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Resumo 

A estrutura bidimensional encontrada por Rosenberg, Nelson e Vivekananthan 

(1968) é considerada uma das mais consistentes teorias implícitas da personalidade. As 

duas dimensões por que é constituída parecem ser subjacentes aos vários tipos de 

julgamentos sociais, sendo evidências da sua importância recorrentes na literatura. O 

presente estudo tem como objetivo perceber como é que esta estrutura bidimensional 

surge, de que forma é que ela se desenvolve ao longo do tempo. Para isso, utilizámos um 

paradigma semelhante ao de Rosenberg et al. (1968), com as alterações necessárias para 

este poder ser aplicado a crianças, mesmo que estas ainda não soubessem ler. Esta tarefa 

foi realizada com crianças do último ano do ensino pré-escolar, e com crianças do 3º ano 

e do 6º ano do ensino básico. Verificámos que a 1ª dimensão é semelhante em todas as 

idades, é uma dimensão avaliativa, que permite às crianças desde muito cedo decidir se 

as pessoas são “boas” ou “más”. A 2ª dimensão aos 5 e aos 8 anos parece ser 

ativo/passivo, que se encontrava na 3ª dimensão no estudo de Rosenberg et al. (1968). Os 

resultados dessas crianças mostram que a dimensão social/intelectual, que estávamos à 

espera de encontrar, parece estar na 3ª dimensão, não sendo, portanto tão relevante para 

os seus julgamentos sociais. A organização das dimensões nas crianças de 12 anos já é 

diferente, uma vez que elas parecem já apresentar a dimensão social/intelectual na 2º 

dimensão, posição semelhante à característica dos adultos. Seria de esperar, portanto, que 

a dimensão ativo/passivo tivesse trocado de lugar com a social/intelectual, ficando na 3ª 

dimensão, formando assim uma estrutura semelhante à encontrada com os adultos. No 

entanto, isto não se verificou, uma vez que a 3ª dimensão das crianças de 12 anos, não é 

interpretável em termos de ativo/passivo.  

Palavras-chave: Teorias Implícitas da Personalidade, Crianças, Traços 

Psicológicos, Formação de Impressões, Dimensões Fundamentais da Cognição Social. 
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Abstract 

The two-dimensional configuration found by Rosenberg, Vivekananthan and 

Nelson (1968) is nowadays one of the most consistent implicit personality theories. The 

importance of the two dimensions identified by these authors has been a recurring topic 

in the literature, for they seem to be underlying all the different types of social judgments. 

This study aims to understand how this two-dimensional structure arises, how it develops 

over time. For this purpose, we arranged the task used by Rosenberg et al. (1968), so that 

even children who cannot read yet can understand and perform the task. This task was 

carried out with children currently in the last year of pre-school education, and children 

in the 3rd year and 6th year of primary education. The first dimension seems to be similar 

in all ages. It appears to be an evaluative dimension, which allows even young children 

to decide if people are "good" or "bad”. For the children of 5 and 8 years old, the second 

dimension seems to be active/passive, which was the third dimension that Rosenberg et 

al. (1968) identified in there study. At these ages, 5 and 8 years old, it look like the 

social/intellectual dimension is located in the third dimension and is, therefore, not as 

relevant to their social judgments. The organization of the dimensions presented by the 

12 years old children is different from the one of the younger children. These children 

already seem to have the social/intellectual dimension in the second dimension. Since 

they already present a similar second dimension to the adults, one would expect that the 

active/passive dimension had swapped places with the social/intellectual dimension, 

remaining in the third dimension, thus forming a structure similar to that found in adults. 

However, this was not the case, since the third dimension of the 12 years old children is 

not interpretable in terms of active/passive. 

Keywords: Implicit Personality Theories, Children, Psychological Traits, 

Impression Formation, Fundamental Dimensions of Social Cognition.  
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Introdução teórica 

 

Um aspeto fundamental da nossa vida social é o facto de interagirmos diariamente com 

várias pessoas, umas que conhecemos bem outras nem tanto. Quando conhecemos uma pessoa 

pela primeira vez, não precisamos de muito tempo para formar uma opinião sobre ela. Este 

processo que utilizamos para tentar compreender as outras pessoas é chamado de formação de 

impressões.  

 

A primeira abordagem ao estudo da formação de impressões  

Antes da década de 1940, as pessoas que estudavam as impressões de personalidade 

faziam-no com o objetivo de encontrar bons juízes de personalidade, uma vez que esta 

qualidade se refletia no desempenho de variados papéis sociais, como por exemplo, nas 

profissões de político e professor. Esta forma de encarar o estudo de impressões de 

personalidade não dava, contudo, resposta a questões de processo, uma vez que apenas tinha 

em consideração os resultados aparentes dos juízes analisados, não se preocupando com os 

mecanismos subjacentes a estes resultados. Por isso, este tipo de estudos acabou por cair em 

desuso, uma vez que nunca conseguiu superar a dificuldade de encontrar um critério válido 

para a acuidade dos juízes. Apesar destas dificuldades, este primeiro tipo de estudos sobre 

formação de impressões teve a vantagem de identificar enviesamentos de resposta a que os 

“juízes de personalidade” estavam sujeitos. São exemplo desses enviesamentos o efeito de 

benevolência (as pessoas atribuem mais facilmente características positivas do que negativas 

aos outros) ou a projeção (as pessoas mais facilmente reconhecem nos outros qualidades que 

se atribuem a si próprias; Garcia-Marques & Garcia-Marques, 2004). 
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A abordagem gestaltica de Asch  

Esta forma de estudar as impressões de personalidade foi ultrapassada com os estudos 

de Asch (1946). Asch não estava interessado em distinguir os bons juízes de personalidade, 

ele queria identificar e descrever quais os processos, psicológicos, subjacentes à formação de 

impressões de personalidade (Garcia-Marques & Garcia-Marques, 2004). Segundo Asch, as 

impressões que formamos sobre a personalidade de outras pessoas são desde o início um todo 

integrado, onde todos os aspetos estão relacionados, mesmo que a informação sobre esses 

vários aspetos nos tenha chegado em diferentes momentos e através de diferentes fontes. Para 

ele, formar uma impressão de personalidade seria equivalente a formar uma Gestalt, ou seja, 

o todo (neste caso a impressão final) é maior que a soma das suas partes. Portanto, a impressão 

que temos acerca de uma pessoa não se resume a uma lista de atributos, ela consiste nas 

relações entre os vários atributos. Este facto, de as nossas impressões serem unificadas, torna-

as difíceis de ignorar, uma vez que tudo o que sabemos sobre aquela pessoa está de acordo 

com essa impressão, mesmo que esta tenha sido formada a partir de pouca informação e possa 

estar errada, ou no mínimo incompleta (Asch, 1946). 

Os estudos realizados por Solomon Asch (1946) foram pioneiros nesta área. Ele adaptou 

uma metodologia utilizada no estudo da aprendizagem verbal para estudar a formação de 

impressões de personalidade. Esta metodologia dos estudos de aprendizagem verbal consistia 

na apresentação de listas de palavras aos participantes, que eles deveriam memorizar para 

depois as reproduzirem num teste de memória (Garcia-Marques & Garcia-Marques, 2004). 

Baseando-se nestes estudos, Asch também apresentou aos seus participantes listas, mas estas 

listas eram constituídas apenas por traços de personalidade. Era dito aos participantes que uma 

lista descrevia uma pessoa e que eles deveriam tentar formar uma impressão sobre essa pessoa 

com base nesses traços. A impressão que eles formavam sobre a pessoa era medida de duas 

formas. Primeiro era-lhes pedido para escrever uma breve descrição da pessoa em questão. 

Esta descrição era livre e, portanto, diferente para cada sujeito. De seguida era apresentada aos 
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participantes uma checklist, constituída por 18 pares de traços antónimos (esta lista nunca 

incluía os traços presentes na lista previamente apresentada), sendo-lhes pedido para escolher 

qual dos traços presentes em cada par melhor descrevia a pessoa alvo (Asch, 1946).  

A partir da aplicação deste método, Asch encontrou vários efeitos, entre eles o da 

centralidade dos traços. Este efeito foi descoberto num estudo em que Asch dividiu os 

participantes em dois grupos. Ao primeiro grupo era mostrada a lista: determinado, prático, 

trabalhador, caloroso, inteligente, habilidoso e cauteloso; ao segundo grupo era apresentada 

a mesma lista, com uma diferença, nomeadamente o traço caloroso era substituído pelo traço 

frio (Asch. 1946). As descrições feitas pelos sujeitos mostraram que as suas impressões foram 

marcadamente afetadas pelos traços caloroso e frio e que estes não só moldavam a impressão 

geral sobre a pessoa, como também influenciavam o significado que os participantes atribuíam 

aos outros traços presentes na lista. Estes dois traços eram, portanto, traços centrais nesta lista, 

não por estarem posicionados no meio da lista, mas pela influência que tiveram na impressão 

final dos participantes (Brown, 1986). A centralidade de um traço nunca é absoluta, é sempre 

dependente da lista em que está inserido. Asch provou isto repetindo a experiência com as 

mesmas listas, mas em vez de caloroso e frio utilizou os traços educado e brusco. Os 

resultados mostraram que estes dois traços tiveram uma influência muito menor na impressão 

final do sujeito. O significado de cada traço é modificado pela impressão global em que está 

inserido: ele é em parte criador e ao mesmo tempo dependente do ambiente formado pelo 

conjunto dos traços presentes na impressão e pelas suas relações (Asch, 1946).  

Os restantes efeitos encontrados por Asch (1946) foram o efeito de primazia, que 

consiste no facto de a primeira informação que chega ao sujeito sobre uma pessoa ter mais 

influência sobre a impressão total que ele forma sobre essa pessoa do que a informação 

subsequente; a mudança de significado, este efeito consiste em os participantes “escolherem” 

de entre os possíveis significados que um dado traço pode ter, para que ele esteja de acordo 
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com a impressão global da pessoa; e, por último, a natureza holística das impressões de 

personalidade, que surgiu num estudo onde os participantes que viram duas listas separadas e 

a quem foi dito que cada lista representava uma pessoa diferente sentiram dificuldade em 

posteriormente conjugar essas duas listas numa impressão de uma única pessoa, ao contrário 

de outros participantes que viram apenas uma lista que incluía os traços todos e que não 

sentiram dificuldades em formar uma impressão coerente.  

Os estudos de Asch mudaram por completo o foco da investigação sobre impressões de 

personalidade. A seguir à publicação do seu artigo, em 1946, vários autores se debruçaram 

sobre os processos psicológicos envolvidos na formação de impressões de personalidade, 

levando a uma grande acumulação de informação, indo a maioria dela ao encontro das 

conclusões originais de Asch (Garcia-Marques & Garcia-Marques, 2004; Wishner, 1960). 

 

Teorias implícitas da personalidade 

O conceito de teorias implícitas da personalidade (TIP) diz respeito à noção que cada 

pessoa tem da forma como os traços de personalidade se inter-relacionam (Ferreira et al, 

2011). Este conceito vai ao encontro da visão gestaltica de Asch. As TIP funcionam sem que 

o indivíduo se aperceba, um pouco como se fossem um hábito, uma forma de pensar quase 

que automática, elas constituem uma espécie de esquema ou matriz abstrata e estável a partir 

da qual o indivíduo forma as suas variadas respostas aos outros, e também a partir da qual 

essas suas respostas derivam a sua consistência e organização (Livesley e Bromley, 1973). 

Estas teorias são utilizadas sempre que um indivíduo forma uma impressão de personalidade, 

ajudando-o a interpretar a informação disponível e a inferir outras informações a partir dessas. 

Uma vez que as TIP definem as relações que cada um acredita existirem entre os traços, então 

quando o indivíduo está a criar uma impressão de personalidade pode inferir outros traços que 
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não estejam visíveis, por exemplo, se a pessoa possui o traço x então também deve possuir o 

traço y, uma vez que esses dois traços tendem a coocorrer (Trigo, 2008).  

Outra perspetiva sobre as teorias implícitas da personalidade diz respeito à forma como 

o indivíduo encara os traços, como categorias rígidas ou flexíveis. Segundo Erdley & Dweck 

(1993), os indivíduos com crenças rígidas, ou seja, que consideram os traços como 

características estáveis ao longo do tempo, têm tendência a ser mais críticos, a fazerem 

julgamentos sobre os traços a partir dos comportamentos que observam. Por sua vez, os 

indivíduos com crenças flexíveis tendem a usar a informação referente aos traços de uma 

forma mais construtiva, focando-se no potencial de desenvolvimento dessas características. 

Os julgamentos efetuados por pessoas que acreditam que os traços são categorias rígidas são 

mais inflexíveis. Nestes casos, os traços podem limitar em vez de facilitar a utilização eficaz 

da informação social, ao contrário das pessoas que acreditam que os traços são categorias 

flexíveis. Neste sentido, as TIP são a tendência do indivíduo para encarar a personalidade 

como um conjunto de traços fixos ou adaptáveis, o que vai ter um grande impacto nos seus 

julgamentos sociais (Erdley & Dweck, 1993).  

 

Teoria bidimensional da personalidade 

Rosenberg, Nelson e Vivekananthan (1968) na sequência dos resultados de Asch (1946), 

decidiram investigar a forma como os diferentes traços de personalidade se interrelacionam. 

Segundo estes autores, as impressões de personalidade têm de ser multidimensionais, uma vez 

que a dimensão avaliativa por si só não é suficiente para representar a sua estrutura 

dimensional, na medida em que tanto uma pessoa sociável como uma pessoa não sociável 

podem ser trabalhadoras (traço positivo) ou preguiçosas (traço negativo; Rosenberg et al., 

1968). A fim de obterem a estrutura multidimensional das impressões de personalidade, os 

autores realizaram um estudo no qual pediram aos participantes para organizarem 64 traços de 
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personalidade em conjuntos, sendo que cada conjunto ficaria com os traços que segundo eles 

tendiam a coocorrer numa pessoa. Entre os traços utilizados neste estudo encontravam-se os 

traços utilizados por Asch (1946) e por Wishner (1960) nos seus estudos sobre formação de 

impressões, para possibilitar uma comparação de resultados.  

Os resultados foram inseridos em matrizes de semelhanças ou proximidade, que foram 

analisadas através da técnica de escalonamento multidimensional. Esta técnica permitiu obter 

uma representação geométrica dos dados, em que a distância entre os traços refletia a medida 

de associação psicológica. Das várias soluções testadas, a estrutura bidimensional foi a que 

obteve melhores resultados, ou seja, a configuração constituída por duas dimensões (por 

oposição às configurações com uma ou três dimensões) revelava um baixo nível de stress, 9%, 

o que significa que os dados se enquadraram nestas dimensões sem ser necessário muita 

distorção da sua real representação. Como se pode ver na Figura 1, os investigadores 

interpretaram estas duas dimensões como sendo uma social e outra intelectual.  
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Figura 1 

Representação bidimensional de Rosenberg et al., 1968 

(adaptado de T. Garcia-Marques & L. Garcia-Marques, 2004) 

 

“Esta estrutura bidimensional tornou-se a mais coerente e consistente das teorias 

implícitas de personalidade, tendo sido validada em diversos estudos posteriores” (Ferreira et 

al, 2011, p. 320).  

Os resultados obtidos por Asch (1946) com a alternância dos traços frio e caloroso ficam 

agora mais fáceis de explicar graças a esta representação bidimensional. Como se pode ver na 

Figura 1, estes dois traços eram os únicos da dimensão social presentes na lista do primeiro 

estudo de Asch (determinado, prático, trabalhador, caloroso/frio, inteligente, habilidoso e 

cauteloso). Os restantes seis traços pertenciam à dimensão intelectual. Portanto, para ambos 

os grupos, a dimensão intelectual estava fixa, o que variava era a extremidade da dimensão 

social em que colocavam o alvo, daí o seu impacto ser tão marcado (Fiske, Cuddey & Glick, 

2006; Rosenberg et al., 1968).  

 

As duas dimensões fundamentais da cognição social 

Subsequentemente ao estudo de Rosenberg et al (1968), surgiram muitas investigações 

e teorias, em diversos contextos de investigação, relativamente a esta estrutura bidimensional. 

Uma proposta particularmente interessante foi defendida por Fiske et al. (2006). Segundo estes 

autores, independentemente do contexto social em que um indivíduo viva, quando ele se 

encontra com uma pessoa ou grupo, a primeira coisa que ele tem de determinar são as 

intenções dessa pessoa ou grupo, e de seguida a sua capacidade para realizar essas intenções. 

Estas duas dimensões, relativas às intenções e às capacidades das pessoas, são responsáveis 

por 82% da variância das perceções dos comportamentos sociais do dia-a-dia e, apesar de elas 
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aparecerem sempre nos julgamentos sociais, há evidências de que os julgamentos relativos às 

intenções são primários. Segundo Fiske et al. (2006), estes julgamentos acontecem primeiro e 

têm mais peso nas reações afetivas e comportamentais. Estes dados vão ao encontro de uma 

visão mais evolutiva, uma vez que, seria mais importante para a sobrevivência saber quais as 

intenções dos outros e, só depois, determinar a sua capacidade de as realizar (Fiske et al., 

2006).  

A ideia de que duas dimensões parecem ser subjacentes aos julgamentos sociais é 

constante e bastante consensual na literatura. Segundo evidências antropológicas, estas duas 

dimensões fundamentais surgem nos julgamentos sociais de várias culturas e línguas (Judd, 

James-Hawkins, Yzerbyt & Kashima, 2005). Estas dimensões foram registadas em 

julgamentos variados, como por exemplo, julgamentos de pessoas, de si próprio, de traços de 

personalidade, de comportamentos, de grupos ou de culturas. Parece que independentemente 

do alvo, este é sempre visto como variando ao longo das mesmas duas dimensões, daí serem 

consideradas fundamentais (Suitner & Maass, 2008). Estas duas dimensões já foram descritas 

com vários nomes, e por vezes significados ligeiramente diferentes, por exemplo (Abele, 

Cuddy, Judd & Yzerbyt, 2008; Suitner & Maass, 2008): 

 Warmth vs. Competence (Fiske, Cuddy & Glick, 2007; Fiske, Cuddy, Glick e Xu, 2002);  

 Communion vs. Agency (Abele, 2003; Bakan, 1966; Conway, Pizzamiglio, & Mount, 

1996; Eagly & Kite, 1987; Eagly & Steffen, 1984); 

 Social vs. Intelectual (Singh & Teoh, 2000; Rosenberg, Nelson & Vivekananthan, 

1968); 

 Moralidade vs. Competência (Wojciszke, 2005); 

 Expressividade vs. Instrumentalidade (Parsons & Bales, 1955); 

 Desejabilidade Social vs. Utilidade Social (Dubois & Beauvois, 2005); 

 Feminilidade vs. Masculinidade (Bem, 1974; Spence & Helmreich, 1978). 
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Esta lista não é exaustiva, existem muitos outros nomes para estas duas dimensões 

fundamentais, mas globalmente, referem-se todos ao mesmo tipo de julgamentos. A primeira 

dimensão (e.g., warmth, social) é representada por traços de natureza social, aparecendo 

associados a ela traços positivos como caloroso, amigável, honesto, e traços negativos como 

frio, não confiável e desonesto. A segunda dimensão (e.g., competence, intelectual) é 

representada por traços referentes à capacidade ou eficiência do alvo, sendo recorrentes nesta 

dimensão traços positivos como competente, ambicioso e inteligente, e traços negativos como 

indeciso, passivo e preguiçoso (Ferreira et al., 2011). 

É visível a partir da lista anterior o quanto difundidos estão estes modelos 

bidimensionais e a sobreposição das duas dimensões através dos vários estudos. Apesar de os 

modelos presentes serem claramente distintos e possuírem objetivos e focos de investigação 

muito diferentes, todos eles têm uma coisa em comum, nomeadamente a ideia de que existem 

duas dimensões fundamentais subjacentes aos julgamentos sociais (Abele et al, 2008; Suitner 

& Maass, 2008). 

 

Desenvolvimento da formação de impressões de personalidade e da perceção de traços 

de personalidade  

Vários autores se foram debruçando ao longo dos tempos sobre o desenvolvimento da 

perceção de pessoas, e outros temas relacionados com este, em crianças. Por exemplo, o estudo 

de Montemayor e Eisen (1977) mostra que a evolução do pensamento mais concreto, global e 

pouco diferenciado, para o pensamento mais abstrato, com maior articulação, integração 

hierárquica e diferenciação (como defendido por Werner 1961, citado por Montemayor & 

Eisen, 1977), ocorre nos julgamentos que as crianças fazem de outras pessoas, mas também 

no conceito que têm de si mesmas. Os resultados deste estudo parecem indicar que as 

capacidades cognitivas mais avançadas neste domínio começam a surgir por volta dos 12 anos, 
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uma vez que é nesta idade que as crianças se começam a referir a si próprias com conceitos 

mais abstratos (usam conceitos como pessoa ou humano). 

Este princípio de desenvolvimento geral, a passagem de um estádio mais concreto para 

um mais abstrato, foi adaptado à área do desenvolvimento da perceção de pessoas por Crockett 

(1965; citado por Montemayor & Eisen, 1977). Segundo este autor, o desenvolvimento da 

capacidade de pensar em termos abstratos permite às crianças diferenciar entre o 

comportamento e a aparência da pessoa, e as suas qualidades disposicionais subjacentes. Esta 

ideia vai ao encontro do facto de as crianças, conforme vão crescendo, irem usando cada vez 

mais construtos psicológicos para descrever os outros. Quanto mais idade a criança tem, mais 

as suas descrições se tornam abstratas e menos concretas e egocêntricas, ou seja, ela tende a 

ver as pessoas de um modo cada vez mais interpessoal, complexo e abstrato (Montemayor & 

Eisen, 1977). Este progresso na forma como as crianças vão percecionando as pessoas deve 

refletir-se na configuração das suas TIP, neste sentido, também estas deverão progredir de 

forma a conseguirem captar as diversas formas como as dimensões, mais concretamente os 

traços, se podem relacionar.  

O estudo de Heyman e Gelman (2000a) sugere que as crianças com idades pré-escolares 

já têm uma noção das diferenças nas origens das características humanas, uma vez que o seu 

padrão de respostas é sistematicamente diferente para traços psicológicos e características 

físicas. Este estudo sugere que as crianças têm crenças em relação ao facto de a nature ser 

mais importante na determinação das características físicas do que a nurture, mas ainda não 

possuem um conjunto de crenças estáveis relativamente à origem dos traços psicológicos. 

Segundo as autoras isto significa que é enquanto as crianças andam na escola primária que 

desenvolvem as crenças sobre a nurture ter um papel mais importante do que a nature na 

determinação das características psicológicas. Estes resultados são interessantes, no sentido 

em que sugerem que as crenças relativas a características psicológicas (nomeadamente, os 
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traços de personalidade) se desenvolvem sensivelmente entre os 5 e os 10 anos de idade. Este 

desenvolvimento na compreensão dos traços deverá, consequentemente, ter um impacto no 

desenvolvimento das TIP das crianças, bem como, na configuração que estas possuem.  

Ainda segundo as mesmas autoras, Heyman e Gelman (2000b), crianças com 3, 4 anos 

já usam as informações relacionadas com os traços para fazerem novas inferências 

psicológicas, e também já têm alguma capacidade de raciocínio sobre os traços, algo que se 

aproxima a uma teoria. Crianças desta idade parecem compreender que a informação associada 

aos traços pode ter implicações nas vidas mentais dos outros. Este estudo concluiu ainda que 

as crianças em idade pré-escolar já conseguem fazer inferências de traços, inferências essas 

que se encontram conceptualmente a uma distância substancial do seu conhecimento prévio. 

Estes resultados mostram que as crianças de 3,4 anos já compreendem a importância da 

informação dos traços de personalidade, sendo provável, portanto que estas informações 

estejam sistematizadas numa teoria implícita. Esta teoria deve ainda ser relativamente simples, 

mas ainda assim suficiente para lhes permitir realizarem inferências.  

O estudo de Josephson (1977; citado por Rholes, Newman & Ruble, 1990) também 

incidiu de certa forma sobre as inferências realizadas pelas crianças, a partir das predições de 

comportamentos que estas efetuavam. Ele estudou a utilização de informação sobre 

comportamentos anteriores relacionados com o traço e de informação sobre a situação por 

parte de crianças de várias idades para fazerem predições sobre comportamentos futuros. As 

crianças de 5 anos tendiam a usar mais a informação situacional, dando pouca atenção à 

informação sobre o traço. No entanto, as predições das crianças mais velhas, dos 8 aos 11 

anos, já iam ao encontro da informação sobre o traço. Por sua vez, os adolescentes e jovens 

adultos, dos 15 aos 20 anos, utilizaram os dois tipos de informação, sendo as suas predições 

de uma natureza mais interaccionista. Os resultados deste estudo vão ao encontro dos relatados 

por Newman (1990; citado por Rholes et al., 1990), e sugerem que existe uma tendência de 
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desenvolvimento em forma de U invertido no que diz respeito à utilização de informação 

relativa aos traços nas inferências de comportamentos (Rholes et al., 1990). Este estudo parece 

ir ao encontro do de Heyman e Gelman (2000a), no sentido em que confirma que é na idade 

em que as crianças estão na escola primária que elas começam a dar mais importância à 

informação relativa aos traços. Isto deverá ter implicações a nível das TIP, uma vez que, 

quando as crianças começam a dar mais importância a este tipo de informação, em detrimento 

da informação situacional, a configuração das suas teorias implícitas deve acompanhar este 

desenvolvimento, tornando-se mais relevante no seu dia-a-dia.  

Livesley e Bromley (1973) realizaram um estudo com crianças dos 7 aos 15 anos. Neste 

estudo era pedido às crianças para descreverem oito pessoas, quatro pessoas de quem 

gostavam (uma mulher, um homem, uma rapariga e um rapaz) e quatro de quem não gostavam 

(uma mulher, um homem, uma rapariga e um rapaz). Os resultados deste estudo mostraram 

que as crianças usam mais construtos psicológicos quando descrevem outras crianças do que 

quando descrevem adultos. Esta diferença mantém-se até aos 13 anos, idade em que começam 

a usar mais traços psicológicos para todos, possivelmente devido a uma maior compreensão 

da personalidade (esta idade coincide com a identificada acima por Montemayor & Eisen 

(1977) quanto à idade em que segundo eles as capacidades cognitivas mais avançadas se 

começam a desenvolver). Talvez a conclusão mais interessante deste estudo tenha sido a 

existência de um grande desenvolvimento entre os 7, 8 anos, podendo este dado ser 

relacionado com a fase de transição para o estádio das operações concretas de Piaget, que, 

segundo este, é a idade a partir da qual as crianças começam a conseguir coordenar outras 

perspetivas para além da sua. Esta mudança que ocorre por volta dos 7, 8 anos já foi replicada 

em vários estudos, sendo de facto um dado consistente e recorrente na literatura (Barenboim, 

1981; Boseovski & Lee, 2006). Existem mais “saltos” desenvolvimentais, por exemplo, aos 

12, 13 anos, mas este é o maior, sendo a mudança dos 7 aos 8 anos maior do que a dos 8 aos 

15 anos. Estes resultados vêm reforçar a ideia dos estudos anteriores relativamente às 
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mudanças significativas que ocorrem durante a idade em que as crianças se encontram na 

escola primária, mais especificamente aos 7, 8 anos.  

Outro estudo também realizado com crianças e adolescentes, e ainda adultos, cujo foco 

era a valência da informação, foi realizado por Heyman e Giles (2004). Este estudo mostrou 

que a valência tem um grande impacto nos julgamentos dos participantes, especialmente dos 

mais novos, nomeadamente, eles mais facilmente descreviam os traços como passíveis de 

serem mudados na direção positiva do que na direção negativa (e.g., uma pessoa mais 

facilmente passa de não muito esperta para esperta do que de esperta para não muito esperta). 

Tanto a curto como a longo prazo, os participantes identificavam os traços positivos como 

sendo mais estáveis que os negativos. As crianças prediziam mais vezes que os alvos iam 

exibir traços positivos do que seria de esperar se as respostas fossem dadas ao acaso. Outro 

resultado interessante foi que os participantes estavam mais dispostos a fazer inferências de 

traços a partir de um resultado positivo do que de um resultado negativo (e.g., se um sujeito 

teve boas notas então deve ser bom aluno, mas se teve más notas não é necessariamente mau 

aluno), e também mais facilmente diziam que um sujeito que obteve um resultado positivo 

numa dada ocasião vai voltar a obter resultados positivos no futuro do que o mesmo de um 

sujeito que obteve um resultado negativo. Os resultados deste estudo sugerem que à medida 

que envelhecemos, temos tendência para deixamos de acreditar que os traços podem ser 

modificados apenas com vontade e esforço do indivíduo. Estes resultados sugerem também 

que as pessoas, principalmente as crianças, colocam mais ênfase na informação positiva do 

que na informação negativa, tanto no domínio social como no intelectual. Este estudo mostra 

a importância que a valência tem nos julgamentos que os indivíduos fazem diariamente. O 

facto de o traço (ou a informação a ele relacionada) ser positiva ou negativa tem um impacto 

muito diferenciado nas inferências que os indivíduos fazem. Isto reflete-se na organização das 

TIP, como é visível na Figura 1, uma vez que os traços se organizam em polos claramente 

positivos opostos a polos claramente negativos.  
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Estes resultados vão ao encontro dos do estudo de Newman (1991; citado por Heyman 

& Giles, 2004), onde crianças do 1º ano de escolaridade esperavam que o comportamento 

futuro de um indivíduo fosse mais semelhante ao seu comportamento passado quando esse 

comportamento era diagnóstico de um traço positivo, enquanto os alunos do 5º ano de 

escolaridade e os adultos já não faziam tais inferências. Rholes e Ruble (1983; citado por 

Rholes et al., 1990) relataram uma conclusão semelhante. No seu estudo, as crianças com 5, 6 

anos também esperavam que o comportamento futuro de um indivíduo fosse consistente com 

o seu comportamento passado, mas aqui a condição era a de que as situações fossem também 

semelhantes. Neste estudo, mais uma vez, percebemos a importância que a valência da 

informação tem nas inferências que os indivíduos fazem, sendo a informação positiva mais 

facilmente generalizada do que a negativa.  

A maioria dos estudos nesta área não encontra diferenças entre os géneros, daí os 

resultados serem quase sempre apresentados por idades. No entanto, alguns estudos obtiveram 

diferenças entre os resultados de meninos e meninas em testes de perceção da mente e das 

emoções, tendo as meninas conseguido um melhor desempenho (e.g., Huttenlocher, Haight, 

Bryk, Seltzer & Lyons, 1991; citado por Hughes & Dunn, 1998). Estas diferenças na 

compreensão social entre géneros podem ser devidas a diferenças no desenvolvimento da 

linguagem, ou podem ser um reflexo das diferenças na qualidade das relações que as meninas 

e os meninos têm com os seus pares. A amizade entre as meninas tende a ser mais íntima e 

mutualmente orientada, levando possivelmente a um desenvolvimento mais rápido da sua 

compreensão dos outros (Hughes & Dunn, 1998). Estes resultados sugerem a possibilidade de 

existirem diferenças quanto à configuração das TIP entre as crianças dos diferentes géneros. 

Uma vez que essas diferenças não foram encontradas nas configurações dos adultos, este 

estudo pode implicar apenas uma diferença no desenvolvimento da configuração das TIP 

característica dos adultos.  
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Visão global do estudo 

A metodologia desenvolvida por Rosenberg et al. (1968) foi um marco importante nesta 

área de investigação, uma vez que permitiu obter resultados sobre a organização das teorias 

implícitas da personalidade até aí desconhecidos. Estes resultados foram já replicados 

inúmeras vezes, sendo a sua teoria da representação bidimensional uma das mais consistentes 

nesta área (Ferreira et al., 2011). A ideia para este projeto de investigação surgiu do facto de, 

apesar de já existir uma vasta literatura sobre a estrutura bidimensional das TIP e sobre as duas 

dimensões fundamentais, ainda não se saber como é que essa estrutura se forma, como é que 

ela surge, se é inata ou se se vai desenvolvendo, e neste caso porque é que ela surge sempre 

da mesma forma. O objetivo desta investigação é, portanto, perceber como é que essa 

representação bidimensional, característica do funcionamento das TIP nos adultos, se 

desenvolve, se já tem essa configuração característica desde idades muito precoces, se as 

dimensões se formam paralelamente ou se uma se forma primeiro. Para isso, foram feitas 

algumas adaptações ao paradigma original de Rosenberg et al. (1968), de modo a ser possível 

a realização da tarefa por parte de crianças que ainda não aprenderam a ler.  

Os três estudos piloto tiveram como objetivos validar o procedimento (estudos piloto 1 

e 2) e selecionar os traços a serem utilizados no estudo (estudo piloto 3). O estudo foi realizado 

com crianças de três anos escolares diferentes, alunos do último ano do ensino pré-escolar, 

alunos do 3º ano e alunos do 6º ano do ensino básico, de modo a perceber a evolução da 

configuração das TIP ao longo do desenvolvimento. A nossa hipótese é que a configuração 

das crianças mais novas esteja organizada em torno apenas da dimensão social, e que a 

intelectual se vai desenvolvendo e ganhando importância devido, em parte, à escolaridade. 

Esta ideia vai ao encontro da apresentada por Fiske et al (2006), no sentido em que, primeiro 

as crianças aprendem a distinguir as pessoas em termos sociais, de forma a perceber quais as 

suas intenções, se são pessoas “boas” ou más”. Só mais tarde é que as crianças começam a 

distinguir as pessoas em termos das suas capacidades intelectuais. Esta hipótese parece-nos 
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ser a mais provável, apesar de existirem outras, como por exemplo, que as crianças têm apenas 

noção do significado dos traços, mas que estes não se encontram organizados de nenhuma 

forma específica na nuvem de pontos, revelando poucas relações sistemáticas entre si. Esta 

hipótese, caso se verifique, viria reforçar a ideia de Rholes et al (1990), segundo a qual, antes 

dos 7, 8 anos, as crianças têm muita dificuldade em lidar com conceitos disposicionais.  
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Estudo piloto 1 

O objetivo deste estudo realizado com adultos era replicar os resultados de Rosenberg 

et al (1968), nomeadamente a configuração bidimensional da nuvem de traços, de modo a 

validar as alterações introduzidas ao método. 

 

Método 

Participantes 

Neste primeiro estudo piloto participaram 20 estudantes universitários do 2º ano do 

Mestrado Integrado em Psicologia, da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. 

Dos 20 participantes, quatro eram do sexo masculino e os restantes 16 do feminino. A média 

das idades dos participantes é de 20.1 anos (SD = 3.4 anos). 

Esta experiência encontrava-se enquadrada numa sessão de várias experiências que no 

total demorava cerca de uma hora, e tinha como incentivo à participação créditos para uma 

unidade curricular. 

 

Material 

O material utilizado neste estudo foram 12 cartões1, cada um com um traço impresso. A 

elaboração da lista dos traços foi baseada em dados recolhidos por Hagá (2007), com crianças 

de 5 anos. A partir dos traços que as crianças mais frequentemente utilizaram, foram 

                                                                 
1 Nos estudos piloto 1 e 2 foram utilizadas duas listas de 12 traços, num total de 24 traços. O 

objetivo inicial era poder comparar todos os grupos etários com a primeira lista, e comparar 

apenas os adultos e as crianças do 6º ano com as duas listas, uma vez que aplicar as duas seria 

demasiado extenso para as crianças mais novas. No entanto, como posteriormente não foram 

incluídos adultos no estudo propriamente dito, apenas serão apresentados os resultados 

relativos à primeira lista para todas as faixas etárias. 
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selecionados os traços que nos pareceu melhor representarem os quatro quadrantes em estudo. 

Foram escolhidos seis traços para cada uma das duas dimensões, três de valência positiva e 

outros três de valência negativa. Na dimensão social encontravam-se os traços amigo, 

simpático e divertido para a valência positiva; e os traços egoísta, malcriado e chato para a 

valência negativa. Quanto à dimensão intelectual, foram selecionados os traços esperto, 

inteligente e faz-bem-os-trabalhos para a valência positiva; e os traços burro, tonto e 

preguiçoso para a valência negativa.  

 

Procedimento 

Começava por ser pedido o consentimento informado oralmente ao participante. De 

seguida o experimentador, com os cartões na mão, lia o traço do primeiro cartão, enquanto o 

colocava em cima da mesa, e pedia ao participante para pensar numa pessoa que conhecesse 

e que possuísse aquele traço, esperando até este afirmar que tinha concluído a tarefa. O 

experimentador perguntava então ao participante se a pessoa na qual tinha pensado também 

possuía o traço que se encontrava no segundo cartão. Se a resposta fosse afirmativa o segundo 

cartão era colocado em cima do primeiro, para que fossem legíveis ambos os traços; se a 

resposta fosse negativa o segundo cartão era colocado ao lado do primeiro e era pedido ao 

participante que pensasse em outra pessoa que possuísse aquele traço. Este procedimento era 

repetido para cada um dos cartões, começando sempre por perguntar se a última pessoa em 

quem o participante pensou possuía o traço em questão. Caso a resposta fosse negativa, era 

feita a mesma pergunta para as restantes pessoas em quem o participante já tinha pensado, 

uma a uma, no sentido dos ponteiros do relógio. Sempre que o experimentador inquiria sobre 

um novo traço, ou o mesmo traço relativamente a diferentes pessoas, este lia em voz alta os 

traços previamente atribuídos à pessoa em questão. Caso o participante achasse que nenhuma 

das pessoas possuía aquele traço, ele era colocado à direita dos restantes e era pedido ao 

participante para pensar em outra pessoa que o possuísse.  
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A ordem de apresentação dos traços era gerada de forma aleatória para todos os 

participantes. A realização desta tarefa demorava cerca de dez minutos, sendo que as sessões 

eram sempre realizadas individualmente e as instruções fornecidas oralmente. Isto era 

necessário uma vez que o estudo final vai incluir crianças que ainda não sabem ler e que era 

desejável manter o procedimento igual para todas as faixas etárias.  

 

Resultados e discussão 

A fim de averiguar se a configuração dos dados desta experiência se assemelha à 

configuração dos quatro quadrantes das dimensões social e intelectual encontrada por 

Rosenberg et al. (1968), foi utilizado o escalonamento multidimensional.  

Embora o stress encontrado para a representação bidimensional fosse aceitável para um 

estudo corroborativo e não exploratório (stress= .16), a configuração obtida não replica a 

configuração das duas dimensões polarizadas relativamente à valência, principalmente no que 

respeita os traços negativos. 

 

 

Figura 2 



20 
 

Configuração bidimensional dos dados obtidos com adultos com traços adaptados para 

as crianças 

 

A configuração encontrada não foi a esperada. Como se pode ver na Figura 2, alguns 

traços negativos estão do lado dos traços positivos (tonto e preguiçoso), também os traços 

relativos às duas dimensões (social e intelectual) estão dispersos pelos vários quadrantes. Esta 

falta de congruência nos quadrantes, tanto a nível das dimensões como da valência, está 

também visível na análise de clusters realizada com o algoritmo k-means, na qual 

introduzimos 4 clusters de forma a perceber se estes correspondiam aos quatro quadrantes 

formados pelas duas dimensões.  

 

Tabela 1 

Elementos dos 4 clusters e respetivas distâncias ao centroide do cluster relativos aos 

resultados dos adultos com traços adaptados às crianças  

 

Cluster 1 Cluster 2 

Traço Distância ao centroide Traço Distância ao centroide 

Inteligente 2.29 Egoísta 2.39 

Faz bem os 

trabalhos 

2.33 

 

Chato 2.69 

Amigo 2.41 Burro 2.87 

Simpático 2.45   

Esperto 2.78   

Cluster 3 Cluster 4 

Traço Distância ao centroide Traço Distância ao centroide 
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Tonto 2.23 Malcriado  

Preguiçoso 2.66   

Divertido 2.81   

 

Como se pode ver na Tabela 1, não há uma separação clara dos traços em duas dimensões 

e duas valências. Os três primeiros clusters são formados por traços das duas dimensões, e o 

terceiro inclui ainda traços das duas valências.  

Este estudo pretendia replicar os resultados de Rosenberg et al. (1968) relativamente à 

configuração da nuvem de traços, de modo a validar as alterações que foram introduzidas no 

método, nomeadamente o facto de ser o experimentador dar cada traço de forma sequencial 

em vez do participante dispor de todos os traços à partida. Tal não aconteceu, os traços não se 

agruparam como era esperado, como é visível na Figura 2. Estes resultados podem ser devidos 

às alterações no método, ou seja, talvez este paradigma alterado não funcione para obter a 

estrutura bidimensional, ou talvez se devam ao facto de as palavras utilizadas não serem 

adequadas para a faixa etária em questão, uma vez que as palavras foram escolhidas a pensar 

na compreensão das crianças, estas podem não ter o mesmo significado para os adultos.  
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Estudo piloto 2 

O objetivo deste estudo era perceber se os resultados do estudo anterior foram devidos 

às alterações no método ou aos traços utilizados. Para tal, neste novo estudo com adultos, 

foram utilizados traços que já replicaram os resultados de Rosenberg et al. (1968) 

anteriormente. 

 

Método 

Participantes 

No segundo estudo piloto participaram 20 estudantes universitários da Universidade de 

Lisboa, provenientes das várias faculdades e institutos que desta fazem parte. Dos 20 

participantes, quatro eram do sexo masculino e 16 do feminino e a média das idades foi de 

24.5 anos (SD = 6 anos).  

Esta experiência encontrava-se enquadrada numa sessão de várias experiências que no 

total demorava cerca de uma hora, e tinha como incentivo um vale de oferta de 10 euros.  

 

Material 

A partir dos dados de Ferreira et al. (2011), que demonstram a atualidade da existência 

de quatro quadrantes na análise da TIP bidimensional, foi elaborada uma lista de 12 traços. 

Para formar essa lista, foram selecionados os traços mais próximos dos centroides dos quatro 

clusters formados na análise, ou seja, 6 traços pertenciam à dimensão social, desses, 3 são de 

valência positiva (compreensivo, caloroso e generoso) e os outros 3 de valência negativa 

(arrogante, invejoso e interesseiro); os restantes 6 traços são da dimensão intelectual, mais 

uma vez 3 deles são de valência positiva (hábil, culto e organizado) e os outros 3 de valência 

negativa (desmotivado, irresponsável e incompetente). Quando o traço mais próximo do 

centroide era antónimo de um traço já escolhido de outro cluster, ele era excluído e era 

selecionado o próximo traço mais próximo desse centroide. Por exemplo, o traço mais próximo 
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do centroide do cluster intelectual positivo é culto, e o terceiro mais próximo do centroide do 

cluster intelectual negativo é inculto, pelo que excluímos este traço e ficámos com o quarto 

mais próximo, que é incompetente. Os 12 traços foram impressos individualmente em 

pequenos cartões. 

 

Procedimento 

O procedimento deste estudo foi idêntico ao utilizado no estudo piloto anterior, eles 

apenas diferiram nos traços apresentados.  

 

Resultados e discussão 

Os resultados do escalonamento multidimensional obtidos neste estudo são muito 

diferentes dos obtidos no estudo anterior. A configuração obtida já se encontra dentro dos 

parâmetros que eram esperados. O nível de stress (12%) para duas dimensões é aceitável.  

 

 

Figura 3 

Configuração bidimensional dos dados obtidos com adultos usando traços adaptados à 

sua faixa etária 



24 
 

 

A Figura 3 mostra uma configuração mais parecida com a de Rosenberg et al. (1968), 

na qual é possível identificar os quadrantes das valências positiva e negativa das dimensões 

social e intelectual. Isto é particularmente visível para a valência negativa, que se encontra em 

pontos quase opostos do espaço, já os positivos encontram-se menos divididos, mas mesmo 

assim é visível um padrão, por exemplo, o generoso e o compreensivo estão muito próximos.  

 

Tabela 2 

Elementos dos 4 clusters e respetivas distâncias ao centroide do cluster relativos aos 

resultados dos adultos com traços adaptados à sua faixa etária 

  

Cluster 1 Cluster 2 

Traço Distância ao centroide Traço Distância ao centroide 

Culto 2.37 Compreensivo 1.48 

Organizado 2.59 Generoso 1.48 

Hábil 2.92   

Caloroso 2.93   

Cluster 3 Cluster 4 

Traço Distância ao 

centroide 

Traço Distância ao centroide 

Irresponsável 1.78 Arrogante 1.73 

Desmotivado 1.78 Interesseiro 1.78 

Incompetente 2.56 Invejoso 1.84 

 

Relativamente à análise dos 4 clusters formados utilizando o algoritmo k-means, esta 

permite confirmar que os traços estão bem organizados. Os quatro clusters estão quase como 
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seria de esperar. Temos claramente a divisão desejada, sendo que cada cluster corresponde a 

um quadrante, dois da dimensão social, um para a valência negativa e outro para a positiva, e 

outros dois para a dimensão intelectual, mais uma vez divididos de acordo com a valência. No 

entanto, há uma exceção, o traço caloroso é o único que se encontra num cluster que não 

corresponde há sua dimensão, encontrando-se no quadrante relativo à valência positiva da 

dimensão intelectual. No entanto, este traço é também o que se encontra mais distante do 

centroide deste cluster. 

A ANOVA mostra que a grande maioria dos traços estão mais próximos dos outros 

traços dos seus clusters do que dos traços dos outros clusters. Há, no entanto, três traços que 

se encontram significativamente mais próximos dos seus vizinhos de cluster. São eles o culto 

(p = .254), o hábil (p = .340) e o caloroso ( p= .331), que pertencem todos ao cluster intelectual 

positivo. Isto significa que o cluster intelectual positivo se encontra mais dilatado que os 

restantes.  

Os resultados deste estudo vêm responder à pergunta deixada em aberto pelo estudo 

anterior. Apesar de os resultados não estarem totalmente como seria de esperar, uma vez que 

um dos traços se encontra no cluster da outra dimensão, percebemos que mudando apenas a 

lista de traços, os resultados mudaram radicalmente. O facto de terem sido utilizados apenas 

12 traços e de a tarefa ter sido realizada apenas por 20 participantes pode ter influenciado a 

deslocação do traço caloroso para mais perto dos traços intelectuais positivos. Concluímos, 

portanto, que o procedimento é adequado para obter a estrutura bidimensional e que os 

resultados do estudo anterior foram devidos provavelmente à inadequação dos traços. Porém, 

os traços utilizados neste estudo não poderão ser utilizados com crianças, uma vez que elas 

ainda não estão familiarizadas com alguns destes conceitos. 
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Estudo piloto 3 

O objetivo deste estudo era selecionar os traços que viriam a ser utilizados no estudo 

final, traços esses com significado semelhante aos do estudo anterior, mas que sejam 

compreendidos por todas crianças.  

 

Método 

Participantes 

O terceiro estudo piloto foi realizado com dez crianças, seis do sexo feminino e quatro 

do sexo masculino. Os participantes eram alunos do último ano do ensino pré-escolar de uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS). Os encarregados de educação dos 

participantes assinaram previamente um consentimento informado e antes da realização da 

tarefa era perguntado às crianças se elas concordavam em participar.  

Não houve qualquer tipo de incentivo à participação para as crianças ou para os seus 

encarregados de educação. No entanto, foi oferecido posteriormente a todas as escolas que 

colaboraram nesta investigação um cheque-oferta de 20 euros. 

 

Material 

Uma vez que os traços utilizados no estudo piloto 2 poderiam não ser compreendidos 

pelas crianças mais novas, foram criadas pequenas definições relacionadas com cada um 

desses traços, adequadas ao dia-a-dia das crianças. Estas definições seriam usadas na primeira 

tarefa deste estudo, a tarefa de produção de traços. Os investigadores criaram ainda uma lista 

de sinónimos mais acessíveis para a faixa etária em questão, acompanhados de traços 

alternativos, também acessíveis para as crianças, da mesma valência, mas da dimensão 

complementar, para serem usadas na segunda tarefa, a de escolha forçada.  

Tabela 3 

Traços utilizados na tarefa de escolha forçada do estudo piloto 3 
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Dimensão Intelectual 

Valência Positiva Valência Negativa 

Traços 

“adultos” 

Novos traços Alternativos Traços 

“adultos” 

Novos traços Alternativos 

Hábil Capaz Engraçado Desmotivado Desinteressado Antipático 

Culto Educado Carinhoso Irresponsável Esquecido Malcriado 

Organizado Arrumado Amigo Incompetente Burro Maldoso 

Dimensão Social 

Valência Positiva Valência Negativa 

Traços 

“adultos” 

Novos 

traços 

Alternativos Traços 

“adultos” 

Novos traços Alternativos 

Compreensivo Bondoso Decidido Arrogante Tem-a-mania Lento 

Caloroso Carinhoso Inteligente Invejoso Invejoso Preguiçoso 

Generoso Simpático Mexido Interesseiro Egoísta Desajeitado 

 

O experimentador possuía um guião onde estavam os vários traços, as suas definições e 

as frases relativas às duas tarefas (Anexo B).  

 

Procedimento 

Este estudo foi realizado com os participantes a título individual, a criança era levada 

pelo experimentador para uma sala desocupada onde, de seguida, lhe propunha a realização 

de um jogo e lhe pedia a sua colaboração. Este estudo piloto consistiu na realização de duas 

tarefas, uma tarefa de produção de traço e outra de escolha forçada de traço, sendo as duas 

tarefas realizadas sequencialmente para cada traço. Mais uma vez, a ordem dos traços foi 

gerada aleatoriamente.  
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A tarefa de produção de traço consistia numa frase que incluía a definição do traço em 

questão e que elicitava a produção de uma resposta por parte da criança. Nesta tarefa, o 

experimentador dizia ao participante: “Estou a pensar num menino que [definição do traço]. 

Este menino é mesmo…” (ver exemplo no parágrafo seguinte). Caso o participante 

respondesse o traço em questão, avançava-se para o próximo traço; caso ele não respondesse 

ou a sua resposta não fosse aquele traço específico, era realizada a tarefa de escolha forçada 

de traço. Nesta tarefa o experimentador perguntava ao participante qual das duas alternativas 

de traços era mais adequada para descrever o sujeito ao qual a frase da tarefa anterior se referia. 

Para isso dizia: “Muito bem. Olha, e achas que este menino é mais _____ ou mais _____ 

[alternativas de traços]?”. Nesta tarefa, a posição do traço correto era alternada. O sujeito das 

frases era sempre do mesmo sexo do participante, se o participante fosse do sexo masculino 

então todas as frases eram relativas a meninos e vice-versa.  

Para o traço hábil, por exemplo, o experimentador perguntava ao participante “Estou a 

pensar num menino que tem muito jeito para fazer as coisas. Este menino é mesmo…”. Se a 

resposta do participante fosse “capaz” o experimentador passava para o traço seguinte. Caso 

a resposta do participante não fosse “capaz”, o experimentador avançava com a tarefa de 

escolha forçada de traço, dizendo “Muito bem. Olha, e achas que este menino é mais capaz ou 

mais engraçado?”.  

 

Resultados e discussão 

Uma vez que o objetivo deste estudo era selecionar os traços a serem utilizados no estudo 

com crianças, o primeiro passo foi analisar os traços que elas produziram na primeira tarefa. 

Esta informação não foi muito conclusiva, uma vez que as crianças não produziram muitos 

traços. Foi, no entanto visível que elas produziram mais traços em resposta a definições da 

dimensão social do que da intelectual, e também que produziram mais traços positivos do que 
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negativos. Os traços gerados pelas crianças encontram-se na Tabela 9, organizados por 

dimensão e valência, no Anexo C. 

Como não foi possível basear a lista em traços gerados pelas crianças, fomos ver quais 

os traços que nós propusemos na tarefa de escolha forçada de traço que elas compreenderam. 

Resolvemos incluir na lista apenas os traços em que pelo menos 70% das crianças tenham 

acertado. Com este critério selecionámos 9 dos 12 traços (tem-a-mania, educado, 

desinteressado, simpático, capaz, egoísta, invejoso, esquecido e arrumado). Para os restantes 

três traços que não atingiram esta percentagem, foram selecionados os traços mais semelhantes 

das listas que eles produziram, sendo carinhoso substituído por querido, bondoso por amigo 

e burro por preguiçoso.  
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Estudo 

 

Método 

Participantes 

Participaram neste estudo crianças de três anos escolares diferentes. Relativamente ao 

primeiro grupo, participaram 20 crianças, 11 do sexo masculino e nove do feminino, com a 

idade média de 5 anos e 7 meses (SD = 6 meses). Estas crianças eram alunos do último ano do 

ensino pré-escolar de duas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). Quanto ao 

segundo grupo, participaram 26 crianças, 10 do sexo masculino e 16 do feminino, sendo a 

média das suas idades 8 anos e 10 meses (SD = 4 meses). As crianças eram alunos do 3º ano 

numa EB1 pública. O último grupo deste estudo contou com 25 crianças, 10 do sexo masculino 

e 15 do feminino, com a idade média de 12 anos e 7 meses (SD = 14 meses), estudantes do 6º 

ano numa EB 2,3 pública. Todas as escolas neste estudo eram da zona de Lisboa. 

  

Material 

Foram utilizados neste estudo os traços provenientes do terceiro estudo piloto, referentes 

aos quadrantes das duas dimensões em análise. Os traços estão repartidos igualmente pelas 

duas dimensões e pelas duas valências, sendo que na dimensão social pertencem à valência 

positiva os traços querido, amigo e simpático, e à valência negativa os traços tem-a-mania, 

invejoso e egoísta; e na dimensão intelectual pertencem à valência positiva os traços capaz, 

educado e arrumado, e à valência negativa os traços desinteressado, esquecido e preguiçoso. 

Estes doze traços foram impressos individualmente em pequenos cartões. 

 

Procedimento 

O início deste estudo era semelhante ao do estudo piloto 3. Os participantes eram levados 

para uma sala desocupada e era-lhes pedido para jogarem um jogo com o experimentador. Este 
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jogo consistia no mesmo procedimento que os estudos piloto 1 e 2. Era pedido ao participante 

para pensar numa pessoa que conhecesse que possuísse o traço do primeiro cartão. De seguida 

era perguntado se essa pessoa também possuía o traço do segundo cartão. Se sim colocava-se 

em cima do primeiro, se não colocava-se ao lado, criando um novo agrupamento e era pedido 

ao participante para pensar em outra pessoa que possuísse aquele traço. Este procedimento era 

repetido para todos os traços. Para facilitar a tarefa, e torná-la mais concreta, era pedido aos 

participantes mais novos para dizerem quem eram as pessoas em quem iam pensando. Assim 

quando era necessário perguntar se as outras pessoas tinham determinado traço, o 

experimentador utilizava os nomes delas, para além de ler os traços que já lhe tinham sido 

atribuídos. Caso o participante não soubesse o significado de algum traço, o experimentador 

dizia-lhe a definição dele que tinha sido usada no estudo piloto 3. Se o participante dissesse 

não conhecer ninguém com determinado traço, esse traço seria posto de parte, sendo 

posteriormente classificado como pertencendo a uma categoria miscelânea.  

 

Resultados e discussão 

Crianças do ensino pré-escolar 

A partir de uma análise feita com a técnica de escalonamento multidimensional, 

percebemos que uma dimensão não é suficiente para perceber estes dados, uma vez que o nível 

de distorção é elevado (stress = .35). No entanto, se quiséssemos interpretar esta dimensão, 

ela seria avaliativa, já que os traços se encontram organizados maioritariamente em função da 

sua valência. Introduzindo uma segunda dimensão conseguimos reduzir muito o nível de 

stress, baixando para 16%, sendo este valor mais aceitável para proceder à interpretação do 

significado das dimensões. 
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Figura 4 

Configuração bidimensional das dimensões 1 e 2 dos dados obtidos com crianças com 

5 anos 

 

Apesar de os resultados parecerem à primeira vista um pouco desordenados, fica 

bastante claro na Figura 4 que a primeira dimensão presente é avaliativa. Podemos ver que 

todos os traços positivos se encontram do lado esquerdo do quadro e que a maioria dos traços 

negativos se encontra do lado direito. Há, no entanto, dois traços negativos situados na metade 

esquerda, na metade supostamente positiva. O traço invejoso encontra-se muito próximo do 

meio do quadro e bastante isolado quando comparado com os restantes traços, o que pode 

significar que as crianças talvez ainda não percebam bem o significado desta palavra. De forma 

a perceber se, de facto, o traço invejoso tinha tido um impacto decisivo na configuração global 

dos dados, voltámos a realizar a análise de escalonamento multidimensional sem ele. Nesta 

análise, o stress a uma dimensão diminui ligeiramente, baixando de 35% para 27%, no entanto, 

o stress a duas dimensões aumenta, passando de 16% para 19%, e, introduzindo uma 3ª 

dimensão, o nível de stress mantém-se. A análise de clusters, apresentada mais adiante, mais 

especificamente a solução a quatro clusters, também não melhora quando é retirado este traço. 

Logo, parece que a sua localização isolada na Figura 4 não tem um impacto considerável nos 
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resultados referentes aos outros traços. O traço esquecido é o segundo traço presente no lado 

positivo, e encontra-se muito próximo dos restantes traços positivos. Uma possível explicação 

para este resultado é as crianças não considerarem esta característica como negativa, ou seja, 

o facto de uma pessoa ser esquecida não ter um impacto depreciativo na impressão que fazem 

dela.  

Relativamente à segunda dimensão, esta não se encontra organizada como esperávamos, 

uma vez que a maioria dos traços intelectuais se encontram muito próximos de traços sociais, 

principalmente os de valência positiva. Por exemplo, os traços simpático e capaz encontram-

se próximos um do outro e relativamente afastados dos restantes traços.  

De forma a confirmar estas conclusões retiradas de uma análise visual da Figura 4, 

realizámos uma análise de clusters, formados utilizando o algoritmo k-means. O objetivo desta 

era perceber se as crianças estavam ou não a agrupar, por um lado, os traços sociais uns com 

os outros e, por outro lado, os traços intelectuais uns com os outros.  

 

Tabela 4 

Elementos dos 4 clusters e respetivas distâncias ao centroide do cluster relativos aos 

resultados das crianças em idade pré-escolar 

 

Cluster 1 Cluster 2 

Traço Distância ao centroide Traço Distância ao centroide 

Capaz 1.96 Arrumado 2.74 

Simpático 1.96 Amigo 2.75 

  Educado 2.95 

  Querido 2.95 

Cluster 3 Cluster 4 
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Traço Distância ao centroide Traço Distância ao centroide 

Esquecido 3.09 Preguiçoso 3.04 

Invejoso 3.09 Tem-a-mania 3.61 

  Desinteressado 4.05 

  Egoísta 4.09 

 

A análise de clusters mostra que a solução a duas dimensões não parece refletir uma 

dimensão social e outra intelectual. A Tabela 5 veio reforçar a ideia que tínhamos a partir da 

Figura 4, uma vez que todos os clusters são constituídos por traços tanto da dimensão social 

como da intelectual. Outro dado interessante é que os dois clusters negativos estão muito mais 

dispersos do que os positivos, o que significa que as crianças agruparam mais vezes os traços 

positivos do que os negativos. Ou seja, parece que para elas o facto de uma pessoa possuir um 

traço positivo aumenta a probabilidade de possuir também outros traços positivos, mas essa 

lógica já não se verifica com os traços negativos, portanto, o facto de uma pessoa possuir um 

traço negativo não tem grande influência sobre os restantes traços que lhe são atribuídos.  

De forma a perceber se este número de clusters é uma solução adequada para estes dados 

realizámos uma ANOVA (Anexo E). Esta análise mostra que a solução a 4 clusters não é 

indicada para estes dados, uma vez que apenas três traços (amigo (p = .019), capaz (p = .011) 

e simpático (p = . 002)) estão significativamente mais próximos dos traços presentes no seu 

cluster do que dos restantes traços. 

A partir da organização dos traços pelos quadrantes da Figura 4, é possível uma 

interpretação alternativa, a de que esta segunda dimensão seja uma dimensão de atividade 

(Passivo vs. Ativo), que aliás foi a terceira dimensão encontrada no estudo de Roserberg et al. 

(1968). Neste sentido, a parte superior do quadro seria relativa à parte passiva e a metade 

inferior à parte ativa. Teríamos então um quadrante ativo/positivo constituído pelos traços 

arrumado, querido, simpático e capaz; um quadrante ativo/negativo constituído pelos traços 
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egoísta e tem-a-mania; um quadrante passivo/negativo, constituído pelos traços 

desinteressado e preguiçoso; e por último um quadrante passivo/positivo, constituído pelos 

traços amigo, educado, esquecido e invejoso. Esta divisão não encaixa totalmente, mas parece 

ser a que faz mais sentido.  

Uma vez que o nível de distorção a duas dimensões ainda era um pouco elevado, 

decidimos introduzir uma 3ª dimensão. Desta forma o nível de stress baixou para 10%, o que 

não é uma diminuição muito acentuada, mas é considerável e portanto fomos observar mais 

de perto esta 3ª dimensão. De forma a facilitar a leitura dos dados voltámos a fazer uma 

representação gráfica com duas dimensões (Figura 5), mantendo a primeira (dimensão 

avaliativa) num dos eixos e introduzindo a 3ª dimensão no outro eixo.  

 

Figura 5 

Configuração bidimensional das dimensões 1 e 3 dos dados obtidos com crianças com 

5 anos 

 

A configuração da terceira dimensão já se encontra muito próxima da dicotomia 

social/intelectual. Os quadrantes estão, quase, organizados de acordo com o que esperávamos. 

O quadrante social/positivo é o único que se encontra constituído, apenas, pelos traços que 

selecionámos como sendo desse quadrante, amigo, simpático e querido. No entanto os 
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restantes também estão bastante claros. No quadrante social/negativo encontram-se os traços 

invejoso e egoísta, o que era esperado, apenas falta o traço tem-a-mania, que se encontra no 

quadrante intelectual/negativo, junto com os traços preguiçoso e desinteressado. Uma possível 

explicação para este traço ter aparecido na parte superior do quadro pode ser as crianças desta 

idade terem associado o termo a crianças que são bem-sucedidas na escola, ou seja, crianças 

que têm-a-mania que são melhores que os outros em termos intelectuais. Por último, o 

quadrante intelectual/positivo é constituído pelos traços arrumado, educado, capaz e 

esquecido. O aparecimento do traço esquecido no quadrante positivo em vez do negativo vai 

ao encontro da ideia apresentada anteriormente sobre este traço não ser considerado pelas 

crianças um aspeto negativo.  

 

Crianças do 3º ano de escolaridade 

Os resultados obtidos com o escalonamento multidimensional realizado com os dados 

das crianças do 3º ano são um pouco diferentes dos resultados das crianças em idade pré-

escolar. O nível de stress com apenas uma dimensão é bastante elevado (stress= .19). Quando 

introduzimos a 2ª dimensão o stress baixa consideravelmente, ficando apenas a 8%. A 1ª 

dimensão mantém-se, relativamente aos resultados anteriores, a organização dos traços sugere 

que também nesta idade ela seja avaliativa. Como se pode ver na Figura 6, todos os traços 

positivos se encontram do lado esquerdo do quadro e todos os traços negativos estão do lado 

direito. A 2ª dimensão não é tão facilmente interpretável. Parece ainda ser a dimensão 

ativo/passivo, como nas crianças de 5 anos, apesar de alguns traços já não encaixarem tão bem 

nesta divisão, como por exemplo o desinteressado, que se encontra no quadrante inferior, o 

quadrante ativo. Por outro lado, esta configuração dos traços também já se assemelha à 

configuração típica dos adultos, uma vez que já se conseguem identificar duas diagonais, uma 

composta por traços intelectuais (quadrantes inferior esquerdo e superior direito), por oposição 

a uma segunda diagonal composta por traços sociais (quadrantes inferior direito e superior 
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esquerdo). Se bem que, também esta interpretação tem algumas exceções, são elas os traços 

invejoso e desinteressado.  

 

Figura 6 

Configuração bidimensional das dimensões 1 e 2 dos dados obtidos com crianças com 

8 anos 

 

Tanto nesta Figura 6, como na Figura 4, relativa aos dados das crianças em idade pré-

escolar, podemos verificar que os traços positivos se encontram a distâncias mais curtas uns 

dos outros do que os traços negativos, que em ambos os quadros se encontram bastante 

dispersos. Isto significa que as crianças colocaram mais vezes os traços positivos nos mesmos 

conjuntos do que os negativos, o que dá a entender que elas vêm os traços positivos como 

coocorrendo mais vezes na mesma pessoa do que os negativos. Relativamente ao traço 

esquecido, que nos resultados das crianças em idade pré-escolar se encontrava junto dos traços 

positivos, verificamos que nesta idade ele já se encontra integrado na margem negativa do 

quadro, o que significa que as crianças o colocaram mais vezes associado a outros traços 

negativos do que aos traços positivos.  

A análise de clusters usando o algoritmo k-means e forçando a solução a 2 clusters 

(Anexo F) confirma que a 1ª dimensão é claramente avaliativa, uma vez que um dos clusters 
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é formado apenas pelos traços positivos e o outro apenas pelos traços negativos, sendo que o 

traço esquecido, apesar de já se encontrar no cluster da valência correta, é o que se encontra a 

uma maior distância do centroide desse cluster (d=4.83). Para além disso, também os 

resultados da ANOVA vão nesse sentido, uma vez que todos os traços se encontram a uma 

distância menor dos outros traços do seu cluster do que dos traços dos outros clusters, à 

exceção do traço esquecido.  

A partir dos resultados da análise a 4 clusters formados utilizando o algoritmo k-means, 

como podemos ver na Tabela 5, verifica-se que a 2ª dimensão parece ser um misto entre as 

dimensões passivo/ativo e social/intelectual. O cluster 1 parece ser intelectual, uma vez que é 

constituído pelos traços capaz e arrumado, no entanto falta aqui o traço educado (uma possível 

explicação para ele se encontrar junto dos traços sociais positivos é ter sido interpretado como 

referente aos modos da pessoa, ou seja, uma pessoa afável, em vez de uma pessoa instruída). 

Os dois clusters positivos podem ser interpretados como encaixando nas dimensões 

social/intelectual, tanto como nas dimensões passivo/ativo. Quanto aos clusters negativos, são 

ambos formados pelo mesmo número de traços sociais e intelectuais.  

 

Tabela 5 

Elementos dos 4 clusters e respetivas distâncias ao centroide do cluster relativos aos 

resultados das crianças do 3º ano 

 

Cluster 1 Cluster 2 

Traço Distância ao centroide Traço Distância ao centroide 

Capaz 2.28 Simpático 2.30 

Arrumado 2.28 Amigo 2.62 

  Querido 2.89 
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  Educado 3.08 

Cluster 3 Cluster 4 

Traço Distância ao centroide Traço Distância ao centroide 

Esquecido 3.31 Tem-a-mania 3.29 

Invejoso 3.31 Preguiçoso 3.36 

  Egoísta 3.55 

  Desinteressado 3.82 

 

De forma a perceber se esta configuração, a 4 clusters, era adequada para estes dados, 

realizámos uma ANOVA (Anexo G). A partir dos resultados desta análise concluímos a 

divisão dos traços em quatro clusters é bastante adequada aos dados obtidos, pois, as distâncias 

intra-cluster são inferiores às distâncias inter-clusters, o que significa que os traços se 

encontram mais próximos dos restantes traços presentes no seu cluster do que dos traços dos 

outros clusters. Isto verifica-se para todos os traços, à exceção de um, o esquecido, que 

apresenta apenas uma tendência para estar mais perto dos restantes traços do seu cluster do 

que dos traços presentes nos outros clusters (p= .06).  

Uma vez que na faixa etária das crianças em idade pré-escolar a análise da 3ª dimensão 

se revelou útil para a compreensão dos dados, esta análise foi também realizada com a presente 

faixa etária, apesar de o nível de stress ser já adequado com apenas duas dimensões. Quando 

é introduzida a 3ª dimensão o stress baixa para 5%, portanto, não há uma grande redução da 

distorção, como seria de esperar uma vez que ela já era baixa.   
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Figura 7 

Configuração bidimensional das dimensões 1 e 3 dos dados obtidos com crianças com 

8 anos 

 

Com a introdução da 3ª dimensão, os traços parecem organizar-se mais de acordo com 

as dimensões social/intelectual, principalmente os traços de valência positiva. Quanto aos 

traços negativos, continuam muito dispersos e aparentemente desordenados.  

 

Crianças do 6º ano de escolaridade 

O terceiro e último grupo incluído neste estudo foi constituído por crianças do 6º ano, 

onde esperávamos já encontrar uma organização mais semelhante à dos adultos. Os resultados 

do escalonamento multidimensional parecem mostrar que a 1ª dimensão é avaliativa, tal como 

nas crianças mais novas. Ao introduzir a 2ª dimensão, reduz-se bastante a distorção, passando 

de 24% para 12%. Esta 2ª dimensão, como se pode ver na Figura 8, pode ser interpretada como 

social/intelectual, apesar de vários traços não se encontrarem nos quadrantes esperados, 

nomeadamente, os traços tem-a-mania e esquecido, também os traços educado, simpático e 

amigo se encontram nos quadrantes da dimensão errada, mas estão muito próximos do 

quadrante da sua dimensão.  
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Figura 8 

Configuração bidimensional das dimensões 1 e 2 dos dados obtidos com crianças com 

12 anos 

 

Esta configuração bidimensional já é mais facilmente interpretável em termos da 

dimensão social/intelectual. Quanto à dimensão ativo/passivo que estava presente nas nuvens 

de pontos das crianças mais novas, esta parece já não se adaptar aos resultados destas crianças. 

No entanto, a separação entre a dimensão social/intelectual ainda está um pouco confusa, o 

que nos dá a entender que estas dimensões ainda não descrevem bem a estrutura das TIP das 

crianças.  

Um aspeto interessante visível na Figura 8 é o facto de o traço esquecido ter voltado a 

aparecer no quadrante superior esquerdo, junto dos traços positivos, como tinha acontecido na 

Figura 4, com as crianças em idade pré-escolar. A análise de clusters, usando o algoritmo k-

means, com a solução a 2 clusters (Anexo H), é, por isso, semelhante à das crianças em idade 

pré-escolar, uma vez que está dividida num cluster negativo e num cluster positivo, sendo que 

neste último se encontra também o traço esquecido. Uma possível explicação para isto ter 

ocorrido é, como foi referido na altura, as crianças não interpretarem este traço como uma 
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característica necessariamente negativa. A localização deste traço neste quadrante e 

relativamente afastado dos restantes traços fez com que a análise de clusters ficasse 

desequilibrada, como mostra a Tabela 6.  

 

Tabela 6 

Elementos dos 4 clusters e respectivas distâncias ao centróide do cluster relativos aos 

resultados das crianças do 6º ano 

 

Cluster 1 Cluster 2 

Traço Distância ao centroide Traço Distância ao centroide 

Amigo 2.73 Querido 3.41 

Capaz 2.81 Arrumado 3.41 

Simpático 2.81   

Educado 2.95   

Cluster 3 Cluster 4 

Traço Distância ao centroide Traço Distância ao centroide 

Esquecido  Preguiçoso 4.07 

  Desinteressado 4.14 

  Invejoso 4.67 

  Egoísta 4.70 

  Tem-a-mania 5.14 

 

Apesar de na Figura 8 o traço esquecido se encontrar junto dos traços positivos, esta 

análise a 4 clusters, formados utilizando o algoritmo k-means, mostra uma divisão entre a 

valência positiva e a negativa, uma vez que os primeiros dois clusters são formados apenas 

por traços positivos e os últimos dois clusters são formados apenas por traços negativos. O 
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traço esquecido acabou por ficar isolado, sendo o único traço presente no cluster 3. Isto fez 

com que os restantes traços negativos tivessem que se agrupar todos num cluster, não sendo 

este, portanto, representativo nem da dimensão social nem da intelectual. É, no entanto, visível 

que este cluster negativo (cluster 4) não é coeso, uma vez que as distâncias dos seus traços ao 

centroide são elevadas. Quanto aos dois clusters positivos, não é possível perceber a distinção 

entre social e intelectual, uma vez que ambos são constituídos pelo mesmo número de traços 

de ambas as dimensões.  

A composição desequilibrada destes clusters e as grandes distâncias entre os traços 

dentro destes, principalmente do cluster 4, refletiu-se nos resultados da ANOVA. Como se 

pode ver na Tabela 15 (Anexo I), metade dos traços (tem-a-mania, desinteressado, querido, 

invejoso, preguiçoso e egoísta) não têm distâncias médias aos traços dentro do cluster 

inferiores a distâncias médias dos traços dos restantes clusters. Esta solução não é, portanto, 

adequada para estes resultados.  

Parece, a partir destes resultados, que as crianças desta faixa etária já começam a 

demonstrar uma organização em termos das dimensões social/intelectual. No entanto esta 

organização ainda é pouco clara, estando longe da encontrada nos adultos.  

Por uma questão de comparabilidade com as idades analisadas anteriormente, 

introduzimos uma 3ª dimensão à análise de escalonamento multidimensional. Esta dimensão 

reduziu bastante a distorção (stress = .05).  
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Figura 9 

Configuração bidimensional das dimensões 1 e 3 dos dados obtidos com crianças com 

12 anos 

 

Uma vez que a análise às duas primeiras dimensões parecia ser social/intelectual, seria 

de esperar que a 3ª dimensão fosse interpretável em termos de passivo/ativo, à semelhança dos 

adultos, o que não se verificou.  
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Discussão geral 

Um aspeto comum a todas as idades é o facto de a 1ª dimensão ser avaliativa. Nos 5 e 

nos 12 anos o traço esquecido aparece no cluster positivo, e nos 8, apesar de se encontrar no 

negativo, é o que se encontra mais longe dos restantes traços negativos e a ANOVA mostra 

que ele não está bem integrado neste cluster. Portanto, este traço nunca é considerado como 

claramente negativo. Uma possível explicação já referida é este traço não ser interpretado 

como negativo pelas crianças. Uma possível solução seria substituir este traço por outro de 

valência mais negativa.  

A interpretação das representações a 2 dimensões para os vários grupos etários não é 

assim tão linear. Aos 5 anos a sua organização é interpretável em termos de ativo/passivo. Aos 

8 anos os traços encontram-se um pouco desordenados, não sendo possível enquadrar a sua 

organização nas dimensões ativo/passivo nem nas dimensões social/intelectual. Quanto aos 

resultados das crianças de 12 anos, estes já se assemelham um pouco mais com as dimensões 

social/intelectual, no entanto, esta interpretação não é clara, uma vez que vários traços se 

encontram em quadrantes que não os esperados. Estes resultados dão a entender que nas 

crianças de 12 anos a organização das TIP começa a ser organizada de forma semelhante à dos 

adultos, mas a dimensão social/intelectual ainda não explica a organização dos traços na 

nuvem de forma tão clara como seria de esperar. Isto é visível nos resultados da análise de 

clusters (Tabela 6), uma vez que os dois clusters formados por traços positivos são ambos 

formados pelo mesmo número de traços sociais e de traços intelectuais, e que os clusters 

negativos se encontram muito desequilibrados, devido à localização traço esquecido que levou 

os restantes cinco traços negativos a se agruparem num único cluster. Também os resultados 

da ANOVA mostram que a dimensão social/intelectual não é ainda uma solução bem adaptada 

aos resultados, uma vez que apenas seis traços se encontram bem enquadrados nos seus 

respetivos clusters, ou seja, apenas metade dos traços utilizados na tarefa estão mais perto dos 

outros traços presentes no seu cluster, do que dos traços presentes nos restantes clusters.  
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A análise dos resultados deste estudo proporcionou ainda implicações quanto à 3ª 

dimensão que não estávamos à espera de encontrar. Apesar de as crianças em idade pré-escolar 

parecerem basear as suas impressões de personalidade mais na valência e nos níveis de 

atividade, quando introduzimos uma 3ª dimensão na análise percebemos que esta era 

interpretável em termos da dimensão social/intelectual. Esta localização da dimensão 

social/intelectual na 3ª dimensão foi um dado que não estávamos à espera, mas que parece ser 

consistente, uma vez que se mantém nas crianças de 8 anos, apesar de já não ser tão notável. 

Nos resultados das crianças de 12 anos, os traços encontram-se desordenados, não sendo 

possível interpretar a organização da 3ª dimensão nem em termos ativo/passivo nem 

social/intelectual. Uma vez que as crianças desta idade parecem já ter uma organização mais 

social/intelectual na 2ª dimensão, seria de esperar que a 3ª dimensão se organizasse também 

de forma mais semelhante à dos adultos, com uma organização em termos ativo/passivo, o que 

não se verificou. 

Apesar das muitas diferenças entre os resultados das crianças das várias faixas etárias 

estudadas, há uma semelhança em relação à forma como organizam os traços no espaço 

bidimensional. É visível em todas as nuvens de traços apresentadas que os clusters negativos 

se encontram mais dilatados do que os positivos, ou seja, os traços positivos estão sempre mais 

juntos quando comparados com os traços negativos, que se encontram sempre a distâncias 

maiores uns dos outros. Isto significa que, para as crianças, os traços positivos tendem a 

coocorrer com mais frequência do que os traços negativos. Ou seja, é provável que uma pessoa 

que possui um traço positivo possua também outros traços positivos, o que não acontece com 

os negativos, uma pessoa possuir um traço negativo não quer dizer necessariamente que ela 

possua também outros traços negativos. 

 

Estes resultados vão ao encontro dos relatados por Heyman & Giles (2004) 

relativamente à importância e à maior estabilidade da valência positiva. Estes autores 
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concluíram que as pessoas no geral, mas principalmente as crianças, tendem a dar mais peso 

à informação positiva do que à informação negativa, tanto no domínio social como no 

intelectual. Eles relataram, mais especificamente, que os seus participantes mais facilmente 

inferiam traços a partir de um resultado positivo do que de um resultado negativo, e também 

mais facilmente generalizavam a obtenção de resultados positivos em qualquer coisa, do que 

de resultados negativos.  

Outra forma de olhar para estes dados é tentando traçar o desenvolvimento dos 4 clusters 

ao longo das várias faixas etárias, como demonstrado na Tabela 7.  

 

Tabela 7 

Comparação da composição dos clusters dos 5 aos 12 anos  

 5 anos 8 anos 12 anos 

Traços do 

Cluster 1 

Capaz Capaz Amigo 

Simpático Arrumado Capaz 

  Simpático 

  Educado 

Traços do 

Cluster 2 

Arrumado Simpático Querido 

Amigo Amigo Arrumado 

Educado Querido  

Querido Educado  

Traços do 

Cluster 3 

Esquecido Esquecido Esquecido 

Invejoso Invejoso  

Traços do 

Cluster 4 

Preguiçoso Tem a mania Preguiçoso 

Tem a mania Preguiçoso Desinteressado 

Desinteressado Egoísta Invejoso 
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Egoísta Desinteressado Egoísta 

  Tem a mania 

 

 

A Tabela 7 mostra que os clusters sempre estiveram organizados em termos de valência, 

uma vez que, em todas as idades, eles são constituídos apenas por traços positivos ou apenas 

por traços negativos, nunca por traços das duas valências. Isto vai ao encontro do facto de a 1ª 

dimensão ser estável e consistente ao longo das várias faixas etárias. Parece que, desde muito 

cedo, a dimensão avaliativa está bem definida. Apesar de serem mais ou menos consistentes 

ao longo do tempo, os clusters não são interpretáveis em termos das dicotomias 

social/intelectual, nem passivo/ativo, uma vez que quase todos são constituídos por traços de 

todas estas dimensões simultaneamente.  

Estes resultados parecem indicar que nas crianças mais novas a 2ª dimensão é 

passivo/ativo, o que pode estar relacionado com o facto de estas competências serem altamente 

diferenciadoras na maioria das atividades que as crianças desta idade realizam, nomeadamente 

as brincadeiras e jogos onde a atividade física está muito presente, por exemplo, o jogo das 

escondidas. No entanto, parece que esta dimensão vai perdendo importância ao longo do 

tempo, acabando na idade adulta por se encontrar na 3ª dimensão, como descrito por 

Rosenberg et al. (1968), trocando de lugar com a dimensão social/intelectual. Um dos 

possíveis motivos para a dimensão social/intelectual ir ganhando importância é o facto de as 

competências a ela associadas se tornarem cada vez mais necessárias ao longo da escolaridade, 

por oposição às características da dimensão ativo/passivo que se vão tornando cada vez menos 

diferenciadoras.  

Esta interpretação vai ao encontro da nossa hipótese inicial, no sentido em que 

demonstra a importância da escolaridade para o desenvolvimento da dimensão 

social/intelectual. Apesar de os resultados não terem sido os esperados, uma vez que 
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prevíamos que as crianças de 12 anos já tivessem uma estrutura das TIP semelhante à dos 

adultos, o que não se verificou. Parece que as crianças de 12 anos, tal como as de 8 anos, ainda 

se encontram num estádio transitório para a organização típica dos adultos. O que nos leva a 

crer que se esta experiência tivesse sido realizada com uma faixa etária um pouco mais velha 

(e.g., 15 anos), a estrutura encontrada seria já mais semelhante à dos adultos. 

 

Limitações e estudos futuros 

Apesar de este estudo ter obtido resultados que permitiram uma melhor compreensão da 

forma como o processo de formação de impressões se desenvolve, foram surgindo algumas 

limitações ao longo da sua realização, nomeadamente, limitações relativas aos traços 

utilizados. Um dos aspetos que poderá ter tido impacto nos resultados é a compreensão dos 

traços por parte das crianças das diversas idades, no sentido em que as palavras utilizadas 

podem ter sido interpretadas de forma distinta pelas crianças com diferentes idades, devido às 

suas diferenças de vocabulário e de significado que atribuíam aos traços.  

Ainda relativamente aos traços utilizados, os dados parecem indicar que alguns deles 

não foram interpretados da forma como esperávamos. O traço educado tende a aparecer junto 

dos traços sociais, em vez dos intelectuais, o que pode ser devido a um mal-entendido, as 

crianças podem ter associado este termo a uma pessoa bem-educada, daí ele aparecer junto 

dos traços sociais positivos. O mesmo problema, mas com as dimensões contrárias, parece ter 

ocorrido com o traço tem-a-mania. Este traço, que foi pensado como um traço social negativo, 

tende a aparecer junto dos traços intelectuais negativos, possivelmente por ter sido atribuído a 

pessoas que são presunçosas, que gostam de mostrar e de superar os outros no domínio 

intelectual, por exemplo, na escola. Outro traço que parece ter causado algumas dúvidas, 

principalmente entre as crianças mais novas, foi o traço invejoso. Este traço parece não estar 

bem enquadrado com os restantes, pelo menos para as crianças do pré-escolar. A localização 

do traço esquecido ao longo do estudo também evidencia que este não foi interpretado como 
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previsto, uma vez que ele tende a aparecer junto dos traços positivos, e mesmo quando se 

encontra no lado negativo da nuvem de pontos, nunca se adapta bem com os restantes traços 

negativos. Isto leva-nos a pensar que este traço não é um bom representante do quadrante 

intelectual negativo.  

Quanto aos participantes, seria interessante ter resultados relativos a esta tarefa com 

adolescentes, para confirmar a trajetória de desenvolvimento das TIP apresentada por estes 

resultados, sendo de esperar que os seus resultados já fossem mais semelhantes aos 

encontrados por Rosenberg et al. (1968) com adultos.  

Dadas estas limitações, seria interessante em estudos futuros fazer algumas alterações 

de modo a superar as dificuldades encontradas neste estudo. Quanto às diferenças de 

vocabulário e de compreensão dos traços, uma forma de ultrapassar estes inconvenientes seria 

usando imagens em vez de palavras. Neste caso, o procedimento poderia ser semelhante ao do 

presente estudo, mas em vez de o material ser um cartão com um traço, seria um cartão com 

um comportamento relativo ao traço em questão. Deste modo, podemos perceber se as crianças 

conseguem distinguir entre os traços na prática, mesmo que não consigam demonstrá-lo 

verbalmente. Outra vantagem desta abordagem seria que os participantes poderiam formar as 

categorias sozinhos, uma vez que não necessitam de saber ler, já não é necessário ser o 

experimentador a conduzir o participante pelos vários cartões e a formar as categorias, o que 

lhes dá mais liberdade. Um possível obstáculo a este formato de apresentação é o facto de as 

crianças poderem, mais do que com as palavras, interpretar as imagens de formas muito 

diferentes.  

Outra forma de abordar este tema seria utilizar apenas traços de uma valência, positiva 

ou negativa, de forma a perceber a partir de que idade é que as crianças começam a distinguir 

as duas dimensões. Desta forma poderíamos ver a partir de que idade é que o conjunto dos 

traços positivos, por exemplo, deixava de ser percebido como um todo, passando a existir dois 

grupos dentro da valência, o social e o intelectual.  
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Também de acordo com esta tentativa de separar mais os traços e simplificar a tarefa, 

seria interessante ver a partir de que idade é que as crianças distinguem os quatro quadrantes 

(social positivo, social negativo, intelectual positivo, intelectual negativo). Para isso bastaria 

apresentar uma lista de traços referentes a cada um dos quadrantes e perguntar se conhecem 

alguém com aqueles traços. 

 

Follow-up 

Nos resultados deste estudo, sugerimos que a 2ª dimensão presente nos resultados das 

crianças em idade pré-escolar poderia ser a ativo/passivo, devido à associação de traços como 

desinteressado com preguiçoso, e de capaz com arrumado. Também nas crianças do 3º ano 

esta dimensão de atividade ainda parece estar presente, embora não de forma tão marcada, e 

nos resultados das crianças do 6º ano ela parece desaparecer, sendo a terceira dimensão desta 

idade de difícil interpretação.  

Uma vez que todos os traços utilizados neste estudo foram retirados de uma lista de 

traços da dimensão social/intelectual, talvez seja por isso que a dimensão ativo/passivo não é 

facilmente interpretada a partir destes resultados. Se o material utilizado incluísse traços de 

ambas as dimensões (social/intelectual e ativo/passivo), talvez os resultados fossem mais 

claros em relação à dimensão de atividade, confirmando que esta é a 2ª dimensão nas crianças 

de 5 e de 8 anos e possivelmente a 3ª dimensão nas crianças de 12 anos, à semelhança dos 

adultos. Poderíamos assim concluir que o desenvolvimento das duas dimensões está 

relacionado, sendo a dimensão ativo/passivo a mais importante nas crianças de 5 e de 8 anos, 

trocando depois de posição com a dimensão social/intelectual aos 12 anos, de modo a formar 

a organização característica dos adultos. Ou seja, talvez os resultados obtidos no estudo 

anterior se encontrem um pouco confusos porque os traços apenas diziam respeito à dimensão 

social/intelectual, que foram escolhidos por essa ser a dimensão mais importante nos adultos, 

no entanto, essa não parece ser a dimensão mais importante para as crianças. É possível que a 
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dimensão ativo/passivo esteja subjacente nos nossos resultados, mas como apenas 

pretendíamos analisar a evolução da dimensão social/intelectual, não conseguimos perceber a 

sua importância, devido à inadequação do material.  

Para perceber se a dimensão ativo/passivo é de facto a mais importante na infância e se, 

ao perder essa importância se mantém logo na 3ª dimensão, como nos adultos, propomos fazer 

um estudo semelhante ao apresentado anteriormente, mas incluindo traços das duas dimensões 

em questão.  

 

Pré-teste 

O objetivo deste pré-teste é confirmar que os traços utilizados no estudo são de facto 

compreendidos pelas crianças de todas as idades.  

 

Participantes 

60 participantes, distribuídos pelas seguintes quatro faixas etárias. 15 participantes do 

ensino pré-escolar (aproximadamente 5 anos de idade); 15 participantes do 3º ano de 

escolaridade (aproximadamente 8 anos de idade); 15 participantes do 6º ano de escolaridade 

(aproximadamente 12 anos de idade); e 15 participantes do 10º ano de escolaridade 

(aproximadamente 15 anos de idade).  

 

Material 

Apesar de introduzirmos outra dimensão, resolvemos manter o mesmo número de 

cartões (12). Desses, 8 serão para a dimensão social/intelectual. Estes traços partiram dos 

traços utilizados no estudo anterior. Quanto à dimensão intelectual, retirámos os traços 

educado e esquecido que pareceram não funcionar muito bem, e ficámos com os traços capaz 

e arrumado para a valência positiva e com os traços desinteressado e preguiçoso para a 

valência negativa. Na dimensão social a escolha não foi tão fácil, uma vez que dois dos traços 
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de valência negativa foram apontados como limitações (tem-a-mania e invejoso), portanto, 

ficámos apenas com o traço egoísta e decidimos incluir como segundo traço maldoso. Quanto 

à valência positiva optámos por excluir o traço simpático, uma vez que este foi o traço 

escolhido no estudo piloto 3 para substituir o traço generoso e este, por sua vez, era o traço 

que se encontrava mais afastado do centroide no estudo de Ferreira et al (2011), ficando na 

lista os traços querido e amigo.  

Os traços da dimensão ativo/passivo foram selecionados a partir da nuvem de pontos da 

página 289 do estudo de Rosenberg et al (1968) mas, uma vez que os autores não realizaram 

uma análise de clusters, não podemos selecionar os traços com o mesmo rigor que os traços 

da dimensão social/intelectual. Os traços selecionados foram trabalhador e persistente para o 

polo ativo, e aborrecido e ingénuo para o polo passivo. 

 

Procedimento 

De forma a perceber se as crianças das várias idades compreendem todos estes traços, 

vamos realizar uma tarefa individualmente com cada uma das crianças. Esta tarefa consiste 

em apresentar à criança um cartão de cada vez, perguntando-lhe se conhece alguém que possua 

aquele traço. No caso de ela responder que sim, pedimos-lhe para descrever essa pessoa. Se 

ela responder que não conhece ninguém que possua aquele traço, pedimos-lhe para ela 

descrever como é que imagina que uma pessoa que tenha aquele traço é.  

Partindo do princípio que as crianças compreendem estes traços, o passo seguinte seria 

a realização do estudo.  
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Método 

Participantes 

80 participantes, distribuídos pelas mesmas quatro faixas etárias do estudo piloto. 20 

participantes do ensino pré-escolar (aproximadamente 5 anos de idade); 20 participantes do 3º 

ano de escolaridade (aproximadamente 8 anos de idade); 20 participantes do 6º ano de 

escolaridade (aproximadamente 12 anos de idade); e 20 participantes do 10º ano de 

escolaridade (aproximadamente 15 anos de idade). Tal como no estudo anterior, a participação 

seria voluntária.  

 

Material 

O material a ser utilizado neste estudo consistiria em 12 cartões, cada um com um dos 

traços selecionados no estudo piloto anterior.  

 

Procedimento 

O procedimento deste estudo vai consistir no mesmo que o do projeto de investigação 

anterior. As sessões vão ser individuais e realizadas num local desocupado e é o 

experimentador que fica com os cartões e que os vai organizando em cima da mesa de acordo 

com as respostas da criança. É pedido à criança para realizar um jogo/atividade (dependendo 

da idade) com o experimentador. Depois de a criança concordar, é-lhe pedido para pensar 

numa pessoa que conheça e que possua o traço do primeiro cartão, enquanto isso o 

experimentador coloca o cartão em cima da mesa. No caso das crianças de 5 anos é-lhes pedido 

para dizerem o nome das pessoas em quem vão pensando, para durante o resto da prova o 

experimentador as ir chamando pelo nome, de forma a facilitar a tarefa para a crianças. Quando 

a criança tiver pensado nessa pessoa, é-lhe perguntado se ela também possui o traço do 

segundo cartão, se a resposta for afirmativa, o experimentador coloca o cartão por baixo do 

primeiro, formando assim um conjunto; se a resposta for negativa, o experimentador coloca o 
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cartão ao lado do primeiro, criando um novo conjunto. Este procedimento é repetido para todos 

os cartões, sendo que o experimentador lê sempre os traços já atribuídos à pessoa onde colocou 

o cartão anterior, e, quando a criança responde que essa pessoa não possui o traço em questão, 

o experimentador lê todos os traços atribuídos ao conjunto seguinte até a criança o encaixar 

em algum conjunto ou criar um novo. A ordem pela qual o experimentador vai perguntando à 

criança sobre os vários conjuntos é sempre seguindo o sentido dos ponteiros do relógio.  

 

Resultados previstos 

A principal finalidade deste estudo, ainda por aplicar, é perceber qual a importância da 

dimensão ativo/passivo durante a infância, e se o seu progresso está de algum modo 

relacionado com o da dimensão social/intelectual.  

Esperamos que as nuvens de pontos, obtidas através da técnica de escalonamento 

multidimensional, se encontrem organizadas da seguinte forma: aos 5 anos, confirmamos que 

a segunda dimensão é a ativo/passivo, e a terceira continua a ser a social/intelectual; aos 8 

anos, as dimensões encontram-se na mesma posição das anteriores, mas começam a estar mais 

desordenadas, uma vez que nesta idade as crianças começaram já a entrar numa fase de 

transição, que se prolonga até aos 12 anos, idade na qual as dimensões já trocaram de lugar, a 

dimensão social/intelectual é agora a 2ª dimensão e a ativo/passiva encontra-se na 3ª dimensão; 

quanto aos participantes de 15 anos, esperamos que nas suas nuvens de pontos as duas 

dimensões se encontrem já bem definidas, de forma semelhante à dos adultos.  

Uma vez que aos 8 e 12 anos as crianças se encontrariam numa fase de transição, seria 

de esperar que as análises de clusters e ANOVA realizadas aos seus resultados fossem 

menos satisfatórias. No sentido em que seria de prever que a distância entre os traços dentro 

do cluster, e a distancia entre os traços e os que pertencem aos outros clusters seja maior do 

que aos 5 anos e aos 15 anos, idades em que as dimensões estão mais bem definidas.  
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Conclusão 

Este estudo surgiu a partir do interesse em perceber como é que a estrutura bidimensional 

se forma. Apesar de a importância destas duas dimensões fundamentais ser recorrente e 

bastante consensual na literatura, e de a sua estrutura ter sido alvo de inúmeros estudos com 

adultos, e ser hoje em dia uma das TIP mais adotadas, não se sabe como é que ela surge, como 

é o seu desenvolvimento. Neste sentido, resolvemos adaptar o paradigma original de 

Rosenberg et al (1968), e aplicá-lo a crianças de várias idades.  

Os resultados obtidos com este trabalho sugerem que a dimensão mais importante na 

infância é a dimensão ativo/passivo, possivelmente porque as características a ela associadas 

são as mais relevantes para o seu dia-a-dia. No entanto, estas características vão perdendo 

importância, em parte devido à escolaridade e ao seu foco nas capacidades intelectuais, e vai 

surgindo uma organização semelhante à dos adultos, onde a dimensão social/intelectual ganha 

importância relativamente à ativo/passivo, ficando respetivamente na 2ª e na 3ª dimensão. 
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ANEXO A 

________________________________________________ 

ANOVA dos resultados dos adultos com traços adequados à sua faixa 

etária 
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Tabela 8 

Distância de cada traço em relação aos restantes traços pertencentes ao seu cluster 

obtidos através da ANOVA realizada aos resultados dos adultos com traços adequados à sua 

faixa etária 

 

Traço p 

Culto 0.254 

Irresponsável 0.025 

Compreensivo 0.001 

Arrogante 0.005 

Hábil 0.340 

Desmotivado 0.016 

Caloroso 0.331 

Invejoso 0.006 

Organizado 0.087 

Incompetente 0.038 

Generoso 0.002 

Interesseiro 0.004 
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ANEXO B 

________________________________________________ 

Guião do estudo piloto 3 
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Guião para estudo piloto de construção de material para investigação de 

desenvolvimento da TIP bidimensional. 

 

Olá! Eu sou a _____. E tu como é que te chamas? Queria jogar a um jogo contigo que é assim: 

eu penso num menino*, falo-te um bocadinho sobre ele e tu tentas adivinhar como é que ele 

é. Vais ver que é muito fácil. Jogas a este jogo comigo? 

Se quiseres parar a qualquer altura, é só dizeres-me, está bem? 

Estás pronto/a? 

 

Tarefa de produção de traço 

Estou a pensar num menino, que _______ [definição]. Este menino é mesmo...   

 

Tarefa de escolha forçada de traço 

Muito bem. Olha, e achas que este menino é mais _____ ou mais _____ [alternativas de 

traços]?  

 

Definições e alternativas de traços para escolha forçada  

Arrogante – acha que é muito melhor do que os outros (tem-a-mania ou lento) 

Caloroso – trata muito bem os outros (carinhoso ou inteligente) 

Compreensivo – faz as pazes com os outros quando eles lhe fazem mal (bondoso ou decidido) 
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Culto – sabe muitas coisas (educado ou carinhoso) 

Desmotivado – nunca quer saber de nada (desinteressado ou antipático) 

Generoso – dá coisas e empresta os brinquedos aos outros (simpático ou mexido) 

Hábil – tem muito jeito para fazer coisas (capaz ou engraçado) 

Incompetente – faz os trabalhos da escola mal feitos (burro ou maldoso) 

Interesseiro – só quer que os outros lhe dêem coisas (egoísta ou desajeitado) 

Invejoso – quer tudo o que os outros têm (invejoso ou preguiçoso) 

Irresponsável – está sempre a perder os seus brinquedos (esquecido ou malcriado) 

Organizado – arruma muito bem as suas coisas (arrumado ou amigo) 

 

*ou menina, consoante género do participante 
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ANEXO C 

________________________________________________ 

Tabela de frequências dos traços produzidos no estudo piloto 3 
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Tabela 9 

Lista e frequência dos traços produzidos pelas crianças no estudo piloto 3 

 

Social Negativo Social Positivo Intelectual Positivo Intelectual Negativo 

Chato Amigo/a (9) Arrumado Chato (2) 

Egoísta Bem-educado (2) Bem-educado Desastrada 

Feia Bom/boa (5) Bom/boa (3) Esquecido 

Invejosa Bonita Bom a arrumar as 

coisas 

Feia 

Má/mau (4) Educado Bonita (2) Má 

Má/mau para os 

outros (3) 

Empresta aos 

outros 

Crescido (2) Não arruma 

Mal-educado (3) Médica Esperta (2) Pequena 

Porta-se mal Querida (2) Trabalha bem Preguiçosa 

Teimosa   Tinha de ficar de 

castigo 
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ANEXO D 

________________________________________________ 

Análise de clusters usando o algoritmo k-means e forçando a solução a 2 

clusters relativa aos resultados das crianças em idade pré-escolar 
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Tabela 10 

Elementos dos 2 clusters formados utilizando o algoritmo k-means e respectivas 

distâncias ao centróide do cluster relativos aos resultados das crianças em idade pré-escolar 

 

Cluster 1  Cluster 2  

Traço Distância ao centroide Traço Distância ao centroide 

Arrumado 3.10 Preguiçoso 3.31 

Amigo 3.17 Desinteressado 3.98 

Educado 3.28 Tem-a-mania 4.07 

Querido 3.29 Egoísta 4.27 

Simpático 3.59 Invejoso 4.94 

Capaz 3.71   

Esquecido 4.26   
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ANEXO E 

________________________________________________ 

ANOVA a 4 clusters dos resultados das crianças de 5 anos  
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Tabela 11 

Distância de cada traço em relação aos restantes traços pertencentes ao seu cluster 

obtidos através da ANOVA a 4 clusters realizada aos resultados das crianças de 5 anos  

  

Traço p 

Educado 0.088 

Esquecido 0.132 

Amigo 0.019 

Tem-a-mania 0.310 

Capaz 0.011 

Desinteressado 0.447 

Querido 0.056 

Invejoso 0.056 

Arrumado 0.050 

Preguiçoso 0.166 

Simpático 0.002 

Egoísta 0.279 
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ANEXO F 

________________________________________________ 

Análise de clusters usando o algoritmo k-means e forçando a solução a 2 

clusters relativa aos resultados das crianças do 3º ano de escolaridade  
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Tabela 12 

Elementos dos 2 clusters formados utilizando o algoritmo k-means e respectivas 

distâncias ao centróide do cluster relativos aos resultados das crianças do 3º ano 

 

Cluster 1  Cluster 2  

Traço Distância ao centroide Traço Distância ao centroide 

Educado 3.02 Tem-a-mania 3.54 

Querido 3.13 Preguiçoso 3.80 

Simpático 3.13 Egoísta 3.90 

Capaz 3.36 Desinteressado 4.37 

Amigo 3.41 Invejoso 4.75 

Arrumado 4.44 Esquecido 4.83 
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ANEXO G 

________________________________________________ 

ANOVA a 4 clusters dos resultados das crianças de 8 anos  
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Tabela 13 

Distância de cada traço em relação aos restantes traços pertencentes ao seu cluster 

obtidos através da ANOVA a 4 clusters realizada aos resultados das crianças de 8 anos  

 

Traço p 

Educado 0.006 

Esquecido 0.060 

Amigo 0.002 

Tem a mania 0.015 

Capaz 0.000 

Desinteressado 0.049 

Querido 0.003 

Invejoso 0.016 

Arrumado 0.001 

Preguiçoso 0.007 

Simpático 0.002 

Egoísta 0.017 
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ANEXO H 

________________________________________________ 

Análise de clusters usando o algoritmo k-means e forçando a solução a 2 

clusters relativa aos resultados das crianças do 6º ano de escolaridade  
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Tabela 14 

Elementos dos 2 clusters formados utilizando o algoritmo k-means e respectivas 

distâncias ao centróide do cluster relativos aos resultados das crianças do 6º ano 

 

Cluster 1  Cluster 2  

Traço Distância ao centroide Traço Distância ao centroide 

Educado 3.03 Preguiçoso 3.41 

Simpático 3.12 Desinteressado 3.62 

Amigo 3.41 Invejoso 4.01 

Capaz 3.45 Egoísta 4.26 

Querido 4.58 Tem-a-mania 4.34 

Esquecido 4.58   

Arrumado 5.28   
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ANEXO I 

________________________________________________ 

ANOVA a 4 clusters dos resultados das crianças de 12 anos  
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Tabela 15 

Distância de cada traço em relação aos restantes traços pertencentes ao seu cluster 

obtidos através da ANOVA a 4 clusters realizada aos resultados das crianças de 12 anos  

  

Traço p 

Educado 0.010 

Esquecido 0.000 

Amigo 0.007 

Tem-a-mania 0.212 

Capaz 0.004 

Desinteressado 0.131 

Querido 0.080 

Invejoso 0.213 

Arrumado 0.049 

Preguiçoso 0.124 

Simpático 0.002 

Egoísta 0.480 

 

 

 


