comparados. Assim, três 

dos traços eram do quadrante social positivo (simpático, divertido e amigo), outros três 

do quadrante social negativo (malcriado, chato e egoísta), três do quadrante intelectual 

positivo (inteligente, faz bem os trabalhos e esperto) e por fim outros três eram do 

quadrante intelectual negativo (preguiçoso, tonto e burro). A ordem de apresentação 

dos traços foi aleatorizada para cada participante.  

Procedimento 

 

           Foram realizadas sessões individuais porque com as crianças de 5 anos teria de o 

ser pois o experimentador teria que encaminhar a criança na tarefa. Assim, para validar 

o paradigma utilizou-se o mesmo procedimento, ainda que com adultos.  
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Para cada participante era colocado em cima da mesa o primeiro traço e os participantes 

eram explicitamente instruídos a pensarem numa pessoa conhecida deles que tivesse 

aquele traço de personalidade. Após o participante ter pensado numa pessoa, era-lhe 

mostrado o segundo cartão-traço e perguntava-se se a pessoa em quem o participante 

tinha pensado também tinha o segundo traço de personalidade. Se o participante 

respondesse sim, juntava-se o segundo cartão ao primeiro correspondendo a um 

primeiro monte. Se a resposta fosse negativa, então colocava-se este segundo cartão ao 

lado do primeiro e pedia-se ao participante para pensar numa outra pessoa que tivesse 

aquele segundo traço de personalidade. De seguida, retirava-se o terceiro cartão-traço e 

o participante decidia se a segunda pessoa em quem tinha pensado tinha aquele traço. Se 

sim, juntava-se o terceiro traço ao segundo monte, se não perguntava-se se a primeira 

pessoa em que o participante tinha pensado tinha o terceiro traço. Se sim, o traço era 

colocado no primeiro monte e se a resposta era negativa iniciava-se um terceiro monte 

com aquele traço, sendo que o participante tinha que pensar numa outra pessoa que 

tivesse aquele traço de personalidade. Repetia-se o procedimento até se terem esgotado 

todos os cartões. Ou seja, cada vez que aparecia um cartão novo, perguntava-se se a 

última pessoa em quem o participante tinha pensado podia ser descrita por esse traço e 

em caso de resposta negativa eram corridos sequencialmente todos os outros montes até 

o cartão ser encaixado. Caso não o fosse em nenhum monte, criava-se um novo monte.  

 

Resultados e Discussão 

 

            Tal como no estudo original de Rosenberg e colaboradores (1968) assim como 

no estudo de Ferreira e colaboradores (2011), os dados obtidos foram analisados 

recorrendo ao escalonamento multidimensional. Este método estatístico permite 

explorar as dimensões subjacentes aos dados de forma a dar sentido às relações de 
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semelhança ou proximidade entre os dados obtidos. Assim, o escalonamento 

multidimensional permite representar graficamente o padrão de proximidade 

(distâncias) entre os dados. A medida de ajustamento dos dados à configuração 

multidimensional é designada por stress, e quanto menor o seu valor, melhor a 

adequação dos dados à representação em causa. 

Partindo da tarefa de associação de traços, foi produzida uma matriz de frequência de 

co-ocorrência dos traços num mesmo agrupamento (i.e., para cada par de traços, 

contabilizaram-se os participantes que consideraram que determinada pessoa sua 

conhecida os possuía em simultâneo). Esta matriz serviu de base à análise de 

escalonamento multidimensional. 

No estudo-piloto 1 era esperado que os traços de personalidade se distribuíssem 

coerentemente ao longo da dimensão intelectual e social e se agrupassem por valência e 

dimensão. Para tal, era necessário que existisse uma distinção clara na localização dos 

traços positivos e dos traços negativos e que estes se agrupassem ao longo das duas 

dimensões. Recorrendo à análise do escalonamento multidimensional, verifica-se que 

isto não acontece. Apesar de haver um ajuste aceitável dos dados a uma configuração 

bidimensional (stress=0.16), a presente adaptação do paradigma não parece ser 

completamente adequada na medida em que os dados não se distribuem coerentemente 

pelas dimensões intelectual positiva e negativa e social positiva e negativa. Por um lado 

alguns traços pertencentes à dimensão intelectual e social encontram-se muito próximos 

(e.g., inteligente e amigo estão quase sobrepostos) enquanto que por outro lado, alguns 

traços da mesma dimensão se encontram em extremos opostos (e.g., os traços burro e 

preguiçoso referentes à dimensão intelectual de valência negativa (ver Figura 2).  
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Figura 2. Configuração bidimensional dos primeiros 12 traços (escolhidos a partir 

de listas de traços compreendidos por crianças de 5 anos) na amostra de 

participantes adultos. 

 

             De forma a avaliar a adequação de uma divisão dos traços por quatro clusters, 

representando os quatro quadrantes desta configuração bidimensional, realizou-se uma 

análise de clusters, utilizando o algoritmo k-means. Na Tabela 1 encontra-se a 

composição dos quatro clusters resultantes desta análise em que os traços que surgem 

em primeiro lugar são os mais próximos do centróide de cada cluster. 
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Tabela 1.  

Primeiros 12 traços (escolhidos a partir de listas de traços compreendidos por crianças 

de 5 anos) pertencentes a cada cluster e distância ao respectivo centróide na amostra 

de participantes adultos. 

 

Cluster 1          D           Cluster 2          D            Cluster 3            d 
1
       Cluster 4         d 

 

Inteligente       2.29         Egoísta         2.39          Tonto            2.23              Malcriado 

Faz bem os                      Chato           2.69            Preguiçoso   2.66 

trabalhos         2.33          Burro           2.87            Divertido     2.81 

Amigo            2.41                   

Simpático       2.45 

Esperto           2.78   

  

 

               Mais uma vez verifica-se que os traços não se distribuem como esperado. O 

cluster 1 possui traços representativos da desejabilidade intelectual, com os traços 

inteligente e faz bem os trabalhos mais próximos do centróide. Verifica-se que os 

restantes traços incluídos neste cluster estão mais afastados do centróide e representam 

a desejabilidade social. 

                Relativamente ao cluster 2, este possui traços representativos da 

indesejabilidade social com o traço egoísta mais próximo do centróide. Os restantes 

estão mais afastados do centróide e englobam um traço que pertence à dimensão 

intelectual negativa: burro. No cluster 3 existem traços representativos da 

indesejabilidade intelectual com o traço tonto mais próximo do centróide. O facto de o 

                                                             
1 Distância ao centróide 
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traço tonto estar junto a um traço que não seria esperado de valência positiva, revela que 

os adultos sentiram dificuldade em interpretar este traço. E de facto, no decorrer da 

tarefa alguns participantes questionaram o que queria dizer o traço tonto (e.g., “Tonto 

em que sentido?”) ou mostraram estranheza ao verem o traço. Nas listas de Hagá 

(2007), o traço tonto foi um dos mais citados pelas crianças mais pequenas em vez do 

traço burro. Isto pode ser um reflexo das educadoras quando chamam à atenção as 

crianças por terem errado alguma tarefa por tonto ser mais suave do que burro. Este 

cluster engloba ainda um traço de dimensão diferente: divertido. Olhando para o cluster 

3 como um todo, é possível especular que os adultos tenham pensado numa pessoa que 

é engraçada mas que não demonstra muita vontade em realizar tarefas. Por último, o 

cluster 4 é formado por um só traço, nomeadamente o traço malcriado. Como se pode 

verificar através do escalonamento multidimensional, este traço encontra-se isolado (ver 

Figura 2).  

               Foi também efectuada uma ANOVA (ver Anexo A) para verificar se, tal como 

se pretendia, a distância média de cada traço aos outros traços do seu cluster é menor do 

que aos outros traços dos outros clusters.  

               Através desta análise, verificou-se que apenas os traços positivos é que têm a 

distância desejada ou seja estão mais próximos, à excepção do traço esperto (p=.18) e 

divertido (p=.36). Os outros traços não estão mais próximos dos outros membros do seu 

cluster do que dos outros membros de outros clusters. Existem contudo clusters que são 

mais satisfatórios em termos do seu agrupamento como é o caso do cluster 1 pois 

engloba os traços de valência positiva tanto da dimensão social como intelectual e 

clusters cujo agrupamento é mais forçado como por exemplo o cluster 3 que agrupa 

traços da dimensão intelectual de valência negativa juntamente com um traço da 
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dimensão social e de valência positiva. Os resultados da ANOVA sugerem que esta 

solução a 4 clusters não é adequada para o conjunto de resultados do estudo-piloto 1. 

 

               O facto de não se ter obtido uma estrutura bidimensional clara que replicasse 

os resultados encontrados por Rosenberg e colaboradores (1968) pode ter a ver com o 

material utilizado, nomeadamente com os traços (e.g., o traço tonto pode ter levantado 

dificuldades na sua interpretação pelos participantes); ou com o procedimento usado 

(e.g., o facto de ser o experimentador a guiar o participante na distribuição dos traços 

em vez de ser o próprio a fazê-lo). De forma a poder ser descartada a hipótese de os 

resultados do estudo-piloto 1 serem devidos ao procedimento utilizado, o procedimento 

do estudo-piloto 1 foi repetido mas com traços que se sabe à partida que os adultos 

utilizam.   

 

Estudo-piloto 2 

 

               O segundo estudo-piloto teve como objectivo, uma vez mais, validar o 

procedimento a utilizar no estudo propriamente dito, dado que o primeiro estudo-piloto 

não replicou os resultados do estudo de Rosenberg et al (1968). Como no estudo-piloto 

1 diferia tanto o procedimento como o material em relação aos estudos em que as 2 

dimensões têm sido obtidas, procedeu-se a uma alteração nos traços utilizados na tarefa 

em que se optou por incluir traços que representam bem os 4 quadrantes com adultos. 
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Método 

 

Participantes 

 

              Vinte estudantes universitários da Universidade de Lisboa (16 do género 

feminino) com idade média de 24. 0 anos (SD= 5.97), participaram neste estudo e em 

troca receberam um cheque-oferta.  

Material 

 

                 Foram utilizados 12 traços retirados do estudo de Ferreira e colaboradores 

(2011) que melhor representam os quatro quadrantes da TIP bidimensional. Optou-se 

por incluir apenas 12 traços para que a tarefa pudesse ser completada por crianças em 

idade pré-escolar no estudo propriamente dito. Os restantes grupos etários realizariam a 

tarefa com base nos mesmos 12 traços para que os resultados pudessem ser mais 

facilmente comparados. No estudo de Ferreira e colaboradores (2011) formaram-se 

quatro clusters representativos dos quatro quadrantes da teoria bidimensional. Os traços 

utilizados foram os mais próximos dos centróides nos 4 clusters, salvo quando se 

tratava de um antónimo directo de um traço já seleccionado para outro cluster (e.g., 

excluiu-se o traço inculto já que foi utilizado o traço culto). Três dos traços 

seleccionados pertenciam ao quadrante social positivo (generoso, compreensivo e 

caloroso), três eram do quadrante social negativo (interesseiro, arrogante e invejoso), 

outros três dos quadrantes intelectual positivo (hábil, culto e organizado) e três do 

quadrante intelectual negativo (desmotivado, irresponsável e incompetente).  
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Procedimento 

 

                Para o segundo estudo-piloto utilizou-se o mesmo procedimento do estudo-

piloto anterior, nomeadamente a tarefa de associação de traços, guiando-se os 

participantes na construção de “montes” de traços que representassem a co-ocorrência 

de traços numa mesma pessoa. 

 

Resultados e Discussão 

 

                Para verificar a possibilidade de os traços utilizados estarem a ser 

responsáveis pela não replicação da estrutura bidimensional proposta por Rosenberg e 

colaboradores (1968), utilizou-se traços que já se sabia serem bons representantes dos 4 

quadrantes. No estudo-piloto 2 era esperado que os traços de personalidade se 

distribuíssem coerentemente ao longo das dimensões intelectual e social e se 

agrupassem por valência e dimensão. Para tal, era necessário que existisse uma 

distinção clara na localização dos traços positivos e dos traços negativos e que estes se 

agrupassem ao longo das duas dimensões. Recorrendo à análise do escalonamento 

multidimensional, verifica-se que há um ajuste aceitável dos dados a uma configuração 

bidimensional (stress= 0.12). A adaptação do paradigma parece ser adequada na medida 

em que os dados se agrupam nas dimensões intelectual positiva e negativa e social 

positiva e negativa (ver Figura 3). Os traços que remetem para características mais 

desejáveis (e.g., hábil, organizado) ou menos desejáveis (e.g., desmotivado, 

incompetente) no domínio intelectual distribuem-se ao longo da linha destacada a azul 

na Figura 3. Ao longo da linha destacada a vermelho, podem encontrar-se traços 
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associados a contextos sociais, desde os menos favoráveis (e.g., interesseiro, arrogante) 

até aos mais favoráveis (e.g., compreensivo, generoso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Configuração bidimensional dos traços escolhidos a partir do material 

recolhido por Ferreira et al, 2011 na amostra de adultos. 

 

                 De forma a avaliar a adequação de uma divisão dos traços por quatro 

clusters, representando os quatro quadrantes desta configuração bidimensional, 

realizou-se uma nova análise de clusters, com o algoritmo k-means. Na Tabela 2 

encontra-se a composição dos quatro clusters resultantes desta análise em que os traços 

que surgem em primeiro lugar são os mais próximos do centróide de cada cluster. 
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Tabela 2.  

Traços escolhidos a partir do material recolhido por Ferreira et al, 2011 pertencentes 

a cada cluster e distância ao respectivo centróide.  

 

Cluster 1         D        Cluster 2                     Cluster 3            d         Cluster 4         d 

 

Culto             2.37     Compreensivo  1.48     Irresponsável   1.78      Arrogante        1.73 

Organizado   2.59     Generoso         1.48     Desmotivado    1.78    Interesseiro      1.78 

Hábil             2.92                                           Incompetente   2.56     Invejoso           1.84 

Caloroso       2.92   

 

 

                  Mais uma vez verifica-se que os traços se distribuem como esperado 

havendo uma maior homogeneidade dentro de cada cluster. O cluster 1 possui traços 

representativos da desejabilidade intelectual, com os traços culto e organizado mais 

próximos do centróide. Apenas não se esperaria o traço caloroso neste cluster por ser 

considerado um traço de desejabilidade social. No entanto, acaba por estar mais 

afastado do centróide. Relativamente ao cluster 2, este possui traços representativos da 

desejabilidade social com os traços compreensivo e generoso mais próximos do 

centróide. No cluster 3 existem traços representativos da indesejabilidade intelectual 

com os traços irresponsável e desmotivado mais próximos do centróide. Por último, o 

cluster 4 é constituído por traços representativos da indesejabilidade social com os 

traços arrogante e invejoso mais próximos do centróide.   
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               Foi também efectuada uma ANOVA (ver Anexo B) para verificar se tal como 

se pretendia, a distância média de cada traço aos outros traços do seu cluster é menor do 

que aos outros traços dos outros clusters. Através desta análise verificou-se que os 

traços culto (p =. 25), hábil (p =. 34) e caloroso (p =. 33) não estão mais perto entre si 

do que dos outros traços. Isto significa que este cluster é mais difuso o que  pode ter a 

ver com a inclusão do traço caloroso, que não seria de esperar. Também isto significa 

que estes traços nem sempre foram agrupados no mesmo monte e que várias vezes co-

ocorreram com traços de outros clusters. 

  

               Os resultados encontrados demonstraram que as alterações realizadas ao 

procedimento não alteraram muito a estrutura bidimensional que se pretendia obter. Por 

isso, os resultados do estudo-piloto 1 deveram-se provavelmente aos traços utilizados 

não terem sido adequados para adultos. Assim, como já está assegurado que o 

procedimento pode ser utilizado, existiu a necessidade de encontrar traços equivalentes 

aos do estudo-piloto 2 mas que as crianças consigam compreender. 

 

Estudo-piloto 3 

 

                 O terceiro estudo-piloto teve como objectivo seleccionar traços que se 

assemelhassem aos traços usados no estudo-piloto 2, mas que fossem compreendidos 

por crianças em idade pré-escolar. Os traços resultantes deste estudo foram usados no 

estudo propriamente dito. 
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Método 

 

Participantes  

 

                Participaram dez crianças (seis do género feminino) com uma idade média de 

5 anos e 5 meses (SD=3.5 meses) que frequentam o último ano do pré-escolar numa 

Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS). Os pais das crianças deram o seu 

consentimento informado e as próprias crianças concordaram em participar na tarefa. A 

escola recebeu um cheque-oferta.  

 

Material 

 

              Foram realizadas duas tarefas (ver anexo C), uma de produção de traço e outra 

de escolha forçada de traço. Para a primeira tarefa foram utilizadas definições dos 12 

traços do estudo-piloto 2 criadas a partir de comportamentos que as investigadoras 

acreditavam serem ilustrativos de cada traço ou através de definições encontradas em 

dicionários para crianças (e.g., para o traço generoso a definição seria “Dá coisas e 

empresta os brinquedos aos outros”). Para a tarefa de escolha forçada, utilizaram-se 

alternativas a estes traços sendo que um dos traços seleccionados tinha a mesma 

valência mas que era da dimensão complementar para dar a escolher ao participante 

(e.g., para o traço caloroso era dado a escolher entre carinhoso ou inteligente). Estas 

alternativas de traço foram escolhidas a partir das listas de Hagá (2007) e também de 

dicionários para crianças julgando as investigadoras que os traços mantinham a relação 

com os traços utilizados com adultos. 
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Procedimento 
2
 

 

- Tarefa de produção de traço 

 

               A cada participante o experimentador dizia que estava a pensar num menino 

ou menina (consoante o género do participante) e de seguida apresentava uma definição 

de um traço da lista para esse menino ou menina (e.g., para o traço arrogante era usada 

a definição “acha que é muito melhor do que os outros”). Depois, o participante era 

convidado a completar o segmento de frase dito pelo experimentador: “Este menino (ou 

menina) é mesmo…”. Este procedimento foi repetido para cada traço da lista.  

- Tarefa de escolha forçada de traço 

 

                A seguir a cada definição, eram dadas as alternativas de traços para que o 

participante optasse pelo traço que mais se enquadrava na definição (e.g., para a 

definição “trata muito bem os outros” era dado a escolher entre carinhoso ou 

inteligente). Este procedimento foi repetido para cada traço da lista. Se na tarefa de 

produção de traço, o participante indicasse espontaneamente uma palavra contida nos 

traços para escolha forçada, então esta segunda tarefa não seria realizada.  

 

 

 

                                                             
2 De notar que as tarefas de produção de traço e de escolha forçada foram realizadas 
intercaladamente. Ou seja, para cada definição os participantes realizavam primeiro a 
tarefa de produção de traço e depois a de escolha forçada. 
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Resultados e Discussão 

 

                Na tarefa de produção de traços, os participantes revelaram alguma dificuldade 

produzindo poucos traços e muito vagos. Dada a inconsistência destes resultados, foram 

utilizados os dados obtidos com a tarefa da escolha forçada para a selecção dos traços a 

serem utilizados no estudo propriamente dito. Para a decisão de quais os traços a utilizar no 

estudo propriamente dito, calcularam-se as percentagens de acertos na tarefa de escolha 

forçada e aceitaram-se todos os traços em que 70% das crianças acertaram. Os resultados 

nesta tarefa podem ser vistos na Tabela 3. De acordo com os resultados, verifica-se que 3 

traços não cumpriram este critério (1) carinhoso (o caloroso dos adultos) com 60%, (2) 

bondoso (o compreensivo dos adultos) com 40% e (3) burro (o incompetente dos adultos) 

com 30%. 
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Tabela 3.  

Acertos na tarefa de escolha forçada e Traços finais a serem utilizados no estudo 

propriamente dito. 

 

Traços  % Traço nos adultos Traços finais  

    

Tem a mania 100% Arrogante Tem a mania 

Simpático 100% Generoso Simpático 

Esquecido  90% Irresponsável  Esquecido 

Arrumado 90% Organizado Arrumado 

Desinteressado 90% Desmotivado Desinteressado 

Educado  80% Culto  Educado 

Capaz 80% Hábil Capaz 

Egoísta 80% Interesseiro Egoísta 

Invejoso 70% Invejoso Invejoso 

Carinhoso 60% Caloroso Querido  

Bondoso 40% Compreensivo Amigo 

Burro 30% Incompetente  Preguiçoso  

 

                      Para estes traços observaram-se os traços que as crianças produziram em 

resposta às definições dadas pelo experimentador, mas não havia consistência nos dados ou 

seja, muitos traços tinham sido produzidos apenas por um participante. Desta forma, 

recorreu-se novamente às listas de Hagá (2007) e tentou-se seleccionar traços que 

mantivessem o significado dos traços dos adultos mas que tivessem grandes possibilidades 

de serem conhecidos das crianças. De acordo com estes resultados, procedeu-se à 
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substituição do traço carinhoso por querido, bondoso por amigo e burro por preguiçoso. 

Olhando para os resultados dos traços que foram produzidos por quadrante, é curioso 

verificar (embora não tenha sido foco da análise) que as crianças tiveram mais dificuldade 

em produzir traços para a dimensão intelectual do que para a social e mais para a valência 

negativa do que para a positiva (Tabela 4). Estes dados parecem sugerir que as crianças mais 

novas têm mais presente e compreendem mais facilmente traços que pertençam à dimensão 

social podendo ser esta a dimensão que surge primeiro.      
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Tabela 4. 

 

 Frequências dos Traços produzidos por quadrante 

                    

 

 

 

                 Algumas limitações podem ser apontadas ao estudo-piloto 3 na medida em 

que teria sido interessante a realização de outros estudos-piloto para garantir que os 

traços aqui seleccionados seriam realmente os mais apropriados a utilizar no estudo 

                                                             
3 Frequência  

Intelectual      

Positivo     freq. 
3
 

Intelectual     

Negativo     freq 

      Social  

      Positivo    freq. 

      Social  

     Negativo     freq. 

    

Boa           3 

Bonita      2 

Crescido  2 

Esperta    2 

Arrumado 1 

Bem educado 1 

Bom 1 

Bom a arrumar as 

coisas 1 

Trabalha bem 1 

Chato        2 

Desastrada 1 

Esquecido 1 

Feia 1 

Má 1 

Não arruma 1 

Pequena 1 

Preguiçosa 1 

Tinha de ficar de 

castigo 1 

 

Amiga             2 

Amigo 7 

Bem-educado 2 

Boa                 4 

Bom 1 

Querida           2 

Bonita 1 

Educado 1 

Empresta aos 

outros 1 

Médica 1 

 

 

Má                   4 

Mal-educado   3 

Chato 1 

Egoísta 1 

Feia 1 

Invejosa 1 

Má para os outros 2 

Mau para os outros 

1 

Porta-se mal 1 

Teimosa 1  
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propriamente dito. No entanto, por constrangimento de tempo e de participantes tal não 

foi possível. Tendo já os traços seleccionados procedeu-se à realização do estudo 

propriamente dito. 

 

 

Estudo propriamente dito 

 

                 Este estudo tem como objectivo estudar como se desenvolvem as TIP até 

atingirem a estrutura bidimensional conhecida na formação de impressões nos adultos. 

Pretendia-se verificar como é que esta estrutura se desenvolve em crianças desde a 

idade pré-escolar até à pré-adolescência até estabilizar no estado conhecido nos adultos. 

Ou seja, se a origem da dimensão social e intelectual pode ser encontrada logo desde a 

idade pré-escolar; se apenas se identifica uma dimensão mais avaliativa; se não existe 

nenhuma dimensão estruturante ou se apenas uma das dimensões aparece de forma clara 

(e.g., dimensão social) e a outra aparece pouco estruturada. 

 

Método 

 

Participantes 

 

             Participaram neste estudo 20 crianças do último ano do ensino pré-escolar de 

dois estabelecimentos de uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) 

(Midade= 5 anos e 7 meses; SD = 6 meses), 26 crianças do 3ºano de uma EB1 pública em 

Lisboa (Midade= 8 anos e 10 meses; SD = 4 meses) e 25 crianças do 6ºano de 

escolaridade de uma EB2.3 pública em Lisboa (Midade= 12 anos e 7 meses; SD = 14 
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meses), após ter sido solicitada autorização aos seus encarregados de educação. As 

escolas receberam um cheque-oferta. 

Material 

 

              Foram utilizados 12 traços representativos dos quatro quadrantes que 

resultaram do estudo-piloto com crianças em idade pré-escolar sendo que três deles 

pertenciam ao quadrante social positivo (querido, amigo e simpático), três eram do 

quadrante social negativo (tem a mania, egoísta e invejoso), outros três do quadrante 

intelectual positivo (educado, capaz e arrumado) e três do quadrante intelectual 

negativo (desinteressado, preguiçoso e esquecido). 

 

Procedimento 

 

           Para o estudo com crianças utilizou-se o mesmo procedimento utilizado nos 

estudo-piloto 1 e 2 com adultos com a ressalva de que para as crianças em idade pré-

escolar era solicitado ao participante que nomeasse a pessoa em quem estava a pensar 

de forma a tornar a tarefa mais concreta e não tão exigente em termos de memória. Ao 

ser indicada a pessoa em quem a criança estava a pensar, permite ao experimentador 

anotar o nome e ajudar a criança a recordá-la. Assim, deixa de existir um esforço 

cognitivo grande em termos de memória para as crianças mais novas. 
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Resultados e discussão  

 

Ensino pré-escolar 

 

                 Recorrendo à análise do escalonamento multidimensional, verificou-se a 

existência de uma primeira dimensão que é claramente interpretável como avaliativa 

pois existe distinção na localização dos traços positivos e dos traços negativos com a 

excepção do traço esquecido que se encontra junto aos traços positivos. De acordo com 

estes resultados, verificou-se que os participantes conseguiram distinguir de forma clara 

entre os traços que eram considerados positivos dos traços considerados como 

negativos. Os dados encontrados até aqui possuíam muita distorção (stress= 0.35) o que 

significa que a dimensão parece ser avaliativa mas não capta toda a organização dos 

dados pois se fosse este o caso a distorção dos dados seria reduzida; e com a introdução 

de uma segunda dimensão, esta distorção foi reduzida de forma considerável 

(stress=0.16, ver Figura 4), havendo um ajuste aceitável dos dados a uma configuração 

bidimensional. 

No entanto, estas duas dimensões não parecem corresponder às dimensões encontradas 

por Rosenberg e colaboradores (1968) na medida em que não existe uma distribuição 

coerente dos traços pelas dimensões referidas. 
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Figura 4. Configuração a duas dimensões dos dados obtidos com os participantes 

do último ano do ensino pré-escolar. 

 

                 De seguida realizou-se uma análise de clusters, utilizando o algoritmo k-

means. A escolha dos quatro clusters deveu-se ao facto de se os traços se dividiam 

naturalmente em quatro quadrantes, então quatro clusters deveriam adaptar-se bem a 

estes dados. Na Tabela 5 encontra-se a composição dos quatro clusters resultantes desta 

análise em que os traços que surgem em primeiro lugar são os mais próximos do 

centróide de cada cluster. O 1º cluster é constituído pelos traços capaz e simpático 

evidenciando uma mistura de traços da dimensão intelectual e social. O 2º cluster é 

composto pelos traços arrumado, amigo, educado e querido existindo mais uma vez a 

junção de traços de ambas as dimensões. Relativamente ao 3º cluster, este engloba os 

traços esquecido e invejoso e o 4º cluster é constituído pelos traços preguiçoso, tem a 

mania, desinteressado e egoísta existindo em ambos os clusters uma mistura de traços 

da dimensão social e intelectual embora todos os traços sejam de valência negativa. 
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Tabela 5. 

 Composição de cada cluster e respectivas distâncias dos traços ao centróide nos 

participantes no último ano do ensino pré-escolar.   

 

 

              Foi também efectuada uma ANOVA (ver Anexo D) para verificar se a solução 

a 4 clusters seria uma solução adequada a estes dados. Mais uma vez verificou-se que os 

traços não se distribuíram de acordo com a solução bidimensional (Rosenberg e tal, 

1968) e a solução a 4 clusters não se revelou ser uma solução adequada para a 

configuração destes dados na medida em que apenas os traços amigo (p=.01), capaz 

(p=.01) e simpático (p=.002) estão significativamente mais próximos dos seus vizinhos 

dos clusters do que dos outros traços. 

 

            No entanto, uma análise cuidada da Figura 4, permite uma interpretação dos 

dados em termos de uma dimensão de actividade (3ª dimensão proposta por Rosenberg 

et al, 1968). Considerando os traços amigo, educado e esquecido do quadrante superior 

esquerdo é possível pensar numa pessoa mais passiva, mais sossegada no sentido 

positivo. No quadrante inferior esquerdo estão localizados os traços arrumado, querido, 

simpático e capaz que permitem pensar em alguém mais activo, disponível e que mostra 

iniciativa no sentido positivo. Por outro lado, no quadrante inferior direito, os traços 

                                                             
4 Distância ao centróide 

Cluster 1         d  
4
           Cluster 2       d               Cluster 3        d                    Cluster 4             d 

 Capaz         1.95          Arrumado     2.73              Esquecido       3.08                Preguiçoso           3.03                      

 Simpático   1.95          Amigo           2.74              Invejoso         3.08                Tem a mania        3.61 

                                     Educado        2.95                                                            Desinteressado     4.05 

                                     Querido         2.95                                                            Egoista                 4.08 
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egoísta e tem a mania podem fazer pensar em alguém mais mexido, alguém que gosta 

de se evidenciar mas no sentido negativo. Por fim, no quadrante superior direito 

localizam-se os traços desinteressado e preguiçoso que fazem lembrar alguém que não 

quer saber, não demonstra interesse, alguém passivo no sentido negativo.  

              No entanto, esta interpretação não é totalmente clara e para verificar se o stress 

baixava introduziu-se a terceira dimensão. Esta dimensão permitiu reduzir muito a 

distorção dos dados (stress=0.09) e parecem surgir indícios da dimensão 

social/intelectual. Mantendo-se a 1ª dimensão de valência na representação gráfica 

(Figura 5), no quadrante superior esquerdo encontram-se localizados os traços da 

dimensão intelectual de valência positiva à excepção do traço esquecido, embora 

também esteja mais afastado dos restantes traços deste quadrante. No quadrante inferior 

esquerdo localizam-se os traços da dimensão social positiva. Já no quadrante inferior 

direito encontram-se dispersos os traços da dimensão social negativa e por último, no 

quadrante superior direito estão os traços pertencentes à dimensão intelectual negativa 

com a excepção do traço tem a mania que se esperaria estar localizado no quadrante 

inferior direito. No entanto, é possível que os participantes tenham considerado este 

traço como ter a mania de que sabe mais do que os outros e portanto, com uma 

conotação mais intelectual.  
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Figura 5. Configuração a duas dimensões representando a 1ª e 3ª dimensão 

extraídas pela MDS dos participantes do último ano do ensino pré-escolar.  

 

3ºano de escolaridade  

 

                Os resultados obtidos com a amostra do 3ºano de escolaridade demonstraram 

que os participantes distinguiram claramente os traços que eram considerados positivos 

dos traços negativos. Utilizando novamente o escalonamento multidimensional 

verificou-se a existência de uma 1ª dimensão que pode ser interpretada como avaliativa. 

No entanto, esta dimensão não se revelou suficiente para explicar os resultados obtidos 

havendo ainda muita distorção (stress=0.19).  

                  Ao ser introduzida a 2ª dimensão, foi possível reduzir muito a distorção dos 

dados (stress=0.08), surgindo o que parece ser um misto entre a dimensão passivo e 

activo e a dimensão social e intelectual (ver Figura 6). De acordo com os dados obtidos, 

verificou-se também que parece haver uma maior diferenciação entre as duas dimensões 

para os traços positivos. Estes resultados parecem sugerir que os participantes tiveram 

maior facilidade em agrupar traços positivos permitindo-lhes distinguir entre os que são 

sociais e intelectuais. 
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Figura 6. Configuração a duas dimensões dos dados obtidos com os participantes 

do 3ºano de escolaridade. 

 

              Para confirmar esta interpretação dos resultados, procedeu-se a uma análise de 

clusters, utilizando o algoritmo k-means. Na Tabela 6 encontra-se a composição dos 

quatro clusters resultantes desta análise em que os traços que surgem em primeiro lugar 

são os mais próximos do centróide de cada cluster. De acordo com a referida tabela, o 

1º cluster é constituído pelos traços capaz e arrumado facilmente interpretável como 

intelectual positivo ou numa dimensão mais activa e positiva imaginando por exemplo, 

uma criança proactiva e que toma a iniciativa na sala de aula. O 2º cluster é composto 

pelos traços simpático, amigo, querido e educado também sendo possível interpretá-lo 

como social positivo apenas com a exceção do traço educado que era esperado estar 

presente no cluster 1. No entanto, estes dados sugerem que o traço educado pode ter 

sido interpretado pelos participantes como “bem-educado”, dai a sua inclusão num 

cluster em que os restantes traços são sociais. Por outro lado, este cluster também pode 

ser interpretado como passivo positivo se pensarmos numa criança mais calma e 

tranquila. Relativamente ao 3º cluster, este é composto pelos traços esquecido e 

invejoso existindo uma mistura entre a dimensão intelectual e social. No entanto, poderá 
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ser possível de interpretar como uma dimensão passiva de valência negativa. Por fim, o 

cluster 4 é constituído pelos traços tem a mania, preguiçoso, egoísta e desinteressado 

ocorrendo mais uma vez uma mistura de traços considerados sociais e traços 

considerados intelectuais. Por outro lado, o traço tem a mania também se pode 

enquadrar numa dimensão activa de valência negativa pelo que este cluster é 

dificilmente interpretável em termos das dimensões anteriormente referidas.  
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Tabela 6.  

 

Composição de cada cluster e respectivas distâncias dos traços ao centróide nos 

participantes do 3º ano de escolaridade.   

 

 

 

                   Foi também efectuada uma ANOVA (ver Anexo E) para verificar a 

adequação da solução a quatro clusters e de acordo com os resultados obtidos, esta 

parece ser uma divisão adequada dos dados na medida em que todos os traços (à 

excepção do traço esquecido; p=0,06) estão significativamente mais próximos dos seus 

vizinhos de clusters do que dos restantes traços. 

                   Introduziu-se depois uma 3ªdimensão pois no caso do pré-escolar tinha sido 

útil na interpretação dos seus resultados. Esta introdução reduziu um pouco a distorção 

dos dados (stress=0.05) e permitiu distinguir de forma mais clara a dimensão social e 

intelectual no pólo positivo com os traços intelectuais positivos a aparecerem no 

quadrante inferior esquerdo e os traços sociais positivos no quadrante superior esquerdo 

(ver Figura 7). No pólo oposto, não existe uma distinção clara das dimensões referidas 

havendo uma mistura de traços sociais com intelectuais.  

 

 

Cluster 1         D           Cluster 2       D               Cluster 3        d                       Cluster 4             d 

 Capaz         2.27         Simpático   2.30              Esquecido       3.31                 Tem a mania   3.29           

 Arrumado   2.27         Amigo       2.62               Invejoso         3.31                  Preguiçoso    3.36 

                                    Querido     2.89                                                               Egoísta          3,55 

                                    Educado    3.07                                                               Desinteressado 3,81 
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Figura 7. Configuração a duas dimensões representando a 1ª e 3ª dimensão 

extraídas pela MDS dos participantes do 3º ano de escolaridade.  

 

6ºano de escolaridade 

 

                    Finalmente, no 6º ano de escolaridade seria esperado que os participantes 

possuíssem uma estrutura subjacente às impressões de personalidade semelhante à 

encontrada nos adultos por Rosenberg e colaboradores (1968). Ou seja, esperava-se que 

os participantes conseguissem diferenciar com clareza a dimensão social e intelectual 

cada uma contendo um pólo negativo e positivo.  

                   De acordo com os resultados encontrados, os participantes pareceram 

distinguir os traços positivos dos traços negativos. Verificou-se através do 

escalonamento multidimensional, que o stress era muito elevado (stress=0.24) 

considerando apenas uma 1ª dimensão de conotação avaliativa. 

                    Introduziu-se depois a 2ª dimensão que reduziu muito a distorção dos dados 

para valores aceitáveis (stress=0.12) e parece ter surgido a dimensão social e intelectual, 
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com os traços sociais localizados na parte superior do gráfico e os intelectuais na parte 

inferior do gráfico (ver Figura 8). No quadrante superior esquerdo localizam-se os 

traços considerados sociais positivos à exceção do traço esquecido e educado. No 

entanto, estes traços podem ser facilmente interpretados nesta dimensão e valência se 

pensarmos numa criança que é meiga, bem-educada (o traço educado pode ter sido 

interpretado desta forma) e algo distraída (traço esquecido). No quadrante superior 

direito encontram-se os traços que remetem para a dimensão social de valência 

negativa: invejoso e egoísta. Já no quadrante inferior esquerdo estão localizados os 

traços intelectuais de valência positiva. Por fim, no quadrante inferior direito, localizam-

se os traços intelectuais negativos à excepção do traço tem a mania que pode ter sido 

encarado pelos participantes como convencido de forma intelectual, dai estar mais 

próximo dos restantes traços intelectuais.  
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Figura 8. Configuração a duas dimensões dos dados obtidos com os participantes do 

6ºano de escolaridade. 

 

                De seguida, realizou-se uma análise de clusters utilizando o algoritmo k-

means. Na Tabela 7 encontra-se a composição dos quatro clusters resultantes desta 

análise em que os traços que surgem em primeiro lugar são os mais próximos do 

centróide de cada cluster. O 1ºcluster é constituído pelos traços amigo, capaz, simpático 

e educado, existindo um misto de traços da dimensão social e traços da dimensão 

intelectual. O cluster 2 é composto pelos traços querido e arrumado e mais uma vez não 

é clara a distinção das duas dimensões referidas. O 3º cluster engloba apenas o traço 

esquecido o que pode significar que este traço não se enquadrou nas duas dimensões. E 

por último, o cluster 4 é constituído pela maioria dos traços negativos englobando mais 

uma vez traços das duas dimensões.  
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Tabela 7. 

 

Composição de cada cluster e respectivas distâncias dos traços ao centróide nos 

participantes do 6º ano de escolaridade.   

 

                Foi também efectuada uma ANOVA (ver Anexo F) para verificar a adequação 

da solução a 4 clusters e de acordo com os resultados obtidos, esta não parece ser uma 

solução adequada aos dados na medida em que apenas metade dos traços estão 

significativamente mais próximos dos seus vizinhos de clusters do que dos restantes 

traços. 

                Uma 3ª dimensão foi também introduzida pois podia ser útil para a 

interpretação dos resultados e permitiu reduzir bastante a distorção (stress=0.05). 

Contudo, esta dimensão é dificilmente interpretável em termos de passivo e activo (ver 

Figura 9). No quadrante inferior esquerdo estão localizados os traços intelectuais 

positivos, no quadrante superior esquerdo estão os traços sociais positivos com a 

excepção do traço educado mas que como já foi referido, os participantes podem ter 

pensado nele como bem-educado. No quadrante inferior direito localiza-se um traço 

intelectual negativo (desinteressado) e um traço social negativo (tem a mania); embora 

também aqui a interpretação do último traço pelos participantes possa ter sido diferente 

 

Cluster 1         D               Cluster 2       D                 Cluster 3        d           Cluster 4             d 

 

 Amigo           2,73           Querido    3,40                Esquecido                     Preguiçoso          4,06 

 Capaz            2,80           Arrumado 3,40                                                      Desinteressado  4,14     

 Simpático      2,81                                                                                         Invejoso            4,67 

 Educado        2,95                                                                                          Egoísta              4,69 

                                                                                                                        Tem a mania    5,14 
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da que era esperada e tenham pensado nele como pertencendo a alguém que acha que 

sabe mais do que os outros. Por fim, no quadrante superior direito estão localizados os 

traços sociais negativos à excepção do traço preguiçoso que se esperaria estar localizado 

um pouco mais abaixo na configuração. Uma possível explicação para isto é a de que os 

participantes tenham imaginado alguém que não demonstra muita iniciativa, que não 

quer fazer nada e que pensa mal dos outros.  
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Figura 9. Configuração a duas dimensões representando a 1ª e 3ª dimensão extraídas 

pela MDS dos participantes do 6º ano de escolaridade.  

 

Discussão do conjunto de dados obtidos 

 

                 Os resultados obtidos parecem sugerir que no ensino pré-escolar a 2ª 

dimensão subjacente às impressões de personalidade é a dimensão de actividade – 

passivo/activo. Os resultados parecem indicar que esta dimensão progressivamente vai 

dado lugar à dimensão social /intelectual, passando a 3ª dimensão como se verifica com 

os adultos (Rosenberg et al, 1968). Seria esperado que no 6º ano de escolaridade os 

participantes já tivessem uma estrutura de formação de impressões semelhante à 

estrutura dos adultos (e.g., Livesley & Bromley, 1973; Thompson et al, 1995). No 

entanto, os resultados obtidos não permitiram confirmar esta hipótese. Os dados obtidos 

parecem também sugerir que as estruturas de 8 e 12 anos possam ser ainda estados 

transitórios. Na discussão geral serão analisadas outras ideias para estudos futuros. 
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DISCUSSÃO GERAL E FOLLOW-UP 

 

                   Como referido anteriormente, pretendeu-se com esta investigação perceber 

como se desenvolvia a estrutura subjacente às impressões de personalidade até 

estabilizar no estado dos adultos: se as duas dimensões (social e intelectual) propostas 

por Rosenberg e colaboradores (1968) estariam presentes desde a idade pré-escolar, se 

existiria somente uma dimensão e que essa dimensão seria avaliativa, se apenas uma 

dimensão estaria estruturada e os traços da outra dimensão se distribuiriam de forma 

mais aleatória ou se não existiria nenhuma dimensão estruturada de forma clara em 

idades mais precoces.  

                   Os resultados obtidos com os 3 grupos (pré-escolar, 3ºano e 6ºano de 

escolaridade) de participantes parecem dar suporte à alternativa de que duas dimensões 

subjacentes às impressões de personalidade estão presentes desde a idade pré-escolar. 

Nos 3 grupos a primeira dimensão parece ser avaliativa, com uma clara distinção entre 

os traços positivos e negativos encontrando-se em lados opostos na representação 

gráfica. Este resultado é consistente com estudos anteriores que indicam que a dimensão 

avaliativa é considerada a dimensão básica na formação de impressões em adultos 

(Brown, 1986) e que de acordo com Livesley & Bromley (1973), os traços se vão 

diferenciando a partir de conceitos mais gerais e avaliativos em crianças. Quanto à 

segunda dimensão encontrada, nos participantes com idade pré-escolar os resultados 

demonstraram que esta seria mais provavelmente uma dimensão de actividade – 

passivo/activo - e que progressivamente vai dando lugar à dimensão social e intelectual, 

passando a 3ª dimensão como se encontra com adultos no estudo de Rosenberg e 

colaboradores (1968). Relativamente aos dados obtidos com os participantes do 3ºano 

de escolaridade, estes parecem indicar que a dimensão social aparece mais clarificada 
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pelo menos no que se refere ao pólo positivo. Estudos anteriores referem de facto que as 

crianças mais novas deixam-se guiar maioritariamente pela dimensão social nos seus 

julgamentos (Thompson et al, 1995). Outras evidências na literatura corroboram estes 

resultados na medida em que as relações interpessoais construídas nos primeiros anos 

de escola são influenciadas pelas percepções acerca do colega com que querem brincar: 

o colega é visto como amigo ou inimigo? (Livesley & Bromley, 1973).  

              No grupo de participantes do 6º ano de escolaridade, já seria esperado que 

conseguissem distinguir de forma clara a dimensão social da intelectual o que é 

consistente com estudos anteriores (Thompson et al, 1995; estudo 2). No entanto os 

resultados encontrados não suportaram este pressuposto. De facto os participantes 

conseguem fazer uma distinção entre os traços intelectuais e sociais mas não na sua 

totalidade ou seja, os dados demonstraram a inferência de traços da dimensão intelectual 

como pertencendo à dimensão social (e.g., capaz e arrumado) e vice-versa (e.g., tem a 

mania; desinteressado). Seria esperado encontrar neste grupo uma estrutura subjacente 

à formação de impressões semelhante à observada nos adultos. Mas talvez, as estruturas 

evidenciadas nos participantes do 3º e 6º sejam ainda estados transitórios e uma possível 

alternativa poderia passar pela aplicação a um grupo de participantes com idade mais 

próxima dos adultos (e.g., 15/16 anos) de forma a verificar se seria encontrada uma 

estrutura semelhante à encontrada por Rosenberg e colaboradores (1968).  

              Neste sentido, algumas limitações podem ser apontadas ao estudo realizado: 

teria sido interessante ter um maior número de participantes por grupo etário mas por 

questões de tempo e disponibilidade quer dos experimentadores quer das próprias 

escolas tal não foi possível. Outra possível limitação que pode ter conduzido aos 

resultados encontrados pode ter a ver com o facto de não ter sido possível garantir que 

os traços tivessem o mesmo significado para os vários grupos etários, o que pode ter 
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levado a diferentes interpretações pelos participantes. De acordo com estudos anteriores 

crianças de diferentes idades têm concepções diferentes dos traços e isso pode ter 

levado a que tivessem compreendido o mesmo traço de maneira diferente (Livesly e 

Bromley, 1973). Outra limitação a ter em conta poderá ter sido a própria escolha dos 

traços utilizados no estudo na medida em que alguns dos traços poderão ter sido 

interpretados de maneira diferente da que seria esperada (e.g., educado e tem a mania) 

levando à sua disposição na representação gráfica verificada nos resultados. A tarefa 

também pode ter sido condicionada por causa do próprio vocabulário que as crianças 

possuem fazendo com que alguns traços pudessem não ser tão acessíveis pelo menos 

para as crianças mais novas (embora tenha existido um cuidado na escolha dos traços 

como por exemplo, no caso do traço invejoso).  

               Apesar das limitações encontradas, os resultados obtidos neste estudo dão um 

passo importante na compreensão de como se desenvolve a formação de impressões de 

personalidade em crianças e de que existe uma dimensão mais básica – dimensão 

avaliativa - em torno da qual se desenvolvem as teorias implícitas da personalidade, 

surgindo posteriormente a 2ª dimensão sendo que a dimensão social parece ser 

percebida de forma mais clara do que a intelectual sugerindo que esta pode surgir 

primeiro e com a entrada na escola ganha importância também a dimensão intelectual. 

Assim, estes parecem ser resultados importantes para a compreensão do caminho que a 

formação de impressões de personalidade percorre até chegar à estrutura final em 

adultos.  

               Estudos futuros podem incidir na discriminação entre a dimensão intelectual e 

social mas utilizando traços que sejam da mesma valência para se poder ter a certeza de 

que as crianças compreendem as diferenças entre as duas dimensões; podem também ser 

realizados estudos mais indirectos como por exemplo estudar o efeito de distintividade 
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com listas de palavras (e.g., 4 palavras da dimensão social e 4 da dimensão intelectual) 

o que permitiria verificar quais os itens mais distintivos para as crianças ou mesmo 

repetir o procedimento do presente estudo mas utilizando desenhos de comportamentos 

que reflectissem os traços em vez dos próprios traços dadas as limitações em relação aos 

mesmos já mencionadas. De seguida, será apresentada uma proposta para um estudo 

futuro. 

Follow-up 

 

Objectivos 

 

 Perceber se as crianças conseguem discriminar as duas dimensões propostas por 

Rosenberg e colaboradores para os adultos. 

Participantes 

 

 Crianças de 5, 8 e 12 anos; 30 participantes de cada grupo etário. 

Material 

Doze cartões com o desenho de passatempos. Seis pertencentes à dimensão social (e.g., 

convidar os amigos para uma festa em casa) e outros 6 da dimensão intelectual (e.g., 

jogar xadrez).  

Duas descrições de duas crianças diferentes cujo género é adaptado ao género do 

participante. 

Descrição 1: Era uma vez um menino muito brincalhão, que não gostava nada da escola. 

Na sala de aula, estava sempre na brincadeira e adorava ir para o recreio brincar com os 

seus amigos. Que coisas é que tu achas que este menino ia gostar mais de fazer? Dar os 

cartões e pedir para escolher.  
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Descrição 2:Era uma vez um menino que gostava muito de ir à escola e de aprender 

coisas novas. Ele gostava muito de escrever e era muito bom a fazer os trabalhos de 

casa mas tinha alguma dificuldade em fazer novos amigos. Que coisas é que tu achas 

que este menino ia gostar mais de fazer? Dar os cartões e pedir para escolher. 

 

Procedimento 

 

 O experimentador lê em voz alta cada uma das descrições ao participante adaptando ao 

género do mesmo. Após a leitura, o experimentador apresenta os cartões com as 

actividades e pede ao participante para escolher quais é que o menino ou menina 

gostaria mais de fazer. 

 

Possíveis Resultados  

 

Através dos resultados obtidos com esta proposta de investigação poder-se-ia verificar a 

partir de que idade é que as crianças conseguem fazer uma distinção entre as dimensões 

social e intelectual. Ao indicarem correctamente os cartões com as actividades mais 

sociais no primeiro exemplo e as actividades mais intelectuais no segundo exemplo, 

poder-se-ia inferir que as crianças têm uma ideia relativamente clara e conseguem 

distinguir as dimensões social e intelectual.  
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Conclusão 

 

Em suma, espera-se que os resultados desta investigação esclareçam como é que as TIP 

e os processos que estão subjacentes à formação de impressões se desenvolvem até 

chegarem à estrutura conhecida nos adultos. Foram então apresentados os resultados do 

estudo propriamente dito, podendo estes fornecer maior suporte empírico para a 

compreensão da natureza da estrutura subjacente às impressões de personalidade em 

crianças. Será que desde o inicio as TIP estariam diferenciadas em duas dimensões ou 

se existiria apenas uma única dimensão (e.g., Livesley e Bromeley, 1973)? Ou será que 

inicialmente só a dimensão social estaria estruturada surgindo posteriormente a 

dimensão intelectual (e.g., Thompson et al, 1995)? Ou nenhuma dimensão está ainda 

estruturada (e.g., Rholes et al, 1990)? Estas foram algumas das questões a que se tentou 

dar resposta. Os resultados demonstraram que existe uma dimensão mais básica – 

dimensão avaliativa - em torno da qual se desenvolvem as teorias implícitas da 

personalidade, surgindo posteriormente a 2ª dimensão sendo que a dimensão social 

parece ser percebida de forma mais clara do que a intelectual. 

Outro objectivo abordado neste estudo foi a validação de um procedimento adaptado de 

estudos com adultos ao estudo das TIP com crianças em que foram introduzidas 

algumas modificações ao paradigma utilizado por Rosenberg e colaboradores no seu 

estudo de1968. E, apesar das limitações que podem ser apontadas à metodologia e ao 

material utilizado, como por exemplo, a escolha dos traços utilizados ou o número de 

participantes, julga-se que a investigação realizada é capaz de lançar alguns 

esclarecimentos sobre as questões colocadas, abrindo portas a futuros estudos sobre a 

formação de impressões de personalidade em faixas etárias mais jovens. No futuro, seria 

interessante aumentar o número de participantes, rever o material utilizado ou mesmo 

estudar outros pontos ligados à formação de impressões como por exemplo, a distinção 
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entre as dimensões social e intelectual em crianças como é proposto no follow-up do 

presente trabalho.  
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Anexo A 

 

ANOVA- *Traços cuja distancia média aos outros traços do seu cluster é 

significativamente inferior do que aos outros traços dos outros clusters na amostra de 

adultos com os primeiros 12 traços escolhidos a partir de listas de traços 

compreendidos por crianças de 5 anos. 

Traços  p  

Esperto  0.18 

Inteligente  0.03* 

Faz bem trabalhos  0.04* 

Burro  0.06 

Tonto  0.18 

Preguiçoso  0.35 

Amigo  0.01* 

Simpático  0.06 

Divertido  0.36 

Egoísta  0.07 

Malcriado  <0.001* 

Chato  0.22 
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Anexo B 

 

ANOVA- *Traços cuja distancia média aos outros traços do seu cluster é 

significativamente inferior do que aos outros traços dos outros clusters na amostra de 

adultos com os 12 traços retirados de Ferreira et al, 2011 

 

Traços  p  

Culto 0.25 

Irresponsável 0.02*  

Compreensivo <0.001*  

Arrogante <0.001*  

Hábil 0.34 

Desmotivado 0.01*  

Caloroso 0.33 

Invejoso <0.001* 

Organizado 0.08  

Incompetente 0.03*  

Generoso <0.001*  

Interesseiro <0.001* 

 

 



75 
 

 

Anexo C 

 

Guião para o estudo-piloto 3 de construção de material para investigação de 

desenvolvimento da TIP bidimensional 

 

Olá! Eu sou a _____. E tu como é que te chamas? Queria jogar a um jogo contigo que é 

assim: eu penso num menino*, falo-te um bocadinho sobre ele e tu tentas adivinhar 

como é que ele é. Vais ver que é muito fácil. Jogas a este jogo comigo? 

Se quiseres parar a qualquer altura, é só dizeres-me, está bem? 

Estás pronto/a? 

 

Tarefa de produção de traço 

Estou a pensar num menino, que _______ [definição]. Este menino é mesmo...   

 

Tarefa de escolha forçada de traço 

Muito bem. Olha, e achas que este menino é mais _____ ou mais _____ [alternativas de 

traços]?  

 

Definições e alternativas de traços para escolha forçada  

Arrogante – acha que é muito melhor do que os outros (tem-a-mania ou lento) 

Caloroso – trata muito bem os outros (carinhoso ou inteligente) 

Compreensivo – faz as pazes com os outros quando eles lhe fazem mal (bondoso ou 

decidido) 

Culto – sabe muitas coisas (educado ou carinhoso) 

Desmotivado – nunca quer saber de nada (desinteressado ou antipático) 

Generoso – dá coisas e empresta os brinquedos aos outros (simpático ou mexido) 
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Hábil – tem muito jeito para fazer coisas (capaz ou engraçado) 

Incompetente – faz os trabalhos da escola mal feitos (burro ou maldoso) 

Interesseiro – só quer que os outros lhe dêem coisas (egoísta ou desajeitado) 

Invejoso – quer tudo o que os outros têm (invejoso ou preguiçoso) 

Irresponsável – está sempre a perder os seus brinquedos (esquecido ou malcriado) 

Organizado – arruma muito bem as suas coisas (arrumado ou amigo) 

 

*ou menina, consoante género do participante 
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Anexo D 

  

ANOVA- *Traços cuja distancia média aos outros traços do seu cluster é 

significativamente inferior do que aos outros traços dos outros clusters nos 

participantes do último ano do ensino pré-escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traços  p  

Educado 

Esquecido 

Amigo 

Tem a mania 

Capaz  

Desinteressado 

Querido 

Invejoso 

Arrumado 

Preguiçoso 

Simpático 

Egoísta  

0,08 

0,1 

0,01* 

0,31 

0,01* 

0,44 

0,05* 

0,05* 

0,05* 

0,16 

0,002* 

0,27 
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Anexo E 

 

ANOVA- *Traços cuja distancia média aos outros traços do seu cluster é 

significativamente inferior do que aos outros traços dos outros clusters nos 

participantes do 3ºano de escolaridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traços p  

Educado 

Esquecido 

Amigo 

Tem a mania 

Capaz 

Desinteressado 

Querido 

Invejoso 

Arrumado 

Preguiçoso 

Simpático 

Egoísta 

0,005 

0,05* 

<0,001* 

0,01* 

<0,001* 

0,04* 

<0,001* 

0,01* 

<0,001* 

<0,001* 

<0,001* 

0,01* 
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Anexo F 

 

ANOVA- *Traços cuja distancia média aos outros traços do seu cluster é 

significativamente inferior do que aos outros traços dos outros clusters nos 

participantes do 6ºano de escolaridade. 

 

 

Traços  p  

Educado 

Esquecido 

Amigo 

Tem a mania 

Capaz 

Desinteressado 

Querido 

Invejoso 

Arrumado 

Preguiçoso 

Simpático 

Egoísta 

<0.001* 

<0.001* 

<0.001* 

0.21 

<0.001* 

0.13 

0.07 

0.21 

0.04* 

0.12 

<0.001* 

0.48 

 

 

 

 

 

 

 


