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Resumo 

 

O objecto do presente estudo debruça-se sobre as estratégias que moderam o julgamento 

que subjaz a percepção de risco, na ausência de informação ou expectativas prévias 

acerca de um objecto-alvo (nanotecnologia). Verifica-se apesar disso, que esta ausência 

parece não ser condição necessária para inviabilizar uma avaliação face ao risco 

percebido para nanotecnologia (Siegrist, Keller, Kastenholz, Frey & Wiek, 2007; 

Palma-Oliveira, Gaspar de Carvalho, Luís & Vieira, in press). Postula-se que as pessoas 

formarão um julgamento online do risco da nanotecnologia em determinado contexto de 

aplicação baseadas na avaliação subjectiva face ao risco que possuem previamente em 

relação à aplicabilidade de um alvo conhecido (Tecnologia) a um contexto de aplicação 

associado e não em relação a esse alvo de forma geral, nem aplicado a um contexto não 

associado. Perante desconhecimento é possível que os processos associativos e 

heurísticos tenham um papel preponderante na percepção de risco (Visschers, 2007), 

sendo que pretende-se testar uma hipótese de acessibilidade selectiva através de 

primação semântica na base de um efeito de ancoragem previsto (Mussweiler & Strack, 

1999). Procura-se, assim promover evidência adicional acerca do impacto da associação 

de riscos conhecidos na avaliação de um risco desconhecido em função da natureza do 

campo de aplicação de ambos e da valência do risco conhecido, através da análise das 

características qualitativas de risco propostas pelo paradigma psicométrico (Fischhoff, 

Slovic, Lichtenstein, Read, & Combs, 1978; Slovic, 1987). Testa-se a hipótese de um 

possível efeito de ancoragem entre a avaliação de um objecto associado (tecnologia 

aplicada) para a percepção face ao alvo (nanotecnologia aplicada) face ao campo de 

aplicação (1ª experiência), com implicações também face ao nivel de risco do objecto-

âncora (elevado/baixo) (2ª experiência). Os potenciais resultados são analisados à luz 

das suas implicações empíricas na evidência sobre percepção de risco. 

 

Palavras-chave: Percepção de risco, inferências sem informação, paradigma 

psicométrico do risco, heuristica da ancoragem, nanotecnologia, contextos de aplicação. 
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Abstract 

 

The object of this study extends upon the moderating role that strategies have on risk 

perception judgements in the absence of information or previous expectations about the 

target (nanotechnology). However, this aspect seems to be at some point irrelevant for 

people to draw subjective inferences about their perceptions upon nanotechnology risk 

(Siegrist, Keller, Kastenholz, Frey & Wiek, 2007; Palma-Oliveira, Gaspar de Carvalho, 

Luís & Vieira, in press). In fact, seems that people can form an online judgement 

of nanotechnology risk based on a previous attitude of risk towards the 

applicability of an associate event (technology) in the same context. When 

knowledge is absence it is possible that associative and heuristic processes will 

play a preponderant role in perception of risk (Visschers, 2007), therefore we aim to 

test the hypothesis of selective accessibility trough a semantic priming process which 

bases the predicted anchoring effect (Mussweiler & Strack, 1999). The goal is to 

provide additional evidence about the known risks association impact on unknown risk 

assessment when the same context is considered and also when the known risk valence 

is manipulated (high/low), recurring to the qualitative factors analysis proposed by the 

psychometric paradigm (Fischhoff, Slovic, Lichtenstein, Read, & Combs, 1978; Slovic, 

1987). The hypothesis of an anchoring effect is tested between the assessment of a 

known object (technology) in the risk perception towards the unknown target 

(nanotechnology) in an associated application context (1
st
 study), with implications to 

the valence of risk in the known object (high/low) (2
nd

 study). Potential result patterns 

will be discussed focusing on empirical implications in risk perception evidences. 

 

Keywords: Risk perception, unknown inferences, psychometric paradigm, anchoring 

heuristic, nanotechnology, application contexts.  
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“How extraordinary! The richest, longest 

lived, best protected, most resourceful civilization, 

with the highest degree of insight into its own 

technology, is on its way to becoming the most 

frightened.” 

Aaron Wildavsky 

(Speaking Truth to Power, 1979) 

 

 

 

 

“…and it all turns out wrong 

When you've got the fear, […] 

When you can't even define what it 

is that you are frightened of.” 

 

Jarvis Cocker  

(This is Hardcore, 1998) 
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Introdução 

 

Existe nos ditos da nossa cultura um provérbio cuja mensagem é universalmente 

inquestionável, diz que “o gato escaldado, de água fria tem medo”. Não pretendendo de 

todo enveredar acerca dos pressupostos deste provérbio, ele descreve-nos um processo 

inerente ao evitamento numa situação que à partida é inofensiva, mas que na cognição 

implícita deste gato, é absolutamente legítima. Poderia o gato em algum momento não 

se sentir ameaçado pela antecipação da água fria? Sob um ponto de vista evolutivo, este 

parece ser um preço a pagar pela adaptação dos seres ao ambiente e a situações em que 

orientam o seu comportamento. No entanto, aquilo que muitas vezes nos custa a 

perceber é o facto deste pequeno Tareco, tão perspicaz, estar a condicionar e a inibir a 

acção e, consequentemente a abdicar de benefícios adjacentes à situação, em nome da 

dita má experiência anterior. Acontece que a experiência anterior parece ter sido 

ameaçadora, mas a experiência presente ainda não possui condições de ser nada; e a 

experiência presente, à partida em pouco se assemelha à anterior enquanto perigo, mas 

enquanto alvo disposicional a que é dirigido o comportamento. Em termos gerais, a 

experiência passada foi avaliada altamente ameaçadora, e a experiência presente é em 

única análise, aparentemente desconhecida. À luz dos pressupostos do paradigma 

psicométrico aplicado à percepção de risco, o risco define-se precisamente nestes dois 

factores que interpelam o julgamento de alarme do nosso gato, ameaça (dread) e 

desconhecimento (Slovic, 1987). Fischhoff, Slovic, Lichtenstein, Read & Combs (1978) 

propuseram-se a identificar factores significativamente válidos na previsão de uma 

tendência comportamental face a determinado objecto (incidente catastrófico ou 

tecnologia) baseada num índice de risco percebido pelo percipiente. No entanto, quando 

o desconhecimento é um facto, permanecem dúvidas em relação à ameaça, já que o gato 

parece avaliar a ameaça da água fria com base numa associação face à ameaça da água 

quente. Será então legítimo compreender que processos estão envolvidos perante a 

ausência de conhecimento em relação ao alvo de avaliação. É certo que a sabedoria 

popular dificilmente pode ser relevada ao rigor científico, no entanto, é a evidência da 

literatura de investigação que nos indica que, tal como o gato que julgou uma água fria 

que desconhecia, também as pessoas possuem mecanismos cognitivos que lhes 

permitem inferir uma opinião acerca de algo que não possuem informação qualitativa 

(e.g. Bargh, 1994; Uleman & Bargh, 1989). Mais até, mesmo quando informação válida 

é apresentada, existem algumas situações nas quais as pessoas produzem julgamentos e 
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tomam decisões negligenciando essa mesma informação (e.g. Tversky & Kahneman, 

1974, 1981), e mesmo quando têm consciência da sua importância, tendem a subestimá-

la se esta não for no sentido da confirmação suas próprias expectativas intrínsecas 

prévias (e.g. Klayman & Ha, 1989). 

Claro que se poderia questionar a adaptabilidade dos nossos processos 

cognitivos se não possuíssemos quaisquer estratégias que nos permitissem antecipar 

acontecimentos que nunca experienciámos, bem como a existência de estratégias de 

processamento de elevada validade ecológica (i.e., em oposição às estratégias de 

julgamento normativo, mas com probabilidade significativa de chegar a 

resultados/outcomes satisfatórios) que nos permitem inferir a custo de um moderado 

dispêndio de recursos cognitivos (Kahneman & Frederick, 2002). No entanto, não será 

de certa forma pouco adaptativo a privação ou inibição do comportamento face a 

determinado alvo ou mesmo até o aumento do estado de alarme e do nível de risco 

percebido perante a emergência de uma actividade ou tecnologia que, possui na sua 

natureza alguma probabilidade prévia de não compreender de todo qualquer indício de 

perigo para a pessoa? 

O presente trabalho procura, neste sentido e na sequência da investigação actual 

em percepção de risco, contribuir para a identificação de variáveis moderadoras na base 

do risco percebido em situações cujo conhecimento acerca alvo de avaliação é 

aparentemente nulo ou insuficiente, e simultaneamente procurar-se-á atender em parte 

aos princípios da validade conceptual externa, na medida em que cada vez se torna mais 

eminente aplicar a operacionalização dos constructos científicos ao mundo real que 

muitas vezes persiste fora dos constrangimentos laboratoriais. Concretamente postula-se 

que os riscos desconhecidos são associados a riscos já conhecidos para o mesmo 

contexto em que ambos são aplicados e que esta associação terá um impacto 

significativo na avaliação do risco desconhecido (Visschers, Meertens, Passchier & 

Vries, 2007). Da mesma forma, a avaliação deste risco desconhecido poderá ser 

moderada pelos elevados ou baixos índices do risco já conhecido. À semelhança de 

alguns estudos anteriores, o objecto de análise será a percepção de risco face à 

nanotecnologia (Siegrist, Keller, Kastenholz, Frey & Wiek, 2007; Palma-Oliveira, 

Gaspar de Carvalho, Luís, Vieira, in press) e os valores de risco percebido que se 

pretendem identificar, obtidos em função das manipulações mencionadas, serão 

explicados sob a hipótese de acessibilidade selectiva através da ocorrência de primação 

semântica em relação a um objecto-âncora previamente analisado. Prevê-se, neste caso 
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um fenómeno de assimilação do julgamento inédito do risco nanotecnológico, e 

portanto, desconhecido, pela percepção de risco existente para a aplicação da 

tecnologia, suportada através de um efeito de ancoragem (Mussweiler, 2003). 

A nanotecnologia surge como uma área pertinente para a investigação na medida 

em que não só concentra em si um enorme potencial de impacto em praticamente todas 

as áreas da sociedade contemporânea, possibilitando o seu desenvolvimento e 

aperfeiçoamento em diversos níveis (p.e. na melhoria de produtos já existentes 

tornando-os mais seguros, limpos, eficazes e duradouros); como também as evidências 

científicas e adequada compreensão dos seus potenciais riscos para a sociedade e 

ambiente, estão ainda numa fase de conhecimento bastante precoce (Morgan, 2005), i.e. 

os riscos objectivamente estimados permanecem por explicar e prever (Schuler, 2004). 

A nanotecnologia torna-se assim um exemplo ideal de uma aplicação da ciência que não 

está efectivamente explorada a ponto de serem bastante escassas as interpretações ao 

nível da comunidade em geral. Desta forma, neste trabalho, esta nova forma de ciência, 

será um campo pertinente na medida em que podemos equipará-lo a uma aplicação livre 

de constrangimentos atitudinais e consequentemente de risco – como se procura fazer 

em cenários laboratoriais -, sobre as quais é possível manipular a atitude percebida pelos 

sujeitos online e observar quais os factores preponderantes na formação de uma atitude 

face ao risco desta aplicação em função do campo contextual em que será utilizada e do 

índice quantitativo de risco avaliado num momento prévio. Perante o desconhecimento 

face à nanotecnologia, as pessoas provavelmente recorrerão a outras fontes de 

informação para a mesma dimensão, possivelmente por activação de mecanismos de 

ancoragem auto-gerados (ver Epley & Gilovich, 2001) ou primados semanticamente 

(Mussweiler, 2003), para avaliarem o risco nanotecnológico a que poderão 

eventualmente estar expostas. Uma hipótese será que essa associação tenha por base 

outro tipo de tecnologia aplicada ao mesmo contexto dimensional de aplicação em que a 

nanotecnologia será implementada. Desta forma, será a própria exposição ao campo de 

aplicação e respectivo aumento do nível de activação cognitiva que determinará um 

possível efeito de ancoragem para com o alvo aplicado a esse campo (nanotecnologia). 

Pretende-se neste sentido, obter uma avaliação do risco percebido por parte dos sujeitos 

através do paradigma psicométrico de risco desenvolvido por Fischhoff, et al. (1978) e 

posteriormente adaptado à percepção de risco e à aplicação da nanotecnologia (Slovic, 

1987; Slovic, Fischhoff, & Lichtenstein, 1984), relativamente à avaliação da percepção 

de risco face a algumas áreas abrangidas pela tecnologia e pela nanotecnologia. Este 
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paradigma constitui uma medida de percepção de risco subjectiva que tem por base a 

avaliação de algumas características qualitativas de risco identificadas, como por 

exemplo a voluntariedade de exposição ao risco, ou o controlo sobre o risco, entre 

outras. Se, efectivamente existir uma associação entre a avaliação de risco conhecido e a 

estimativa subjectiva de um risco desconhecido dentro do mesmo campo de aplicação, 

espera-se que as respostas face ao risco percebido para ambos, objecto-âncora (risco 

conhecido) e alvo-absoluto (risco desconhecido), sejam passíveis de um efeito de 

ancoragem. No entanto, tal associação só se verificará, se ambos os objectos tiverem por 

base um mesmo contexto funcional ou dimensão, i.e., o mesmo campo de aplicação. 

Da mesma forma, espera-se ainda que níveis elevados de risco percebido face ao 

objecto-âncora moderem este efeito de associação do contexto de aplicação, 

comparativamente a níveis de risco percepcionados como inferiores, sendo que estes 

últimos poderão não ter suficiente impacto para influenciar a avaliação posterior do 

risco desconhecido, ainda que as aplicações estejam associadas. Ao concebermos o 

conceito de risco na sua dimensão avaliativa, podemos de certa forma equipará-lo ao 

conceito de atitudes, que de uma forma genérica postula que estas são redutíveis à 

condição de dimensões avaliativas de bom/mau (Ajzen, 2001). Desta forma, um risco 

elevado poderá estar associado a uma atitude negativa e consequentemente ter um 

impacto mais elevado face ao julgamento associado posterior, do que uma percepção de 

risco neutra ou mesmo inferior, concebida enquanto dimensão avaliativa positiva.  

 

Nos capítulos que se seguem, procurar-se-á colocar a investigação em risco e 

percepção de risco em perspectiva, identificando os principais pressupostos inerentes ao 

conceito de risco percebido e os principais processos envolvidos. Importa começar por 

definir o risco e a percepção de risco à luz da literatura científica no âmbito da 

psicologia; em que consiste o paradigma psicométrico do risco e as características 

qualitativas do risco, e que aspectos estão postulados na perspectiva psicológica do 

risco. Da mesma forma, será feita uma síntese dos principais contributos da psicologia 

experimental e cognição social que justificam a actual perspectiva psicológica do risco 

no sentido de providenciar um suporte científico suficientemente informativo e 

esclarecedor, que se mostre pertinente para o objecto de estudo e hipóteses deste 

trabalho. Por fim, serão expostos problema e hipóteses em estudo através de uma 

focalização mais elaborada nos principais efeitos encontrados em investigações 
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anteriores que de forma semelhante analisaram a percepção de risco para a 

nanotecnologia através do paradigma psicométrico. 

 

1. O Risco objectivo e a Percepção de risco 

 

 As pessoas respondem às situações conforme a percepção que têm delas. Do 

ponto de vista evolutivo, compreende-se que a capacidade de antecipar e evitar o perigo 

é condição fundamental à sobrevivência. Slovic (1987) vai mais longe, dotando ao ser 

humano a capacidade adicional para modificar o ambiente à sua volta e orientar o seu 

comportamento em função dele. Na sociedade contemporânea de hoje, são cada vez 

mais frequentes e complexas as actividades que, de diversas formas, influenciam, 

melhorando e simultaneamente comprometendo, a qualidade de vida da humanidade e 

do ambiente que lhe serve de cenário. A relação bidireccional que se estabelece entre o 

Homem e o ambiente tem a si inerente tanto a redução como a emergência de risco. A 

sua constante presença na vida quotidiana das sociedades é um aspecto intrínseco deste 

conceito de risco. Como tal, a gestão dos riscos ocupa um espaço significativo de entre 

as principais preocupações sociais, nomeadamente ao nível de estratégias de redução, de 

comunicação e de aceitabilidade do risco (Bell, Fisher, Baum & Greene, 1996) e 

também na constante tentativa de adequação da percepção e controlo subjectivos à 

realidade de perigo efectiva a que determinada população está de facto, exposta. 

Contudo, a vastidão de eventos que comportam algum nível de risco são de tal forma 

dispersos e difíceis de qualificar, que foi criada uma nova disciplina intelectual, a 

avaliação do risco (risk assessment), concebida em auxílio na identificação, 

caracterização e quantificação do risco a nível geral (Slovic, 1987). À medida que se 

desenvolve a ciência e a tecnologia e as organizações sociais se intensificam em 

complexidade surgem sucessivamente várias medidas com vista à avaliação e gestão 

dos riscos no sentido de colmatar os danos em detrimento da maximização da utilidade 

das aplicações. A avaliação do risco aplica-se para qualquer evento que envolva uma 

estimativa de ameaça, seja ela uma nova tecnologia, uma infra-estrutura, uma mudança 

ambiental ou mesmo determinadas tendências comportamentais na ausência de ameaça 

real/objectiva. Um bom exemplo deste tipo de preocupação metodológica é a crescente 

proliferação de procedimentos de segurança e exigências legais, como declarações e 

relatórios de avaliação de impacte ambiental face a qualquer tipo de acontecimentos, 

sejam eles humanos (e.g. construção de infra-estruturas, revolução tecnológica) ou 



Inferindo o Risco do Desconhecido       6 

 

cumulativos (e.g. aquecimento global, inundações, terramotos) (Slovic, 2002). No caso 

específico do perigo, o sentimento de ameaça dependerá não só de variáveis objectivas 

como os constrangimentos contextuais observados, mas também do valor subjectivo que 

lhes é atribuído pelo indivíduo ou grupo. Enquanto que os especialistas em análises 

tecnológicas aplicam a estimativa de risco para poder avaliar a potencialidade das 

catástrofes face a determinado alvo, as pessoas baseiam-se em julgamentos intuitivos, 

isto é, nas suas percepções de risco, que têm por base informativa, fontes externas como 

por exemplo a comunicação social (Slovic, 1987). A percepção de risco define-se assim 

como a variável dependente (preferência avaliativa expressa ou revelada) da interacção 

do indivíduo e o ambiente externo, mediada pela sua estrutura cognitiva inferencial 

(Krimsky, 1992). Assim, é legitimo que parte essencial das medidas de prevenção, 

avaliação e gestão do risco mencionadas consista também em compreender de que 

forma os indivíduos e grupos afectados poderão interpretar a informação disponível 

acerca das suas potenciais perdas e da vulnerabilidade particular associada ao risco a 

que estão expostos. É fundamental na adequação das estratégias de comunicação e 

gestão de risco à população alvo, a compreensão dos processos que estão na base da 

interpretação da informação disponível (e, na sua ausência) juntamente da experiência e 

expectativa prévia, bem como de que forma, a activação destes processos cognitivos e 

manipulação de informação a nível subjectivo, contribuem para a tomada de decisão, 

neste caso para a percepção do risco a que se está exposto. Torna-se então 

preponderante, do ponto de vista da psicologia, avaliar os julgamentos das pessoas e a 

forma como estes são moderados pela informação real, crenças intrínsecas e 

experiência. É neste sentido que a investigação em percepção de risco tem tentado 

desenvolver um conjunto de técnicas para avaliar as opiniões complexas e subtis que as 

pessoas manifestam face ao risco (Krimsky, 1992). Através destas técnicas tem sido 

possível compreender o que está na base de uma inferência de (elevado, baixo ou nulo) 

risco, e determinar quais os factores responsáveis por tais avaliações, sendo que o 

pressuposto básico que justifica a investigação é a necessidade de conhecimento e 

compreensão da forma como as pessoas inferem e respondem ao risco por parte das 

entidades responsáveis pela promoção e gestão da saúde e segurança (Slovic, 1987).  

 Independentemente da área de estudo (economia, sociologia, psicologia, cultura, 

análises técnicas de risco), as questões transversais face ao risco centram-se 

fundamentalmente em identificar os critérios apropriados para lidar com o risco; qual o 

limite de segurança que se pode impor (how safe is safe enough); e deveria a sociedade 
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adoptar um conjunto universal de critérios ou medidas para todos os tipos de risco 

independentemente da sua natureza e contexto; Estas e outras questões centram o 

objecto do risco como alvo de inúmeros estudos multidisciplinares (Renn, 1992). Se o 

risco for interpretado como uma propriedade objectiva de determinado evento ou 

tecnologia e se, consequentemente, for medido através do cálculo da probabilidade de 

ocorrência de efeitos adversos criteriosamente definidos, temos de admitir que as 

implicações em termos de definição de politicas de risco são óbvias e fundamentais: 

Deve-se ordenar os riscos enquanto medidas objectivas de probabilidade e magnitude de 

ameaça, e orientar os recursos para a redução do impacto dos riscos quantitativamente 

maiores em primeiro lugar. Se, por outro lado, o conceito de risco for visto à luz de 

construções culturais ou sociais, as actividades de gestão de risco deveriam ser 

implementadas de acordo com critérios distintos, sendo que as prioridades deverão 

reflectir os valores e preferências de estilos de vida sociais. Estas duas interpretações 

reflectem, segundo Renn (1992), dois extremos de um contínuo nas perspectivas face ao 

conceito de risco. 

  

 1.1. A Percepção de Risco 

 

Relativamente à percepção de risco, Slovic (1987) enumera algumas 

contribuições científicas importantes provenientes de áreas como a geografia, 

sociologia, ciência politica, antropologia e psicologia, sendo esta última, a perspectiva 

que será alvo de maior enfoque para o âmbito deste trabalho. O contributo da Psicologia 

provém fundamentalmente de estudos empíricos de avaliação de probabilidades (Baron, 

2004), de processos de tomada de decisão (LeBoeuf & Shafir, 2005), e processamento 

inferencial (Kahneman & Frederick, 2005). A força descritiva da teoria cognitiva 

proveniente da Psicologia tem um forte suporte intuitivo e fenomenológico. E apesar de 

não ter em conta as vontades sociais, tem contribuído com um esquema fundamental 

orientado para a clarificação do significado de risco, providenciando um insight para 

assuntos como políticas de aceitação de rico e de comunicação pública (Krimsky, 1992). 

De facto, a preocupação e consequente oposição públicas em relação a 

determinadas tecnologias legitimada por uma elevada percepção de risco, tem 

potenciado a criação de medidas de educação e informação sobre esse risco. A 

investigação em percepção de risco tem tido implicações importantes neste sentido 

(Slovic 1986). Uma abordagem frequentemente promovida para alargar as perspectivas 
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do público em geral tem sido a comunicação e apresentação constante de estimativas de 

risco quantitativas para diversas actividades e catástrofes hipotéticas face ao uso das 

tecnologias em várias áreas. Estas estimativas consistem na apresentação de informação 

unidimensional sobre taxas de mortalidade ou de ameaça, como a exposição ao risco por 

hora, probabilidade de mortes por ano, e taxas de redução de níveis de esperança média 

de vida provocadas pela exposição ao alvo. Ainda que estas comparações não tenham 

necessariamente uma implicação lógica para diminuir a preocupação e transformar a 

aparente oposição em aceitação do risco, espera-se que estes dados ajudem a melhorar 

as intuições que as pessoas fazem acerca da magnitude dos riscos em geral (Fischhoff, 

Lichtenstein, Slovic, Derby & Keeney, 1981). Contudo, a investigação em percepção de 

risco sugere que este tipo de comparações pode não ter o efeito pretendido na 

consciencialização da população devido a processos cognitivos intrínsecos que a podem 

fazer negligenciar esse tipo de informação, nomeadamente estratégias de processamento 

que envolvem heurísticas como a da disponibilidade e da ancoragem e ajustamento, 

fenómenos de correlações ilusórias e falência na avaliação de probabilidades. Para além 

dos constrangimentos inerentes ao processamento inferencial, as percepções subjectivas 

que as pessoas intuitivamente fazem, podem também ser determinadas não só e 

necessariamente pelo conjunto de estatísticas unidimensionais, mas também por toda 

uma variedade de características qualitativas inerentes ao conceito de risco (Slovic 

1987). O conceito de risco significa mais para as pessoas do que o “numero de 

fatalidades esperadas”. Quaisquer tentativas em caracterizar, comparar e regular os 

riscos devem ser sensíveis a uma concepção de risco bastante mais alargada para além 

de números, factos e probabilidades (Slovic, 1987). 

É, de facto possível conceber uma medida mais compreensiva do conceito de 

risco, que compreenda aspectos inerentes à percepção de risco (Fischhoff, Watson and 

Hope, 1984). Foi com base na assumpção que a percepção de risco e o risco efectivo 

não convergem necessariamente para os mesmos resultados e por sua vez se baseiam 

em processos distintos de inferência, que foi concebido o Paradigma Psicométrico do 

Risco (Fischhoff et al., 1978). Este paradigma tem sido amplamente estudado e 

adaptado nos estudos de percepção de risco, tanto no âmbito da psicologia como outras 

áreas que compreendem análise de risco, sendo responsável pela identificação de 

características qualitativas do risco. 
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1.2. Paradigma Psicométrico do Risco  

 

O primeiro impulsionador do paradigma psicométrico reporta aos estudos de 

Starr (citados por slovic, 1986) onde o autor procurou desenvolver um método que 

permitisse avaliar os riscos tecnológicos e a correlação dessa magnitude com os 

benefícios associados a esses riscos. Através da tentativa em estabelecer uma relação 

entre os riscos e os benefícios de determinada tecnologia, Starr tentava evidenciar até 

que ponto é permitido considerar os limites do sentimento de segurança para com a 

tecnologia – how safe is safe enough – e assim entender em que situações os benefícios 

se sobrepunham aos riscos de forma a promover a aceitabilidade da tecnologia. Esta 

abordagem de “preferência revelada” (revealed preference), assume que a sociedade é 

capaz de atingir um balanço fundamentalmente aceitável entre os riscos e os benefícios 

associados a determinada actividade, através de constante tentativa e erro. Starr realizou 

uma análise extensa recordando padrões comportamentais das populações na 

experiência directa com a tecnologia em termos de índices de relação risco-benefício 

aceitáveis. Com esta análise identificou duas características fundamentais que se 

mantêm ao longo de diversos estudos em percepção de risco: 1) A aceitação do risco de 

uma actividade é aproximadamente proporcional ao produto dos benefícios elevado ao 

cubo; e 2) as pessoas estão mais dispostas a aceitar riscos de actividades voluntárias 

(tais como praticar ski) ainda que estes riscos sejam significativamente superiores ao 

limite que seria subjectivamente considerado tolerável para as catástrofes involuntárias 

(como a exposição a radioactividade) se ambas apresentarem níveis equivalentes de 

benefícios percebidos. 

Neste sentido, Fischhoff e colaboradores (Fischhoff et al., 1978; ver também 

Lichtenstein, et al., 1978) conduziram a implementação de um questionário que medisse 

as preferências expressas em função do risco, pelas pessoas na sua avaliação de diversos 

objectos-alvo. Através da utilização de técnicas de escalonamento psicométrico e 

metodologias de análises multivariadas os autores conseguiram produzir uma medida 

quantitativa de risco percebido, beneficio percebido e outros aspectos da percepção 

relacionados (e.g. estimativa de fatalidades resultantes de determinada actividade). Os 

autores fizeram um estudo exploratório para avaliar riso, benefícios e frequências 

percebidas de diversos eventos e posteriormente passaram para escalas de classificação 

numérica (Slovic, 1992). Assim, a estratégia mais recorrente na investigação em 

percepção de risco tem sido no sentido de desenvolver toda uma taxonomia para as 
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diversas catástrofes, que possa ser utilizada na compreensão e previsão de respostas 

comportamentais face aos seus riscos. O objectivo do paradigma psicométrico do risco 

(Fischhoff et al., 1978; Slovic, 1987; Slovic et al., 1984) consiste na identificação de 

características qualitativas do risco combinadas numa medida de percepção de risco que 

possa ser adaptada a qualquer contexto ou objecto-alvo. Isto é, pretende-se conceber 

uma representação quantitativa ou mapa cognitivo da forma como as pessoas percebem 

o risco de determinado alvo (acontecimento, tecnologia, aplicação, etc.), através da 

análise das características qualitativas do conceito abstracto do risco em geral. Aos 

sujeitos, é pedido que classifiquem um determinado perigo para cada uma das 

características em particular numa escala. As classificações são submetidas a uma 

análise factorial para determinar que categorias gerais se podem identificar a partir das 

características que subjazem a percepção de risco e se estas podem eventualmente 

predizer uma avaliação mais genérica/comum de risco. 

O pressuposto fundamental do paradigma é que a percepção de risco é 

determinada pelas características inerentes do risco e dos respondentes (ainda que sejam 

avaliadas subjectivamente). Os autores descreveram 9 características que permitem 

prever a percepção de risco para determinados acontecimentos considerados 

ameaçadores: 1) voluntariedade do risco; 2) efeito imediato ou a longo prazo; 3) 

conhecimento acerca do risco a que se está exposto; 4) conhecimento científico acerca 

do risco; 5) controlabilidade; 6) novidade do risco; 7) consequências crónicas ou 

catastróficas; 8) comum ou ameaçador; e 9) gravidade das consequências. 

No entanto, diversos estudos que aplicam este paradigma verificam que estas 

características tendem a estar altamente correlacionadas entre si (e.g. um risco 

considerado voluntário, é geralmente avaliado como controlável) e, nesse sentido, as 

características qualitativas são passíveis de ser reduzidas a dois factores por análise 

factorial; Isto significa, duas dimensões subjectivas do risco capazes de o predizer, 

nomeadamente a Ameaça (dread) enquanto grau no qual o risco evoca perigo, e o 

Desconhecimento (unknown/unfamiliar) enquanto grau no qual o risco desconhecido 

(Slovic, 1987; Slovic, Fischhoff, & Lichtenstein, 1982; 1984; Fischhoff et al., 1984; 

Palma-Oliveira et al., in press). Estas dimensões sumarizam um grande número de 

determinantes individuais de risco percebido. O factor ameaça envolve um sentido de 

incontrolabilidade do risco, a possibilidade de uma catástrofe global, elevado risco para 

gerações futuras, dificuldade na redução do risco e involuntariedade; está subjacente a 

uma resposta de natureza mais emocional; O factor desconhecimento é caracterizado 
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pela não visibilidade do risco, o ser novo para a pessoa exposta e o conhecimento acerca 

do risco. Esta aversão à incerteza parece representar um aspecto cognitivo do 

julgamento de risco (Slovic, Fischhoff & Lichtenstein, 1984). De acordo com Slovic 

(1987), um terceiro factor pode ser identificado, catalogado de número de pessoas 

expostas ao perigo correspondente à vulnerabilidade societal aos efeitos 

correspondentes do alvo (catástrofe ou ameaça) (Pidgeon & Gregory, 2004).  

 Outros investigadores que utilizaram o paradigma psicométrico identificaram 

outros factores como o risco tecnológico e a gravidade (Fischhoff et al., 1978); a 

magnitude de um potencial acidente e o grau de segurança (Vlek & Stallen, 1981); 

interferência com a natureza, a diferenciação entre o risco geral e o risco pessoal, o risco 

de lesão devido à utilização dessa tecnologia, relação entre risco e benefício percebido 

(Sjöberg, 2000).  

 

1.3. Perspectiva Psicológica do Risco 

 

Os estudos da psicologia cognitiva e social, podem servir como uma base 

fundamental na criação de um sistema compreensivo de opções de comportamento no 

sentido de disponibilizar conhecimento adicional, bem como critérios normativos para o 

avaliar (Fischhoff, 1985). A perspectiva psicológica de risco, à semelhança de outras 

perspectivas (perspectivas económicas, sociológicas, culturais e analises técnicas de 

risco), contribui através de informação relevante para a compreensão das respostas ao 

risco e também para conceber medidas politicas face ao risco. 

Segundo Krimsky (1992) a teoria cognitiva, também denominada teoria 

psicométrica do risco apresenta dois contributos fundamentais para a percepção de 

risco: 1) Existência de estudos exploratórios de resposta pública (questionários de 

opinião) a catástrofes naturais e cumulativas tais como cheias, terramotos e furacões, 

acidentes da indústria, etc. Questões que se prendem com os propósitos das pessoas em 

optarem por viver numa zona propícia a cheias ou em adquirirem seguros contra 

terramotos. As contribuições teóricas para esta área de pesquisa consistem em 

aplicações da teoria de expectativas racionais (rational expectation theory), 

generalizações empíricas (e.g. as pessoas subestimam o risco de eventos poucos 

frequentes e de elevadas consequências), e modelos que se debruçam na identificação 

dos factores relevantes e variáveis moderadoras da adaptação individual às catástrofes 

naturais e humanas; 2) um outro aspecto na teoria da percepção de risco engloba os 
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estudos da psicologia cognitiva orientados para a forma como as pessoas processam 

informação e tomam decisões em condições de incerteza de conhecimento (julgamento 

e decisão na incerteza). Este campo de investigação tem tido grande influência no 

desenvolvimento e direcção das teorias que procuram explicar e enquadrar o processo 

perceptivo das pessoas, em particular para o risco ou ameaça iminente. 

 A perspectiva psicológica do risco será abordada nos próximos tópicos, com o 

objectivo de disponibilizar uma compreensão aprofundada do julgamento subjectivo 

acerca da natureza e magnitude dos riscos enquanto objecto de estudo. Serão discutidos 

quatro aspectos essenciais da psicologia cognitiva que podem promover uma explicação 

mais elaborada acerca das inferências sobre o conceito do risco, nomeadamente, (1) o 

facto do comportamento poder ser orientado para a evitar as perdas/ameaças em 

detrimento de obter ganhos/benefícios pretendidos (Tversky, 1972; Luce & Weber, 

1986); (2) a existência de estratégias inferenciais denominadas heurísticas de 

julgamento, que constituem níveis de processamento passíveis de enviesar a 

interpretação de informação (Kahneman & Tversky, 1974, 1979), com especial enfoque 

para os efeitos da heurística de ancoragem enquanto processo de inferência acerca de 

um alvo desconhecido com base em pistas informativas relacionadas (Mussweiler & 

Strack, 1999); (3) a evidência para duas vias de processamento de informação distintas 

responsáveis por diferentes avaliações e julgamentos subjectivos face a determinado 

alvo, independente de expectativas ou atitudes prévias, postuladas nas teorias de 

processos dualistas (Chaiken, Liberman, & Eagly, 1989; Visschers, 2007; Loewenstein, 

Weber, Hsee & Welch, 2001; Slovic, Finucane, Peters & MacGregor, 2004); e (4) a 

existência de determinadas variáveis contextuais moderadoras do nível de risco 

percebido pelas pessoas, bem como factores qualitativos do risco percebido, que têm 

sido amplamente estudadas através de metodologias baseadas nos pressupostos do 

paradigma psicométrico do risco (Fischhoff et al., 1978; Slovic, 1987; Renn, 1992; 

Slovic et al., 198). 

Assim, de seguida procurar-se-á focar a atenção para a compreensão desses 

processos que subjazem o julgamento e a tomada de decisão que parecem também 

influenciar e moderar o risco percebido face a um acontecimento ou tecnologia 

desconhecidos. A discussão destes aspectos centrar-se-á fundamentalmente nas 

situações de inferência em que existe um relativo desconhecido do alvo, e em particular 

para a aplicação da nanotecnologia, já que esta é a condição preponderante do presente 

trabalho. 
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2. Inferindo o desconhecido – Contributos da Teoria Cognitiva   

   

 As formas de julgamento humano e os seus amplos constrangimentos 

contextuais moderadores têm sido largamente estudados na psicologia e outras ciências 

sociais e cognitivas.  O presente trabalho tem por base a forma como avaliamos 

determinado objecto, nomeadamente no que concerne ao nível de risco ou de ameaça 

que dele inferimos. Para tal, dever-se-á ter em conta estudos que, de uma forma geral se 

debruçaram sobre a forma como as pessoas elaboram os seus julgamentos e que tipo de 

variáveis modera a inferência de determinada atitude enquanto dimensão avaliativa de 

bom/mau relativamente a um alvo em particular. Hastie & Park (1986) sugeriram a 

existência de duas formas distintas na formação de um julgamento. As nossas 

inferências formam-se assim através de informação disponível em memória; ou, no caso 

em que esta não está acessível ou não existe, através da informação 

disponível/disponibilizada no momento (online), que pode ser depois revista e 

actualizada com a posterior obtenção de mais informação. Assim, na medida em que a 

percepção de risco pressupõe uma dimensão avaliativa subjectiva do nível de ameaça, 

torna-se pertinente compreender como e o que podem as pessoas inferir acerca de algo 

que desconhecem. Para tal, será alvo de estudo, a forma como o julgamento, neste caso 

a percepção de risco, ocorre na ausência de informação ou expectativas prévias acerca 

do alvo, isto é, focar-se-á nas variáveis moderadoras que influenciam o julgamento 

online na ausência de informação. 

 

2.1 Processamento na ausência de informação 

  

Para inferir acerca de algo as pessoas não procuram nem relevam toda a 

informação necessária para o seu julgamento. De facto, as inferências ocorrem sob 

formas de processamento bastante mais simples e rápidas (Uleman & Bargh, 1989; 

Uleman, 2008). 

 Quando aquilo que está subjacente ao julgamento é uma decisão face ao risco, as 

pessoas tendem a evitá-lo ou não conforme os resultados benéficos esperados. Temos a 

título de exemplo os estudos de Kahneman & Tversky (1979) que demonstraram (à luz 

dos pressupostos da sua teoria dos prospectos) que as pessoas tendem a subvalorizar 

determinados ganhos ou perdas que são moderadamente prováveis quando os 
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comparam com ganhos ou perdas que têm probabilidade certa de ocorrência. De facto, 

este tipo de tendência de dar mais importância a resultados certos contribui em grande 

medida para um evitamento dos riscos quando a decisão envolve ganhos certos mas não 

quando a decisão envolve perdas certas. Este tipo de princípios que subjaz o julgamento 

está presente em decisões em condições de incerteza e consequentemente estará também 

presente nas avaliações de ameaça e risco percebidos, mesmo quando estes não existem 

ou não se conhecem. Relativamente à incerteza perante a nanotecnologia, as pessoas 

provavelmente tenderão a tomar uma postura de evitamento se existir possibilidade das 

perdas ou desvantagens na aplicação puderem ser consideradas como certas. Assim 

assume-se que quando a viabilidade das perdas é elevada, as pessoas tendem a evitar os 

riscos e que quando os ganhos são considerados elevados, as pessoas aceitam o risco 

(Wu, Zhang & Gonzalez, 2007). Na verdade, um aspecto importante no estudo dos 

padrões consistentes de raciocínio probabilístico é que, mesmo apesar da tendência para 

negligenciar aspectos importantes de determinado problema como as probabilidades 

prévias na estimativa de ocorrência de determinado evento (Luce and Weber, 1986), 

estes padrões são, na sua generalidade bem adaptados à maioria das situações 

quotidianas. As pessoas frequentemente incorrem em estratégias que representam 

enviesamentos efectivos na forma como interpretam a informação, mas que muitas 

vezes, conduzem a resultados adequados e respostas satisfatórias ao problema 

(referência).  

Em termos de julgamento e tomada de decisão, muitas pessoas conduzem o seu 

comportamento relativamente ao risco através da procura de estratégias de risco 

consideradas óptimas que nem sempre maximizam os seus benefícios, mas antes 

asseguram um resultado relativamente satisfatório (ainda que não seja o resultado 

desejado) no qual perdas desastrosas são garantidamente evitadas (Tversky, 1972; Luce 

& Weber, 1986). Assim, podemos assumir que as pessoas preferem orientar o seu 

comportamento para um resultado que inclua o maior ganho possível desde que os 

riscos máximos tenham a probabilidade mais reduzida possível de ocorrência em vez de 

orientarem o seu comportamento para o resultado que maximiza a probabilidade de 

ocorrência do evento desejado. Este aspecto é importante na compreensão da aversão e 

percepção de risco públicas a determinadas infra-estruturas e tecnologias cuja 

funcionalidade prevê um ganho considerável para a humanidade, mas que a 

possibilidade (ainda que ínfima) de ocorrência de catástrofe pode comprometer os 

julgamentos de aceitação por parte das pessoas à sua implementação e desenvolvimento. 
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No que concerne à percepção de risco em si na ausência de expectativa prévia, 

uma hipótese que se pode considerar será que as pessoas formam um julgamento online 

com base no tipo de informação atribuída acerca dos benefícios e/ou ameaças que 

contribuirá para a adopção de uma postura de aceitação ou de aversão relativamente a 

determinado evento ou tecnologia. No entanto, na ausência de informação, a procura 

pode também ela estar enviesada e as pessoas intuitivamente incorrem num julgamento 

heurístico. Segundo Payne & Bettman (2004) a utilização de heurísticas no julgamento 

é legítima na medida em que as pessoas frequentemente têm de optar e inferir em 

condições de sobrecarga cognitiva, ou com um tempo de processamento bastante 

limitado, condições essas que podem inviabilizar o recurso a um processamento mais 

elaborado em determinado contexto. Um outro aspecto é que estes processos heurísticos 

implicam um custo reduzido de esforço e de tempo para atender a uma vasta capacidade 

computacional. É efectivamente vantajoso aos indivíduos recorrer a este tipo de 

estratégia, na medida em que muitas vezes obtém respostas óptimas e estão facilmente 

acessíveis em memória. 

 

 2.2. Julgamento heurístico 

 

As pessoas, perante a inexistente evidência específica e directa que lhes permita 

realizar uma inferência indutiva, podem-se basear noutras fontes de informação que 

tenham disponíveis (Hastie & Park, 1986) e/ou recorrer a heurísticas, que são regras 

simples de julgamento (Tversky & Kahneman, 1974). No entanto a verdade é que 

muitas vezes os processos heurísticos pressupõem enviesamentos na análise de 

informação que constituem claras violações das regras lógicas e daquilo que é 

considerado um julgamento normativo (Fischhoff et al., 1981). Tversky e Kahneman 

(1974) demonstraram que as pessoas muitas vezes usam regras simples (heurísticas) nos 

seus julgamentos, percepção de risco e tomada de decisão em vez de leis de 

probabilidade formais. Ainda assim, o uso de heurísticas parece ser uma característica 

do julgamento humano que em situações de sobrecarga cognitiva ou de limitação de 

tempo, permitem à pessoa emitir um julgamento, e são portanto bastante rápidas e 

económicas em recursos cognitivos na disponibilização de uma resposta capaz de 

atender a uma grande variedade de capacidades computacionais (Payne & Bettman, 

2007). O público em geral não avalia habitualmente os riscos através da multiplicação 

da probabilidade (de ocorrência do risco) pela sua valência (o tamanho e severidade do 
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seu efeito). As pessoas muitas vezes não têm informação, oportunidade e capacidade 

cognitiva suficientes para esses cálculos e se as tiverem, permanece questionável ao 

sujeito comum a pertinência de tal elaboração inferencial. Em vez disso, elas aplicam 

heurísticas, que requerem menos esforço e capacidade cognitiva. Em situações de 

desconhecimento e ausência de informação, existe uma probabilidade dos processos 

associativos e heurísticos se mostrarem como fundamentais na avaliação do risco. São 

assim as heurísticas que dominam os julgamentos/inferências intuitivos. Subjacentes a 

algumas destas heurísticas encontram-se os erros de julgamento devido à saliência 

perceptiva (o mais saliente é julgado como mais frequente); e o fenómeno de 

correlações ilusórias (julgamento de quão frequentemente dois eventos co-ocorrem 

pode ser baseado na força da ligação associativa, isto é, quanto maior a associação 

maior é o julgamento da frequência) (Tversky & Kahneman, 1974). 

Sob esta perspectiva, Kahneman e Tversky (1982) demonstraram, focados nos 

julgamentos diários, que as pessoas negligenciam as probabilidades prévias, a dimensão 

da amostra, a qualidade da evidência e a diagnosticidade, confiando antes na avaliação 

imediata da força da amostra de evidência na construção dos julgamentos 

probabilísticos subjectivos. Igualmente, em percepção de risco os indivíduos não 

avaliam habitualmente os riscos através da multiplicação da probabilidade (de 

ocorrência do risco) pela sua valência (o tamanho e severidade do seu efeito). Os 

autores distinguiram vários tipos de operações ou heurísticas das quais importa destacar, 

no âmbito do presente trabalho, a disponibilidade e a ancoragem e ajustamento. 

 A heurística da disponibilidade refere-se à avaliação da frequência ou 

probabilidade de um acontecimento com base na sua acessibilidade na memória de 

trabalho, sendo no entanto uma pista útil para avaliação de frequências. Segundo esta 

heurística, a estimativa de frequência/probabilidade para a ocorrência de eventos é 

moderada pela facilidade de recordação de um exemplar do evento-alvo. Assim, 

determinados eventos são reconhecidos como mais frequentes se estiveram mais 

acessíveis/disponíveis de aceder na memória de trabalho. Nesta abordagem, os desvios 

ao modelo normativo não são considerados “falhas de raciocínio”, mas “ilusões 

cognitivas” porque levam a impressões que não desaparecem mesmo na presença de 

conhecimento acerca da regra estatística apropriada e não representam uma estratégia 

escolhida pelo indivíduo, podendo ser automática e inconsciente (Kahneman & 

Tversky, 1982). No entanto, a estimativa de frequências é também moderada pela 

intensidade do evento, quer por ter sido reforçada pelos meios de comunicação social ou 
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mesmo pelos pares, ou simplesmente devido à familiaridade subjectiva para com esse 

mesmo evento. Esta ideia ajuda a compreender porque é que tendencialmente as pessoas 

consideraram que as fatalidades por desenvolvimento de cancro ocorrem mais 

frequentemente que fatalidades por acidentes de viação, ainda que essa expectativa seja 

oposta às reais percentagens, mantendo por isso uma percepção de risco maior face à 

doença e não face aos automóveis (Lichtenstein, Slovic, Fischoff, Layman & Combs, 

1978). 

 A heurística da Ancoragem e Ajustamento (Tversky & Kahneman, 1974) consiste 

numa estimativa inferencial feita a partir de um valor de partida (âncora) que é 

posteriormente ajustado para a concepção da resposta final. Aquando da concepção do 

paradigma inicial de ancoragem e ajustamento, Tversky & Kahneman (1974) 

considerarm que o valor-âncora de partida poderá ser sugerido ao percipiente pela 

formulação do problema ou poderá ser resultado de um cálculo parcial. Em qualquer um 

dos casos, os ajustamentos feitos posteriormente revelam-se sempre insuficientes na 

medida em que as respostas finais diferem entre sim sistematicamente, em função do 

valor da âncora inicial (Slovic & Lichtenstein, 1971). Assim, as estimativas finais, 

tornam-se frequentemente enviesadas e dependem consecutivamente dos valores de 

partida (Tverky & Kahneman, 1974). Desta forma, julgamentos enviesados por 

ancoragem, na sua definição original, implicam a assimilação de determinado 

julgamento numérico a um valor normativo considerado previamente (Mussweiler, 

Englich & Strack, 2004). Este tipo de fenómeno inferencial, parece implicar que as 

pessoas, habitual e intuitivamente são influenciadas pela primeira informação 

processada nos seus julgamentos (Epley, 2004) ainda que esta seja completamente 

irrelevante para tal, podendo ser apresentada de forma explícita pelo experimentador 

(Tversky & Kahneman, 1974; Mussweiler & Strack 2000), de forma implícita 

(Northcraft & Neale, 1987), auto-gerada (Tversky & Kahneman, 1974; Epley & 

Gilovich, 2001) ou apresentada numa tarefa não relacionada (Wilson, Houston, Etling 

& Brekke, 1996).  

 

 A aplicação da investigação acerca do conceito de julgamento heurístico ao estudo 

das percepções individuais e estimativas de risco face a diversos contextos do 

quotidiano (avanços tecnológicos, doença, catástrofes naturais) foi assim, um avanço 

fundamental na concepção da teoria de percepção de risco (Krimsky, 1992). Krimsky 

(1992) vai mais longe afirmando ainda que apesar de não estar explicitamente referido 
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nas evidências experimentais, os atributos de risco (e.g. voluntariedade de exposição ao 

risco-alvo), são conceptualmente moderados por um processamento inferencial baseado 

em heurísticas tais como foram concebidas por Tversky & Kahneman (1974). No 

entanto, a linha de investigação da teoria cognitiva de percepção de risco habitualmente 

não associa directamente os atributos de risco às heurísticas. Genericamente utilizam-se 

termos como determinantes de risco percebido, conceitos pelos quais as pessoas 

caracterizam os riscos, taxionomia de catástrofes e mapas cognitivos de atitudes e 

percepções de risco. Contudo, as características qualitativas do risco parecem funcionar 

como as heurísticas de julgamento, i.e., frequentemente influenciadas ou moderadas por 

informação disponível em memória, por informação assimilada previamente e 

consequentemente com níveis superiores de activação na memória de trabalho, 

implicativas de um processamento cognitivo altamente associativo e muitas vezes não 

controlado por constrangimentos conscientes. Estas heurísticas servem como filtros ou 

categorias a priori através das quais os indivíduos percepcionam eventos em termos de 

nível de risco/ameaça e daí inferem as suas decisões subjectivas. 

 No que respeita ao risco à partida desconhecido, ainda que não exista 

verdadeiramente uma linha de investigação que consolide a formação de percepção de 

risco desconhecido e a sua relação com os riscos já existentes/conhecidos, os 

desenvolvimentos mais recentes na investigação sobre ancoragem e ajustamento 

poderão oferecer uma explicação complementar, baseada numa perspectiva genérica de 

assimilação em que a primação semântica se apresenta como principal moderadora do 

processo de tomada de decisão (e.g. Mussweiler, Englich & Strack, 2004).  

De uma forma bastante elementar, a estimativa de riscos e incerteza começa a ser 

explicada como uma das aplicações práticas dos efeitos de ancoragem, nomeadamente 

face à primação numérica (e.g. Yagamishi, 1994, Plous, 1989, citados por Chapman & 

Johnson, 2002). Neste sentido, de seguida tentar-se-á aprofundar melhor o efeito de 

ancoragem e suas subsequentes explicações, e procurar-se-á associá-las à problemática 

da percepção de risco quando este é desconhecido que está no âmbito deste trabalho. 

 

 2.3. Ancoragem e Ajustamento 

 

 Tal como referido, esta heurística consiste na assimilação de um valor inicial, 

âncora, para a estimativa de um valor absoluto, que se mostra enviesado em função da 

quantidade que o valor-âncora previamente inferido pressupõe (Tversky & kahneman, 
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1974). Genericamente, a ancoragem pressupõe um processo no qual existe um 

enviesamento inferencial que ocorre através da apresentação de um valor não 

informativo ou mesmo irrelevante, embora seja saliente ao sujeito que, implícita e 

explicitamente parece ser capaz de sobre ou sub-influenciar o julgamento final 

(Chapman & Johnson, 2002). Concretamente, o paradigma original consiste na 

formulação de uma questão comparativa (A percentagem de países africanos 

representados nas Nações unidas é maior ou menor que 65% versus 10%?) que os 

participantes deverão responder, seguida de uma pergunta de estimativa de valor 

absoluto (Qual a percentagem de países africanos representados na Nações Unidas?). 

As respostas absolutas foram assimiladas ao valor-âncora inicial na medida em que os 

participantes que receberam valores-âncora superiores manifestaram julgamentos 

absolutos significativamente mais elevados do que os participantes que receberam 

valores-âncora baixos. Griffin & Tversky (1992) propõem que ao fazer julgamentos de 

confiança ou de estimativa absoluta, as pessoas frequentemente tomam como referência 

o valor extremo da evidência, confrontando-o se seguida e ajustando-o até que se torne 

credível. Em todo o caso, os autores defendem que o ajustamento é sempre insuficiente 

e daí resulta o enviesamento na resposta (Epley & Gilovich, 2006).  

Sob o ponto de vista da perspectiva de que as pessoas utilizam intuitivamente a 

heurística da ancoragem e ajustamento, poderemos considerar que à partida, esta 

heurística será capaz de contribuir para uma explicação da formação da percepção de 

risco enquanto fenómeno implicativo de um conjunto de inferências e 

consecutivamente, a dada altura, de um processo de tomada de decisão (evitar/não 

evitar). Por exemplo, Lichetenstein et al., (1978) observaram efeitos de ancoragem 

quando pediram aos participantes que estimassem a frequência de mortes nos EUA para 

cada uma de 40 diferentes causas. Um grupo de participantes recebeu informação que 

"50,000 pessoas morre anualmente em acidentes de viação" e outro grupo foi 

informado que "1000 pessoas morrem anualmente por electrocussão". Apesar de ambas 

as informações serem efectivamente fidedignas, as estimativas dos participantes para 

cada uma das 40 causas distintas diferiu significativamente entre os dois grupos. 

Participantes que receberam informação com um valor inicial mais reduzido, 

subestimaram as frequências comparativamente com o grupo que recebeu informação 

de valores elevados (Slovic, Fischoff & Lichtenstein, 1985). De facto, a avaliação dos 

riscos à partida será influenciada tanto pela real ocorrência desses riscos como por 

enviesamentos sistemáticos.  
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Importa ainda referir, dentro do objecto de estudo deste trabalho, uma 

abordagem teórica explicativa do efeito de ancoragem, que é baseada na hipótese de 

acessibilidade selectiva através de primação numérica e/ou semântica (Mussweiler, 

2003; Strack & Mussweiler, 1997; Mussweiler, Englich & Strack, 2004). Os autores 

postulam os julgamentos absolutos de determinado alvo (tal como em qualquer tarefa de 

julgamento) reflectem implicações relacionadas com o conhecimento acessível desse 

mesmo alvo e, como tal é necessário esclarecer e compreender os mecanismos que 

produzem uma assimilação das estimativas absolutas de um alvo, face às consequências 

informativas do valor-âncora inferido no julgamento comparativo. Os autores avançam 

assim que os julgamentos absolutos serão baseados no conhecimento que estiver 

acessível no momento em que este ocorre, de forma a que analisando a acessibilidade 

do conhecimento acerca do alvo parece ser fulcral à compreensão do efeito de 

ancoragem. Desta forma, a ancoragem será um efeito de acessibilidade do 

conhecimento e semântico por definição, onde estarão envolvidos os princípios de 

confirmação de hipóteses consistentes e primação semântica. Isto significa que ao 

comparar o alvo de julgamento absoluto com o valor-âncora previamente acedido terá 

implicações na acessibilidade do conhecimento acerca do alvo, particularmente a 

acessibilidade da âncora consistente com o conhecimento acerca do alvo fará aumentar 

a sua probabilidade de evocação em memória (Mussweiler, 2003). Desta forma, com 

base na explicação de assimilação entre âncora e objecto-alvo através de privação 

semântica, a ancoragem poderá constituir um mecanismo aplicável ao teu contexto de 

estudo, sendo que a avaliação de um risco desconhecido (nanotecnologia) poderá ter 

como base uma assimilação a um risco associado ao mesmo campo de valor conhecido 

(tecnologia).  

A investigação mais recente sobre a heuristica de ancoragem, que se afasta em 

parte do paradigma clássico, poderá também providenciar explicações pertinentes para a 

percepção de risco, nomeadamente para a avaliação de um risco desconhecido. De 

facto, apesar da robustez e pervasividade do efeito de ancoragem, este não é infalível, 

pelo que existem algumas características que as âncoras (quer incluídas num julgamento 

comparativo, quer aleatoriamente apresentadas de forma irrelevante para o julgamento 

absoluto), devem satisfazer para moderar (i.e., enviesar) a estimativa absoluta final, bem 

como o alvo e a tarefa de julgamento (Chapman & Johnson, 2002).  

Através da manipulação da atenção ao objecto-âncora, Wilson e colaboradores 

(1996) mostraram que é possível obter efeito de ancoragem sem que exista 
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necessariamente uma condição de julgamento comparativo. Através de uma tarefa em 

que os participantes tinham de efectuar 5 páginas de cálculos com número elevados, os 

autores verificaram que os seus julgamentos absolutos acerca da incidência de cancro, 

posteriores eram significativamente superiores aos de participantes na condição 

controlo. Contudo, este efeito não se verificou quando os participantes tinham de 

analisar apenas uma página com número elevados, mostrando que a focalização da 

atenção pode influenciar o efeito de ancoragem. 

Efeitos de ancoragem não ocorreram também quando as estimativas de 

julgamento comparativo e de julgamento absoluto eram feitas em diferentes medidas de 

valor (quantidade de dinheiro vs anos de vida) num estudo acerca de inferências sobre 

objectos de consumo (Chapman & Johnson, 1994. Os autores demonstraram que o 

efeito de ancoragem só se verifica se o objecto-âncora for acedido na mesma escala 

quantitativa que a inferência absoluta. Dentro da mesma linha de investigação, Strack & 

Mussweiler (1997) avançam ainda que não basta que âncora e objecto-alvo sejam 

avaliados na mesma escala de medida, como é preponderante que ambos pertençam à 

mesma dimensão avaliativa, através de um estudo em que pediam aos participantes que 

estimassem quer a altura quer a largura do portão de Brandeburgo após considerarem 

um valor de âncora correspondente à altura ou à largura do mesmo. Ainda que tenham 

ocorrido efeitos de ancoragem para todas as condições, eles foram significativamente 

mais fortes nas condições em que as dimensões avaliativas eram coincidentes. Contudo, 

Wilson et al. (1996) através de metodologia semelhante em que era pedido aos 

participantes que estimassem se determinado valor-âncora era mais ou menos elevado 

do que a totalidade de países pertencentes às Nações Unidas (NU) ou se esse valor era 

maior ou menos que o numero de médicos nas páginas amarelas e posteriormente o 

julgamento absoluto recaía sobre o numero de países pertencentes às NU, não verificou 

diferenças significativas na ocorrência do efeito de ancoragem para ambas as condições. 

A questão dimensional permanece mas com credibilidade questionável, podendo no 

entanto hipotetizar-se se a ancoragem moderada pela dimensão das estimativas 

inferenciais poderá ocorrer apenas quando os valores-âncora não dizem apenas respeito 

a uma escala de valores numéricos absolutos, mas possuem outro significado, 

nomeadamente uma dimensão avaliativa capaz de activar um processamento mais 

elaborado (e.g. pertencente a uma categoria). 

 A robustez dos efeitos de ancoragem, apesar das evidências anteriores, não é 

comprometida mesmo quando os participantes são alertados para o facto das suas 
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estimativas ou percepção de valores-âncora irrelevantes ou aleatórios anteriores poder 

influenciar os seus julgamentos. De facto, Wilson et al. (1996) verificaram que ocorriam 

efeitos de ancoragem mesmo quando as pessoas afirmavam explicitamente não terem 

sido influenciadas pelos valores anteriores. Numa outra condição, verificou-se que ao 

tornar os sujeitos conscientes do efeito de ancoragem não fez diminuir o efeito. 

 

 2.4. As teorias de processos dualistas 

 

 As teorias de processos dualistas (Evans, 2008) permitem-nos enquadrar que 

processos podem estar na base da avaliação do risco e esclarecer sobre que tipo de 

processo ocorre nesta situação de desconhecimento. No geral, as teorias de processos 

dualistas distinguem dois processos envolvidos na percepção de risco: (1) um processo 

analítico e sistemático; e (2) um processo experiencial e heurístico (p.e., Chaiken et al., 

1989; Loewenstein et al., 2001; Slovic et al., 2004). Uma ameaça pode ser avaliada com 

base nestes dois processos, que correspondem a extremos de um contínuo de um 

processamento heurístico para um processamento sistemático. Nesta visão dualista, o 

processo analítico ou sistemático promove uma avaliação deliberada, requerendo mais 

tempo e esforço cognitivo, enquanto o processo heurístico ou experiencial é 

relativamente superficial e rápido, requerendo menos esforço.  

 Recentemente, Visschers (2007) desenvolveu uma teoria dualista face à percepção 

de risco, suportada pelos pressupostos anteriormente referidos. Segundo a autora, na 

avaliação do risco existe um processo avaliativo primário (PAP) e um processo 

avaliativo secundário (PAS). O PAP forma a primeira reacção espontânea aos riscos, 

funcionando de forma automática e fundamenta-se numa associação global de 

aproximação-evitamento, na intuição ou na experiência anterior. A sua definição baseia-

se na conceptualização de que uma avaliação de base afectiva é primária, fundamental e 

independente, embora relacionada, da cognição (Zajonc, 1980). A decisão referente a 

um potencial risco deve ser tomada rapidamente e não se deve basear em processos 

deliberados, porque estes requerem tempo que pode limitar as hipóteses de 

sobrevivência (Zajonc, 1980). Assim, este processo primário é visto como associativo, 

intuitivo e heurístico. As associações resultam numa avaliação rápida sobre se um risco 

pode ser alvo de aproximação ou afastamento. Esta dimensão aproximação/afastamento 

terá um papel adaptativo e fundamental na percepção de risco.  No caso do PAS, a 

informação referente a um potencial risco é alvo de um processamento extensivo, mais 
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ou menos elaborado, encontrando-se mais sob o controlo consciente e ocorrendo numa 

etapa posterior ao PAP. Este processo depende de certas condições, entre as quais, a 

motivação e se a situação permite um processamento mais elaborado. Para além destas 

duas condições necessárias ao uso de processos cognitivos ou mais elaborados (PAS) 

outro condicionante importante será o acesso a informação que permita um raciocínio 

indutivo. No caso da nanotecnologia, essa informação não está de todo disponível em 

memória, mas também não parece ser condição necessária para uma avaliação 

diferenciada do risco nas diferentes aplicações (Palma-Oliveira et al, in press). Tal 

sugere, assim como foi referido anteriormente, que perante a falta de informação e 

desconhecimento existe uma maior probabilidade dos processos associativos e 

heurísticos (PAP) estarem envolvidos e de terem um papel fundamental na avaliação do 

risco.  

 Adicionalmente a esta evidência, podemos tentar assumir que a hipótese de 

primação semântica avançada como explicação do efeito de ancoragem (Mussweiler, 

2003), aparenta ter um papel importante, na medida em que informação com um nível 

de activação prévio privilegiado, terá maior probabilidade de ser acedida e 

consequentemente de ser utilizada na memória de trabalho para a tomada de decisão 

aproximação/evitamento face ao risco percebido, enquanto processo associativo. 

Contudo, permanece a questão sobre que tipo de informação e de processamento 

sistemático poderão estar envolvidos na avaliação do risco, no caso em que existe 

desconhecimento sobre uma nova tecnologia. 

 Recentemente, Visschers, Meertens, Passchier, & Vries (2007, ver também 

Visschers, 2007) fizeram notar que apesar de algumas teorias de percepção de risco, 

como por exemplo a abordagem de modelos mentais, assumirem que os conhecimentos 

prévios das pessoas podem afectar as suas percepções de risco (Bostrom, Fischhoff, & 

Morgan, 1992), a forma como ocorre esta influência no caso da avaliação de um risco 

desconhecido não havia sido especificada. Mais concretamente, os autores procuraram 

avaliar como é que os riscos conhecidos são associados a riscos desconhecidos e qual o 

impacto destas associações na avaliação do risco destes últimos. Utilizando como 

metodologia focus group interviews verificaram que os respondentes muitas vezes 

relacionavam (quase sempre de forma espontânea) a informação apresentada acerca do 

risco desconhecido num artigo com um esquema cognitivo de um risco conhecido, 

baseando-se na semelhança das características. Como consequência, o risco 

desconhecido assimilou as características do risco associado, fazendo com que o 
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esquema cognitivo existente para este determinasse a percepção do risco desconhecido.  

Estas associações do risco parecem basear-se nas experiências pessoais dos 

respondentes, na divulgação feita pelos media, e no conhecimento geral. Estas 

associações eram referidas por diferentes razões para ilustrar: a possível severidade e 

consequências do risco desconhecido; que as pessoas já toleravam muitos riscos 

similares; os benefícios relacionados com as actividades; e a possibilidade destes riscos 

desconhecidos serem resolvidos. De forma a explorarem quantitativamente o impacto 

da associação de riscos conhecidos na avaliação de um risco desconhecido os autores 

recorreram a um questionário em que, entre outras medidas, se avaliava o risco segundo 

as características qualitativas propostas pelo paradigma psicométrico.  

 Visschers (2007) define assim a forma como as pessoas percepcionam os riscos 

com base em processos associativos como avaliações instantâneas de, por exemplo, 

objectos, pessoas ou situações que são baseadas no impulso e intuição, denominadas de 

“gut feelings”, e também baseadas em heurísticas, experiência prévia e avaliações de 

outros riscos. Estas associações resultam numa avaliação instantânea se determinado 

risco deverá ser evitado ou não, i.e, numa linha de raciocínio de aproximação-

evitamento. Por outro lado, e embora de forma inconclusiva, o estudo sugere que a 

semelhança ao nível da percepção de risco geral e das características qualitativas dos 

dois riscos associados não foram factores essenciais para a sua associação. Antes, 

parece que os riscos associados pelo próprio se relacionavam semanticamente com os 

riscos desconhecidos. Contudo, verificou-se que outros riscos associados por outras 

pessoas também se correlacionavam com o risco desconhecido, sugerindo que existe um 

esquema de associação comum. Como explicação, Visschers et al. (2007) sugerem um 

modelo de rede semântica (Collins & Quillian, 1969; Markman, 1998) que permite um 

armazenamento económico porque os conceitos novos podem “assimilar” as 

características dos conceitos relacionados. Aplicando este modelo à avaliação do risco, 

os autores sugerem que a aprendizagem de um risco desconhecido (food irradiation) 

activa o conceito geral deste baseando-se na categoria semântica a que pertence (food 

risks). Esta activação dispersa-se para outros riscos conhecidos e instâncias que estão 

também relacionadas com o conceito geral (p.e. food contamination). Os autores 

salientam que a experiência pessoal determina em grande medida quais os riscos 

familiares e instâncias que estão incluídas na rede semântica, bem como a força de 

associação entre elas e o conceito geral. Adicionalmente, os autores sugerem que 

embora a força associativa seja uma condicionante importante do risco conhecido que é 
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associado, o factor necessário é a pertença de um risco familiar à rede semântica. 

Assim, mesmo pouco associado, um risco familiar pode ser considerado um associado 

(válido) desde que partilhe a rede semântica do conceito geral. O argumento principal 

parece ser de origem evolutiva: as pessoas desde sempre tiveram necessidade de fazer 

avaliações “online”, quando em contacto com determinado estimulo, numa linha de 

aproximação-afastamento para poderem sobreviver a certas situações nas quais uma 

reacção imediata é fundamental para salvar as suas vidas. Desta forma, os processos 

associativos devem estar ancorados num sistema intuitivo básico provavelmente 

desenvolvido nos primórdios da evolução humana, antes mesmo do desenvolvimento 

dos processos cognitivos (Zajonc, 1980). Os estudos apresentados por estes autores 

estão de entre os primeiros a focarem a sua intervenção em ambos os tipos de 

processamento, associativo e cognitivo que estão na base da percepção de risco.  Assim, 

perante o desconhecimento face à nanotecnologia, as pessoas provavelmente recorrerão 

a outras fontes de informação associadas que tenham disponíveis para elaborarem os 

seus julgamentos relativamente ao nível de ameaça. Essa associação poderá ter por base 

outro tipo de tecnologia aplicada ao mesmo contexto em que se postula ser empregue a 

nanotecnologia-alvo, sendo que esta associação poderá ser auto-gerada no momento da 

avaliação do risco, e também poderá ocorrer, se o nível de activação semântica da 

tecnologia aplicada estiver mais elevado, por manipulação baseada na hipótese de 

acessibilidade selectiva através de primação semântica. 

 

Em suma, as investigações exploradas são concordantes com a ideia de que a 

compreensão intuitiva do risco constitui um conceito multidimensional e não pode ser 

simplesmente reduzido ao produto de probabilidades e consequências. É necessário ter 

também em conta que as percepções de risco apresentam grande variabilidade de entre 

os grupos sociais e culturais. No entanto, um aspecto que parece ser comum ao longo de 

diversos países nos quais os estudos em percepção de risco têm sido conduzidos é que a 

maioria das pessoas percepciona o risco como um fenómeno multidimensional no qual 

integra as suas crenças relativamente à natureza do risco, a sua causa, os benefícios 

associados e as circunstâncias nas quais o risco é justificável, em conjunto num sistema 

de crenças consistente (Renn, 1992). De facto, o público em geral não avalia 

habitualmente os riscos através da multiplicação da probabilidade (de ocorrência do 

risco) pela sua valência (o tamanho e severidade do seu efeito). As pessoas muitas vezes 

não têm informação, habilidade e oportunidade suficientes para esses cálculos. Em vez 



Inferindo o Risco do Desconhecido       26 

 

disso, elas aplicam heurísticas, que requerem menos esforço e capacidade cognitiva. A 

linha de investigação começou por identificar listas de características/atributos 

contemplados na percepção de risco global (i.e. independente da natureza ou contexto 

que se está a avaliar). Esta lista de atributos de risco não dizem respeito necessariamente 

ao risco em causa, mas têm uma influencia moderadora na avaliação das pessoas acerca 

da probabilidade, frequência ou previsão de ocorrência de catástrofes naturais e 

tecnológicas. Em alguns casos, estes atributos mostraram-se significativamente 

melhores preditores da percepção/reacção do público a determinada actividade ou 

tecnologia (conhecida ou desconhecida) do que dados de mortalidade e outros dados 

concretos sobre o real nível de ameaça dessas actividades (Fischhoff, Slovic & 

Lichtenstein, 1979; Slovic, Fischoff & Lichetenstein, 1975). Mas como se processa o 

julgamento na avaliação de um risco, no caso em que existe desconhecimento sobre 

uma nova tecnologia? A nanotecnologia apareceu assim como um bom exemplo prático 

para servir de aplicação neste tipo de estudo. 

 

3. O Risco das Nanotecnologias – Evidências Empíricas 

 

Tal como já foi referido, recentemente Siegrist et al. (2007) e Palma-Oliveira et 

al. (in press) procuraram estudar precisamente as variações na percepção de risco para 

diferentes aplicações da nanotecnologia, adaptando o paradigma psicométrico 

(Fischhoff et al., 1978; Slovic, 1987; Slovic, et al., 1984) para esse propósito. Para tal, 

em ambos os estudos foram utilizadas características qualitativas do risco identificadas 

pelo paradigma psicométrico para formar uma medida de percepção de risco para 

diferentes campos de aplicação da nanotecnologia.  

De seguida procurar-se-á descrever em maior detalhe estes estudos no âmbito da 

explicitação do problema e hipóteses para o presente projecto. 

 

3.1. Principais factores de risco nas nanotecnologias 

 

Nos estudos de Siegrist et al. (2007) e de Palma-Oliveira et al. (in press) foram 

apresentados questionários construídos com base no paradigma psicométrico onde se 

adaptaram os atributos de risco face às nanotecnologias. Concretamente os autores 

avaliaram a Probabilidade de danos à saúde, Preocupação com os riscos, 

Voluntariedade da exposição ao risco, Conhecimento do risco a que está exposto, 
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Força dos efeitos adversos para a saúde, Controlo sobre o risco, Confiança nas 

instituições governamentais responsáveis por proteger a saúde publica relativamente á 

tecnologia, Justificação ética para o desenvolvimento da aplicação alvo. Contudo, 

existem diferenças entre os dois estudos que importa apontar. No estudo de Siegrist et 

al. (2007), para além da percepção de risco face às diferentes aplicações, foi também 

avaliada a atitude face à tecnologia no geral. Os autores forneceram também informação 

acerca das nanotecnologias: (1) informação geral (comum a todos os exemplos de 

aplicação) acerca de possíveis ameaças, antes dos participantes iniciaram a sua 

avaliação de risco; e (2) informação específica (para cada um dos 23 exemplos de 7 

aplicações) sobre os possíveis benefícios. No estudo de Palma-Oliveira et al. (in press), 

nenhuma das condições anteriores foi utilizada, mas em contrapartida foram avaliados, 

para além de exemplos de aplicação, 5 campos de aplicação mais gerais (Vestuário, 

Alimentação, Militar, Medicina e Telecomunicações) que de certa forma correspondiam 

a sobre-categorias dos 23 exemplos de aplicação utilizados por Siegrist et al. (2007). 

Para além disso, foi também avaliada directamente a percepção de risco geral face à 

nanotecnologia, em alternativa à utilização de uma medida agregada de todas as 

aplicações como indicador dessa avaliação de risco geral. O facto de neste último não se 

ter dado qualquer tipo de informação sobre ameaças e benefícios permite-nos avaliar de 

uma forma neutra a percepção de risco para as diferentes aplicações. De uma forma 

geral, ambos os estudos demonstraram que existe variabilidade na avaliação do risco 

(maioritariamente moderada) consoante o campo específico de aplicação. Mais 

detalhadamente, observa-se desde logo, e tal como era esperado, que o desconhecimento 

relativo à nanotecnologia e às suas diferentes aplicações é a característica e 

consequentemente o factor comummente partilhado. No que concerne às diferenças 

entre aplicações, o estudo de Palma-Oliveira et al. (in press) revela, para além de uma 

variabilidade na percepção de risco para as diversas aplicações, uma diferenciação 

acentuada para a aplicação Militar e Alimentação comparadas com os restantes 3 

campos de aplicação. Estes dois campos de aplicação apresentam uma maior percepção 

de risco, observando-se valores mais elevados no factor Ameaça e no factor 

Desconhecimento, Falta de confiança e não ético (ver Figura 1). 
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Figura 1: Representação das aplicações em função das dimensões Dread e Desconhecimento/Falta de 

Confiança/Não Ético (Palma-Oliveira et al., in press). 

 

Apesar da descrição das características inerentes às diferentes avaliações de risco 

obtidas para os diferentes campos de aplicação, importa compreender quais os factores 

que têm um maior impacto nestas avaliações e, mais interessante ainda, quais os 

processos cognitivos envolvidos e que medeiam estas avaliações. Siegrist et al. (2007) 

estudaram os possíveis factores que influenciavam as diferenças individuais na 

percepção de risco dos participantes leigos. Através da Análise de Regressão Múltipla 

concluíram que os principais factores foram a confiança social (trust) nas instituições 

responsáveis, os benefícios percebidos e as atitudes gerais face à tecnologia. Por outro 

lado, Palma-Oliveira et al. (in press) sugerem que, na ausência de informação, as 

pessoas julgaram as nanotecnologias de uma forma consistente, de acordo com regras 

intuitivas de julgamento. Para além dos factores habitualmente apontados como 

diferenciadores no âmbito do paradigma psicométrico (ameaça e desconhecimento), os 

autores defendem que as atitudes relativas à tecnologia no geral (Siegrist et al., 2007) e, 

mais especificamente, face a esta no contexto dos campos de aplicação (Palma et al., in 

press) constituem uma possível variável moderadora importante das atitudes e 
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avaliações de risco da nanotecnologia aplicada, enquanto aplicação aparentemente 

desconhecida. 

 

 3.2. O papel do contexto de aplicação e do índice de risco na percepção da 

nanotecnologia – Estudo empírico 

 

Os estudos que serão propostos de seguida procuram detalhar e estudar esta 

hipótese de um julgamento baseado no campo de aplicação-alvo, enquadrando-a nos 

processos cognitivos subjacentes à avaliação do risco de uma nova tecnologia, 

nomeadamente avançando uma explicação baseada no fenómeno de primação semântica 

que está na base do efeito de ancoragem. Partindo do pressuposto de que tal como 

parece não existir uma correspondência exacta entre percepção de risco face à 

tecnologia em geral e percepção de risco face a diferentes campos de aplicação desta, 

prevê-se que este segundo tipo de avaliações (risco percebido face à tecnologia aplicada 

a contextos específicos) constituirá um factor importante nos índices de percepção de 

risco face ao risco desconhecido, i.e., face à nanotecnologia aplicada ao mesmo 

contexto, i.e., face à nanotecnologia aplicada. Desta forma, se a hipótese se confirmar 

parece não fazer sentido continuar a focar os estudos e intervenções nas atitudes gerais e 

na comunicação de risco acerca das tecnologias em geral, uma vez que a implementação 

e desenvolvimento de qualquer tipo de tecnologia ocorrerá sempre através da sua 

especificação em campos de aplicação. Assim, argumenta-se que perante o 

desconhecimento face à nanotecnologia e às suas diferentes aplicações, as pessoas 

continuam a inferir risco percebido acerca destas. Estas, aparentemente desprovidas de 

expectativa, basear-se-ão mais nas atitudes relativas à tecnologia no contexto de cada 

aplicação do que numa atitude acerca da tecnologia em geral e mesmo da 

nanotecnologia em geral, ou face a um contexto não associado, contrariamente ao 

sugerido por Siegrist et al. (2007). 

 

No primeiro estudo, procurar-se-á identificar diferenças na percepção de risco 

face à nanotecnologia aplicada, em função de avaliações de risco prévias face à 

tecnologia no mesmo campo de aplicação associado comparativamente quando os 

campos de aplicação diferem entre si. Por outro lado, não são esperadas diferenças na 

percepção de risco de uma nanotecnologia aplicada (Alimentação) quando os 

participantes avaliam anteriormente tanto a tecnologia como a nanotecnologia de forma 
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geral. Desta forma, a manipulação principal consiste no campo de aplicação, isto é, se 

está associado ou não associado ao objecto de avaliação-âncora, bem como o facto do 

objecto de avaliação-âncora ser uma avaliação geral da tecnologia ou da nanotecnologia 

ou ser uma aplicação tecnológica. Com base numa abordagem baseada na explicação do 

efeito de ancoragem, poderemos esperar que haja um efeito de primação semântica 

quando âncora e objecto-absoluto pertencem à mesma dimensão (Mussweiler & Strack, 

1999), i.e., face ao campo de aplicação em causa, quando as pessoas avaliam o risco 

desconhecido nesse mesmo campo de aplicação. Quando as aplicações diferem entre si, 

poderemos esperar um possível efeito de privação numérica ainda que não seja 

significativo, mas não ocorrerá ancoragem, ou seja, o risco percebido da nova 

tecnologia desconhecida apresentará valores significativamente mais moderados e não 

correlacionados com a percepção de risco da tecnologia aplicada inicial. Espera-se que 

estes valores mais moderados de percepção de risco se aproximem dos valores 

evidenciados pelos participantes designados para as condições em que avaliam quer a 

tecnologia como a nanotecnologia em geral, tal como foi demonstrado por Palma et al. 

(in press) e também numa condição controlo em que o objecto-âncora é irrelevante para 

a tarefa seguinte e não tem a ver com percepção de risco. Este padrão de resultados 

esperados poderá ter implicações quer ao nível de aspectos relacionados com a 

comunicação de risco, bem como, providenciará um enfoque fundamental e 

preponderante ao contexto de aplicação para as diversas percepções de risco da vida 

quotidiana.  

Num segundo estudo, procurar-se-á replicar em parte a primeira experiência e 

simultaneamente acrescentar uma nova manipulação factorial relacionada com o índice 

de risco de cada contexto de aplicação de forma a identificar possíveis efeitos de 

interacção na moderação da percepção do risco desconhecido. Para tal, os participantes 

avaliarão não só o risco percebido face ao campo de aplicação associado e não 

associado, mas também o farão para riscos tecnológicos que são à partida avaliados 

normativamente como elevados e baixos. Considerando que não haverão efeitos 

principais entre as respostas face à tecnologia/nanotecnologia gerais e a percepção de 

risco da nanotecnologia aplicada, excluir-se-á, para esta experiência essas condições, 

sendo que apenas serão incluídas as condições nas quais as pessoas avaliam a tecnologia 

aplicada para um campo de determinado risco (elevado – alimentação; ou baixo – 

tecnologia de armazenamento de dados) e de seguida avaliam a percepção face à 

nanotecnologia aplicada a um campo associado ou não associado para ambos os índices 
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de risco. Desta forma será possível testar ocorrência de efeitos de interacção entre a 

associação entre aplicações quer para riscos à partida elevados, bem como para riscos 

considerados baixos. Sob um ponto de vista da hipótese de primação semântica, 

poderemos prever que a avaliação de riscos conhecidos elevados influenciará 

positivamente um aumento na percepção de risco para o alvo desconhecido do mesmo 

campo de aplicação e também para um alvo desconhecido de um campo de aplicação 

não associado (embora este ultimo aumento seja consideravelmente menor), 

comparativamente com uma condição controlo em que se avalia um alvo irrelevante 

sem índice de risco. No entanto, quando o objecto-âncora possui um índice de risco 

reduzido (armazenamento de dados), parece não haver explicação possível que permita 

supor que o índice de risco avaliado para o alvo desconhecido, quer para uma aplicação 

associada (armazenamento de dados), quer para uma aplicação não associada 

(vestuário), diminua comparativamente com a condição de controlo. À partida, a 

hipótese de primação semântica parece não ser suficiente para esperar que o risco 

desconhecido seja alvo de uma subestimação avaliativa. À partida, todo o 

desconhecimento e mesmo novidade face à nova tecnologia, à partida poderá servir de 

barreira a uma diminuição do índice de risco, quando comparado com a condição 

controlo, não podendo de todo ser estabelecido um equivalente negativo do efeito que 

irá ocorrer para um risco elevado. Contudo, espera-se verificar pelo menos uma 

diminuição do valor numérico, ainda que este não seja significativa. Prevê-se ocorrência 

de um efeito de interacção entre associação das aplicações e nível de risco manipulado, 

no sentido de um aumento marcado na percepção de risco desconhecido quando a 

aplicação está associada e quando o seu risco é elevado, mas não ocorrerão diferenças 

quando a aplicação não é associada e o risco é baixo, nem nas condições intercalares.  

Caso os resultados aparentem este padrão, será possível postular que existirá um 

forte efeito do risco percebido do objecto-ancora quando este é elevado e um forte efeito 

do campo de associação, quando este está associado, que apoiam a hipótese da primação 

semântica para julgamentos âncora e absolutos pertencentes à mesma dimensão. Estes 

efeitos, quando negativos, sobrepor-se-ão à primação semântica, evidenciando 

resultados mais moderados e não significativos. Weinstein & Klein (1995) postulam, no 

entanto, que por vezes, independentemente do real nível de ameaça de determinada 

aplicação, as pessoas podem mostrar uma tendência a subestimar a sua magnitude e 

nível de exposição. Mas, acontece que caso de um alvo desconhecido, as pessoas 

aparentemente não poderiam manifestar um enviesamento optimista por estarem a 
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assimilar a sua aplicação com uma aplicação conhecida e subestimada ou avaliada como 

bastante inofensiva, dado o forte efeito que o desconhecimento e a incerteza provocam 

nas inferências subjectivas. 

Nesta segunda experiência, acrescentar-se-á ainda uma instrução que focalizará a 

atenção dos participantes para a existência do efeito de ancoragem e a sua capacidade de 

enviesar os julgamentos subjectivos à semelhança do que foi feito nos estudos de 

Wilson et al. (1996). Desta forma, espera-se conseguir verificar a robustez do efeito de 

ancoragem postulado na primeira experiência, sendo que hipotetiza-se que a avaliação 

do risco desconhecido em ambas as condições não apresentará diferenças na percepção 

de risco, evidenciando a eventual ocorrência de um robusto efeito de ancoragem que 

mesmo quando advertido a nível explicito, continua a manifestar-se nas percepções dos 

participantes. Desta forma, se efeitos de influência da informação prévia continuarem a 

moderar o julgamento posterior dentro da mesma dimensão avaliativa, poderemos 

antecipar a ocorrência deste efeito de ancoragem a um nível mais sistemático no 

processamento inferencial não podendo ser deliberadamente evitado. De uma forma 

geral, este trabalho será mais uma evidência que a concepção do risco percebido 

dependerá do conhecimento anterior ou da natureza da informação que foi activada 

previamente, bem como de um processamento a um nível mais sistemático (Visschers, 

2007) 

Face aos efeitos de ancoragem e ajustamento, ambos os estudos poderão 

contribuir enquanto mais uma aplicação da heurística à percepção de risco e ao 

processamento inferencial na ausência de informação/expectativa prévia, assim como 

aos constrangimentos da realidade quotidiana. Desta forma, será possível prever, 

perante a eminência de determinada catástrofe tecnológica em determinado contexto de 

aplicação, a evolução da percepção de risco da população face a qualquer intervenção 

nesse mesmo campo e consequentemente a rejeição ou aceitação de tal intervenção. 

Potenciais intervenções ao nível da comunicação de riscos à população poderão vir a ser 

concebidas tendo por base não só os reais riscos, mas a antecipação da natureza dos 

julgamentos que as pessoas incorrerão ao percepcionar determinado tipo de informação. 
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Experiência 1 

 

Nesta experiência pretende-se verificar a influência da associação do contexto de 

aplicação nos índices de risco percebido para um alvo desconhecido (nanotecnologia). 

A medida de percepção de risco para todas as condições terá por base os pressupostos 

do paradigma psicométrico do risco face às nanotecnologias, postulados por Siegrist et 

al. (2007). Caso se verifique um aumento significativo da percepção de risco na 

avaliação da nanotecnologia aplicada quando na condição-âncora o sujeito avaliou a 

mesma aplicação para a tecnologia, quando comparado com as condições de controlo e 

de avaliação a um nível geral mais geral (tanto da tecnologia como da nanotecnologia), 

poderemos sugerir a existência de um possível efeito de ancoragem face ao contexto de 

aplicação na percepção de um risco desconhecido, apoiando assim uma hipótese de 

primação semântica do contexto na percepção de risco. 

 Quando as aplicações diferem entre si, espera-se que o risco percebido da nova 

tecnologia desconhecida apresente valores significativamente mais moderados e não 

relacionados com a percepção de risco da tecnologia aplicada inicial, i.e., espera-se 

obter os mesmos valores das condições de controlo, ainda que numericamente o valor 

de risco percebido da nanotecnologia não associada possa aumentar apoiando efeitos de 

primação numérica, não se prevê um aumento significativo na percepção de risco face 

às condições de controlo. Espera-se que estes valores mais moderados de percepção de 

risco se aproximem dos valores evidenciados pelos participantes designados para as 

condições em que avaliam quer a tecnologia como a nanotecnologia em geral tal como 

foi demonstrado por Palma et al. (in press), e ainda numa condição controlo adicional 

em que os participantes avaliam um alvo irrelevante no momento de ancoragem. 

 

Método 

 Participantes 

Nesta experiência participarão 200 sujeitos (25 para cada condição), de ambos 

os sexos e com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos. Os participantes serão 

estudantes universitários da Universidade de Lisboa. 

 

 Plano Experimental 

 O plano experimental utilizado consistirá num plano factorial inter-participantes, 

4 niveis de avaliação de risco exigida/objecto-âncora (Tecnologia geral vs 
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Nanotecnologia geral vs Tecnologia especifica num contexto – Alimentação vs 

Condição controlo – alvo neutro irrelevante) X 2 associação entre contexto de aplicação 

de risco conhecido e de aplicação de risco desconhecido (associado, i.e. contexto-alvo: 

nanotecnologia aplicada à alimentação vs não associado, i.e., contexto-controlo: 

nanotecnologia aplicada à protecção solar). Deste plano experimental derivam 8 

condições, sendo que as condições de avaliação da tecnologia e nanotecnologia em 

geral também servirão de controlo para a manipulação da associação entre campos de 

aplicação de ambas as tecnologias (conhecida vs desconhecida), tal como a condição 

controlo em que se avalia um alvo irrelevante. A variável dependente consistirá nos 

valores de risco percebido observados na condição absoluta em que os participantes 

avaliam o risco desconhecido (nanotecnologia aplicada à alimentação e aplicada à 

protecção solar). Estes valores serão obtidos através de uma medida aglomerada das 

respostas dos participantes aos diferentes itens da escala e serão calculados em função 

da análise dos factores contemplados pelo paradigma psicométrico de risco, com 

particular atenção ao factor ameaça (dread). 

 

 Material 

Os questionários aplicados foram construídos com base nos dos estudos de 

percepção de risco, e são constituídos por uma escala de percepção de risco adaptada do 

paradigma psicométrico (Fishhoff et al, 1978) ao risco das nanotecnologias (Siegrist et 

al., 2007). Siegrist e colaboradores adicionaram duas características qualitativas 

relativas à confiança nas instituições responsáveis pela segurança e bem-estar públicos, 

e justificação ética do risco. Nesta perspectiva de falta de conhecimento acerca do alvo, 

estas duas dimensões mostraram-se pertinentes na avaliação subjectiva do risco para as 

nanotecnologias (Palma-Oliveira et al. in press) e, como tal, também serão consideradas 

nos questionários desta experiência. Para além de uma escala de avaliação para a 

tecnologia em geral (Siegrist et al., 2007), serão ainda considerados os itens 

introduzidos por Palma-Oliveira et al. (in press) respeitantes à aplicação geral das 

nanotecnologias que pretendem ser medida atitudinal do constructo de percepção de 

risco em geral. Assim pretende-se que os sujeitos classifiquem a tecnologia em geral, a 

nanotecnologia em geral, a nanotecnologia aplicada ao contexto-alvo (alimentação) e 

um alvo neutro irrelevante, seguidas da avaliação de risco de uma aplicação específica 

(alimentação ou protecção solar), numa escala de 5 pontos para cada um dos 8 atributos 

de risco percebido: Probabilidade de danos à saúde (1=Muito improvável; 5=Muito 
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provável), Preocupação com os riscos (1=Nada preocupado; 5=Muito preocupado), 

Voluntariedade da exposição ao risco (1=Voluntário; 5=Involuntário), Conhecimento 

do risco a que está exposto (1=Total conhecimento; 5=Total desconhecimento), Força 

dos efeitos adversos para a saúde (1=Inexistentes; 5=Muito fortes), Controlo sobre o 

risco (1=controlável; 5=Incontrolável), Confiança nas instituições governamentais 

responsáveis por proteger a saúde publica relativamente á tecnologia (1=Nenhuma 

confiança; 5=Total confiança), Justificação ética para o desenvolvimento da aplicação 

alvo (1=Absolutamente justificável; 5=Nada justificável). Cada questionário será então 

constituído por duas escalas de percepção de risco, que contemplará as duas 

manipulações pretendidas (condição-âncora + condição-absoluta). Cada escala de 

percepção de risco estará dividida por uma tarefa distractora de preenchimento de 

palavras cruzadas. 

 Relativamente aos contextos de aplicação seleccionados, tanto a alimentação 

como protecção solar são duas aplicações retiradas das representações bidimensionais 

de percepção de risco das nanotecnologias identificadas nos estudos de Seigrist et al. 

(2007) e Palma-Oliveira et al (in press), como das que apresentavam maiores índices de 

percepção de risco, nomeadamente ao nível do factor ameaça (dread)
1
. Tanto a 

aplicação alimentar como a de protecção solar, apresentam índices de risco percebido 

relativamente elevados e suficientemente semelhantes na dimensão de ameaça para a 

nanotecnologia em ambos os estudos mencionados. Desta forma, parecem estar reunidas 

as condições que permitem comparar os resultados para ambas as condições desta 

experiência. 

 Será disponibilizada informação neutra irrelevante antes de cada escala de 

percepção de risco, para a tecnologia em geral, nanotecnologia em geral, tecnologia 

aplicada à alimentação, nanotecnologia aplicada à alimentação e nanotecnologia 

aplicada à protecção solar (Anexo I). 

  

Procedimento 

A recolha de dados para cada uma das condições pressupõe a aplicação de um 

questionário com duas escalas de percepção de risco que serão preenchidas em dois 

                                                 
1
 A alimentação e protecção solar são aplicações que apresentam níveis de risco percebido inferiores aos 

dos campos de aplicação militar e concepção de armamento. Porém, dada a atitude negativa 

eventualmente associada a estes, a sua avaliação extremista poderá vir a comprometer o conceito de risco 

percebido, tal como se pretende observar neste estudo. Por esse motivo, estes campos não foram 

considerados. 
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momentos distintos intercalados por uma tarefa distractora de preenchimento de 

palavras cruzadas. Num primeiro momento, os sujeitos preencherão a escala de 

percepção de risco da condição do objecto-âncora (Tecnologia geral/Nanotecnologia 

geral/Tecnologia específica para a alimentação/Alvo neutro irrelevante). O segundo 

momento pressupoe o preenchimento da escala de percepção de risco para um dos dois 

contextos aplicados à nanotecnologia (contexto-absoluto: alimentação vs contexto-

controlo: protecção solar). Antes do preenchimento de cada escala, os participantes 

lerão a informação introdutória em relação ao objecto que irão posteriormente avaliar. 

A aplicação dos questionários será feita online através de um website, cujo 

endereço será enviado por e-mail aos participantes e também através de metodologias 

de papel e lápis. 

 

Resultados e Discussão 

 Será realizada uma análise factorial a dois factores com o intuito de obter uma 

representação bidimensional, permitindo que os resultados possam ser comparados com 

os estudos de Seigrist et al (2007) e Palma-Oliveira et al (in press). Desta forma, espera-

se uma replicação, sendo que a variância será explicada com base em dois factores 

principais: ameaça (dread) e desconhecimento.  

 Será conduzida uma ANOVA a dois factores, 4 (natureza do objecto-âncora: 

tecnologia em geral vs nanotecnologia em geral vs nanotecnologia especifica para a 

alimentação vs alvo irrelevante de controlo) X 2 (contexto de avaliação do risco 

desconhecido: associado ao contexto-âncora, i.e., aplicado à alimentação vs não 

associado ao objecto-âncora, i.e., aplicado à protecção solar), inter-participantes. No 

entanto, não se esperam encontrar efeitos significativos entre as condições de controlo e 

as condições em que a natureza do objecto-âncora pressupoe um nivel geral de 

abstracção (tecnologia geral e nanotecnologia geral). 

 Espera-se a ocorrência de um efeito principal da primeira variavel quando esta é 

relativa à tecnologia aplicada, sendo que não se observará qualquer efeito quanto à 

segunda variável (dois campos de aplicação específicos). Assim, a avaliação de risco 

para a nanotecnologia aplicada, uma vez desconhecida, apresentará valores médios 

moderados em todas as condições, excepto quando num momento posterior, os 

participantes avaliaram a tecnologia dentro do mesmo contexto. Desta forma, podemos 

pressupor a existência de um efeito de primação semântica na percepção de um risco 

desconhecido, ao nível do contexto de aplicação, mas não ao nível geral nem 
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irrelevante. Ainda assim, considerando que o efeito de ancoragem pode ser explicado 

também através de um efeito de primação numérica, antecipa-se que os valores de risco 

percebido quando os contextos de aplicação diferem, tenderão a aumentar ainda que 

moderadamente (e provavelmente de forma não significativa) comparativamente à 

condição de controlo e às condições de avaliação de risco mais abstractas (tecnologia 

geral e nanotecnologia geral). Assim, caso os resultados evidenciem este padrão, 

veremos que será o impacto da dimensão avaliativa que será responsável por moderar o 

efeito de primação semântica que está na base da ancoragem previamente observada. 

Isto é, ainda que os participantes avaliem na mesma escala numérica, a ancoragem só 

existirá em casos onde a dimensão avaliativa (contexto de aplicação) é mantida 

constante, tal como foi mostrado por Mussweiler (1997). 

 

 

Experiência 2 

 

Esta experiência tem como objectivo verificar se existe um papel moderador da 

valência de risco percebido do objecto-âncora conhecido (tecnologia) na avaliação 

subjectiva do risco desconhecido (nanotecnologia) para a mesma aplicação ou para uma 

aplicação não associada. Parte-se do pressuposto que os resultados da experiência 1 

confirmam as hipóteses e que foi possível observar um aumento nos valores de 

percepção de risco, para campos de aplicação associados, mas não para avaliações 

gerais, nem para campos de aplicação não associados (ainda que se espere que estes 

últimos estejam sujeitos a um aumento numérico, ainda que não significativo). Como 

tal, não serão incluídas nesta experiência as condições de avaliação geral da tecnologia e 

nanotecnologia, sendo que apenas se manterá a condição controlo e que os participantes 

avaliam um alvo irrelevante. Assim, procura-se ainda testar possíveis efeitos de 

interacção entre a associação de campos de aplicação e características quantificáveis do 

risco percebido, nomeadamente o facto de ser um risco elevado ou baixo. No sentido de 

melhor entender a robustez do efeito de ancoragem postulado como explicação dos 

resultados da primeira experiência, pretende-se também, nesta segunda experiência 

acrescentar uma condição com instruções que focalizem a atenção dos participantes 

para o facto de poder haver um enviesamento nos seus julgamentos, de forma a 

controlar a influência da primeira avaliação de risco na segunda avaliação do risco 

desconhecido. Assim, através da manipulação do processo atencional dos participantes, 
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observar-se-á a ocorrência de diferenças nas segundas avaliações e espera-se que o 

índice de risco percebido apresente resultados mais neutros quando o risco é 

desconhecido, independentemente do objecto-âncora inicial. 

 

 

Método 

 Participantes 

Nesta experiência participarão 300 sujeitos (25 por condição), de ambos os 

sexos e com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos. Os participantes serão 

estudantes universitários da Universidade de Lisboa. 

 

Plano Experimental 

 Será utilizado um plano factorial inter-participantes 2 instrução de ancoragem 

(com instrução de ancoragem vs sem instrução de ancoragem) X 3 índice de risco do 

objecto-âncora (Risco elevado: Alimentação vs Risco reduzido: Armazenamento de 

dados vs ausência de risco – condição controlo alvo irrelevante) X 2 associação entre 

contextos de aplicação de risco conhecido e de aplicação de risco desconhecido 

(associado, i.e. contexto-alvo: nanotecnologia aplicada à alimentação/armazenamento 

de dados vs não associado, i.e., contexto-controlo: nanotecnologia aplicada à protecção 

solar/vestuário). A variável dependente consistirá nos valores de risco percebido 

observados na condição absoluta em que os participantes avaliam o risco desconhecido. 

Estes valores serão obtidos através de uma medida aglomerada das respostas dos 

participantes aos diferentes itens da escala e serão calculados em função da análise dos 

factores contemplados pelo paradigma psicométrico de risco, com particular atenção ao 

factor ameaça (dread). 

 

Material 

 Para esta experiência serão utilizados os mesmos questionários construídos para 

a experiência 1, incluído as instruções, informação neutra disponibilizada e escalas de 

percepção de risco. Será acrescentada para as condições respectivas (condições de risco 

baixo), informação neutra irrelevante respeitante à tecnologia/nanotecnologia aplicadas 

ao armazenamento de dados e tecnologia/nanotecnologia aplicadas ao vestuário (Anexo 

I). Tal como foi feito na experiência 1, os contextos de aplicação seleccionados para 

representar a dimensão de risco reduzido foram retirados das representações 
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bidimensionais de percepção de risco das nanotecnologias identificadas nos estudos de 

Siegrist et al. (2007) e de Palma-Oliveira et al. (in press), e eram aqueles que 

apresentavam índices de percepção de risco mais baixos, para o factor ameaça (dread). 

Tanto a aplicação de armazenamento de dados como a de vestuário, apresentam índices 

de ameaça percebida relativamente semelhantes em ambos os estudos, sendo que a 

aplicação de armazenamento de dados constituirá o contexto-alvo e a aplicação de 

vestuário será o contexto-controlo para a presente experiência. No entanto, uma vez que 

não é possível determinar se os índices identificados nos estudos anteriores são 

verdadeiros índices de risco para aquelas aplicações (uma vez que os participantes 

avaliavam quer geral e especifico tanto para tecnologia como para nanotecnologia num 

único questionário), será realizado adicionalmente um pré-teste onde cerca de 25 

sujeitos classificarão cada uma das aplicações da tecnologia numa escala de ameaça 

percebida constituída apenas por um item geral. Vamos, neste sentido, assumir que as 

avaliações com maior nível de ameaça consistem nas aplicações alimentar e de 

protecção solar (de forma relativamente equivalente) e as de menor nível de ameaça 

consistem nas aplicações de armazenamento de dados e vestuário, também de forma 

equivalente. 

Foi ainda elaborado um pequeno texto de forma bastante simplificado que 

constitui a instrução de sensibilização para a heurística da ancoragem e para a influência 

que as avaliações posteriores da tecnologia podem ter nas avaliações desconhecidas, 

procurando assim advertir os participantes para procurarem não se deixar influenciar no 

segundo momento da experiência. Esta informação será incluída no inicio e após a 

tarefa distractora em metade dos questionários da experiência 2. 

 

Procedimento 

O procedimento desta experiência será idêntico ao procedimento utilizado na 

experiência 1. 

 

Resultados e Discussão 

 

 Tal como no estudo anterior, será realizada uma análise factorial a dois factores 

com o intuito de obter uma representação bidimensional, permitindo a comparação dos 

dados com as investigações mencionadas, esperando-se novamente uma replicação, 

sendo que a variância será explicada com base nos factores principais: ameaça (dread) e 

desconhecimento. 
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 Será conduzida uma ANOVA a três factores, 2 presença de instrução de 

ancoragem (com instrução vs sem instrução) X 3 quantificação do risco do objecto-

âncora (risco elevado – alimentação vs risco baixo – armazenamento de dados vs 

ausência de risco – alvo irrelevante) X 2 associação entre contextos de aplicação 

(contexto de avaliação do risco desconhecido: associado ao contexto-âncora, i.e., 

aplicado à alimentação/armazenamento de dados vs não associado ao objecto-âncora, 

i.e., aplicado à protecção solar/vestuário), inter-participantes. Através desta análise 

pretende-se verificar a inexistência de diferenças nas médias para o primeiro factor 

(instrução de ancoragem), sendo que, não só se procurará observar efeitos principais 

tanto da quantificação do risco-âncora, como o contexto de aplicação avaliado para a 

nanotecnologia na condição absoluta, como também se observarão, efeitos de interacção 

entre ambos os factores. 

 Desta forma, antecipa-se, tal como na experiência 1, que os valores face ao risco 

desconhecido aplicado a determinado contexto, aumentarão quando o objecto-âncora 

(risco conhecido) é aplicado no mesmo contexto. No entanto, dada a aparente 

indiferença esperada quando determinado risco tecnológico é baixo, idealiza-se que não 

haverá decréscimo do índice de percepção do risco desconhecido, ainda que seja 

avaliado para o mesmo contexto, comparativamente com a condição de controlo e com 

a condição em que os contextos não são associados, eliminando assim a possibilidade 

de emergência de um efeito de ancoragem e falência na ocorrência de qualquer tipo de 

primação numérica ou semântica. 
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Discussão Geral 

 

Este trabalho tem como objectivo testar a moderação e consequente interacção de 

duas variáveis principais na percepção de risco face a um alvo aparentemente 

desconhecido, nomeadamente, o impacto da associação entre os riscos percebidos face a 

contextos de aplicação de uma tecnologia conhecida, bem como o impacto e 

consequente interacção da valência desses mesmos índices de risco (elevados vs 

baixos), na avaliação subjectiva numa dimensão de risco percebido para diferentes 

aplicações da nanotecnologia. Quanto aos resultados, espera-se a ocorrência de um 

efeito de ancoragem no risco conhecido para a avaliação de um risco desconhecido 

aplicado a determinado contexto, quando ambos partilham o contexto, e quando o risco 

conhecido avaliado pressupõe um índice elevado. As avaliações absolutas, quando o 

objecto-âncora pressupõe uma avaliação global, não produzirão efeitos de aumento ou 

diminuição do risco, comparativamente com a condição controlo, pelo que, apesar da 

escala de resposta ser idêntica, a avaliação a um nível geral (da tecnologia ou da 

nanotecnologia) exige um nível de abstracção tal, que pode estar a envolver um tipo de 

processo e dispêndio de atenção não correspondente àquele que é activado aquando de 

uma avaliação de risco mais especifica. A explicação para a influência do campo de 

aplicação, baseia-se na primação semântica devida a um efeito de acessibilidade do 

conhecimento que ocorre no momento da avaliação do objecto-âncora, na medida a 

atitude face ao risco daquele contexto de aplicação aumentará os seus níveis de 

activação em memória e será posteriormente assimilada no sentido de contemplar uma 

resposta avaliativa para um alvo desconhecido num momento seguinte, uma vez que 

este ultimo alvo é à partida desprovido de qualquer expectativa prévia. 

Contudo, segundo Mussweiler & Strack (2000), a primação semântica ou numérica 

que está na base do efeito de ancoragem, só tem validade, se ambos os julgamentos 

(comparativo e absoluto), fizerem parte da mesma dimensão. De facto, pensa-se que os 

resultados da primeira experiência apoiem esta perspectiva, na medida em que as 

avaliações para campos não associados, não produzirão qualquer aumento no risco 

percebido, comparativamente com as condições de controlo. 

 No entanto, este efeito de ancoragem baseado em primação semântica parece 

não ser suficiente para fazer as avaliações de risco desconhecido diminuírem 

(comparativamente com a condição controlo) quando o risco-âncora conhecido avaliado 

previamente é considerado baixo, mesmo para campos associados. Neste caso, pensa-se 
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que as pessoas dariam maior importância à informação negativa (i.e. postulada sob 

efeito de um risco elevado), ou esta ficaria automaticamente mais saliente em memória. 

Desta forma, poderá haver condições que permitem hipotetizar sobre a ocorrência de 

um “efeito de negatividade” que é postulado para a percepção de risco baseada na 

heurística do afecto (Slovic, Finuncane, Peters, MacGregor, 2002). Segundo esta 

heurística, a percepção de risco não respeita apenas a percepção sobre ameaças, mas a 

sua relação inversa com a percepção de benefícios. Assim, não só as pessoas tendem a 

avaliar os alvos de risco em termos dos sentimentos de ameaça que são evocados, como 

também estes estão negativamente correlacionados com os julgamentos face aos 

benefícios destes alvos. Ou seja, as pessoas tendem a inferir que o tabaco, bebidas 

alcoólicas, e aditivos alimentares são pouco benéficos e com riscos extremamente 

elevados, enquanto que vacinas, antibióticos e exames de raio-X são interpretados 

tendencialmente como altamente benéficos e de risco reduzido. Este efeito de 

negatividade, torna-se interessante na medida em que ocorre mesmo quando a natureza 

dos ganhos ou benefícios é distinta e qualitativamente diferente da natureza dos riscos 

(Slovic et al., 2002). Uma vez que parecemos assumir frequentemente o risco percebido 

como factor principal para uma atitude de oposição e contradição com a tecnologia ou 

nanotecnologia alvo, da mesma forma, parece então que também a percepção de 

benefícios deve ser objecto de avaliação, no sentido de compreender aquilo que sustém 

atitudes favoráveis, i.e., de aceitação em relação à nova forma de tecnologia que é 

objecto de estudo (Sjöberg, 2002). Desta forma, talvez se torne pertinente incorporar 

num paradigma semelhante ao utilizado no presente trabalho, uma medida de avaliação 

dos benefícios percebidos para cada aplicação conhecida e desconhecida. Postula-se 

neste sentido, que o efeito de ancoragem baseado em primação semântica sob um efeito 

de acessibilidade do conhecimento (Mussweiler, Englich & Strack, 2004), ocorrerá para 

condições em que os benefícios são elevados, justificando a falência do efeito de 

ancoragem nas condições da segunda experiência deste trabalho em que os riscos 

conhecidos avaliados são baixos. 

 Um outro aspecto importante face às limitações das experiências propostas neste 

trabalho concerne à própria robustez do paradigma psicométrico de risco enquanto 

medida factorial subjectiva de percepção de risco. De facto, diversos estudos que 

aplicam o paradigma psicométrico nas classificações dos vários riscos têm identificado 

dois factores que permitem enquadrar as características qualitativas que aparentemente 

suportam a percepção de risco, nomeadamente a ameaça (dread) e o desconhecimento 
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(Slovic, 1987; Slovic et al., 1984). O factor ameaça e o  factor desconhecimento (Slovic 

et al., 1984). Contudo, de acordo com Slovic (1987), um terceiro factor pode ser 

identificado, catalogado de número de pessoas expostas ao perigo, sendo que adicional 

e posteriormente diversos outros investigadores através da utilização do mesmo 

paradigma, identificaram outros factores: o risco tecnológico e a gravidade (Fischhoff et 

al., 1978); a magnitude de um potencial acidente e o grau de segurança (Vlek & Stallen, 

1981); interferência com a natureza, a diferenciação entre o risco geral e o risco pessoal, 

o risco de lesão devido à utilização dessa tecnologia, relação entre risco e beneficio 

percebido (Sjöberg, 2000). Ainda, Sjöberg (2004) chega mesmo a sugerir que mais 

importante para a percepção de risco do que a Ameaça e a novidade da tecnologia 

(desconhecimento) é a percepção de interferência com a natureza, que está relacionada 

com os valores éticos e morais, usualmente negligenciados na investigação em 

percepção de risco (Sjöberg & Winroth, 1986). Os autores sugerem que estes aspectos 

morais e a natureza artificial das tecnologias são importantes na avaliação destas. Isto 

significa que a percepção de risco em si tem sido avaliada das catástrofes/aplicações 

diversas para as atitudes subjectivas face ao risco. Tal pode ser uma limitação para a 

análise do risco percebido perante o desconhecimento e mesmo na compreensão da sua 

formação e variáveis moderadoras, sendo que ter-se-á sempre que ter em conta uma 

grande variabilidade qualitativa nas percepções individuais e consequentemente dos 

factores identificados em função do alvo de avaliação. Desta forma, torna-se importante 

do ponto de vista da ciência cognitiva aplicada à psicologia social, a concepção de uma 

medida cognitiva de avaliação de risco, talvez seguindo a linha de investigação em 

formação de atitudes, julgamento e tomada de decisão, sob pretexto de compreender os 

verdadeiros processos, pressupostos e constrangimentos que moderam esta dimensão 

avaliativa face ao risco enquanto abordagem de aproximação/evitamento (Visschers, 

2007). 

 Uma outra manipulação futura advinda da confirmação dos resultados deste 

trabalho, prende-se com a força associativa entre o objecto-ancora e a avaliação do alvo. 

Sob o ponto de vista de uma dimensão avaliativa em parte equivalente à do conceito de 

atitudes, poderíamos testar, se o efeito de ancoragem continua a ocorrer ao longo do 

tempo, hipotetizando-se que talvez se torne até mais forte. Isto porque os julgamentos 

avaliativos tendem a tornar-se mais fortes à medida que a informação percebida 

inicialmente falha em ser correctamente acedida em memória (Sanbonmatsu, Kardes & 

Sansone, 1991). Assim, tal como proposto por Palma et al. (in press), em função do 
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tempo, numa perspectiva mais longitudinal da formação de atitudes e percepção de 

risco, as pessoas poderão vir a julgar a nanotecnologia assimilando-a à tecnologia 

aplicada desde que avaliadas para os mesmos contextos, sendo que com o avançar do 

tempo, a avaliação tecnológica acabe por ser tornar uma interferência tal no novo 

julgamento da nanotecnologia, que se torna indissociável deste, e consequentemente, 

cada vez mais inquestionável. Os autores assumem assim, com base nas concepções de 

Fishbein & Ajzen (1975) que os primeiros tipos de informação possuem impacto 

privilegiado na codificação e recuperações futuras da nova informação avaliativa e 

acrescentam ainda que, mesmo que a informação original se torne inacessível à 

activação na memória por esquecimento, a sua avaliação permanece com um nível de 

activação mais elevado que lhe permitirá ser facilmente acedida no futuro e 

constantemente reforçada por essa mesma activação (Palma et al., in press). 

 Relativamente ao efeito de ancoragem, este trabalho poderá constituir um 

argumento complementar, na medida em que constitui um novo cenário de aplicação 

desta heurística de processamento, nomeadamente no que concerne aos pressupostos da 

ancoragem nos seus efeitos de compatibilidade (Chapman & Johnson, 2004; Strack & 

Mussweiler, 1997) aplicados ao julgamento na incerteza, perante o desconhecimento de 

um novo risco.  

Mais que isso, os efeitos de ancoragem têm sido exaustivamente estudados sob 

diversas abordagens cujo denominador comum é na maioria das vezes o paradigma 

original de Tversky & Kahneman (1974) constituído pela condição comparativa seguida 

de um julgamento absoluto. De facto, mesmo as poucas variações a este paradigma, 

contemplam sempre julgamentos onde é exigida uma estimativa numérica ou 

probabilística face a um valor absoluto real, cuja solução correcta existe efectivamente. 

Neste sentido, este trabalho pode contribuir sob uma outra perspectiva de julgamento na 

incerteza, que diz respeito a inferências atitudinais numa dimensão de bom/mau, onde 

não existe um valor absoluto correcto, mas uma estimativa dos danos. Em ultima 

instância, podemos mesmo pensar se não será nesta análise que o efeito de ancoragem 

sob similaridade de conhecimento acessível, se mostrará mais útil, no que concerne à 

sua validade ecológica, nomeadamente ao nível dos primórdios inferenciais de um 

julgamento avaliativo, i.e., de uma atitude. 

 No que concerne a aspectos práticos relacionados com políticas de intervenção 

comunitária e comunicação de risco, este trabalho poderá contribuir para esclarecer face 

ao processamento em que os sujeitos incorrem face ao risco. Do ponto de vista da 
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investigação aplicada à percepção de risco, é importante compreender empiricamente as 

implicações dos julgamentos e percepção que estão na base deste aspecto social bastante 

complexo. Primordialmente, a investigação concentrou-se em encontrar suporte para o 

facto das percepções de risco da população (excluindo a análise objectiva dos 

especialistas) relativamente à possibilidade de danos futuros, poderia ser o resultado de 

uma limitação ao nível do conhecimento, ou mesmo a operacionalização de heurísticas 

simplificadoras do processamento da informação, tais como a disponibilidade. De facto, 

Lichtenstein et al. (1978) evidenciaram que certos alvos ameaçadores anteriormente 

experienciados (como os tornados) possuíam estimativas de perigo similares a 

experiências não vivenciadas pelo sujeito, mas com níveis de frequência mais elevados 

que os anteriores (e.g. asma). Apesar disso, foi também analisado um efeito de 

sobrestimarão sistemático nas frequências absolutas de riscos raros e um efeito de 

subestimação de riscos frequentes (Pidgeon & Gregory, 2004). 

 É pertinente compreender ainda, que a investigação em percepção de catástrofes 

e perigos tem providenciado extensas descrições empíricas importantes ao objecto de 

estudo da psicologia aplicada à percepção de risco, mas, não tem da mesma forma 

mostrando grande preocupação em apresentar um suporte teórico substancial na 

explicação face às percepções de risco e respostas comportamentais perante a eminência 

de uma ameaça. Em vez disso, a atenção dos olhares aparentemente científicos parece 

focar-se em questões conceptuais relacionadas com factores culturais, com dinâmicas 

sociais de amplificação e atenuação através de processos perceptivos, políticos e 

mediáticos, e com a confiança depositada nas instituições. Contudo, toda esta 

diversidade conceptual torna-se em parte enriquecedora quer à compreensão, quer a 

cuidados a considerar face a qualquer conjectura e conclusões práticas que a 

investigação em julgamento e tomada de decisão consegue, por si só, assegurar 

enquanto resposta concretas e definitiva a muitas das questões políticas de risco que a 

sociedade enfrenta nos dias de hoje (Pidgeon & Gregory, 2004). O presente trabalho 

procura, neste sentido, promover como que uma correspondência entre ambas percepção 

de risco clássica e explicação baseada na cognição social. Desta forma, a análise 

proposta poderá constituir repercussões para a comunicação do risco, na medida em que 

caso se verifique um impacto quer da associação entre riscos, quer da valência dos 

mesmos, será porventura mais adequada uma comunicação de risco que contemple os 

riscos associados à aplicação da tecnologia num determinado contexto, do que uma 

comunicação que se foque somente no risco face à nanotecnologia aplicada. Poder-se-á 
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ter em consideração a proposta de Visschers et al. (2007) de utilizar uma abordagem dos 

modelos mentais para identificar os esquemas de conhecimento públicos que estão 

relacionados com o risco das nanotecnologias, de forma a que o conteúdo da 

comunicação do risco seja adequado a estes conhecimentos. Verificando-se uma maior 

predição da avaliação do risco da nanotecnologia aplicada através da associação de uma 

avaliação de risco percebido acerca da tecnologia no mesmo campo, poderá pressupor 

que a sua comunicação (bem como a de qualquer risco desconhecido) deverá incidir, 

principalmente, na especificidade das aplicações práticas onde este será implementado 

de futuro. Sob este ponto de vista, tendo em conta politicas de comunicação de risco, 

será pertinente considerar o tipo de informação a apresentar à população, sendo que um 

tipo de informação mais geral sobre ameaças (como utilizado por Siegrist et al., 2007) 

e/ou benefícios acerca da aplicação da nanotecnologia será insuficiente para que ocorra 

um processo cognitivo mais elaborado e fundamentado, prevendo-se assim pouca 

mudança na percepção de risco sem qualquer informação específica. No caso de ser 

fornecida informação especifica relativa a ameaças e/ou benefícios para cada um dos 

campos de aplicação, esse processo cognitivo poderá ocorrer observando-se uma 

mudança na percepção de risco e consequentemente uma maior aceitação deste. 
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ANEXO I 

Informação Introdutória 

Informação neutra irrelevante a ser apresentada antes do preenchimento de cada escala 

de percepção de risco respectiva nos questionários das experiências 1 e 2 

 

1) Informação sobre Tecnologia em Geral (Exp. 1): 

“A Tecnologia tem sido, desde sempre algo indissociável ao desenvolvimento e 

progresso da condição humana. Podemos englobar a tecnologia em toda uma série de 

estudos especializados acerca de procedimentos, instrumentos e objecto próprios de 

qualquer técnica, arte ou oficio, é moderna e sofisticada e visa à facilitação da vida 

quotidiana e desenvolvimento das sociedades. Hoje em dia, a tecnologia constitui-se em 

todo um conjunto de procedimentos, técnicas e instrumentos indispensáveis à nossa 

existência e progresso. Envolve conhecimento técnico e cientifico bem como as 

ferramentas, processos e materiais criados e/ou utilizados a partir de tal 

conhecimento.” 

 

2) Informação para a Nanotoecnologia em Geral (Exp. 1): 

“A Nanotecnologia diz respeito ao desenvolvimento de procedimentos que visam a 

criação ou manipulação de diversos tipos de material à escala atómica e molecular, 

com o objectivo de criar novos produtos com características distintas nas suas 

propriedades dos materiais construídos com base noutro tipo de tecnologia. As 

nanopartículas são partículas com dimensões inferiores a 100nm podem ser formadas 

através de processos naturais ou sintetizadas/produzidas através de procedimentos que 

envolvem nanotecologia, sendo aplicadas em diversas áreas de utilidade pública.” 

 

3) Informação sobre Tecnologia/Nanotecnologia aplicadas à Alimentação (Exp. 

1 e 2): 

“Hoje em dia, a tecnologia/nanotecnologia é aplicada a diversas áreas. Uma dessas 

áreas, é a Alimentação, nomeadamente, técnicas relacionadas com a conservação dos 

alimentos para que se mantenham frescos durante mais tempo, com a manipulação dos 
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alimentos e concepção de produtos para que resistam às condições adversas do meio 

ambiente.” 

 

4) Informação sobre Nanotecnologia aplicada à Protecção solar (Exp. 1 e 2): 

“Hoje em dia, a tecnologia/nanotecnologia é aplicada a diversas áreas. Uma dessas 

áreas, é a Protecção Solar no cuidado da pele, nomeadamente, técnicas relacionadas 

com a implementação de nanoparticulas na concepção de novas gamas de protectores 

solares, com uma elevada tolerância cutanea." 

 

5) Informação sobre Tecnologia/Nanotecnologia aplicadas ao Armazenamento 

de Dados (Exp. 2): 

“Hoje em dia a tecnologia/nanotecnologia é aplicada em diversas áreas. Uma dessas 

áreas tem a ver com a informática, nomeadamente o desenvolvimento de tecnologias de 

armazenamento de dados, no sentido de maximizar a codificação de informação em 

dados num mecanismo compacto, i.e., armazenar a maior quantidade de informação 

possível no menor espaço físico possível.”  

 

6) Informação sobre Nanotecnologia aplicada ao Vestuário (Exp. 2): 

“Hoje em dia a tecnologia/nanotecnologia é aplicada em diversas áreas. Uma dessas 

áreas tem a ver com o Vestuário, nomeadamente a manipulação das propriedades dos 

texteis através da implementação de nanoparticulas capazes de lhes conceber maior 

resistência e impermeabilidade." 

 


