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Introdução 

 

 

As comunicações que realizamos sobre as outras pessoas são omnipresentes na 

sociedade, tomando a forma de descrições, boatos e anedotas. Estas comunicações 

revestem-se de uma grande importância dado que o ser humano é um ser social, sendo o 

acto de comunicar ubíquo ao longo da história da nossa espécie. Existem evidências que 

quando se descrevem comportamentos implicativos de traços sobre um indivíduo, estes 

traços são inferidos de forma espontânea sobre esse mesmo indivíduo, isto é, são 

atribuídos traços ao alvo da descrição – Inferência Espontânea de Traços (IET) (e.g. 

Carlston & Skowronski, 1994; Carlston, Skowronski, & Sparks, 1995; Todorov & 

Uleman, 2002, 2003, 2004; Van Overwalle, Drenth e Marsman, 1999; Winter & 

Uleman, 1984; Winter, Uleman, & Cunniff, 1985; ver para uma revisão, Uleman, 

Saribay, & Gonzalez, 2008). Exemplificando, ao lermos a frase “O João passou à frente 

do idoso na fila” atribuímos o traço mal-educado ao João. No entanto, uma das 

descobertas mais contra-intuitivas da cognição social foi o facto de as pessoas 

associarem erroneamente de uma forma espontânea traços a comunicadores quando 

estes descrevem comportamentos de outras pessoas – Transferência Espontânea de 

Traços (TET) (e.g. Carlston, Skowronski, & Sparks, 1995; Skowronski, Carlston, Mae, 

& Crawford, 1998). Por exemplo, no seguinte texto da obra “Júlio César” de William 

Shakespeare (1599/1991), Marco António dirige-se ao Fórum Romano descrevendo a 

pessoa de Júlio César: 

 

…He hath brought many captives home to Rome 

Whose ransoms did the general coffers fill… 

…When that the poor have cried, Caesar hath wept: 

…You all did see that on the Lupercal 

I thrice presented him a kingly crown, 

Which he did thrice refuse: was this ambition? 

Yet Brutus says he was ambitious; 

…I speak not to disprove what Brutus spoke, 

But here I am to speak what I do know… (p. 179) 

 

 Deste modo Marco António descreve vários comportamentos do ditador romano 

que implicam traços positivos, apresentando Júlio César como alguém que se 
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preocupava com os mais desfavorecidos e com a defesa da República. Segundo a TET, 

Marco António poderá ser visto pelos romanos como alguém que possui os traços 

implicados nos comportamentos realizados por Júlio César. Não quero dizer com isto 

que foi a TET que mudou o destino de Roma ao fazer de Marco António uma pessoa 

mais bem intencionada que Brutus, no entanto, a TET demonstrou que as comunicações 

podem ter um efeito paralelo naqueles que escutam as impressões descritas pelos 

comunicadores, sendo os traços implicados nas descrições transferidos do alvo da 

descrição para o comunicador, isto é, de César para Marco António. Assim, Marco 

António poderá ser percepcionado como um escrupuloso e humilde servidor do povo 

romano e dos ideias da República de Roma. 

Contudo, na literatura da TET não tem sido dada importância à influência das 

categorias sociais, tendo sido estudadas no que pode ser considerado de um vácuo 

social, exceptuando alguns casos raros, como a investigação de Mae, Carlston e 

Skowronski (1999) em que eram utilizados comunicadores famosos e no estudo de 

Crawford, Sherman e Hamilton (2002) que se baseava no princípio da entitatividade.  

O objectivo geral da presente monografia contrasta com a maioria dos estudos 

anteriores porque justamente procura investigar as TET em contexto social e não de 

uma maneira socialmente descontextualizada. Designadamente, pretende investigar 

casos em que a TET pode ser inibida ou facilitada como consequência da activação de 

estereótipos associados ao comunicador. Dado que os estereótipos têm um impacto na 

forma como as pessoas codificam a informação (ver Wigboldus, Dijksterhuis, & van 

Knippenberg, 2003), uma das grandes lacunas neste tipo de literatura, e que poderá ser 

colmatada por esta investigação, é o estudo do papel dos estereótipos na TET.  

Assim, o primeiro objectivo deste trabalho vai ser responder ao vácuo social 

existente na literatura da TET, verificando em situações mais próximas da realidade em 

que as pessoas podem ter expectativas prévias sobre os comunicadores, como ocorre o 

fenómeno da transferência de traços, ou seja, se a activação dos estereótipos relativos ao 

comunicador vão influenciar a TET. Deste modo, vão-se procurar evidências de que as 

pessoas codificam a informação de forma consistente com os estereótipos associados 

aos comunicadores. Procurar-se-á demonstrar que um comunicador de etnia africana 

recebe uma maior transferência de traços quando comunica traços estereotípicos e uma 

menor transferência de traços quando comunica traços contra-estereotípicos. Para além 

de possibilitar a acumulação de dados que apontem para que haja uma inibição ou 

facilitação das transferências consoante o traço seja contra-estrereotípico ou 
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estereotípico, este estudo também permitirá conhecer mais um mecanismo que contribui 

para a persistência dos estereótipos. Desta forma, um indivíduo de etnia africana que 

comunica um comportamento que implica o traço inteligente (traço contra-

-estereotípico) nunca vai ser visto como tão inteligente como um indíviduo de etnia 

caucasiana que comunica o mesmo comportamento. Para além disso, os comunicadores 

de etnia africana quando realizam uma descrição implicativa de um traço violento (traço 

estereotípico), vai ser transferida uma maior carga de negatividade do que quando um 

comunicador caucasiano descreve o mesmo traço. Deste modo, um indíviduo 

etnicamente africano que descreva um comportamento que implique violência, vai ser 

visto como mais violento do que um indíviduo caucasiano que descreva o mesmo 

comportamento, revelando mais um aspecto que mostra a resistência dos estereótipos 

em perdurar.  

O segundo objectivo desta investigação tentará dar uma maior validade 

ecológica ao papel dos estereótipos na TET. É um facto que, em muitas situações do 

quotidiano, as pessoas descrevem o comportamento de outras pessoas estando estas 

presentes aquando da descrição, isto é, o comunicador e o alvo da descrição estão 

simultaneamente presentes. Por exemplo, em inúmeras ocasiões nós descrevemos certos 

comportamentos de amigos estando eles ao nosso lado. A literatura da TET demonstrou 

que quando o comunicador e o alvo da descrição são apresentados ao mesmo tempo, os 

efeitos de transferência não são significativos, ou seja, quando um comunicador, por 

exemplo, descreve comportamentos implicativos do traço honesto, inteligente ou 

paciente, estes traços não ficam associados ao comunicador quando a pessoa que 

realizou esses comportamentos está presente (Crawford, Skowronski, & Stiff, 2007a; 

Goren & Todorov, in press). Assim, irei verificar se a influência que os estereótipos 

poderão ter no fortalecimento ou enfraquecimento da ligação traço-comunicador, terá 

algum efeito na TET em situações mais representativas do quotidiano. Assim, irei 

verificar se mesmo em situações em que o comunicador e o alvo da descrição estão 

presentes, o facto de o comunicador descrever um traço estereotípico ou um traço 

contra-estereotípico levará à ocorrência de efeitos de transferência. Um factor que os 

estudos anteriores (Crawford et al., 2007a; Goren & Todorov, in press) negligenciaram, 

visto que os comunicadores e os alvos das descrições eram como que meras faces. 

Contudo, no mundo real as pessoas têm expectativas umas sobre as outras, daí a 

importância de contextualizar o estudo da TET de maneira a reflectir condições “mais 

naturais”. Deste modo, nos casos em que um comunicador de etnia africana descreve 
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traços estereotípicos e o alvo da descrição é de etnia caucasiana, devido à activação 

automática dos estereótipos pode levar a que o traço estereotípico fique associado ao 

comunicador. E também nas situações em que o comunicador caucasiano descreve 

comportamentos contra-estereotípicos do alvo da descrição que é de etnia africana, pode 

levar a que o traço fique associado ao comunicador e não à pessoa a que realmente 

pertence o traço, visto que o traço implicado é contra-estereotípico do grupo étnico a 

que pertence o alvo da descrição. 

Por último, o terceiro objectivo procurará acumular evidências sobre que tipo de 

ligação ocorrerá entre os traços estereotípicos e o comunicador na TET. Dado que o 

modelo da TET (Skowronski et al., 1998) defende que o comunicador fica associado 

apenas ao traço implicado na descrição, ou seja, se o comportamento implica o traço 

desonesto, o comunicador é visto como tendo apenas esse traço. Assim, a informação de 

que uma determinada pessoa é desonesta seria representada pela formação de uma 

ligação entre a pessoa e o traço desonesto, não havendo dispersão para outros traços. 

Desta forma, na TET não são utilizadas teorias implícitas da personalidade, ou seja, os 

percepientes quando transferem espontaneamente traços não vão para além da 

informação dada, o que leva a que fiquem ligados aos comunicadores apenas os traços 

implicados na descrição comportamental, não ocorrendo uma generalização avaliativa 

do comunicador. Deste modo, os participantes não transferem outros traços congruentes 

com o traço implicado. É importante referir que a TET é descrita como um fenómeno 

meramente associativo em que ocorre pouca elaboração da informação, formando-se 

uma ligação sem denominação entre o traço e o comunicador, ou seja, esse traço não é 

visto como sendo realmente uma propriedade do comunicador, o que leva a que na TET 

esta ligação não tenha um verdadeiro sentido psicólogico. Consequentemente, na 

transferência de traços os percepientes não vão para além da informação que lhes é 

fornecida (e.g. Carlston & Skowronski, 2005; Crawford, Skowronski, Stiff, & Scherer, 

2007b). No entanto, a activação automática dos estereótipos vai levar à activação de 

estruturas de conhecimento (schemas) que fazem com que as pessoas associem os 

grupos sociais a determinados atributos estereotípicos. A activação destas estruturas 

leva a que as pessoas utilizem o seu conhecimento geral para irem além da informação 

que lhes é dada, influenciando a interpretação de pistas perceptivas (e.g. Carlston & 

Smith, 1996; White & Carlston, 1983). Neste caso, vou procurar acumular evidências 

de que podem ficar associados ao comunicador outros traços estereotípicos para além 

dos implicados nos comportamentos descritos. Os estereótipos funcionam como 
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expectativas que podem levar as pessoas a irem para além da informação dada. Assim, 

quando o traço é estereotípico do grupo étnico a que pertence o comunicador, vai ao 

encontro da representação mental que os percepientes têm das pessoas de etnia africana, 

o que poderá levar a que activação do traço estereotípico se disperse para outros traços 

estereotípicos não implicados no comportamento descrito, mas presentes na estrutura de 

conhecimento associada às pessoas de etnia africana. Os estereótipos são estruturas de 

conhecimento, logo quando o traço implicado é estereotípico poderá ser facilitada uma 

associação errada ao comunicador de outros traços estereotípicos. Assim, tendo em 

conta o que Allport (1954)  defendeu, ou seja, que os estereótipos são formados por 

agrupamentos de traços associados e que segundo Dijksterhuis e van Knippenberg 

(1996) a activação dos estereótipos vai aumentar  o acesso aos traços estereotípicos 

associados com o respectivo estereótipo, procurarei verificar se a existência de 

expectativas prévias sobre o comunicador irá fazer com que sejam associados ao 

comunicador outros traços estereotípicos para além do traço estereotípico implicado na 

descrição comportamental. No caso de existirem “falsas” transferências de traços 

estereotípicos, isto é, ocorrer o falso reconhecimento de traços estereotípicos não 

implicados, poderá ser muito importante para saber que as visões estereotípicas se 

reforçam a si mesmas, ou seja, um comunicador de etnia africana quando comunica uma 

frase implicativa de um traço estereotípico, poderão ser-lhe associados ainda mais traços  

estereotípicos.  

Vão ser então propostos três estudos para procurar dar respostas aos objectivos 

traçados em cima. No primeiro estudo, será utilizado o paradigma do falso 

reconhecimento (e.g. Goren & Todorov, in press; Todorov & Uleman, 2002, 2003), 

ocorrendo a descrição de comportamentos implicativos de traços através de 

comunicadores de etnia caucasiana ou africana, sendo que algumas das frases utilizadas 

terão implicados traços estereotípicos, contra-estereotípicos e neutrais dos indivíduos de 

etnia africana. No paradigma do falso reconhecimento são apresentadas fotografias dos 

comunicadores com as frases implicativas de traços na fase de estudo, enquanto que na 

fase de teste é apresentada a fotografia do comunicador juntamente com um traço. 

Sendo pedido aos participantes para indicarem se esse traço estava presente com essa 

fotografia na fase de estudo.  

Através do segundo estudo procurarei dar um maior naturalismo ao papel dos 

estereótipos aquando da comunicação de comportamentos de outras pessoas, visto que 

em muitas situações do quotidiano quando estamos a descrever outra pessoa, ela pode 
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estar ao nosso lado e não afastada. Assim, apesar de o objectivo de processamento de 

informação e os comportamentos implicativos de traços serem iguais aos do primeiro 

estudo, será utilizado o paradigma do falso reconhecimento modificado (Goren & 

Todorov, in press; Todorov & Uleman, 2004), para que o alvo e o comunicador estejam 

simultaneamente presentes aquando da descrição. Procuraremos assim demonstrar, se a 

activação dos estereótipos pode levar a que ocorra o fenómeno da TET mesmo quando 

está presente o alvo da descrição. A única diferença entre este paradigma e o utilizado 

na primeira experiência é que na fase de estudo aparecem duas fotografias, a do 

comunicador e a do alvo da descrição. 

No terceiro estudo procurar-se-ão dados que possibilitem ir ao encontro do 

cumprimento do terceiro objectivo desta investigação que foi apresentado 

anteriormente. Irá ser utilizado o mesmo paradigma do primeiro estudo, ou seja, o 

paradigma do falso reconhecimento. Serão apresentados aos participantes 

comportamentos implicativos de traços estereotípicos, contra-estereotípicos e neutrais. 

Deste modo, serão apresentadas na fase de estudo frases implicativas de traços 

estereotípicos, contra-estereotípicos e neutrais. Na fase de teste serão apresentadas as 

fotografias dos comunicadores com os traços implicados nas frases apresentadas na fase 

de estudo. Para além dos traços implicados, irão ser apresentados na fase de teste traços 

estereotípicos não implicados, traços congruentes não implicados e não estereotípicos, 

bem como traços incongruentes não implicados e não estereotípicos. Esta manipulação é 

realizada de forma a verificar até ponto é que na TET, os percepientes podem associar 

outros traços com os comunicadores, para além do traço implicado na frase apresentada. 

Espera-se que ocorra o falso reconhecimento de traços estereotípicos não implicados, 

quando a frase é implicativa de um traço estereotípico relativamente ao comunicador. 

Em relação aos outros traços não implicados apresentados não é expectável o falso 

reconhecimento. Assim, espero que ocorram aquilo que denomino de “falsas” 

transferências espontâneas de traços estereotípicos. Relativamente aos outros traços, 

dado que na TET não se espera que as pessoas utilizem teorias implícitas da 

personalidade, não ocorrerá o falso reconhecimento de traços não implicados mas que 

até podem ser congruentes com o traço implicado.  

Em suma, este estudo terá, então, como objectivos fundamentais responder à 

questão do vácuo social existente na literatura da TET visto que utilizará comunicadores 

que são mais do que meros descritores de comportamentos implicativos de traços, isto é, 

são comunicadores que podem ser identificáveis por características facilmente 
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perceptíveis como a cor da pele. Deste modo será possível verificar se na TET o tipo de 

traços que as pessoas associam espontaneamente aos comunicadores é determinado 

pelos estereótipos relativos ao grupo a que pertence esse comunicador que descreve um 

determinado comportamento. Assim, esta investigação poderá ser mais representativa 

das condições existentes na vida real dado que em muitas situações utilizamos 

expectativas prévias sobre as pessoas com quem lidamos, o que levará a que os 

comunicadores apresentem uma maior proximidade com a realidade dado que na 

maioria dos estudos anteriores da TET, os percepientes não tinham qualquer tipo de 

conhecimento a priori sobre os comunicadores. Desta forma, estes estudos apresentados 

poderão fazer com que seja conferido um maior realismo à TET. Este realismo vai ser 

ainda mais abrangente uma vez que vão ocorrer manipulações experimentais que 

permitirão verificar o papel dos estereótipos na TET quando o comunicador e o alvo da 

descrição estão presentes, dando desta forma um maior naturalismo à investigação. Para 

além disso, poderão ser acumuladas evidências sobre o tipo de ligação formada entre os 

comunicadores e os traços estereotípicos na TET. Visto que a literatura da TET 

classifica este fenómeno como resultado de um processamento superficial (e.g. Carlston 

& Skowronski, 2005; Crawford et al., 2007b; Skowronski et al., 1998) que não 

corresponde a um processamento atribucional da informação dado que o comunicador é 

visto como tendo associado unicamente o traço implicado na sua descrição, não 

havendo uma representação mental do comunicador em que são utilizadas teorias 

implícitas da personalidade, até que ponto é que activação de um traço estereotípico 

conduzirá a que sejam associados outros traços estereotípicos para além dos implicados 

na descrição. 

Visto que o objectivo central do estudo é a procura de evidências que permitam 

responder à questão do vácuo social presente na maioria das investigações da TET, 

verificando desse modo o papel dos estereótipos na TET, vou começar por definir o que 

são as TET, bem como o modelo explicativo para a sua formação e integrar essa 

literatura da TET com a dos estereótipos. Desse modo, será feita uma revisão que 

demonstre a relevância dos estereótipos na actividade inferencial. Para além disso, e 

tendo em conta que se espera nesta investigação que a mera apresentação de fotografias 

de comunicadores de etnia africana active automaticamente os estereótipos associados a 

esse grupo étnico, serão apresentados dados que apontam para a existência de processos 

automáticos subjacentes aos estereótipos. Posteriormente de forma a verificar até que 

ponto os comunicadores poderão ter outros traços estereotípicos associados para além 
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dos implicados nas suas descrições e não outros, ocorrerá a apresentação dos processos 

subjacentes à TET. De forma a demonstrar que neste fenómeno não são utilizadas 

teorias implícitas de personalidade, evidenciando, assim, o facto de os comunicadores 

poderem ficar associados a traços não implicados nas descrições realizadas, somente 

como resultado da activação das estruturas estereotípicas. Isto é, evidenciar que o 

comunicador pode ficar associado a outros traços, apenas e só como resultado da 

activação dos estereótipos. Por último, de forma a conceber uma base sólida para 

justificar e dar sentido às hipóteses apresentadas será exposto o estudo empiríco que 

procurará responder aos objectivos traçados. 

 

 

1. A Transferência Espontânea de Traços Estudada num Vácuo Social 

 

Relativamente à seguinte afirmação de Wigboldus et al. (2003), 

 

Thus far, STIs have been investigated in what might be called a social 

vacuum. That is, stimulus actors in most STI research have remained 

nondescript persons who perform a specific trait-implying behaviour. (p. 

471). 

 

poderíamos substituir a palavra STIs (IETs) por TET, dado que os efeitos de 

transferência têm sido estudados sem que se tenha em conta o papel relevante de 

determinadas categorias sociais a que possa pertencer o comunicador, exceptuando os 

estudos de Mae et al. (1999) através do qual foram utilizados comunicadores famosos, e 

a investigação de Crawford et al. (2002) que teve como base o princípio da 

entitatividade.  

Em determinadas circunstâncias os participantes associam traços a pessoas que 

descrevem o comportamento de outras pessoas. Assim, ocorrem situações em que os 

comportamentos implicativos de traços são emparelhados não com actores, mas sim 

com comunicadores que realizam descrições de pessoas. Posteriormente, verifica-se que 

ocorre a associação errónea de traços com os comunicadores, sendo este fenómeno de 

associar ou transferir um traço para um actor diferente do alvo da descrição denominado 

de transferência espontânea de traço (TET) (e.g. Carlston, Skowronski, & Sparks, 1995, 

Estudo 4; Skowronski et al., 1998). Este fenómeno da TET demonstrou que uma pessoa 
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pode ser vista como honesta ao descrever os comportamentos honestos de outra pessoa, 

como inteligente ao descrever os comportamentos sagazes de outrém, ou como violento 

através da descrição de comportamentos agressivos de uma outra pessoa. Mas será 

sempre assim? Quando os percepientes têm algum conhecimento a priori sobre os 

comunicadores  será que esse conhecimento influencia a TET? 

 

1.1 A Transferência Espontânea de Traços e o seu Modelo Explicativo 

Antes do conhecimento do fenómeno das TET, Lewicki (1985, 1986)  e os 

estudos de Andersen sobre a transferência sócio-cognitiva (ver Andersen, Reznik & 

Glassman, 2005), verificaram que as impressões implícitas podiam influenciar as 

impressões sobre outras pessoas para além daquelas que levaram à activação do traço. 

Andersen e colaboradores (ver Andersen, Reznik & Glassman, 2005) demonstraram que 

as representações de uma outra pessoa podem influenciar a forma como lidamos com 

um estranho que se assemelha a essa outra pessoa. Isto ocorre sem que a pessoa tenha 

qualquer consciência da influência dessa representação nas resposta a esse estranho.  

No entanto, a existência de TET foi demonstrada pela primeira vez por Carlston 

et al. (1995, Experiência 4) através da utilização do paradigma da reaprendizagem 

(savings in relearning) que tem como base o paradigma de Ebbinghaus (1964) com o 

mesmo nome. No paradigma clássico da facilitação da aprendizagem de Ebbinghaus, os 

participantes aprendem uma série de dados que são considerados em relação a um nível-

-critério de precisão sendo que após um intervalo, procuram reaprender esses dados 

segundo o mesmo critério. No estudo de Carlston et al. (1995) os participantes 

familiarizavam-se, em primeiro lugar, com uma série de fotografias de comunicadores 

que eram emparelhadas com descrições de comportamentos implicativos de traços. 

Estes comunicadores realizavam uma descrição comportamental de pessoas que não 

eram vistas pelos participantes durante a experiência. De modo a fazer perceber aos 

participantes que não eram auto-descrições, estas descrições eram realizadas na terceira 

pessoa, referindo-se a alguém cujo género era diferente do comunicador que aparecia na 

fotografia, ou seja, se o comunicador fosse um homem a descrição do comportamento 

iniciava-se sempre com um pronome feminino (ela). Após uma tarefa distractora era 

pedido aos participantes para aprenderem pares de fotografias-traços, não sendo 

realizada qualquer referência à experiência de familiarização realizada anteriormente. 

Estes pares fotografia-traço eram constituídos pelas fotografias dos comunicadores 

apresentadas anteriormente, emparelhadas com os traços implicados nas descrições. Os 
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resultados demonstraram que os pares fotografia-traço, em que a fotografia era antiga, 

isto é, que tinha aparecido na primeira parte da experiência, eram mais facilmente 

aprendidos do que os pares em que a fotografia era nova ou em que a fotografia tendo 

sido apresentada anteriormente era emparelhada com um traço que não tinha sido o 

implicado na primeira tarefa. Verificou-se assim, uma associação entre o traço descrito 

e o comunicador, dado que a familiarização com os pares comunicador-descrição 

facilitou a posterior aprendizagem de pares fotografia-traço, mesmo quando esses traços 

não descreviam as pessoas presentes nas fotografias. 

Um outro estudo extremamente importante para a literatura da TET foi o 

realizado por Skowronski et al. (1998). Este verificou que os traços implicados nas 

descrições dos comunicadores influenciavam posteriormente os julgamentos de traços 

dos comunicadores. Assim, se o comunicador descrevesse uma outra pessoa através de 

um comportamento implicativo do traço honesto, este traço ficava associado ao 

comunicador, sendo este julgado pelos participantes como sendo honesto. Para além 

disso, demonstrou que as TET eram específicas do traço implicado, ou seja, pegando no 

exemplo anterior, o comunicador era visto como tendo somente o traço honesto, não 

indo os participantes para além da informação que lhes era dada, visto que não 

transferiam outros traços para além dos implicados nas frases apresentadas.  

 Para explicar este fenómeno da TET, Skowronski et al. (1998) conceberam um 

modelo de três etapas (ver Figura 1). A primeira etapa corresponde à activação de traço 

espontânea. Para esta etapa basearam-se nos dados de Winter e Uleman (1984) que 

demonstraram que os traços podem ser activados através da descrição de 

comportamentos que impliquem traços. Uma vez activado o traço, forma-se uma 

ligação associativa entre uma representação mental do comunicador e o traço activado, 

correspondendo esta associação à segunda etapa da TET. Por último, temos a fase da 

influência do traço em que o percepiente utiliza a ligação traço-comunicador para 

realizar um julgamento sobre o comunicador. 
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Descrição de uma pessoa por parte do Comunicador 

 

 

 

Activação do Traço 

 

 

 

 

Associação do Traço 

 

 

 

 

Influência do Traço 

  

Figura 1: Modelo da Transferência Espontânea de Traços (Skowronski et al., 1998) 

 

No entanto, uma das questões que surge aquando da percepção do modelo da 

TET, é a seguinte: Será que a activação do traço conduz automaticamente a uma ligação 

associativa com o comunicador?  Crawford et al. (2007a) tendo em conta o modelo da 

TET, verificaram que uma das implicações desse modelo é que os efeitos de 

transferência podem ser diminuídos se for evitada a formação da associação traço-

-comunicador. A partir deste pressuposto, estes investigadores procuraram manipular a 

formação desta associação de forma a diminuir a probabilidade que a representação 

mental do comunicador e do traço activado co-ocorressem na memória. Assim, 

realizaram alterações no paradigma da reaprendizagem, o que levou a que fossem 

apresentados aos sujeitos na fase de estudo, não somente a fotografia do comunicador e 

o comportamento implicativo de traço, mas também a fotografia do actor do 

comportamento. Deste modo eram apresentadas duas fotografias, isto é, a fotografia do 

comunicador era acompanhada da fotografia do alvo da descrição. 

Os resultados indicaram que a mera presença do alvo da descrição aquando da 

descrição do comportamento por parte do comunicador foi suficiente para diminuir de 

forma significativa a formação de TET. Desta forma, as associações traço-comunicador 

não se formaram quando o alvo da descrição também estava presente. Este estudo 

revelou uma importância extrema dado que evidenciou a não inevitabilidade das TET, 

ou seja, os efeitos de transferência podem de facto ser inibidos (ver também Goren & 

Todorov, in press).  
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Para além disso, será que a TET é inevitável nas situações em que os 

participantes têm um conhecimento pré-existente sobre esses mesmos comunicadores? 

Por exemplo, se em relação a um determinado grupo de comunicadores os participantes 

tiverem determinados estereótipos, será que continuará a ocorrer uma associação 

comunicador-traço, quando esse traço for contra-estereotípico? E haverão mais 

associações traço-comunicador quando esse traço for consistente com os estereótipos? 

Será que os estereótipos conduzem à inibição ou facilitação dos efeitos de transferência? 

A literatura da TET apresenta um desfasamento da realidade, dado que na vida real as 

pessoas sabem muito mais sobre o comunicador do que os estudos até este momento 

têm apresentado. Este pode ter uma determinada idade, um género específico e uma 

etnicidade singular, e visto que estas categorias sociais estão automaticamente 

disponíveis para os percepientes (ver Fiske, 1998), podem influenciar o julgamento dos 

participantes. Contudo, já foram realizados alguns estudos que indicaram que os 

estereótipos podem influenciar as inferências que os percepientes podem realizar sobre 

outras pessoas.  

 

1.2 Os Estereótipos e a Actividade Inferencial 

O primeiro estudo a demonstrar a revelância dos estereótipos na actividade 

inferencial foi realizado por Delmas (citado por Uleman, Newman, & Moskowitz, 1996) 

ao utilizar actores que tinham profissões que sugeriam a existência de determinados 

traços. Por exemplo, o traço talentoso estava mais associado à profissão de professor do 

que à profissão de assistente social, ou ser mal-educado tinha uma maior associação 

com camionista do que com comerciante. Este autor verificou que ocorria um efeito de 

facilitação para as profissões associadas com determinados traços, ou seja, havia uma 

maior probabilidade de ocorrer IET quando os traços eram estereotípicos da profissão 

do actor. 

Um outro estudo interessante que apontou para o papel dos estereótipos nas 

inferências espontâneas foi o realizado por Howard (2000). Ao utilizar actores que 

tinham nomes étnicos, isto é, actores que tinham nomes próprios comuns em indivíduos 

de determinadas etnias, verificou que quando os comportamentos implicavam traços 

consistentes com os estereótipos, esses traços eram activados  mais rapidamente do que 

quando o nome associado a uma determinada etnia era inconsistente com o traço 

implicado no comportamento descrito. Demonstrou este efeito através de uma tarefa de 

decisão lexical em que estudantes caucasianos liam frases implicativas de traços e 
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respondiam posteriormente sobre a presença ou ausência do respectivo traço na frase 

apresentada anteriormente. Algumas destas frases implicavam traços consistentes com o 

estereótipo dos afro-americanos (e.g. atlético) ou asiático (e.g. tímido) e alguns 

implicavam traços consistentes com os estereótipos dos caucasianos (e.g. analítico). Tal 

como dito em cima, os actores tinham nomes étnicos, daí o facto de alguns  dos actores 

terem nomes tipicamente afro-americanos, asiáticos, ou então caucasianos. As decisões 

lexicais para traços relevantes eram mais rápidos quando a etnicidade do actor era 

consistente com o comportamento implicativo de traço. 

No entanto, um dos estudos mais interessantes sobre o papel dos estereótipos nas 

inferências que os percepientes realizavam, foi o desenvolvido por Wigboldus et al. 

(2003). Ao utilizar o recognition probe (McKoon e Ratcliff, 1986) como paradigma 

procurou estudar o efeito dos estereótipos nas IETs. Wigboldus e colaboradores (2003) 

manipularam a consistência dos comportamentos implicativos de traços relativamente 

aos estereótipos a determinados grupos sociais. Exemplificando, eram apresentados aos 

participantes descrições comportamentais, em que o traço implicado era consistente 

(e.g. “O Professor ganha o concurso de ciência”) ou inconsistente com o estereótipo 

(e.g. “ O homem do lixo ganha o concurso de ciência”). A seguir à apresentação da 

frase havia, de forma a manipular o tipo de palavra-teste,  uma repetição literal do verbo 

utilizado na frase (e.g. ganha) ou do traço implicado na descrição (e.g. inteligente). De 

seguida, os participantes tinham que indicar o mais rápido possível se a palavra-teste 

estava ou não presente na frase apresentada anteriormente. Desta forma, o que se 

pretendia era verificar se a consistência ou inconsistência do traço com o respectivo 

estereótipo levava os sujeitos a demorar mais ou menos tempo a indicar a presença do 

traço na frase apresentada. Wigboldus et al. (2003) demonstraram um efeito de 

consistência do estereótipo dado que os sujeitos faziam IET de forma menos 

significativa quando o traço era inconsistente com o estereótipo do que quando o traço 

era consistente com o estereótipo. Este efeito demonstrou uma grande robustez dado 

que se verificou de forma supraliminar e subliminar.  

 Contudo, no que refere à literatura da TET esta ainda tem sido estudada na 

maioria dos casos num vácuo social, não tendo os participantes qualquer  conhecimento 

a priori sobre os comunicadores, exceptuando os estudos referidos em cima de Mae et 

al. (1999) e Crawford et al. (2002). Neste momento, somente estes dois estudos 

procuraram de certa forma responder à questão do vácuo social, isto é, à inexistência da 

manipulação das categorias sociais na investigação de TET.  
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1.3 O Conhecimento a priori e a TET  

 O primeiro estudo na TET a procurar responder à possível importância na TET 

de as pessoas terem determinados conhecimentos a priori sobre os comunicadores,  foi 

realizado por Mae e colaboradores (1999) através da utilização do paradigma da 

reaprendizagem, em que se utilizaram pessoas famosas (e.g. atletas, cantores, estrelas de 

cinema, politícos) como comunicadores. A grande questão desses estudos foi verificar 

se as TET ocorriam sob tais circunstâncias, ou seja, quando os sujeitos eram familiares 

com os comunicadores. O fenómeno da TET só tinha sido estudado com comunicadores 

sobre os quais os participantes não tinham qualquer conhecimento. Deste modo, 

procuravam verificar se a familiaridade com o comunicador poderia interferir com os 

efeitos de transferência influenciando o julgamento dos comunicadores familiares.  Os 

resultados demonstraram que a TET era tão forte para traços congruentes, como para 

traços incongruentes ou neutrais relativamente à imagem pública que se tinha dos 

comunicadores. 

Estes estudos revelaram que a TET podia ficar ligada a comunicadores 

familiares e influenciar o julgamento sobre esses comunicadores. Assim, foram 

fornecidas evidências para a ocorrência de transferência de traços mesmo quando os 

sujeitos têm conhecimento a priori sobre os comunicadores, pois comunicadores 

familiares e não-familiares ficaram igualmente associados com as implicações de traço 

das descrições que fizeram de outras pessoas.  

 O segundo estudo que deu algumas pistas para a influência do conhecimento que 

se tem sobre os comunicadores na TET foi o realizado por Crawford et al. (2002). 

Tendo em conta a entitavidade percebida, ou seja, o grau de pertença de que um 

determinado grupo social é percebido como uma entidade única, procuraram estudar os 

efeitos de transferência entre grupos de elevada e baixa entitavidade utilizando para isso 

o paradigma da reaprendizagem (e.g. Carlston, Skowronski, & Sparks, 1994). Durante a 

experiência, os participantes liam comportamentos desempenhados por membros de 

dois grupos diferentes. Inicialmente cada fotografia dos membros do grupo era 

emparelhada com um comportamento implicativo de traço. Para cada grupo, metade dos 

membros eram emparelhados com comportamentos que implicavam um traço 

específico, sendo que a outra metade realizava comportamentos que implicavam um 

traço diferente. Deste modo verificaram que em grupos de elevada entitavidade (elevada 

semelhança ou coerência) havia uma maior transferência de traços do que em relação a 

grupos de baixa entitavidade, ou seja, a transferência de traços de um membro de um 
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grupo para outros membros de um grupo era superior nos grupos de elevada 

entitavidade. 

 No entanto, Crawford e colaboradores (2002) apesar de afirmarem que a 

entitavidade percebida pode ser um estímulo para o desenvolvimento dos estereótipos, 

verificaram que os grupos utilizados nesta experiência não são aqueles sobre os quais as 

pessoas têm fortes estereótipos, sendo que a relação entre entitavidade e 

estereotipização ainda é pouco clara.  Contudo, tendo em conta que Brewer e Harsty 

(1996) defenderam que a entitavidade percebida pode estar positivamente relacionada 

com a estereotipização, sendo que a força entre estereotipização e generalização 

depende da força das expectativas associadas com estereótipo, poderemos talvez 

verificar um efeito semelhante dos estereótipos na TET. No entanto a literatura ainda 

apresenta uma enorme lacuna nesta área de estudo. 

Uma questão que se pode colocar após a apresentação destes dois estudos é a 

existência de uma contradição aparente nos resultados, dado que o conhecimento pré-

-existente conduziu a resultados diferentes. No entanto, no estudo de Mae et al. (1999) 

algumas críticas foram feitas pelos próprios autores, dado que apesar de se ter verificado 

transferência de traços com comunicadores célebres, estes são conhecidos somente 

através de imagens fornecidas pelos meios de comunicação, ou seja, o conhecimento 

que as pessoas têm dessas personalidades é bastante superficial.  Deste modo, os 

resultados poderiam ser totalmente diferentes quando o conhecimento sobre 

determinados comunicadores fosse mais substancial do que o conhecimento obtido 

através de imagens dos media. Para além disso, a congruência entre as celebridades e os 

traços associados não foram variados de forma sistemática, logo houve poucas vezes em 

que as impressões a priori estavam em congruência ou incongruência com os traços 

descritos pelos comunicadores. Um aspecto importante a referir é o facto de as pessoas 

poderem ter expectativas mais fortes em relação a determinadas categorias sociais o que 

levaria a um processamento de informação mais profundo, sendo dessa forma mais 

improvável a transferência de traços para esses comunicadores quando os traços fossem 

inconsistentes.  

Assim, poderá verificar-se que os estereótipos relativamente a determinados 

membros de grupos estereotipados desempenhem um papel de facilitador ou inibidor 

dos efeitos de transferência, dado que os estereótipos são expectativas que revelam uma 

função essencial na compreensão das pessoas. Deste modo, a aparência física de 

determinadas categorias sociais são verificadas de forma espontânea sendo utilizadas 
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como base para a codificação da informação. Para além disso, o facto de a percepção 

dessas categorias activar características da personalidade que estão associadas com 

essas mesmas categorias na memória, poderá conduzir a que as expectativas prévias 

influenciem a informação que é recordada e interpretada sobre os membros pertencentes 

a tal categoria. Consequentemente, a utilização destas expectativas por parte dos 

percepientes vai fazer com que estes utilizem de forma indiscriminada essas 

expectativas a todos os membros que possuem essa propriedade a que a expectativa está 

associada (ver Stangor & Lange, 1994). 

 

Como foi possível verificar ao longo deste primeiro capítulo o modelo da TET 

(Skowronski et al., 1998) defende que ocorre uma ligação entre o comunicador e o traço 

implicado na descrição comportamental. Assim, os comunicadores podem ser vistos 

como possuindo um determinado traço ao descreverem comportamentos implicativos de 

traços de outras pessoas. No entanto, algumas questões foram colocadas sobre a suposta 

inevitabilidade da ligação comunicador-traço na TET. Deste modo, alguns estudos 

verificaram que os efeitos de transferência podem ser diminuídos de forma significativa 

se se evitar a formação da ligação comunicador-traço. Por exemplo, certos autores 

(Crawford et al., 2007a; Goren & Todorov, in press) manipularam a associação entre o 

traço e o comunicador, ao apresentarem em simultâneo o comunicador e o alvo da 

descrição, tendo revelado uma diminuição significativa dos efeitos de transferência. 

Evidenciaram desse modo a não inevitabilidade dos efeitos de transferência. Assim, 

apesar de na literatura da TET já ter sido demonstrada a não inevitabilidade dos efeitos 

de transferência é desconhecido se os estereótipos vão desempenhar um papel 

semelhante, isto é, se vão influenciar a ligação entre o comunicador e o traço, 

facilitando ou inibindo os efeitos de transferência quando o traço é estereotípico ou 

contra-estereotipico do respectivo comunicador. Como foi demonstrado em cima, os 

estereótipos desempenham um papel relevante na actividade inferencial. Por exemplo, o 

estudo de Wigboldus et al. (2003) demonstrou que os estereótipos podem inibir a 

realização de IET. Deste modo, a activação dos estereótipos faz com que esse tipo de 

inferências não seja inevitável, o que leva a que estas sejam inibidas em virtude do 

contexto social, ou seja, da categoria social a que pertence o actor. Sendo que um dos 

principais objectivos desta investigação é estudar a influência dos estereótipos na TET, 

e tendo em conta tudo o já foi referido sobre o papel dos estereótipos na actividade 

inferencial (ver Wigboldus et al., 2003), de seguida será apresentada uma revisão de 
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literatura sobre a automaticidade dos estereótipos. É importante esclarecer a activação 

automática dos estereótipos dado que nos estudos que irei realizar será manipulada a 

etnia de pertença dos comunicadores através da apresentação de fotografias de pessoas 

de etnia caucasiana e de etnia africana. Dado que muitos autores defendem que 

determinadas características como a cor da pele são activadas em milissegundos (e.g. 

Fiske, 1998; Bargh, 1999), é importante descrever que a representação perceptiva de 

pessoas de uma determinada etnia pode ser suficiente para que sejam activados os 

estereótipos relativos à etnia a que pertence essa pessoa. Deste modo, a representação 

dos comunicadores nas fotografias pode ser um pré-requisito mais do que suficiente 

para que sejam activados os estereótipos associados ao grupo étnico a que pertence o 

comunicador. Para além disso, também será evidenciado o papel desempenhado pelos 

estereótipos na codificação da informação e a sua posterior influência na sobrestimação 

de traços estereotípicos e inibição da recordação de traços contra-estereotípicos, de 

forma a poder explicar de que forma é que podem ocorrer mais TET quando os traços 

são estereotípicos e uma menor transferência de traços quando estes são contra-

-estereotípicos.   

 

2. A Automaticidade dos Estereótipos e o Enviesamento da Informação 

 

Recentemente, alguns investigadores propuseram que os estereótipos podem ser 

activados  de forma automática, tendo sido defendido que quando a pessoa encontra um 

membro de um grupo estereotipado pode activar os estereótipos associados ao grupo 

social a que pertence o indivíduo. Deste modo, os traços podem ser activados através da 

activação de categorias sociais. Estes traços são activados através de propriedades 

facilmente detectáveis como a cor da pele (Brewer, 1988; Fiske & Neuberg, 1990), 

assim após ver uma pessoa, não apenas categorizamos automaticamente essa pessoa 

como membro de um determinado grupo social, como activamos também os traços 

estereotípicos associados com esse grupo (Bargh, 1999; Devine, 1989; Greenwald & 

Banaji, 1995). Desta forma, a observação da face de uma pessoa de etnia africana, 

mesmo de forma subliminar, pode ser suficiente para activar o estereótipo associado a 

essa etnia (Bargh, Chen, & Burrows, 1996; Chen & Bargh, 1997; Macrae, 

Bodenhausen, Milne, & Jette, 1994a). Tal como Devine (1989) demonstrou, a activação 

automática dos estereótipos é igual para pessoas com elevado e baixo níveis de 

preconceito. Desta forma os estereótipos podem ser activados automaticamente quando 
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os percepientes encontram membros de grupos estereotipados, sendo que esta activação 

influencia as percepções e as interpretações que se fazem dos membros desses grupos. 

Tendo em conta a influência que a activação dos estereótipos tem na percepção 

da informação, a segunda parte deste capítulo debruçar-se-á sobre o papel dos 

estereótipos no enviesamento do reconhecimento de informação estereotípica e contra-

-estereotípica (e.g. Dijksterhuis & von Knippenberg, 1995, 1996; Hamilton & Rose, 

1980; Macrae, Stangor, & Milne, 1994b), sendo apresentado o papel determinante que 

os estereótipos têm na quantidade e na natureza da informação que um indivíduo 

codifica. Assim, serão indicados dados que apontam para a sobrestimação da 

informação estereotípica e para a inibição do reconhecimento de informação contra-

-estereotípica, aquando da activação dos estereótipos. 

 

2.1 Evidências da Automaticidade dos Estereótipos 

O pensamento e comportamento de um indivíduo pode estar ou não sob o seu 

controlo intencional (Posner & Snyder, 1975). De facto, ao longo das últimas décadas 

vários investigadores têm demonstrado que muitos dos fenómenos estudados são 

automáticos (ver Hassin, Uleman, & Bargh, 2005). Na área dos estereótipos já foram 

acumuladas algumas evidências que indicam que os estereótipos são activados 

automaticamente na mera presença de características físicas associadas ao grupo 

estereotipado (e.g. Brewer, 1988; Devine, 1989; Fiske & Neuberg, 1990). 

Devine (1989) defendeu que em relação aos estereótipos associados com as 

pessoas de etnia africana, estes eram activados automaticamente. Segundo esta 

investigadora a informação estereotípica é activada sempre que uma pessoa de um 

grupo estereotipado está presente. Como Devine (1989) afirmou: 

 

Because the stereotype has been frequently activated in the past, it is a well-

-learned set of associations that is automatically activated in the presence of a 

member (or symbolic equivalent) of the target group…this unintentional 

activation is equally strong and equally inescapable for high- and low-prejudice 

persons. (p. 6)  

 

Ao utilizar participantes com um elevado nível de preconceito (high-prejudice) 

e com um baixo nível de preconceito (low-prejudice), Devine (1989) defendeu que 

embora as pessoas com um baixo nível de preconceito conseguissem prevenir a 
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utilização dos estereótipos quando estivessem conscientes da sua existência, não 

conseguiriam prevenir a activação dos estereótipos.1 E se este fosse activado de forma 

automática, ou seja, sem que o indivíduo tivesse consciência da sua activação e sem 

capacidade de controlo, estas pessoas teriam tantas probabilidades que as pessoas de 

elevado preconceito de utilizarem os estereótipos, visto que não tinham consciência da 

relevância dos estereótipos para os seus julgamentos. Assim, após apresentar de forma 

subliminar palavras relacionadas com o estereótipo associado às pessoas de etnia 

africana, verificou que a mera apresentação de itens relacionados com o estereótipo era 

suficiente para activar o respectivo estereótipo. No entanto, Devine (1989) também 

afirmou que apesar de os estereótipos serem activados automaticamente, estes não 

levariam a que todas as pessoas os aplicassem. Assim, todas as pessoas activam os 

estereótipos. Contudo, existem algumas pessoas que inibem a informação estereotípica 

que é activada, não aplicando os estereótipos. Para além disso, autores como Fiske e 

Neuberg (1990) defendem que se a pessoa estiver suficientmente motivada para ser 

precisa, os estereótipos podem ser inibidos.  

No entanto, será em determinadas situações a activação dos estereótipos 

automática? É um facto que nenhum processo cognitivo vai ao encontro de uma 

definição restrita de automaticidade. Os processos mentais são de tal forma complexos 

que são constituídos por processos automáticos e controlados (ver Bargh, 1994). No 

entanto, duas das propriedades da automaticidade, ou seja, a não-intencionalidade e o 

não acesso introspectivo à informação (lack of awareness), parecem ocorrer na 

activação dos estereótipos em determinadas situações. Para além da activação não-

-intencional dos estereótipos no estudo de Devine (1989), outros estudos revelam que a 

apresentação não-consciente de uma determinada categoria activa a informação sobre os 

estereótipos associados a essa categoria (e.g. Perdue & Gurtman, 1990).  

Chen e Bargh (1997) também verificaram que os estereótipos relativamente aos 

indivíduos de etnia africana podem ser activados de forma automática através da mera 

presença de indivíduos dessa etnia. Segundo estes autores, desenvolvem-se vias 

                                                 
1 Contudo, Lepore e Brown (1997) apesar de terem verificado que as pessoas com um nível de 

preconceito elevado interpretavam a pessoa alvo de forma mais negativa após a exposição subliminar ao 

estereótipo relativo às pessoas de etnia africana, verificaram que relativamente às pessoas de baixo nível 

de preconceito a activação do estereótipo não era inevitável. Também Fazio, Jackson, Dunton e Williams 

(1995) observaram diferenças individuais no comportamento preconceituoso dos participantes em função 

da força do estereótipo. 
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perceptivas automáticas entre as representações perceptivas distintivas (e.g. a cor da 

pele) e as representações estereotípicas das características da personalidade dos 

membros desse grupo social estereotipado, sendo que este estereótipo acaba por ser 

activado através da presença dessas características distintivas, sem que o percepiente 

tenha qualquer consciência ou intenção de que os estereótipos tiveram qualquer 

influência sobre o seu julgamento. Deste modo, após apresentarem a participantes de 

etnia caucasiana, fotografias de forma sublimal (13 ms) de pessoas de etnia africana, 

verificaram que ocorria um aumento da hostilidade destes participantes relativamente a 

um outro grupo de sujeitos que não tinha sido primado. É importante referir que o traço 

hostil é um dos traços mais associados à população de etnia africana, daí o facto de os 

autores terem evidenciado que ocorria uma activação automática dos estereótipos 

através da mera apresentação subliminal de fotografias de pessoas de etnia africana. 

Apesar das evidências que os estereótipos podem ser activados 

automaticamente, alguns estudos demonstram que essa activação nem sempre ocorre. 

Indo ao encontro de um dos “cavalheiros da automaticidade” referidos por Bargh 

(1994), a eficácia, ou seja, até que ponto a activação dos estereótipos depende ou não de 

recursos atencionais, alguns autores (e.g. Bodenhausen & MacRae, 1998; Gilbert & 

Hixon, 1991) defendem que a activação dos estereótipos requere atenção e esforço. Por 

exemplo, Gilbert e Hixon (1991) evidenciaram que relativamente a indivíduos de etnia 

asiática, os participantes necessitavam de recursos cognitivos para aplicarem o 

respectivo estereótipo. Com capacidade atencional, a presença de uma pessoa de etnia 

asiática conduziu à activação do estereótipo associado a esse grupo étnico. Contudo, 

quando era dado aos sujeitos uma tarefa de recordação de dígitos de forma a diminuir a 

capacidade atencional, não ocorria estereotipização. Deste modo, para alguns 

estereótipos a activação depende de recursos cognitivos. 

No entanto, alguns autores defendem que os estereótipos em relação aos 

indivíduos de etnia asiática são menos prevalecentes na sociedade relativamente aos 

estereótipos associados aos indivíduos de etnia africana. Isso faz com que os 

estereótipos em relação aos asiáticos tenham uma menor probabilidade de serem 

activados automaticamente, enquanto que relativamente a indivíduos de etnia africana 

existam mais hipóteses de uma activação automática (ver von Hippel et al., 1995).  

Assim, os dados apontam para que os estereótipos possam ser activados de 

forma não-intencional em determinadas situações. No entanto, é importante referir que 

nem todos os estereótipos têm igual probabilidade de serem activados automaticamente. 
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Apesar disso, o facto de as pessoas serem familiares com o estereótipo associado às 

pessoas de etnia africana faz com este estereótipo tenha uma maior probabilidade de ser 

activado de forma automática. Para além disso, esta activação dos estereótipos faz com 

que as percepções e interpretações realizadas sobre os membros dos grupos 

estereotipados seja enviesada (ver von Hippel et al., 1995). Deste modo, a activação dos 

estereótipos pode levar a que os traços estereotípicos de uma pessoa de um grupo 

estereotipado sejam sobrestimados, enquanto que a informação contra-estereotípica 

pode ser vista como tendo ocorrido menos vezes que a informação neutral e 

estereotípica do estereótipo associado ao membro desse grupo sobre o qual o 

percepiente activou os estereótipos.  

 

2.2 Informação Estereotípica e Contra-Estereotípica 

Hamilton e Rose (1980) verificaram que a informação estereotípica pode 

conduzir a correlações ilusórias, ou seja, os traços associados com os membros de um 

determinado grupo podem ser julgados como tendo ocorrido mais frequentemente do 

que outra informação igualmente presente nesse grupo mas não estereotipicamente 

associada. Por exemplo, após apresentarem informação sobre membros de determinados 

grupos profissionais, os percepientes sobrestimavam os traços estereotipicamente 

associados com um determinado grupo social (e.g. Contabilistas), tendo afirmado que 

os traços representativos desse grupo social (e.g. Tímido e Perfeccionista) ocorriam em 

maior número do que outros traços igualmente presentes o mesmo número de vezes, 

mas que no entanto não eram estereotípicos. Hamilton (1981) tendo como base estes 

resultados afirmou: 

 

There is an old adage that states “I wouldn’t have believed it if I hadn’t seen 

it”...the reverse of that adage may also be true – “I wouldn’t have seen it if I 

hadn’t believed it”. (p.137) 

 

Os estereótipos actuam assim de uma forma determinante sobre a quantidade e a 

natureza da informação que um indivíduo codifica. Estes influenciam a forma como o 

mundo perceptivo é construído, mesmo que não estejam conscientes para os 

percepientes. Assim, este conhecimento a priori que possuímos sobre determinados 

grupos sociais pode influenciar a percepção. Exemplificando, poderemos ver um 

indivíduo de etnia africana a comportar-se de uma maneira agressiva, mesmo quando a 
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percepção visual que temos realmente, não seja consistente com esse comportamento. 

Para além disso, se um indivíduo de etnia africana estiver a falar poderemos 

percepcionar erroneamente uma série de palavras de forma congruente com o 

estereótipo que temos sobre a categoria a que pertence o indivíduo. Concluí-se deste 

modo que os estereótipos podem influenciar a forma como codificamos informação 

sobre as outras pessoas através da alteração daquilo que na realidade vemos e ouvimos 

(ver von Hippel et al., 1995).   

 Os modelos de Brewer (1988) e de Fiske e Neuberg (1990) defendem que o 

processamento de informação a partir da categoria social do alvo é realizado em 

primeiro lugar, dado que os participantes têm maior probabilidade de categorizar e 

estereotipizar as outras pessoas. Quando as pessoas activam determinadas categorias, 

estas conduzem à activação de expectativas, o que leva os percepientes a interpretarem a 

informação sobre os indivíduos de acordo com o conhecimento a priori que têm sobre a 

categoria social a que pertence o sujeito. Estas expectativas vão fazer com que a 

informação congruente seja mais fácil de ser codificada devido à forte associação com a 

categoria. 2 

Por exemplo, Macrae et al. (1994b) após pedirem aos sujeitos para pensarem 

durante cinco minutos sobre uma determinada categoria social e listarem características 

da respectiva categoria social, verificaram que numa tarefa subsequente os participantes 

eram mais rápidos a identificar traços que eram consistentes com essa categoria sobre o 

qual tinha sido pedido aos sujeitos para pensarem. Assim, perante traços que eram 

consistentes, inconsistentes ou neutrais relativamente ao estereótipos, os participantes 

eram mais rápidos a identificarem traços congruentes. Os autores defenderam que a 

primação do estereótipo facilitava o acesso a traços consistentes. 

Também Banaji, Hardin e Rothman (1993) ao estudarem a estereotipização 

implícita verificaram que a categoria social de um alvo determina a utilização de 

informação estereotípica. Deste modo as pessoas fazem julgamentos de confiança 

superiores para traços estereotípicos de uma pessoa alvo cuja categoria social está 

associada a esse estereótipo. Assim, a categoria social do alvo pode conduzir a uma 

influência implícita da informação estereotípica, o que conduz a que a exposição à 

                                                 
2 No entanto, Kunda (1999) afirma que toda a informação tem um estatuto igual na percepção das outras 

pessoas, isto é, tanto a informação estereotípica do grupo a que pessoa pertence, como a informação dos  

comportamentos que essa mesma pessoa realiza, vão ter igual probabilidade de serem activados, tendo 

um peso semelhante na percepção da pessoa. 
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informação estereotípica influencie as avaliações de um alvo consistente com o 

estereótipo. Como Banaji et al. (1993) escreveram: 

 

Social category markers such as race, gender, age, social class, and disability 

may function like magnetic fields to attract and repel previously encountered 

stereotyped information on judgment…without awareness that the stereotyped 

information is a source of influence on judgment. (p. 278) 

 

Segundo Dijksterhuis e van Knippenberg (1996) os estereótipos são 

representações mentais em que a categoria social (e.g. etnia africana) está associada a 

traços que são estereotípicos dessa categoria (e.g. hostil, musical), o que leva a que 

activação de estereótipos provoque a activação de traços estereotípicos relacionados. 

Mas para além disso, a activação dos estereótipos não facilita apenas o acesso a traços 

consistentes, como também  inibe o acesso a traços inconsistentes. Deste modo, a 

activação da categoria das pessoas etnicamente africanas não aumenta apenas o acesso à 

palavra agressivo (traço estereotípico), como também reduz o acesso à palavra 

inteligente (traço contra-estereotípico), o que levou  Dijksterhuis e van Knippenberg 

(1996) a afirmarem que os estereótipos: 

 

Are knives that cut both ways...our double-edged knive view on stereotypes 

would require that stereotypes are conceived of as networks containing not 

only positive associations between the social category label and consistent 

traits, but also negative associations between the category label and 

inconsistent traits. (p. 272) 

 

No entanto até que ponto é que ocorrerá a activação automática dos estereótipos 

associados à categoria social do comunicador? Será que as expectativas criadas pelos 

estereótipos ligados aos comunicadores pode levar a que as pessoas associem a estes 

comunicadores traços avaliativamente consistentes e não associem traços inconsistentes 

com o estereótipo do grupo a que pertence o comunicador? Através do que foi descrito 

em cima foi possível verificar evidências que demonstram a activação automática dos 

estereótipos perante a mera presença de um membro do grupo estereotipado. É um 

facto que, tal como foi referido anteriormente, certos estereótipos podem não ser 

activados automaticamente (e.g. Bodenhausen & MacRae, 1998; Gilbert & Hixon, 
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1991), sendo que por vezes o comportamento que um indivíduo realiza tem um maior 

peso do que a informação estereotípica sobre o grupo a que esse indivíduo pertence 

(e.g. Kunda, 1999). Contudo, relativamente à investigação que irei apresentar existem 

evidências que apontam para que haja uma elevada probabilidade de ocorrência da 

activação automática dos estereótipos relativos aos comunicadores de etnia africana. 

Por exemplo, von Hippel et al. (1995) defenderam que os estereótipos associados a 

pessoas de etnia africana dada a sua prevalência e utilização são activados 

automaticamente perante a presença de um membro desse grupo. Para além disso, o 

facto de nos meus estudos serem apresentadas fotografias, faz com que esse estímulos 

sejam facilmente perceptíveis para os participantes. Assim, a apresentação de 

fotografias vai fazer com que as características perceptivas (e.g. cor da pele) do grupo 

social a que pertencem os comunicadores sejam facéis de ser percepcionadas pelos 

sujeitos, conduzindo provavelmente à activação de traços de personalidade associados 

aos membros desse grupo étnico (Chen & Bargh, 1997). Outro aspecto que poderá fazer 

com que os estereótipos relativos aos comunicadores de etnia africana tenham uma 

maior probabilidade de ocorrer é o facto de não se pedir aos participantes para 

formarem impressões. Alguns estudos revelaram que quando é pedido aos participantes 

para formarem impressões precisas, estes têm uma menor probabilidade de utilizarem 

estereótipos para os seus julgamentos. Assim, no meu caso os participantes têm uma 

menor probabilidade de corrigirem os efeitos confirmatórios da activação automática 

dos estereótipos, visto que não têm, por exemplo, motivação para formarem uma 

impressão precisa (ver Fiske & Neuberg, 1990). 

 

Resumindo o que foi dito até agora, a revisão de literatura relativa aos 

estereótipos possibilitou apresentar inúmeras evidências sobre o papel dos estereótipos 

na codificação da informação e na forma como a activação automática desses mesmos 

estereótipos pode levar a que haja uma facilitação do reconhecimento de traços 

estereotípicos e uma inibição do reconhecimento relativamente aos traços contra-

-estereotípicos. Desse modo, é possível ter como base essa informação de forma a 

responder a alguns dos objectivos desta investigação, isto é, verificar que a activação 

estereotípica conduz a um aumento da TET quando os traços implicados nas descrições 

comportamentais são estereotípicos e a uma inibição da TET quando os traços são 

contra-estereotípicos. Como foi possível notar na literatura apresentada sobre o poder 

que a activação dos estereótipos tem no enviesamento da informação, estes estereótipos 
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quando activados têm uma tendência para conduzir a uma sobrestimação da informação 

que vai ao encontro das crenças estereotípicas. Pelo contrário, pode ocorrer uma 

inibição da informação que é contra-estereotípica, tendo os participantes menos 

capacidade para reconhecerem informação que é contrária às noções estereotípicas que 

as pessoas têm em relação a grupos específicos (e.g. Dijksterhuis & van Knippenberg, 

1995, 1996; Hamilton & Rose, 1980; MacRae, Stangor, & Milne, 1994). 

Consequentemente, em relação aos comunicadores de etnia africana espera-se uma 

maior transferência de traços quando estes são estereotípicos, e menores efeitos de 

transferência quando os traços são contra-estereotípicos dos membros desta etnia. 

No entanto, como referido na minha introdução um dos objectivos deste estudo 

é acumular dados que permitam clarificar o tipo de ligação que se vai formar entre o 

traço estereotípico e o comunicador, e assim verificar se as pessoas na TET associam ao 

comunicador traços para além dos implicados nas descrições comportamentais. Dado 

que algumas investigações apontam para o facto de na TET os comunicadores ficarem 

ligados somente ao traço implicado na descrição, não utilizando os percepientes teorias 

implícitas da personalidade, o que os leva a não irem para além da informação 

disponível.  Desse modo não ficam ligados ao comunicador outros traços congruentes 

com os implicados na descrição comportamental. Contudo, até que ponto é que se 

verificam essas diferenças na ligação comunicador-traço quando ocorre a activação de 

traços estereotípicos? De forma a poder responder de uma forma mais clara a esta 

questão serão apresentados de seguida os processos inerentes à TET e o papel que os 

estereótipos podem ter na forma como se formam as ligações no processo associativo 

da TET. 

 

 

3. A TET como um Processo Associativo 

 

Carlston e Skowronski (2005) ao estudarem as diferenças entre as IET e as TET, 

verificaram que em relação às IET estão subjacentes processos atribucionais 

semelhantes aos das impressões intencionais, enquanto que na TET estão inerentes 

processos associativos. Desta maneira, Carlston e Skowronski (2005) verificaram que 

na IET eram realizadas mais inferências quando os comportamentos implicavam traços 

negativos, indo ao encontro das teorias de atribuição (Jones & Davis, 1965; Kelley, 

1967) que afirmam que devido aos comportamentos negativos serem mais diagnósticos 
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as pessoas realizam mais atribuições a partir desses comportamentos. Pelo contrário, na 

TET não se verificou um maior ou menor número de transferências, quer o traço fosse 

positivo ou negativo. Para além disso, estes investigadores evidenciaram que os 

percepientes na IET vão para além da informação disponível nos comportamentos 

apresentados. Visto que os participantes atribuíram ao actor outros traços congruentes 

com o traço implicado, isto levou os investigadores a defenderem a utilização de teorias 

implícitas da personalidade (e.g. Bruner & Tagiuri, 1954; Rosenberg, Nelson, & 

Vivekananthan, 1968; Schneider, 1973) na IET devido às pessoas identificarem outros 

traços relacionados com o traço implicado como estando presentes no actor. Enquanto 

que na TET as pessoas somente consideravam como pertencendo ao comunicador o 

traço implicado na frase e não outros traços congruentes com esse traço, parecendo 

dessa forma que na TET não são utilizadas teorias implícitas da personalidade, não 

havendo desse modo realmente uma representação psicológica do comunicador. Na 

TET existem evidências que a representação que os percepientes fazem do comunicador 

é superficial visto que a informação negativa não tem um maior peso tal como as teorias 

de atribuição postulam e, mais importante ainda, as pessoas não conseguem fazer uma 

generalização avaliativa do comunicador. 

Deste modo, a ligação traço-comunicador é o resultado de uma contiguidade 

espacial e/ou temporal, não realizando os percepientes uma representação psicológica 

do comunicador (TET). Posteriormente à apresentação dos estudos que defendem que a 

TET é o resultado de uma mera associação, será apresentado o possível papel que a 

activação dos estereótipos poderá ter na representação mental do comunicador, de forma 

a poder evidenciar que os comunicadores poderão ficar associados com traços 

estereotípicos não implicados na descrição ocorrendo uma associação errada entre este 

traço e o comunicador. Desta forma, procurarei evidenciar a existência de falsos 

reconhecimentos de traços estereotípicos não implicados. 

 

3.1 Processos Associativos na TET e a Influência Estereotípica  

 Skowronski et al. (1998) após dizerem aos participantes que as descrições 

implicativas de traços tinham sido criadas pelos investigadores e emparelhadas ao acaso 

com as fotografias, o que levaria à diminuição da realização de atribuições, verificou-se 

que este tipo de instruções levaram somente à redução das IETs, mantendo-se as TET 

inalteráveis. Para além disso, na mesma investigação, ao ser dito aos participantes para 

detectarem possíveis mentiras por parte dos comunicadores, o que levaria a uma 
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sobrecarga cognitiva e a uma diminuição da capacidade de realizar processos 

atribucionais, levou mais uma vez à inibição das IETs, não havendo qualquer efeito 

sobre as TET.  

Indo ao encontro destes dados, Carlston e Skowronski (2005) defenderam que 

subjacente às IET estão processos atribucionais semelhantes aos das impressões 

intencionais, enquanto que na TET estão inerentes processos associativos. Visto que as 

principais teorias de atribuição (Jones & Davis, 1965; Kelley, 1967) defendem que as 

atribuições realizadas a partir de comportamentos negativos são superiores às realizadas 

a partir de comportamentos positivos, visto que estes comportamentos são mais comuns 

e menos diagnósticos, Carlston e Skowronski (2005) procuraram verificar se os traços 

negativos tinham um maior peso nas IETs. Relativamente aos processos associativos, 

devido a não se basearem no conhecimento atribucional relativamente à diagnosticidade 

do comportamento, não se esperava que houvessem diferenças nos efeitos de 

transferência para comportamentos positivos ou negativos. Contudo, se também nas 

TET estas fossem superiores relativamente a comportamentos negativos do que para 

comportamentos positivos, significava que possivelmente se verificavam processos 

atribucionais na TET. 

 A partir do paradigma da reaprendizagem e utilizando um igual número de 

traços negativos e positivos, verificaram um efeito de negatividade em relação às IETs. 

Assim, ocorreram mais IETs em relação a comportamentos negativos sugerindo que 

processos atribucionais podem estar subjacentes às IETs. Relativamente às TET não 

houve uma diferença significativa ao nível do tipo de traço, positivo ou negativo, 

relativamente aos efeitos de transferência. 

 Para além do efeito de negatividade,  no primeiro estudo havia uma condição em 

que os sujeitos tinham dez segundos para observarem as fotografias, enquanto que numa 

segunda condição tinham até vinte segundos. Desta forma, dava para verificar a 

existência de processos atribucionais visto que uma maior duração para processar a 

informação levaria a uma elaboração mais profunda e consequentemente aumentava a 

possibilidade da realização de processos atribucionais. No entanto, se correspondesse a 

um mero processo associativo, uma maior duração do tempo para processar a 

informação não levaria a um aumento dos efeitos de transferência.  Os resultados foram 

ao encontro da hipótese associativa visto que evidenciaram que esse aumento de tempo 

para processar a informação não levou a um aumento da TET (Carlston & Skowronski, 

2005). 
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Para além disso, outro dado relevante deste estudo foi o facto de as TET não se 

generalizarem para além do traço implicado na descrição. Assim, quando um 

comunicador descreve, por exemplo, um comportamento implicativo de um traço 

honesto, não ocorre uma generalização para outros traços positivos. Deste modo as 

pessoas não formam uma impressão global positiva da pessoa, o que mais uma vez põe 

em causa uma explicação atribucional para as TET dado que os efeitos das mesmas são 

específicos do traço implicado na descrição. 

 Assim, o facto dos efeitos de transferência não aumentarem mesmo quando os 

sujeitos tinham mais tempo para processarem a informação, bem como a não 

generalização para além do traço implicado e da inexistência dos efeitos de 

negatividade, fez com que os dados de Carlston e Skowronski (2005) revelassem uma 

inconsistência com explicações atribucionais relativamente ao fenómeno da TET. Para 

além disso, a informação negativa teve um maior peso nas IET e também se verificou 

que quando se forçava os participantes para se recordarem do alvo das descrições antes 

dos julgamentos de traço, ocorria a eliminação das TET, aumentando todavia as IET. 

Deste modo, estes autores afirmaram que na TET ocorre uma mera associação, tendo 

Carlston e Skowronski (2005) defendido que os percepientes associam simplesmente os 

comunicadores com os traços implicados na descrição. 

 Crawford et al. (2007b) também evidenciaram que na TET não ocorria uma 

generalização avaliativa para comunicadores. Assim,  não ocorreu uma generalização do 

traço implicado descrito pelo comunicador para outros traços não implicados, mas 

congruentes ao nível avaliativo. Os julgamentos de traço não eram superiores para os 

traços avaliativamente congruentes do que em relação aos traços avaliativamente 

incongruentes. Deste modo as descrições realizadas pelos comunicadores conduziram a 

meras associações traço-comunicador. Carlston e Skowronski (2005) e Crawford e 

colaboradores (2007b) afirmam que as pessoas na TET não utilizam teorias implícitas 

da personalidade o que leva a que não verifiquem relações entre os traços,  não 

generalizando dessa forma percepções inferenciais em relação ao comunicador para 

outras dimensões do traço.  

 

Como foi possível observar ao longo dos estudos apresentados, a TET é o 

resultado de um acontecimento meramente associativo. Assim, a pessoa associa a outra 

o traço que estava implicado numa primeira fase de estudo, sendo que os percepientes 

não identificam esse traço como sendo uma característica intrínseca do comunicador. 
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Segundo Carlston & Skowrosnki (2005) as TET são uma consequência de uma 

contiguidade espacial/temporal que resulta da manipulação experimental, ou seja, deve-

se ao facto de num determinado momento e espaço a fotografia aparecer junta com o 

traço e assim as pessoas afirmam que o comunicador tem esse traço, não havendo 

realmente uma representação psicológica da pessoa. Deste modo, Carlston e 

Skowronski (2005), bem como Crawford et al. (2007b) defenderam que na TET não 

ocorre um processamento atribucional da informação semelhante ao presente nas IET e 

nas inferências intencionais, resultando a TET de um processo associativo. Assim, 

Carlston e Skowronski (2005) defenderam que existia essa diferença processual entre a 

IET e a TET, visto que os dados que obtiveram indicaram que na IET existiam efeitos 

de negatividade, ou seja, como as próprias teorias clássicas da atribuição defendem, a 

informação negativa é mais diagnóstica o que leva as pessoas a realizarem mais 

inferências intencionais a partir de comportamentos negativos, o que sucedeu na IET ao 

contrário da TET, em que a informação negativa e positiva tiveram um grau de 

diagnosticidade semelhante. Outro dado talvez ainda mais importante foi o facto de as 

pessoas na IET irem para além da informação disponível na descrição dos actores, 

parecendo indicar que as pessoas utilizam teorias implícitas da personalidade na IET. 

Pelo contrário, na TET os percepientes associam ao comunicador apenas o traço 

implicado no comportamento que ele descreve. Deste modo, parece que na TET as 

pessoas não utilizam teorias implícitas da personalidade, o que as leva a não realizar 

uma representação psicológica do comunicador. 

 Concluindo, a TET não corresponderá a um processo atribucional, visto que  

este processo envolve um processamento de informação mais profundo e elaborado que 

leva à formação de ligações associativas que designam um constructo como sendo 

propriedade de um outro (labeled links). A activação deste constructo leva a que as 

pessoas utilizem o seu conhecimento geral para irem além da informação que lhes é 

dada, influenciando a interpretação de pistas perceptivas (Carlston & Smith, 1996). 

Desta forma, no processamento atribucional há realmente uma representação 

psicológica. Pelo contrário, na TET está subjacente um processo associativo que 

corresponde a um processamento superficial da informação, em que não são formadas 

na memória ligações com denominação. Este processo não envolve um conhecimento 

atribucional, sendo as ligações formadas genéricas e sem denominação (unlabeled 

links), não envolvendo a existência de pistas de recuperação (Carlston & Smith, 1996). 

Assim, na TET fica associado ao comunicador somente o traço implicado no 
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comportamento descrito não sendo desta maneira utilizadas teorias implícitas da 

personalidade, o que conduz os percepientes à não realização de uma representação 

psicológica do comunicador. 

 Contudo, até que ponto é que a activação dos estereótipos relativos aos 

comunicadores não conduzirá a que se forme uma ligação com significado entre o traço 

estereotípico e o comunicador? Tal como Carlston e Smith (1996) defenderam, nos 

processos associativos, os conceitos e os traços a que estes estão ligados não têm uma 

estrutura interna. Assim, a informação de que uma determinada pessoa é sociável seria 

representada pela formação de uma ligação entre a pessoa e o traço sociável, não indo 

os percipientes para além da informação disponível. Deste modo, estas ligações não têm 

qualquer tipo de denominação (unlabeled) tal como na TET. No entanto, a activação 

dos estereótipos poderá levar à activação de estruturas de conhecimento (schemas) que 

fazem com que as pessoas associem a determinados grupos sociais certos traços 

estereotípicos. Segundo Stangor e Lange (1994) os estereótipos são características 

descritivas de determinados grupos sociais, o que leva a que a representação social de 

uma determinada categoria seja constituída por uma série de estereótipos associados. 

Desta forma, a exposição a um membro de uma determinada categoria vai levar à 

activação da representação mental da categoria a que pertence o indivíduo, dispersando-

-se a activação para outros traços. 

Como foi possível verificar anteriormente, os estereótipos influenciam de uma 

forma determinante a quantidade e a natureza da informação que um indivíduo codifica. 

No entanto, 

 

“A stereotype is more than just this, however, in that it is also a theory about 

how  members   of  another   group look, think, and act, and how and  why these  

attributes are linked together”. (von Hippel et al., 1995, p. 178) 

  

 Estas teorias desempenham um papel fundamental na forma como o mundo 

perceptivo é construído, mesmo que não estejam conscientes para os percepientes. 

Como Allport (1954) no seu estudo clássico defendeu, os estereótipos são como 

expectativas que temos sobre comportamentos e traços que pensamos que é provável 

que ocorram num determinado grupo social, formando os estereótipos grandes clusters 

de traços associados para navegarmos no mundo social.   
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 Desta forma, a activação dos traços estereotípicos poderá conduzir a que sejam 

transferidos para o comunicador outros traços estereotípicos para além do implicado na 

descrição. Assim, quando o traço é estereotípico do grupo étnico a que pertence o 

comunicador, pode ir ao encontro dos estereótipos que os participantes têm das pessoas 

de etnia africana, o que poderá conduzir a que activação do traço estereotípico se 

disperse para outros traços estereotípicos não implicados na descrição comportamental. 

Desta forma quando estamos perante uma pessoa que categorizamos como pertencendo 

à etnia africana, a activação de traços pertencentes ao esquema a que pertence essa 

categoria, poderá activar outros traços associados a esse esquema. Assim, a activação de 

um traço estereotípico, poderá levar a que os outros traços estereotípicos do esquema da 

categoria das pessoas de etnia africana sejam activados3 (ver Moskowitz, 2005). 

 

 Como se tem verificado ao longo desta introdução, a literatura da TET tem dado 

pouca relevância ao papel dos estereótipos na facilitação ou inibição dos efeitos de 

transferência. Assim, a TET tem sido estudada num vácuo social, exceptuando os 

estudos de Mae et al. (1999) e de Crawford et al. (2002), visto que não têm sido 

realizadas manipulações ao nível das categorias sociais dos comunicadores. Dado que as 

categorias sociais, como a etnia a que pertence o comunicador, podem ser activadas 

automaticamente conduzindo a um enviesamento da informação, este estudo 

possibilitará verificar até que ponto é que determinadas categorias sociais influenciam a 

TET. Assim, esta investigação procurará verificar se ocorre uma facilitação ou inibição 

da TET se o traço implicado na comunicação for estereotípico ou contra-estereotípico 

do grupo étnico ao qual pertence o comunicador, respectivamente. Para além disso, 

também irá tentar evidenciar que a TET pode ocorrer mesmo quando a face do 

comunicador e a do alvo da descrição estão simultaneamente presentes devido à 

activação dos estereótipos. Visto que alguns estudos demonstraram que a TET pode ser 

inibida ou mesmo eliminada quando a pessoa que é descrita pelo comunicador aparece 

                                                 
3 Alguns autores defendem que os esquemas são descritos de uma forma extremamente vaga, visto que 

não são especificadas as estruturas e os processamentos específicos, sendo pouco precisos. Para além 

disso, segundo alguns autores não são falsificáveis. No entanto, os esquemas possibilitam aos 

percepientes realizarem inferências permitidas pelos esquemas. Deste modo as pessoas podem ir para 

além da informação dada gerando informação adicional. Assim, informação não observada pode ser 

confundida com informação presente no esquema (ver Fiske & Linville, 1980). 
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juntamente com este na fase de estudo, tentarei revelar que os estereótipos associados ao 

comunicador e ao alvo da descrição podem conduzir a efeitos de transferência mesmo 

quando estão ambos presentes. Dessa forma, quando um comunicador de etnia africana 

descreve um comportamento implicativo de um traço estereotípico e o alvo da descrição 

é de etnia caucasiana, ou quando um comunicador de etnia caucasiana descreve um 

comportamento implicativo de um traço contra-estereotípico do alvo da descrição que é 

de etnia africana, os efeitos de transferência talvez posssam ocorrer. Por último, 

procurar-se-á estudar relativamente aos comunicadores de etnia africana se poderão 

ficar associados com outros traços para além dos traços implicados nas descrições 

realizadas. Espera-se que na TET, devido ao facto de os percepientes não utilizarem 

teorias implícitas da personalidade, não sejam reconhecidos outros traços não 

implicados na descrição. No entanto, devido à facilitação da activação da estrutura 

mental do estereótipo das pessoas de etnia africana devido à activação de traços 

estereotípicos, poderá ocorrer o falso reconhecimento de traços estereotípicos não 

implicados nos comportamentos. 

 De seguida será apresentada de uma forma mais extensa o estudo empírico que 

se pretende realizar, sendo descritas as várias manipulações que se realizarão de forma a 

responder aos objectivos traçados. 

 

4. Papel dos Estereótipos na TET – Estudo Empírico 

  

Como foi possível verificar ao longo da introdução, a literatura da TET não 

conseguiu evidenciar o papel que os estereótipos podem ter nos efeitos de transferência 

tendo sido estudados no que pode ser denominado de um vácuo social. Deste modo, 

uma das questões mais prementes sobre a TET, é verificar se a transferência de traços se 

associa a determinados membros de grupos estereotipados, de tal forma que um 

membro desse grupo fique mais ou menos associado a um determinado traço quando 

este é estereotípico ou contra-estereotípico. Dado o impacto dos estereótipos na forma 

como a informação é codificada, o principal objectivo deste estudo vai ser testar a 

influência dos estereótipos na TET. 

 A primeira experiência tem como objectivo avaliar a influência que 

determinados estereótipos associados a grupos específicos, nomeadamente os 

etnicamente africanos, podem ter nos efeitos de transferência. Como foi possível 

verificar em cima, os estereótipos desempenham um papel extremamente importante na 
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interpretação e julgamento das outras pessoas. Consequentemente, as pessoas ao 

activarem a categoria do comunicador, activam determinadas expectativas o que leva os 

sujeitos a interpretarem a informação em termos do conhecimento que têm dessa 

categoria, o que levará a que haja uma facilitação das associações entre a categoria a 

que o comunicador pertence e os traços que são estereotípicos dessa mesma categoria. 

Assim, estes traços estereotípicos vão ficar fortemente ligados com o grupo a que 

pertence o comunicador. Por isso, muitas vezes os percepientes tendem a sobrestimar a 

informação que é congruente com os estereótipos (ver Stangor & Lange, 1994). 

Dijksterhuis e van Knippenberg (1996) para além de verificarem que a activação do 

estereótipo aumenta o acesso a traços congruentes com o estereótipo em causa, 

evidenciaram que esta activação também inibe o acesso aos traços contra-estereotípicos.  

Tendo em conta estas investigações sobre a influência dos estereótipos, as 

hipóteses do primeiro estudo defendem que para além da facilitação da TET quando os 

traços são estereotípicos do comunicador, também irá ocorrer uma inibição da TET nos 

casos em que os comportamentos se relacionam com traços contra-estereotípicos, ou 

seja, quando um comunicador de etnia africana realiza uma descrição contra-

-estereotípica do seu grupo étnico. Nas situações em que os comunicadores não 

realizam descrições estereotípicas, nem contra-estereotípicas, ou seja, somente 

descrições neutrais em relação ao grupo das pessoas de etnia africana, os níveis de 

transferência serão semelhantes aos dos estudos anteriores, não havendo diferenças 

significativas entre as TET independentemente da etnia do comunicador (e.g. 

Skowronski et al., 1998). Dado que a activação de um estereótipo antes da codificação 

da informação comportamental, não torna apenas os traços consistentes com os 

estereótipos temporariamente mais acessíveis, como torna os traços inconsistentes com 

os estereótipos temporariamente menos acessíveis, quando o traço implicado no 

comportamento comunicado é consistente com o estereótipo activado, o aumento da 

acessibilidade dos traços consistentes não irá interferir com o processo da TET, 

podendo haver a possibilidade da ocorrência de mais TET quando os comunicadores de 

etnia africana realizam descrições estereotípicas do seu grupo étnico.  

Para testar estes pressupostos utilizar-se-á o paradigma do falso reconhecimento  

(e.g. Goren & Todorov, in press; Todorov & Uleman, 2002, 2003). Serão apresentadas 

as fotografias dos comunicadores (caucasianos e africanos), sendo descritos 

comportamentos implicativos de traços, sendo que estes podem ser estereotípicos, 

contra-estereotípicos ou neutrais em relação ao estereótipo das pessoas de etnia africana. 
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Posteriormente, os percepientes terão que identificar se o traço apresentado na 

fotografia estava presente na frase.  

No primeiro estudo, o principal objectivo foi verificar se os estereótipos 

relativos ao comunicador poderiam influenciar a ligação comunicador-traço. Visto que 

as hipóteses afirmam que ocorre inibição/facilitação das TET consoante o traço seja 

contra-estereotípico/estereotípico, o que levará as pessoas a enfraquecerem/fortalecerem 

a representação mental existente entre o comunicador e o traço, poderá significar que os 

efeitos de transferência são situacionais, ou seja, a força da ligação entre o comunicador 

e o respectivo traço dependerá da categoria a que pertence o comunicador. O segundo 

estudo tal como o primeiro procura responder ao vácuo social existente na literatura da 

TET. Devido aos estudos de Crawford et al. (2007a) e Goren e Todorov (in press) terem 

demonstrado que a apresentação simultânea da face do comunicador e do alvo da 

descrição evitam a TET, este estudo utilizará também duas faces através do paradigma 

do falso reconhecimento modificado (Goren & Todorov, in press) de forma a verificar 

se os efeitos de transferência também não se verificam quando os percepientes possuem 

expectativas prévias sobre os comunicadores.  

Assim, será que quando o comunicador de etnia africana descreve um 

comportamento implicativo de um traço que é estereotípico do seu grupo social não 

ocorrerá também a TET, ou seja, a expectativa de um determinado comportamento estar 

mais associado aos membros do grupo do comunicador (etnia africana) pode levar os 

percepientes a associar o traço com o comunicador e não com o alvo da descrição (etnia 

caucasiana). Para além disso, quando um comunicador de etnia caucasiana descreve um 

comportamento que implica um traço contra-estereotípico do alvo da descrição (etnia 

africana) também poderá conduzir a que os percepientes associem esse traço contra-

-estereotípico com o comunicador. Desta forma, o segundo estudo possibilitará dar um 

maior realismo às investigações da TET, dado que em muitas situações do quotidiano 

poderemos estar a falar de alguém que esteja ao nosso lado, mas sobre o qual as pessoas 

que nos ouvem já tenham expectativas, interpretando a  informação sobre a pessoa ao 

nível da categoria a que pertence. 

Na linha destes estudos, a terceira investigação terá como objectivo verificar se a 

pessoa na TET devido à activação dos estereótipos activa outros traços para além dos 

implicados na descrição. Assim, pretende-se evidenciar se os comunicadores de etnia 

africana quando descrevem traços estereotípicos activam outros traços para além do 

traço implicado na descrição. Tendo em conta, que os dois primeiros estudos revelariam 
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que as expectativas estereotípicas conduzem ao aumento das associações entre os traços 

estereotípicos e os comunicadores de etnia africana, isso será indicativo de que os traços 

estereotípicos estão fortemente ligados com o estereótipo associado ao comunicador. 

Desta forma, os traços que “encaixam” na expectativa serão mais facéis de serem 

codificados na estrutura de conhecimento o que levará a que a informação esteja 

fortemente associada com os estereótipos das pessoas de etnia africana.  

Assim, para além da informação que está associada com as expectativas 

estereotípicas ser mais fácil de ser reconhecida devido a estar fortemente associada com 

o estereótipo em causa, poderá também conduzir a que sejam erroneamente 

reconhecidos como estando presentes traços estereotípicos não implicados. Desta forma, 

a activação automática dos estereótipos poderá conduzir a que sejam activadas 

estruturas de conhecimento (schemas) que levam à associação de determinados traços 

estereotípicos a grupos sociais. Deste modo, a activação destes esquemas tem como 

resultado, o facto de os percipientes irem para além da informação disponível, 

conduzindo ao enviesamento do reconhecimento dos traços.  Para além disso, quando a 

informação apresentada aos participantes vai ao encontro da expectativa prévia que 

estes têm relativamente ao grupo a que pertence o comunicador, estas estruturas de 

conhecimento podem assim guiar as inferências realizadas pelos percepientes. Por 

exemplo, no caso deste estudo, quando é apresentado o comunicador de etnia africana 

juntamente com um comportamento implicativo de um traço estereotípico do seu grupo 

étnico, vai fazer com que esse traço vá ao encontro das expectativas das estruturas de 

conhecimento que os participantes possuem sobre esse grupo social. Isto poderá fazer 

com que haja uma maior probabilidade de as pessoas recuperarem da memória a 

representação mental das pessoas de etnia africana, podendo realizar outras 

transferências para além das implicadas no comportamento apresentado. 

Consequentemente, o facto dessa representação mental estar associada a outros traços 

estereotípicos, quando o traço implicado vai ao encontro das expectativas poderá 

ocorrer uma facilitação da activação da representação mental do grupo étnico dos 

africanos, provocando uma dispersão para outros traços estereotípicos (Carlston & 

Smith, 1996; Stangor & Lange, 1994; White & Carlston, 1983). 

Tendo em conta o que foi referido, neste terceiro estudo quando um 

comunicador de etnia africana descreve um comportamento implicativo de um traço 

estereotípico poderão ficar associados aos comunicadores traços estereotípicos não 

implicados na descrição comportamental. Assim, quando os comunicadores descrevem 
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um comportamento implicativo de um traço estereotípico, poderá ocorrer uma 

facilitação de associação de outros traços estereotípicos, conduzindo desse modo a um 

fenómeno que denomino de “falsas” transferências espontâneas de traços estereotípicos, 

ou seja, o falso reconhecimento de traços estereotípicos não implicados no 

comportamento. Desta forma, perante um comportamento implicativo do traço 

preguiçoso (traço estereotípico), as pessoas na fase de teste podem falsamente 

reconhecer outros traços estereotípicos não implicados (e.g. criminoso, pobre, musical). 

Relativamente aos outros traços não implicados que serão apresentados na fase de teste, 

não é esperado que os participantes associem aos comunicadores traços congruentes ou 

incongruentes não implicados e não estereotípicos. Em relação aos outros traços não 

implicados que são apresentados na fase de teste, não é expectável o falso 

reconhecimento visto que na TET as pessoas não utilizam teorias implícitas da 

personalidade, ou seja, na transferência de traços os percepientes não vão para além da 

informação que lhes é disponível. Dado que o modelo da TET (Skowronski et al., 1998) 

defende que o comunicador fica associado apenas ao traço implicado na descrição, não 

havendo activação de outros traços. Como dito anteriormente, na TET não ocorre um 

real representação psicológica do comunicador, sendo um fenómeno meramente 

associativo, formando-se uma ligação sem denominação entre o traço e o comunicador, 

ou seja, esse traço não é visto como sendo realmente uma propriedade do comunicador, 

o que leva a que neste fenómeno da TET não exista um sentido psicológico na ligação 

formada. Desta forma, relativamente ao comunicador (TET) de etnia africana vou 

procurar ver se ficam ligados unicamente aquando da descrição de comportamentos 

implicativos de traços estereotípicos, traços estereotípicos não implicados, em virtude 

da activação da representação mental associada ao grupo étnico respectivo, e não em 

virtude dos processos inerentes à TET, que são meramente associativos (Carlston & 

Skowronski, 2005; Crawford et al., 2007b). 

Desta forma, vai ser utilizado o mesmo paradigma do primeiro estudo, ou seja, o 

paradigma do falso reconhecimento. Vão ser apresentados aos participantes 

comportamentos implicativos de traços estereotípicos, contra-estereotípicos e neutrais, 

que serão iguais às frases apresentadas na primeira e segunda investigações. Deste 

modo, serão apresentadas na fase de estudo frases implicativas de traços estereotípicos, 

contra-estereotípicos e neutrais. Na fase de teste serão apresentadas fotografias  de 

comunicadores com os traços implicados nas frases apresentadas na fase de estudo. No 

entanto, para além dos traços implicados, haverão condições em que irão ser 
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apresentados aos participantes traços estereotípicos não implicados na descrição, traços 

congruentes ou traços incongruentes com o traço estereotípico e que também não 

estiveram implicados no comportamento apresentado.  

 

 Assim, como pôde ser observado ao longo da apresentação dos estudos e das 

suas hipóteses, é de notar a enorme relevância dada ao papel desempenhado pelos 

estereótipos na TET. Consequentemente, esta investigação poderá contribuir para 

alargar o campo de estudo da TET, permitindo verificar com comunicadores sobre os 

quais os percepientes podem ter expectativas estereotípicas se isso terá algum efeito 

sobre as TET. Isto será verificado através da tomada de conhecimento sobre se os 

estereótipos levam a uma facilitação da TET quando os traços são estereotípicos do 

comunicador e a uma inibição deste fenómeno quando os traços são contra-

estereotípicos dos comunicadores (Estudo 1). Para além disso, procurar-se-á verificar se 

estes estereótipos vão ter algum efeito sobre a TET quando o alvo da descrição e o 

comunicador estão simultaneamente presentes (Estudo 2). E por último, será 

evidenciado ou não o papel dos estereótipos na associação do comunicador com outros 

traços estereotípicos, o que irá de certa forma contra o modelo da TET que defende que 

o comunicador fica associado apenas ao traço implicado na descrição (Estudo 3). 
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Experiência 1 

 

 A primeira experiência tem como objectivo testar a influência que a 

manipulação dos estereótipos raciais tem na ligação comunicador-traço, ou seja, se os 

estereótipos relativos a indivíduos de etnia africana influenciam a TET. Assim, nos 

casos em que o comunicador é de etnia africana pretender-se-á verificar se a existência 

de comportamentos implicativos de traços estereotípicos ou traços contra-estereotípicos 

irá facilitar ou inibir os efeitos de transferência. Deste modo, a activação de expectativas 

relativamente à categoria social do comunicador, neste caso em relação à etnia a que 

este pertence, poderá conduzir os participantes a codificarem a informação de forma 

enviesada, dada a activação do estereótipo a que pertence o comunicador. 

Consequentemente, poderá ocorrer um aumento das associações entre a categoria das 

pessoas de etnia africana e os traços apresentados, o que conduzirá a que os traços 

estereotípicos estejam mais fortemente ligados e os traços contra-estereotípicos menos 

ligados. Desta forma, as minhas hipóteses são que haverá uma facilitação dos efeitos de 

transferência quando um comunicador de etnia africana descreve comportamentos 

implicativos de traços estereotípicos e uma inibição da TET quando os traços 

implicados forem contra-estereotípicos da categoria das pessoas de etnia africana, visto 

que a activação dos estereótipos poderá conduzir a uma sobrestimação da informação 

estereotípica, e a uma inibição do acesso aos traços contra-estereotípicos. Quando os 

traços implicados forem neutrais em relação aos estereótipos que as pessoas têm 

relativamente à população de etnia africana, espera-se que os efeitos de transferência 

sejam similares para os comunicadores caucasianos e de origem africana. 

 

Método 

     Participantes 

 Nesta experiência irão participar 50 indivíduos de etnia caucasiana de ambos os 

sexos, estudantes da Universidade de Lisboa, com idades compreendidas entre os 18 e 

os 30 anos. No entanto, no pré-teste para a construção das frases e selecção dos traços 

vão ser utilizados outros 50 participantes da mesma faixa etária e etnia. 

 

     Plano Experimental 

 O design experimental corresponderá a um plano factorial 4 (Traço: apresentado 

vs implicado estereotípico vs implicado contra-estereotípico vs implicado neutral) X 2 
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(Etnia do Comunicador: Caucasiana vs Africana) X 2 (Replicação). Todas as variáveis 

são manipuladas ao nível intra-participantes, exceptuando, a última variável que é inter-

participantes. A variável dependente será o falso reconhecimento de traços.  

       

Material  

 Com base em pré-testes serão desenvolvidas frases implicativas de traços 

estereotípicos e contra-estereotípicos. Tendo como base o estudo de Devine e Elliot 

(1995) pediria a um grupo de cerca de 50 sujeitos de etnia caucasiana para assinalarem , 

de um conjunto de traços seleccionados desse mesmo estudo (ver Anexo 1), os traços 

estereotípicos que fazem parte da representação cultural das pessoas sobre o grupo 

étnico africano. Deste modo, dizia-se aos participantes para indicarem os traços que 

acreditavam que faziam parte do estereótipo relativo às pessoas de etnia africana, 

mesmo que não acreditassem que tal estereótipo fosse verdadeiro. Isto é, os sujeitos tem 

que indicar os traços que fazem parte do estereótipo cultural das pessoas de etnia 

africana, não tendo que fazer parte das crenças pessoais dos sujeitos. Por outro lado, 

teriam também que indicar a partir da mesma lista de traços aqueles que eram contra-

-estereotípicos do estereótipo associado às pessoas de etnia africana. A partir deste pré-

-teste eram seleccionados os traços estereotípicos e contra-estereotípicos da população 

de etnia africana.  

Posteriormente eram apresentadas frases implicativas de traços tendo os sujeitos 

que indicarem numa escala de 9 pontos se os traços, estereotípicos e contra-

-estereotípicos, se aplicavam a cada um dos comportamentos. Seria primeiro calculado a 

média e o desvio-padrão para cada uma das frases apresentadas. De seguida era 

realizado um teste t de forma a seleccionar as descrições comportamentais mais 

ilustrativas dos traços estereotípicos e contra-estereotípicos escolhidos pelos 

participantes. Este tipo de metodologia permite extrair as descrições comportamentais 

cotadas acima do ponto 7 da escala (Garrido, 2003). Após esta tarefa seriam 

seleccionadas 60 frases (Exemplos de frases, ver Anexo 2). 

Para além da utilização dos materiais obtidos nos pré-testes, serão utilizadas 60 

faces (30 pessoas de etnia caucasiana e 30 pessoas de etnia africana) para descrever 60 

frases. Cada um dos comunicadores apresentados eram representados em fotografias a 

preto e branco. As frases descrevem comportamentos, sendo que cerca de 40 das frases 

têm o traço somente implicado (e.g. Ajudou um desconhecido a encontrar uma rua; 

traço implicado - Gentil), enquanto que as restantes 20 apresentam o traço (e.g. É tão 
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esfomeada que comeu uma sanduíche antes do jantar; traço implicado presente na frase 

– Esfomeada). Das 40 frases com comportamentos implicados, 24 dessas frases seriam 

estereotípicas ou contra-estereotípicas do estereótipo dos negros. Desta forma, haveriam 

12 frases que implicavam traços estereotípicos da etnia africana e 12 frases que 

implicariam traços contra-estereotípicos da etnia africana. As restantes 16 frases tinham 

traços implicados que eram neutrais relativamente ao estereótipo relativo às pessoas 

etnicamente africanas. Por exemplo, uma frase que implicaria um traço estereotípico 

poderia ser, “Consegue saltar mais alto que os colegas nos jogos de Basquetebol” 

(Traço Implicado - Atlético), enquanto que uma frase contra-estereotípica seria 

“Devolveu uma carteira perdida com todo o dinheiro que estava presente” (Traço 

Implicado - Honesto). 

Um aspecto importante a ter em conta, é que as faces eram emparelhadas ao 

acaso com as frases, bem como os nomes eram emparelhados ao acaso com as faces. 

Para além disso, as frases com comportamentos implicativos de traços 

esterotípicos/contra-estereotípicos da etnia africana eram emparelhados o mesmo 

número de vezes com comunicadores de etnia africana e caucasiana. 

 

     Procedimento 

 Em cada sessão participariam 10 sujeitos, sendo dito a todos os participantes que 

o estudo estará relacionado com a forma como as pessoas memorizam a informação 

apresentada. Será dito aos participantes que a experiência teria duas partes. Na primeira 

parte ou fase de estudo, serão apresentadas fotografias de pessoas que descrevem os 

comportamentos de outras pessoas. Para dar relevo ao facto de a frase descrever alguém 

que não está presente na fotografia, seria dito aos participantes que o comportamento 

emparelhado com a fotografia não estava relacionado com a pessoa representada, 

estando a frase emparelhada ao acaso com a fotografia. Inicialmente, haveria uma fase 

de treino e, se os participantes não tivessem dúvidas passava-se à experiência 

propriamente dita. Seria apresentada a cada um dos participantes as 60 frases-estímulo. 

A ordem de apresentação seria aleatória. Estas frases apresentadas juntamente com as 

faces eram apresentadas durante 10 segundos, sendo que o intervalo de apresentação 

entre cada uma delas seria de 2 segundos. 

 Na segunda parte do estudo, fase de teste, seria dito aos participantes que seriam 

apresentadas as mesmas faces juntamente com uma palavra, sendo que a tarefa 

consistiria em decidir se tinham visto a palavra na frase que correspondia à face 
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apresentada. Para isso, os participantes teriam que pressionar a tecla M (old) se 

considerassem que a palavra tinha sido apresentada na primeira parte do estudo, ou a 

tecla X (new) se considerassem que a palavra não tinha sido apresentada anteriormente. 

Pediria-se aos participantes para responderem o mais rápido possível. Para ocorrer uma 

familiarização com a tarefa, seria dado aos sujeitos dois ensaios para se habituarem. Por 

exemplo, relativamente a um determinado traço, perante a seguinte frase: “Estava 

inseguro relativamente aos seus empregados” (Traço Inseguro), seria dito aos 

participantes que a resposta correcta seria a tecla M (old) dado que o traço (inseguro) 

estava presente na frase apresentada. Após este primeiro ensaio de treino, era 

apresentada uma face com um o traço que não aparecia na respectiva frase. Por 

exemplo, após a apresentação da mesma frase, aparecia uma face com o traço cómico. 

Neste caso era dito aos participantes que tinham que carregar na tecla X (new), dado 

que o traço não aparecia na frase. Estas correspondiam às decisões correctas, sendo-lhes 

dito para responderem da forma mais rápida possível. 

 Nesta fase de teste, os traços eram apresentados por debaixo das faces. A ordem 

de apresentação dos pares face-traço foi aleatória para cada participante. Este par face-

-traço permaneceria no ecrã do computador até os participantes darem uma resposta, no 

entanto, tal como dito em cima, era pedida uma resposta rápida. Eram apresentadas 20 

faces que continham traços que estavam realmente presentes nas frases. Para as outras 

40 faces que na fase de estudo tinham os traços somente implicados, existiam duas 

versões experimentais, ou condições de replicação. Assim, na primeira versão 20 das 

faces estavam emparelhadas com os traços implicados na fase de estudo, e as outras 20 

faces estavam emparelhadas com traços implicados por outras faces. Na segunda 

versão, as primeiras 20 faces estavam emparelhadas com traços implicados noutras 

faces, enquanto que as outras 20 faces estavam emparelhadas com os seus próprios 

traços implicados.  

  

Resultados e Discussão 

 Será conduzida uma ANOVA de um factor intra-participantes (Traço: 

apresentado vs implicado estereotípico vs implicado contra-estereotípico vs implicado 

neutral). 

 Se os resultados indicarem que houve uma facilitação da TET quando os 

comunicadores de etnia africana realizavam descrições de comportamentos com traços 

estereotípicos implicados, bem como uma inibição da TET quando estes comunicadores 
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de etnia africana realizavam descrições com traços contra-estereotípicos implicados, 

comparativamente aos mesmos comportamentos descritos por comunicadores de etnia 

caucasiana, isso provavelmente significa que os estereótipos influenciaram os efeitos de 

transferência. Tendo em conta isso, espera-se que relativamente aos traços neutrais, os 

comunicadores caucasianos e de etnia africana apresentem efeitos de transferências 

semelhantes, não ocorrendo diferenças significativas na TET. Se por outro lado, os 

falsos reconhecimentos forem semelhantes quer os traços sejam estereotípicos, contra-

-estereotípicos e neutrais relativamente à etnia do comunicador, isso provavelmente é 

indicativo que a TET não foi influenciada pelo estereótipos associados aos 

comunicadores. Desta forma, seria levado a interpretar que o fenómeno da TET, pelo 

menos neste paradigma do falso reconhecimento, não é facilitada nem inibida, quer os 

traços sejam estereotípicos ou contra-estereotípicos do comunicador. 

 

 

Experiência 2 

 

 Na segunda experiência vou ter como objectivo estudar o efeito dos estereótipos 

na TET quando o comunicador e o alvo da descrição estão presentes. Este estudo 

pretende verificar se os efeitos de transferência deixam de ocorrer mesmo quando o 

comunicador caucasiano descreve um comportamento implicativo de um traço contra-

-estereotípico de um alvo da descrição de etnia africana, ou quando um comunicador de 

etnia africana descreve um comportamento implicativo de um traço estereotípico da sua 

etnia. Assim, este estudo pretende verificar se as expectativas estereotípicas 

relativamente ao comunicador e ao alvo da descrição vão ter algum efeito na TET. 

Deste modo, as minhas hipóteses são que em relação a comportamentos implicativos de 

traços não estereotípicos a TET não ocorrerá tal como outros estudos nos demonstraram 

(Crawford et al., 2007a; Goren & Todorov, in press). Contudo, nos casos em que o 

comunicador de etnia caucasiana descreve um comportamento inteligente (traço contra-

-estereotípico) e o alvo da descrição é uma pessoa de etnia africana, ou em casos em que 

o comunicador de etnia africana descreve comportamentos agressivos (traço 

estereotípico) e o alvo da descrição é uma pessoa de etnia caucasiana, os efeitos de 

transferência talvez possam ocorrer apesar da presença simultânea do comunicador e da 

pessoa que realizou o comportamento. 
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Método 

     Participantes 

 Nesta experiência vão participar 50 indivíduos de etnia caucasiana de ambos os 

sexos, estudantes da Universidade de Lisboa, com idades compreendidas entre os 18 e 

os 30 anos. 

 

     Plano Experimental 

O design experimental corresponderá a um plano factorial 4 (Traço: apresentado 

vs implicado estereotípico vs implicado contra-estereotípico vs implicado neutral) X 2 

(Etnia do Comunicador: Caucasiana vs Africana) X 2 (Face: Comunicador vs Alvo da 

Descrição) X 2 (Replicação). Somente a variável replicação é manipulada ao nível inter-

-participantes dado que todas as outras variáveis têm uma manipulação intra-

-participantes. A variável dependente será o falso reconhecimento de traços.  

 

     Material 

 Nesta experiência os materiais serão iguais aos da primeira experiência.  

 

     Procedimento 

 Será extremamente semelhante ao do primeiro estudo, sendo a única diferença 

ao nível da fase estudo, visto que seriam apresentadas duas faces, a do comunicador e a 

do alvo da descrição. Deste modo cada participante veria nesta primeira parte duas faces 

com duas frases. Seria dito aos participantes que cada uma das frases correspondia à 

descrição da face com a qual era apresentada, comunicada pela outra pessoa 

representada. Isto é, haveriam duas faces, uma no topo do ecrâ, e uma outra mais em 

baixo. Nesse mesmo ecrâ debaixo de cada uma das faces haveria uma frase. Os 

participantes seriam informados que a face que estava mais acima no ecrâ realizava a 

descrição comportamental da frase que aparecia junto à face que estava mais abaixo. 

Enquanto que esta face era a responsável pela comunicação da frase que aparecia abaixo 

da face que estava mais acima. Este procedimento é similar ao de Goren & Todorov (in 

press). 

A segunda parte do estudo que corresponderia ao teste de reconhecimento seria 

similar à da primeira experiência, sendo os traços apresentados por debaixo das faces. A 

ordem de apresentação dos pares face-traço foi aleatória para cada participante. Eram 
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apresentadas 20 faces que continham traços que estavam realmente presentes nas frases. 

Para as outras 40 faces que na fase de estudo tinham os traços somente implicados, 

existiam duas versões experimentais, ou condições de replicação. Assim, na primeira 

versão, 20 das faces estavam emparelhadas com os traços implicados nas frases que 

apareciam debaixo das suas faces na fase de estudo, e as outras 20 faces estavam 

emparelhadas com traços implicados presentes nas frases que apareciam abaixo das 

faces sobre as quais realizavam comunicações. Na segunda versão, as primeiras 20 faces 

estavam emparelhadas com traços implicados nas frases que estavam juntas às outras 

faces que apareciam em simultâneo na fase de estudo, enquanto que as outras 20 faces 

estavam emparelhadas com os seus próprios traços implicados nas frases que apareciam 

junto das suas faces. 

  

Resultados e Discussão 

Será realizada uma ANOVA de um factor intra-participantes (Traço: 

apresentado vs implicado estereotípico vs implicado contra-estereotípico vs implicado 

neutral). 

Se o falso reconhecimento ocorrer nas seguintes situações, ou seja, quando o 

comunicador de etnia africana descreve um comportamento de um traço estereotípico da 

sua etnia e o alvo da descrição é de etnia caucasiana, e também quando o comunicador 

de etnia caucasiana descreve um comportamento com um traço contra-estereotípico do 

alvo da descrição que é de etnia africana, isso é provavelmente indicativo da influência 

dos estereótipos na TET mesmo estando o comunicador e o alvo da descrição estão 

presentes. Assim, quando um comunicador de etnia africana descreve um 

comportamento que implica o traço preguiçoso e o alvo da descrição é caucasiano, o 

comunicador pode ficar associado com esse traço devido a ser estereotípico da sua etnia. 

Para além disso, quando o comunicador de etnia caucasiana descreve um 

comportamento inteligente e o alvo da descrição é de etnia africana, o comunicador 

também pode ficar associado com esse traço devido a este ser contra-estereotípico do 

alvo da descrição. Deste modo, e ao contrário de outros estudos, a activação dos 

estereótipos pode levar a que os efeitos de transferência ocorram mesmo quando o 

comunicador e o alvo da descrição estão simultaneamente presentes. Se, por outro lado, 

a TET não ocorrer de forma significativa, isso significa que é um fenómeno que tem 

tendência para ser eliminado ou inibido de forma significativa quando a pessoa que é 

descrita pelo comunicador está presente, mesmo quando o comunicador descreve um 
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traço estereotípico do grupo a que pertence, ou quando a descrição é contra-

-estereotípica do alvo da descrição. 

 

 

Experiência 3 

 

Este estudo tem como objectivo verificar se os participantes relativamente ao 

comunicador (TET) vão ligar unicamente os traços implicados nas descrições 

comportamentais ou também traços não implicados nessas descrições. Visto que o 

modelo da TET (Skowronski et al., 1998) defende que fica associado ao comunicador 

apenas o traço implicado na descrição, ou seja, se o comunicador descreve um 

comportamento que implique o traço desonesto, o comunicador é visto como tendo 

apenas esse traço. Assim, segundo alguns autores (Carlston & Skowronski, 2005; 

Crawford et al., 2007b) na TET os percepientes não utilizam teorias implícitas da 

personalidade, ou seja, não ocorre uma representação psicológica do comunicador o que 

leva a que as pessoas não transfiram outros traços para além dos implicados na 

descrição. Deste modo, na TET a informação de que um comunicador é desonesto seria 

representada pela formação de uma ligação entre a pessoa e o traço desonesto, não 

havendo dispersão para outros traços. Espera-se que perante frases implicativas de 

traços estereotípicos, os participantes na condição de TET associem aos comunicadores 

traços estereotípicos não implicados. No entanto, os outros traços apresentados não 

implicados apresentados não irão ser falsamente reconhecidos pelos participantes. Por 

exemplo, perante uma determinada frase que implique o traço preguiçoso (Traço 

Estereotípico), os participantes poderão falsamente reconhecer um traço estereotípico 

não implicado (e.g. ignorante), enquanto que, por exemplo um traço congruente não-

-estereotípico (e.g. desmotivado) e um traço incongruente não estereotípico (e.g. activo) 

não serão falsamente reconhecidos. Desse modo é possível verificar se em situações em 

que o traço é estereotípico do comunicador, podem ficar traços estereotípicos associados 

na TET para além dos implicados nas frases apresentadas aos participantes. Deste 

modo, esperam-se “falsas” transferências espontâneas de traços estereotípicos, ou seja, 

o falso reconhecimento de traços estereotípicos para além dos implicados nos 

comportamentos descritos. 
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Método 

     Participantes 

 Nesta experiência participarão 140 indivíduos de etnia caucasiana de ambos os 

sexos, estudantes da Universidade de Lisboa, com idades compreendidas entre os 18 e 

os 30 anos.  

     

     Plano Experimental 

O design experimental corresponderá a um plano factorial 2 (Traço: apresentado 

vs implicado) X 4 (Tipo de Traço apresentado na Fase de Teste: Implicado vs 

Estereotípico não-implicado vs Congruente não-estereotípico e não implicado vs 

Incongruente não-estereotípico e não implicado) X  2 (Etnia do Comunicador: 

Caucasiana vs Africana) X 2 (Replicação). As variáveis tipo de traço apresentado na 

fase teste e replicação têm uma manipulação inter-participantes, e as restantes serão 

manipuladas ao nível intra-participantes. A variável dependente será o falso 

reconhecimento de traços. 

 

     Material 

 Os materiais seriam os mesmos da experiência 1. 

 

     Procedimento 

 O procedimento baseava-se no paradigma do falso reconhecimento tal como o 

primeiro estudo. As manipulações seriam semelhantes às do primeiro estudo, 

exceptuando na fase de teste. Nesta fase seriam apresentadas faces dos comunicadores 

juntamente com o traço implicado no comportamento que poderia ser estereotípico, 

contra-estereotípico ou neutral. Mas para além dessa condição, haveriam outras três 

condições em que os traços apresentados na fase de teste eram traços estereotípicos não 

implicados, traços congruentes não-estereotípicos e não implicados ou traços 

incongruentes não-estereotípicos e não implicados. De seguida os participantes teriam 

que dizer tal como na primeira experiência se o traço estava presente na frase ou não.  

  

Resultados e Discussão 

Será realizada uma ANOVA 2 (Traço: apresentado vs implicado) X 4 (Tipo de 

Traço apresentado na Fase de Teste: Implicado vs Estereotípico não-implicado vs 
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Congruente não-estereotípico e não implicado vs Incongruente não-estereotípico e não 

implicado), com o primeiro factor intra-participantes e o segundo factor inter-

-participantes.  

De acordo com os estudos de Carlston e Skowronski (2005) e de Crawford et al. 

(2007b) espera-se que relativamente aos comunicadores as pessoas não associem ao 

comunicador outros traços para além dos implicados nos comportamentos. No entanto, 

no caso dos comunicadores de etnia africana espera-se que estes possam ficar 

associados com traços estereotípicos não implicados nos comportamentos, quando na 

fase de estudo o traço implicado era estereotípico. Deste modo, a activação do traço 

estereotípico implicado na fase de estudo, poderá conduzir à facilitação da 

categorização étnica do comunicador aumentando a acessibilidade de traços 

estereotípicos não implicados. Consequentemente, poderão ocorrer falsas transferências 

espontâneas de traços estereotípicos, ou seja, o falso reconhecimento de traços 

estereotípicos não implicados. Relativamente aos restantes traços não implicados 

(Congruentes não-estereotípicos ou Incongruentes não-estereotípicos) não se espera o 

falso reconhecimento desses traços, visto  que as pessoas na TET não utilizam teorias 

implícitas da personalidade não indo para além dada, exceptuando o caso em que 

activação do traço estereotípico poderá conduzir à activação de traços estereotípicos 

devido à activação do estereótipo étnico associado ao comunicador. Relativamente aos 

comunicadores de etnia caucasiana, estes só ficarão com os traços implicados 

associados, dado que não são manipulados os traços ao nível da informação 

estereotípica relativamente a estes comunicadores. Assim, no caso dos traços não 

implicados serem estereotípicos, espera-se que possa ocorrer o falso reconhecimento 

desses traços quando o traço implicado é estereotípico do comunicador de etnia 

africana. O facto do comportamento implicar um traço estereotípico poderá levar a que 

seja facilitada a representação mental do grupo étnico estereotipado podendo desta 

forma serem activados traços estereotípicos não implicados relativos a esse grupo 

étnico. Relativamente aos traços contra-estereotípicos não se espera que as pessoas 

associem outros traços aos comunicadores, porque para além de na TET não ficarem 

traços associados ao comunicador a não ser o implicado no comportamento descrito, é 

esperada uma inibição ou mesmo eliminação dos efeitos de trasnferência, sendo assim 

mais difícil a activação da estrutura de conhecimento associada ao grupo das pessoas de 

etnia africana, o que inibirá a dispersão para traços estereotípicos não implicados.  Se, 

por outro lado, não existirem diferenças significativas no falso reconhecimento dos 
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traços não implicados na TET, é uma evidência que os estereótipos associados aos 

comunicadores não conduzem a uma dispersão para traços estereotípicos, sendo mais 

um dado que aponta para o facto de a activação estereotípica não conduzir a que um 

comunicador seja visto como tendo mais traços para além dos implicados no 

comportamento. Assim, a ligação entre o comunicador e o traço, mantém-se uma 

ligação sem denominação, isto é, não ocorre uma representação psicológica do 

comunicador. 
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Discussão Geral 

 

Como foi possível verificar através dos estudos apresentados, a presente  

investigação procura evidenciar a influência dos estereótipos na TET. Assim, ao longo 

das três experiências realizadas procurar-se-á demonstrar o papel que os estereótipos 

têm nos efeitos de transferência verificados na TET. No primeiro estudo tentar-se-ão 

obter evidências que as pessoas realizam um menor número de TET quando os traços 

implicados são contra-estereotípicos em relação ao comunicador e uma maior 

transferência de traços quando estes são estereotípicos do comunicador. 

Consequentemente, quando um comunicador de etnia africana descreve um 

comportamento implicativo de um traço contra-estereotípico ocorrerá uma inibição da 

TET. No entanto, quando um comunicador de etnia africana descreve um 

comportamento implicativo de um traço estereotípico do seu grupo social levará a uma 

facilitação da TET. Deste modo, existirão evidências que quando a informação é contra-

-estereotípica os participantes realizam menos TET, ocorrendo uma inibição deste 

efeito. Nos casos em que a informação é estereotípica ocorrerá uma facilitação da TET. 

Relativamente à segunda experiência será verificado o papel dos estereótipos na 

ocorrência de TET mesmo quando o comunicador e o alvo da descrição estão presentes 

em simultâneo. Assim, ocorrerá uma situação mais representativa da realidade visto que 

em várias situações da nosso quotidiano descrevemos comportamentos de pessoas que 

estão próximas de nós. Isto é, quando estamos num ambiente social acabamos por ter 

sempre pessoas juntamente connosco. Daí o facto de este estudo dar mais validade 

ecológica ao papel dos estereótipos na TET. Assim, ao realizar manipulações que 

levariam a que o comunicador e o alvo da descrição estivessem presentes verificarei se 

nestas circunstâncias os estereótipos têm alguma influência na TET. Deste modo, vou 

procurar evidenciar que os efeitos de trasnferência poderão ocorrer nas seguintes 

situações: 1) quando o comunicador é de etnia africana e descreve um comportamento 

implicativo de um traço estereotípico do grupo a que pertence e o alvo da descrição é 

caucasiano; 2) e, quando um comunicador de etnia caucasiana descreve um 

comportamento implicativo de um traço contra-estereotípico do alvo da descrição que é 

de etnia africana. A formação de expectativas estereotípicas em relação ao comunicador 

poderá conduzir à existência de efeitos de transferência mesmo quando está presente o 

alvo da descrição. 
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Para além disso, o terceiro estudo poderá indicar que na TET outros traços 

estereotípicos para além dos implicados nos comportamentos ficam associados ao 

comunicador. Consequentemente, o modelo da TET poderá ser posto de uma 

determinada forma em causa, visto que este defende que o único traço que fica 

associado ao comunicador é o traço implicado no comportamento. Desta forma, a 

activação do traço estereotípico associado ao comunicador pode facilitar a representação 

mental, ou seja, fazer com que o estereótipo ficar mais acessível. Isso poderá levar à 

dispersão para outros traços estereotípicos em virtude da activação das expectativas 

estereotípicas, levando possivelmente  ao falso reconhecimento de traços estereotípicos 

não implicados nos comportamentos dos comunicadores de etnia africana. Isto poderá 

ser um dado extremamente interessante, pois leva a que comunicador de etnia africana 

quando comunica traços estereotípicos lhe sejam associados traços estereotípicos não 

implicados nos comportamentos descritos. Contudo, poderá ser feita de certa forma uma 

crítica à hipótese do terceiro estudo. Talvez seja demasiado simplista, visto que defendo 

que a activação de um traço estereotípico pode levar à activação de todos os outros 

traços estereotípicos. Assim, se o traço implicado na descrição corresponder ao traço 

estereotípico musical, afirmo que podem ficar associados traços estereotípicos como por 

exemplo agressivo. Talvez seja uma hipótese pouco específica visto que talvez só 

fiquem associados traços estereotípicos da mesma dimensão. Neste caso, o traço rítmico 

parece ser o que está mais relacionado semanticamente, pertecendo ambos à mesma 

dimensão. Para além disso, alguns autores defendem que os estereótipos podem ser 

conceptualizados em termos de teorias implícitas da personalidade (ver Ashmore, 

1981). Deste modo, os percepientes poderão ter relativamente ao estereótipo das 

pessoas de etnia africana os traços dispostos ao longo de diferentes dimensões, 

ocupando esses mesmos traços diferentes posições no espaço semântico, o que levaria a 

que activação de um determinado traço estereotípico conduzisse a uma activação de um 

traço estereotípico mais próximo na estrutura dimensional do estereótipo relativo às 

pessoas de etnia africana. 

Apesar de tudo, as três experiências poderão evidenciar que o processo da TET 

poderá ser facilitado ou inibido no caso da activação de traços consistentes ou 

inconsistentes com o estereótipo associado ao comunicador evidenciando aliás, que 

poderão ficar associados  aos comunicadores traços estereotípicos não implicados nos 

comportamentos. Deste modo, apesar de alguns autores afirmarem que a TET é um 

processo dificil de ser evitado visto que ocorre mesmo quando é indicado aos sujeitos 
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para evitar os efeitos da TET (Carlston & Skowronski, 2005), não é inevitável como 

demonstrado em outras experiências (e.g. Crawford et al., 2007b; Goren & Todorov, in 

press). Consequentemente, a formação da ligação entre o traço implicado e o 

comunicador pode ser situacional, isto é, a TET pode ser inibida ou facilitada em função 

do contexto social. Assim, tal como von Hippel et al. (1995) defenderam, os 

estereótipos conduzem a um enviesamento da informação, o que leva as pessoas a 

realizarem uma maior ou menor número de TET consoante a informação seja 

estereotípica ou contra-estereotípica.  

Devido à possibilidade de os processos inerentes à TET serem inibidos em 

resultado da informação ser inconsistente com o estereótipo do comunicador, e o facto 

de poder ocorrer um aumento da TET em virtude da informação ser consistente com os 

estereótipos, será uma importante descoberta de mais um mecanismo que pode 

contribuir para a persistência dos estereótipos. Deste modo, uma pessoa de etnia 

africana quando descreve um comportamento inteligente não será percepcionada como 

tão inteligente como uma pessoa de etnia caucasiana quando descreve o mesmo tipo de 

comportamento. Para além disso, as pessoas de etnia africana quando descrevem um 

comportamento que seja estereotípico do seu grupo, como por exemplo, um 

comportamento agressivo, vão ser vistas como sendo mais agressivas do que as pessoas 

de etnia caucasiana quando descrevem o mesmo comportamento. Desta forma, as 

expectativas prévias relativamente a comunicadores de etnia africana poderão conduzir 

à facilitação da associação com o comunicador de traços estereotípicos e à inibição da 

associação de traços contra-estereotípicos. Desta maneira, as pessoas em relação aos 

comunicadores podem codificar a informação de uma forma que leva à manutenção dos 

estereótipos. Esta descoberta na área da TET contribuiria para a compreenderr mais um 

mecanismo pelo qual os estereótipos são resistentes à mudança. Assim, os estereótipos 

são resistentes à mudança dado que mesmo ao nível dos comunicadores, isto é, mesmo 

quando a pessoa descreve um comportamento de uma outra pessoa, os estereótipos são 

activados em relação a esse comunicador conduzindo a que as visões estereotípicas se 

continuem a reforçar a si mesmas dado que este é visto como tendo ou não um 

determinado traço consoante as expectativas que se têm em relação ao grupo a que 

pertence. 

 Para além disso, o facto de poderem ficar associados ao comunicador outros 

traços estereotípicos, será indicativo de um aspecto extremamente interessante para a 

àrea de estudo dos estereótipos, dado que evidenciará que quando uma pessoa de um 
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grupo estereotipado descreve um comportamento implicativo de um traço estereotípico, 

os percepientes ainda podem conduzir a que a persistência dos estereótipos se torne 

mais duradoura visto que mais traços estereotípicos podem ficar associados ao 

comunicador. Apesar de como dito anteriormente outros estudos terem demonstrado a 

inevitabilidade da TET (Crawford et al., 2007a; Goren & Todorov, in press), este estudo 

possibilitará sem dúvida dar uma resposta ao vácuo social na literatura da TET, devido 

ao facto de as TET terem sido estudadas até este momento quase sempre com 

comunicadores, sobre os quais os percepientes não tinham conhecimento a priori, não 

utilizando expectativas prévias sobre esses comunicadores. Um aspecto que é de certa 

maneira irrealista, visto que num ambiente social podemos activar determinadas 

categorias sociais de forma automática. Sendo que estas expectativas relacionadas com 

as categorias sociais, utilizadas na forma como codificamos e recordamos a informação 

sobre as pessoas, mesmo que não tenhamos consciência de tal.  

Mas para além de dar um contributo para o estudo da TET com características 

mais ecológicas, este estudo poderá acumular evidências interessantes para o facto de os 

estereótipos serem tão difíceis de serem evitados. Tal como referi atrás, sobre o facto 

disso ser importante para verificar um mecanismo pelo qual os estereótipos podem 

persistir, isso também me leva a pensar que muitas vezes um membro de um 

determinado grupo terá grandes dificuldades em deixar de ser visto como tendo 

determinados traços estereotípicos. Assim, a activação de estereótipos de determinados 

grupos sociais pode levar a que grupos estereotipados possam ter dificuldade para que 

as outras pessoas não apliquem em relação a esses grupos crenças estereotípicas.  Por 

exemplo, um indivíduo de etnia africana mesmo que descreva as outras pessoas através 

de comportamentos implicativos de traços inteligentes e bondosos, esses traços poderão 

não lhe ser associados e, para além disso, ao descrever comportamentos violentos e não-

-inteligentes terá maior probabilidade em ser visto como mais violento e não-

-inteligente, que uma pessoa de um grupo étnico diferente. Também um aspecto 

interessante e que vem no seguimento do apresentado anteriormente, é o papel que os 

estereótipos na TET podem ter na homogeneização dos grupos. Assim, se as pessoas já 

têm expectativas prévias sobre os indivíduos, ainda para mais se essas pessoas quando 

descrevem comportamentos de outras pessoas continuarem a serem vistas como mais 

agressivas e menos inteligentes, os estereótipos na TET podem servir como 

demarcações limitativas. Desta forma,  mesmo que uma pessoa seja inteligente e não 

violenta, o facto de ela, como toda e qualquer pessoa descrever comportamentos pouco 
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inteligentes e violentos de outras pessoas, vai poder ser vista como tendo ainda mais 

esses traços. Isto conduzirá a que os percepientes em algumas situações tenham 

dificuldades em verem as pessoas pertencentes a determinados grupos étnicos como 

tendo traços não estereotípicos. 

Para além disso, como o estudo dois poderá revelar, os estereótipos na TET 

poderão fazer com que seja difícil haver uma melhor integração na sociedade de pessoas 

de grupos minoritários como as pessoas de etnia africana. Assim, mesmo que as pessoas 

de grupos estereotípicos já tenham relações de amizade com pessoas de grupos 

maioritários da sociedade, o facto é que quando os membros destes grupos descrevem 

comportamentos inteligentes de um amigo de etnia africana estando este presente e as 

pessoas não associarem esse traço com a pessoa que realmente se comportou de uma 

forma inteligente, mas se entretanto ocorrer o contrário, a pessoa de etnia caucasiana é 

que fica com o traço associado. Sucedendo o inverso quando o comunicador é de etnia 

africana e o alvo da descrição de etnia caucasiana, ou seja, o traço inteligente fica 

associado ao alvo da descrição (etnia caucasiana), não havendo uma ligação entre este 

traço e o comunicador (etnia africana). Isto demonstra um aspecto que é extremamente 

difícil para que os estereótipos não tomem lugar e não conduzam a um enviesamento da 

diferenciação entre pessoas de diferentes etnias. 

 Devido à possibilidade de os estereótipos poderem influenciar o fenómeno da 

TET, um aspecto interessante para se estudar seria a realização de investigações através 

da utilização de grupos profissionais. Assim, por exemplo, o facto de determinadas 

membros de grupos profissionais descreverem determinados comportamentos 

implicativos de traços por motivos profissionais talvez não leve a que ocorram 

inevitavelmente TET. Por exemplo, os médicos descrevem determinados 

comportamentos dos seus pacientes que implicam determinados traços, os psicólogos 

podem descrever comportamentos esquizofrénicos, depressivos, mas será que são 

transferidos esses traços, isto é, será que os percepientes não utilizarão um processo de 

correcção. Deste modo, é um processo que talvez possa ser evitado visto que os 

percipientes podem verificar que essas descrições fazem parte do trabalho inerente às 

profissões dos indivíduos, não transferindo traços que estão relacionados com a sua 

profissão. Para além disso, os estereótipos associados a determinadas profissões 

também podem levar a que determinados indivíduos sejam vistos como tendo uma 

maior probabilidade de terem determinados traços. Por exemplo, as pessoas podem 

julgar os escritores, os professores ou mesmo outros profissionais como sendo mais 
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inteligentes e como possuindo determinados traços intelectualmente positivos. Para 

além de poderem ser realmente mais brilhantes e inteligentes, devido às pessoas terem 

estereótipos em relação a esses grupos,  e o facto de  nessas profissões as pessoas 

descreverem comportamentos inteligentes e brilhantes de outros,  poderá levar a que 

haja uma maior TET. Enquanto que por exemplo, outros grupos profissionais com 

trabalhos menos diferenciados, visto que mesmo que descrevam comportamentos 

brilhantes nunca irão ser percebidos como sendo tão inteligentes, devido às pessoas já 

terem expectativas sobre as pessoas que pertencem a esses grupos. 

 Uma outra área de investigação interessante para evidenciar que as TET podem 

ser facilitadas ou inibidas está relacionado com a manipulação das faces utilizadas. 

Como Charles Darwin (1965) no seu estudo sobre as expressões das emoções referiu, 

nas faces podemos ver simpatia, sofrimento e prazer sentido pelos outros, o que leva a 

pensar que as expressões faciais poderão ter um papel relevante na TET. Se por 

exemplo, um comunicador sorri quando está a descrever um comportamento implicativo 

de um traço triste provavelmente não ficará com o traço triste associado. Devido à 

aparência física ser uma das primeiras pistas perceptivas que temos, muitos estudos têm 

evidenciado que a face indica para os percepientes determinados traços (Hassin & 

Trope, 2000).  Alguns autores defendem mesmo que os traços podem ser inferidos da 

face de forma automática (ver Oosterhof & Todorov, 2008). Para além disso, Maddox e 

Gray (2002) demonstraram que as pessoas atribuem mais traços estereotípicos da etnia 

africana a indivíduos desse grupo étnico com a pele mais escura do que a pessoas do 

mesmo grupo com a pele mais clara. Blair, Judd, Sadler e Jenkins (2002) defendem que 

determinadas propriedades da face podem estar associadas com determinados traços, 

sendo que as pesssoas que tinham características faciais mais afrocêntricas eram vistas 

como tendo uma maior probabilidade de terem traços estereotípicos.  

 As faces podem ter assim uma enorme influência na TET, visto que se 

determinada face de um comunicador levar a que sejam inferidos determinados traços 

que não são consistentes com a comunicação que este descreve, talvez haja uma 

inibição da TET. Deste modo, uma pessoa com uma face que leva a que os percipientes 

infiram que a pessoa não seja competente e, no entanto, esta pessoa comunica um 

comportamento de um traço competente, provocará talvez uma inibição da TET.  

 Um outro aspecto importante na TET poderá ser a linguagem já que esta pode 

dizer muito sobre a nossa idade, género, origem geográfica, estatuto socioeconómico, 

sendo que estas categorias podem ter determinados traços associados o que poderá levar 
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a que a TET possa ser influenciada por esses factores. Para além disso, certas 

características da personalidade podem ser inferidas através da linguagem. Deste modo, 

as pessoas que falam de uma forma rápida são vistas de forma positiva em termos de 

competência, sociabilidade e confiança. Pelo contrário, as pessoas que fazem muitas 

pausas longas quando falam, tendem a ser vistas como menos competentes (ver Krauss 

& Chiu, 1998). Deste modo, um comunicador que faça muitas pausas e fala de uma 

forma lentificada comportamentos implicativos de traços inteligentes, provavelmente 

não vai ser visto como tão inteligente que um comunicador que descreva os mesmos 

comportamentos mas de uma forma fluente. 

 Desta forma, o facto de se poder vir a verificar que na TET podem haver efeitos 

de facilitação e inibição consoante o comportamento descrito seja consistente ou 

inconsistente com as expectativas prévias sobre o comunicador, poderá ser 

extremamente importante para verificar se esses efeitos ocorrem também no mundo da 

política. Assim, um político não tem que necessariamente ser visto como desonesto 

quando descreve os comportamentos desonestos do seu adversário político, visto que se 

as pessoas tiverem uma determinada concepção prévia do político que descreve esses 

comportamentos, poderão não ser transferidos os traços dessas descrições. Desta forma, 

um político sobre o qual as pessoas têm uma elevada estima e que é visto pelos seus 

cidadãos como alguém íntegro, ao descrever comportamentos negativos do seu 

oponente, poderão não ser-lhe associados esses traços, visto que vão contra as 

expectativas prévias das pessoas em relação ao político que realiza tal descrição. 

Consequentemente, este poderá conduzir uma campanha mais negativa, não sendo 

posssivelmente associado aos traços implicados nas descrições que faz do outro 

concorrente político. No entanto, quando as pessoas já têm uma ideia negativa sobre um 

determinado político, será ainda mais prejudicial para este realizar uma campanha mais 

negativa, visto que poderá ocorrer um efeito de facilitação da TET. Consequentemente, 

um político sobre o qual as pessoas têm uma concepção negativa, correrá maiores riscos 

de lhe serem associados traços negativos ao descrever comportamentos negativos do seu 

adversário, devido a essas descrições irem ao encontro das expectativas que os cidadãos 

têm do político em causa. Visto que poderá haver uma maior probabilidade de esses 

traços serem-lhe associados, será talvez prejudicial correr às eleições realizando uma 

campanha negativa. 
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 Este estudo tem como objectivo central responder ao vácuo social existente na 

literatura da TET, procurando evidenciar o papel dos estereótipos nos efeitos de 

transferência. Desse modo através da manipulação da etnia do comunicador, procurou-

-se evidenciar que o facto de poder ser descrito um comportamento implicativo de um 

traço estereotípico ou contra-estereotípico do comunicador influencia a TET em 

diferentes níveis: 1) ao nível da facilitação ou inibição da TET; a um nível mais 

ecológico; 3) e no tipo de ligação que se forma entre o traço e o comunicador.  

 Assim, no primeiro estudo talvez possa ser evidenciada a facilitação ou inibição 

da TET consoante o traço seja estereotípico ou contra-estereotípico do comunicador. 

Assim, quando os comunicadores descrevem comportamentos implicativos de traços 

estereotípicos têm mais probabilidades de ficarem com esse traço associado do que um 

comunicador que descreva o mesmo comportamento mas em que o traço implicado não 

é estereotípico do seu grupo social. Para além disso, aquando da descrição de 

comportamentos contra-estereotípicos poderá ocorrer uma inibição ou mesmo 

eliminação da ligação entre o traço e o comunicador. Desse modo, um comunicador que 

descreve traços que vão contra as expectativas prévias que as pessoas têm relativamente 

ao seu grupo social, pode não ficar associado com esses traços. 

 No segundo estudo poderá ser demonstrado que a presença do comunicador e do 

alvo da descrição em simultâneo não será suficiente para que não ocorra a TET. Assim 

nas situações em que o comportamento implica traços estereotípicos somente do 

comunicador, ou implica apenas traços contra-estereotípicos do alvo da descrição e não 

do comunicador, poderá ocorrer TET apesar da presença simultânea do comunicador e 

do alvo da descrição.  

 O terceiro estudo procura evidenciar que na TET devido à actuação dos 

estereótipos, os comunicadores podem ficar associados com outros traços para além dos 

implicados no comportamento. Deste modo, quando um comunicador descreve 

comportamentos implicativos de traços estereotípicos, poderão ser-lhe associados outros 

traços estereotípicos, ocorrendo “falsas” transferências de traços estereotípicos, ou seja, 

o falso reconhecimento de traços estereotípicos não implicados no comportamento.  

 Concluindo, esta investigação poderá evidenciar um mecanismo pela qual os 

estereótipos continuam a ser tão persistentes. Deste modo, o papel que os estereótipos 

têm na TET talvez evidencie mais uma razão pela qual as pessoas têm dificuldade para 

abandonarem as suas crenças estereotípicas. Assim, poderão ser abertas linhas futuras 

de investigação na área da TET, através da utilização de comunicadores que sejam mais 
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representativos da realidade, sendo possível verificar outras formas de inibir ou mesmo 

facilitar a TET. Deste modo, o facto de uma pessoa ser percepcionada como sendo 

honesta quando descreve os comportamentos honestos de outras pessoas, ou, como 

desonesta quando descreve os comportamentos desonestos de outras pessoas, é um 

fenómeno social que não tem necessariamente de acontecer. Como esta investigação 

poderá demonstrar, uma pessoa ao descrever um comportamento implicativo de um 

determinado traço pode não ficar associado a este, quando este é contra-estereotípico do 

grupo social a que pertence.  
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