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introdução

O presente texto procura destacar o impacto das ameaças à identi-

dade social na conduta humana, atendo-se em particular ao impacto 

dos diferentes tipos de ameaças sobre o desempenho em condições 

de julgamento ou avaliação.

Defende-se o ponto de vista de que o sistematismo, ao ofere-

cer uma alternativa ontológica e metodológica capaz de superar 

a visão dicotômica imposta pelas perspectivas meta-teóricas do 

individualismo e do holismo, representa um avanço significativo e 

oferece respostas para muitas questões controversas que imperam 

na psicologia social. (BUNGE, 1987) A versão do sistematismo aqui 

acenada acentua a necessidade de identificar o papel exercido por 

três elementos essenciais no entendimento das diferentes formas 

de relação entre o indivíduo e a sociedade: a dimensão contextual, 

a dimensão posicional e a dimensão individual. (BUNGE; ARDILA, 

2002)  No que concerne ao primeiro elemento, é importante dife-

renciar como os vários tipos de contexto impõem distintas manei-

ras de expressão das ameaças. As questões que se manifestam em 

um ambiente escolar ou acadêmico podem não ser exatamente as 

mesmas que se aplicam em outros contextos, como, por exemplo, o 

laboral ou o de lazer. Em relação à dimensão posicional, é importante 

acentuar que as posições ocupadas pelos indivíduos no âmbito das 

relações interpessoais e intergrupais também devem ser considera-

das, uma vez que o impacto das ameaças à identidade se manifesta 
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de forma diferenciada, a depender da posição ocupada pelo agente, 

seja ela a de percebedor ou avaliador ou a de avaliado ou alvo do 

julgamento. Enfim, o terceiro elemento se refere às diferenças indi-

viduais e se sustenta na premissa de que o efeito das ameaças não 

se manifesta de forma homogênea em todos os membros de uma 

mesma categoria, sendo mediado pelas características particulares 

de cada indivíduo.

A partir desse modelo geral, as próximas seções do presente 

capítulo serão dedicadas a  discutir os problemas teóricos e me-

todológicos suscitados pela avaliação de pessoas, a sugerir como 

estas questões repercutem no contexto educacional, a recensear as 

diferentes formas pelas quais as  ameaças incidem sob o avaliador e 

o avaliado e refletir sobre os tipos de ameaças aos quais os indivíduos 

afiliados às distintas categorias sociais se encontram sujeitos.

problemas suscitados pela 
avaliação de pessoas

Nomear e mensurar sempre foram operações que acarretaram pro-

blemas para os psicólogos, embora as controvérsias sobre o uso 

apropriado dos conceitos e termos psicológicos sejam bem menos 

intensas, do que as suscitadas pelo amplo debate relativo à possibi-

lidade de mensurar a constructos aos quais não se consegue nomear 

de  modo inequívoco. 

Identifica-se bem esta dificuldade após a introdução, por Binet 

e Simon, no início do século XX, dos testes de mensuração da in-

teligência. A adoção do quociente de inteligência como medida do 

constructo inteligência se populariza em definitivo no momento em 

que foi utilizado para mensurar de forma rápida e relativamente 

precisa as capacidades intelectuais de milhões de recrutas, durante 

a primeira guerra mundial.  A partir de então, o seu uso se difunde 

rapidamente, passando a ser amplamente utilizado com a finalidade 

de mensurar as capacidades e habilidades de indivíduos em contex-

tos tão diversos quanto os trabalhadores no contexto laboral ou os 

estudantes no ambiente escolar. 
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Os psicólogos que se dedicam à mensuração ou avaliação dos 

fenômenos e processos psicológicos acolhem, ainda que de forma 

implícita, uma teoria da medida que admite e reconhece que todo 

e qualquer escore reflete a influência de dois fatores, um relati-

vo ao próprio constructo que está mensurado e, por outro lado, 

uma certa medida de imprecisão, denominada variância de erro. 

Como os erros podem ser aleatórios ou sistemáticos, é importante 

ser capaz de identificar qual a natureza do erro e como este pode 

comprometer a medida.  Embora a detecção dos erros sistemáticos 

seja difícil, eles, em contrapartida, possuem um menor potencial 

de comprometimento da medida, pois qualquer erro aleatório se 

manifesta de uma forma relativamente homogênea nos diferentes 

grupos e condições, o que torna os seus efeitos negativos bem menos 

pronunciados que os exercidos pelos erros sistemáticos. Este último 

tipo de erro continua sendo uma grande fonte de preocupação para 

pesquisadores e estudiosos, dado o enorme risco que eles acarretam, 

não tanto no que se refere à confiabilidade ou fidedignidade da 

medida, mas especialmente à validade, ou seja, ao cerne daquilo 

que se mensura. Afinal de contas, se uma medida se refere a um 

constructo como a inteligência e mensura um outro, como a atenção 

ou a concentração, por exemplo, pouco adianta serem tomadas 

precauções no sentido de preservar a fiabilidade da medida, uma 

vez que o erro reside em um outro domínio que não a qualidade do 

instrumento de mensuração. 

Esta falta de clareza quanto ao que está sendo mensurado se 

manifesta na discussão da questão da avaliação do desempenho, par-

ticularmente do desempenho escolar. Um debate acalorado acerca do 

papel exercido pela genética ou pelo ambiente no desenvolvimento 

da inteligência impôs a defesa ostensiva, de forma apressada e pouco 

crítica, de posições extremadas. As discussões entre os defensores 

de uma posição genética ou ambientalista podem ser traduzidas, 

pelo menos parcialmente, em termos dos embates ontológicos e 

antropológicos que colocam em terrenos opostos defensores da 

posição individualista e holista. (PEREIRA, 2004)

A tese da hegemonia da influência da genética se sustenta em um 

conjunto de trabalhos com uma respeitável tradição intelectual que 
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remonta a nomes como Charles Darwin, Francis Galton ou Arthur 

Jensen. Esta tese, em suas linhas mais gerais, se sustenta em estudos 

conduzidos com gêmeos, onde se evidencia que o coeficiente de 

correlação de teste de inteligência entre monozigóticos é bem mais 

alto do que entre dizigóticos (kAUFFMAN, 1999), em estudos acerca 

do ambiente familiar, onde se evidencia que a maior proximidade 

genética mantém uma correlação muito forte com os resultados nos 

testes de inteligência (BOUCHARD; MCGUE, 1981) e em estudos com 

crianças adotadas, onde são encontradas evidências de uma correlação 

mais forte entre os resultados nos testes de QI entre a criança com os 

seus pais biológicos do que com os pais adotivos. (HORN, 1983)

Em oposição às teses nativistas, os que defendem as posições 

ambientalistas acenam com as dificuldades conceituais e metodo-

lógicas enfrentadas pelos estudos de base genética e indicam uma 

série de estudos que evidenciam o claro impacto do ambiente na 

expressão da inteligência, destacando-se, particularmente, os que 

enfatizam o impacto do contexto socioeconômico, o impacto da 

dieta e das diferentes restrições alimentares, o efeito da estimulação 

oferecida à criança pelos pais e da ordem de nascimento da criança. 

(OAkLEY, 2004)

Estudos desenvolvidos na psicologia social a partir dos anos 60 

demonstram a natureza complexa das relações entre a genética e o 

ambiente, o que parece tornar explícito a necessidade de redefinir 

a maneira pela qual a questão vem sendo tratada.   Estudos como 

os conduzidos por katz, em meados dos anos 60, alertaram aos 

estudiosos quanto à necessidade de se considerar a influência da 

ameaça à identidade social na mensuração da inteligência. Se, de 

fato, o enunciado das instruções do teste, formulado no sentido de 

explicitarem ou não que a inteligência estava sendo mensurada, 

produziu tal discrepância no resultado, pode-se concluir pelo menos 

duas coisas:

a) o contructo submetido à mensuração não foi exatamente a 

inteligência, ou talvez, numa formulação mais moderada, 

poder-se-ia afirmar que outros fatores se confundem defini-

tivamente com a inteligência, quando esta é mensurada com 

o teste de QI;
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b) fatores situacionais exercem um impacto nada desprezível nos 

resultados, donde a necessidade de identificá-los prontamente, 

de forma que seja possível adotar as providencias cabíveis nas 

circunstâncias em que estas se tornarem imperativas.

No que concerne aos problemas relativos à medida de confiabi-

lidade, novas técnicas destinadas à elaboração de instrumentos de 

medida, bem como os cuidados relacionados com a determinação da 

validade convergente, divergente e de constructo, têm contribuído 

de forma significativa para superar os problemas assinalados em 

estudos semelhantes ao de katz. O segundo problema, no entanto, é 

certamente mais complexo. O espaço privilegiado no qual o impacto 

da ameaça à identidade exerce alguma influência no desempenho 

é o ambiente escolar. A forma particular pela qual as relações so-

ciais se desenrolam neste contexto permite acentuar a importância 

das crenças acolhidas pelo professor nas ameaças à identidade do 

estudante e, por esta via, os seus impactos diretos e indiretos no 

desempenho escolar.

Um fenômeno, conhecido na literatura como “efeito pigmaleão”, 

tem sido demonstrado de forma reiterada e acena para a necessidade 

imperiosa de se considerar a influência exercida pelas expectativas 

dos professores sobre o desempenho dos estudantes. No entanto, 

para que o professor venha a desenvolver expectativas sobre o de-

sempenho do estudante é necessário que ele consiga estabelecer 

alguma diferenciação entre as distintas classes de alunos e, subse-

quentemente, que seja capaz de aplicar os rótulos verbais considera-

dos pertinentes para cada categoria em questão. Qualquer que seja a 

tipologia adotada, se capaz ou incapaz, inteligente ou não, no exato 

instante em que o professor estabelece alguma diferenciação entre 

os alunos, as categorias sociais são ativadas e aplicadas. Conforme 

salientam os teóricos da identidade social, a categorização acarre-

ta, de imediato, a manifestação de dois processos, a assimilação 

percentual, uma tendência a exagerar as similaridades relativas 

aos membros de uma mesma categoria e, na mesma medida, o 

contraste, uma tendência a exagerar as diferenças entre os membros 

de categorias distintas.
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Este duplo viés imposto pela categorização termina por acentuar 

as diferenças no desempenho, o que reforça e torna ainda fácil 

acolher expectativas diferenciadas a respeito de cada classe de estu-

dantes. Ademais, a influência da expectativa acerca do desempenho 

do aluno gera um efeito nada desprezível sobre o comportamento do 

professor na sala, bem como sobre a sua relação com os estudantes 

no ambiente acadêmico. 

Pode-se argumentar, no entanto, que o efeito da ameaça da iden-

tidade no desempenho não se restringe a qualquer espaço particular, 

seja ele o ambiente escolar ou qualquer um outro contexto no qual 

as relações sociais se desenrolam. Alguns autores se referem a uma 

certa ameaça que paira no ar e fazem alusão a um efeito ainda mais 

difuso e difícil de ser detectado, capaz de se manifestar em contextos 

tão diversos quanto o ambiente acadêmico, o esportivo, o laboral 

ou nas relações afetivas. 

A partir dos anos 90 emerge na psicologia social um programa 

de pesquisa dedicado ao estudo deste tipo de ameaça. Estes estudos 

inicialmente evidenciaram que estudantes negros de uma das uni-

versidades de grande prestígio na atualidade e que apresentavam 

padrões de desempenho relativamente semelhante aos estudantes 

brancos, quando submetidos a uma condição na qual se eliciava uma 

situação de ameaça direta ou indireta, manifestavam uma redução 

significativa no padrão de desempenho quando submetidos a um 

determinado tipo de avaliação. Investigações posteriores corrobora-

ram as evidências iniciais e ampliaram o conjunto das categorias e 

domínios nos quais o efeito da ameaça à identidade se manifestava. 

Estudantes brancos manifestavam uma redução no desempenho 

intelectual quando comparados com estudantes asiáticos; mulheres 

apresentavam uma redução significativa no desempenho em testes 

matemáticos quando comparadas com homens; enfim, um número 

substancial de estudos, publicados entre o final do século passado 

e no início do presente século, se encarregou de deixar claro que 

o impacto da ameaça à identidade social no desempenho era bem 

mais sutil, difusa e difícil de ser detectada e que o impacto das 

expectativas do professor sobre o desempenho dos seus estudantes 

era apenas um dos elementos da equação. 
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ameaças à identidade social e desempenho 

Para superar os limites impostos pelas abordagens meta-teóricas 

individualistas e holistas, é necessário refletir sobre as questões até 

aqui discutidas a partir de um outro plano de referência.  É impe-

rativo, antes de qualquer coisa, abandonar qualquer interpretação 

dicotômica que postule uma relação de oposição entre o indivíduo e 

a sociedade, dado que as perspectivas individualistas são incapazes 

de oferecer respostas para a questão das propriedades emergentes, 

enquanto os argumentos holistas enfrentam dificuldades para lidar 

com a questão da inovação e das diferenças individuais. 

Uma alternativa plausível e não sujeita à dicotomia indivíduo-to-

talidade é a posição sistematista. Diferentes versões do sistematismo 

passam a ganhar proeminência entre psicólogos e sociólogos que se 

dedicam à psicologia social desde as duas últimas décadas do século 

passado. A interpretação do sistematismo aqui adotada reconhece 

a necessidade de identificar três dimensões de análise a serem con-

sideradas em qualquer análise de fenômenos sociais complexos: a 

dimensão individual, a dimensão posicional e a dimensão contextual. 

Desta forma, uma análise como a que estamos conduzindo deve estar 

atenta não só às diferenças entre os indivíduos, como também deve 

levar em conta a posição ocupada pelos diferentes atores na rede de 

relacionamentos que estes estabelecem entre si, sem desconsiderar 

o contexto específico no qual as relações de dependência e interde-

pendência entre os indivíduos se manifestam.

Figura 1: Concepção sistematista das ameaças à identidade, segundo o modelo do 
cubo da variância

Dimensão 
posicional

Dimensão 
contextual

Dimensão 
individual

alvo

avaliador

Acadêmico Laboral

Habilidades e 
capacidades

Características 
sociodemográficas
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O modelo apresentado na Figura 1 representa uma tentativa de 

conduzir uma análise sistematista do impacto da ameaça à identi-

dade sobre o desempenho. Conforme se observa, o contexto ao qual 

estes estudos se referem deve ser claramente identificado. No caso 

específico, a maior parte dos estudos sobre o impacto da ameaça ao 

desempenho se refere ao ambiente acadêmico ou escolar, embora os 

estudos não se restrinjam a este domínio. Além do contexto, a dimen-

são posicional também deve ser contemplada; no caso específico da 

avaliação, é decisivo considerar as diferenças nas posições ocupadas 

pelos indivíduos no âmbito das relações interpessoais ou intergrupais. 

Como se trata de posições complementares, a condição de avaliar 

ou ser avaliado exerce um papel decisivo na dinâmica das relações 

sociais.  Enfim, é imperativo que sejam consideradas as diferenças 

entre os indivíduos, pois as ameaças à identidade tendem a sofrer a 

mediação de fatores como o gênero, a etnia, a idade, o status socioe-

conômico ou as particularidades e idiossincrasias do indivíduo.

Uma vez que o objetivo do presente capítulo não é o de apresentar 

uma concepção geral sobre o impacto das ameaças à identidade, e 

sim discutir como estas ameaças interferem no processo de avaliação, 

a nossa discussão privilegiará a dimensão posicional. É importante 

salientar que esta estratégia é uma decorrência do plano de análise 

aqui proposto e que outros níveis de tratamento do problema pode-

riam privilegiar outras dimensões que não a posicional. 

o impacto exercido pela ameaça à 
identidade sobre o avaliador

As ameaças à identidade influenciam o desempenho escolar por 

duas vias distintas. Se na primeira delas, a influência se restringe 

apenas ao efeito das expectativas sobre o julgamento e as ações do 

percebedor, na segunda o efeito é mais deletério, dado que as ex-

pectativas do percebedor se organizam sob a forma de um processo 

psicossocial que impõe um determinado curso de ação no avaliado 

que termina por fazer com que a conduta deste último se ajuste 

àquilo que é esperado por quem realiza o julgamento. Esta seção do 
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capítulo será dedicada a apresentar algumas evidências empíricas 

que demonstram este efeito das ameaças à identidade no desempe-

nho escolar e como elas podem interferir nas tarefas de avaliação 

conduzidas por que realiza o julgamento.

esquemas mentais e expectativas

O processo de perceber não se restringe a reproduzir internamente 

objetos e eventos presentes no mundo externo. A percepção, neste 

sentido, não se encontra imune às influências das crenças, atitu-

des ou expectativas do percebedor, ou seja, o processo de perceber 

encontra-se indissociavelmente associado à memória. Uma das for-

mas mais usuais de se conceber a representação da informação na 

memória utiliza o conceito de esquemas. Um esquema, definido 

como uma estrutura abstrata de conhecimento que contém o conhe-

cimento geral sobre um domínio, incluindo os fatores determinantes 

e as relações entre os atributos deste domínio, oferece os meios e 

recursos necessários para a formulação de hipóteses e para a in-

terpretação dos estímulos de forma compatível com o conjunto da 

informação disponível. (TAYLOR; CROCkER, 1981) Deste modo, um 

esquema mental não se confunde com uma proposição, pois estas 

são apropriadas para representar unidades de significado, enquanto 

aqueles permitem representar conteúdos mais amplos sob a forma 

de conceitos particulares. 

Os esquemas se desenvolvem durante o processo de socializa-

ção e se constroem pela informação previamente disponível. O 

conhecimento prévio, bem como o contexto social, pode definir a 

forma de estruturação do conhecimento mais condizente com as 

circunstâncias particulares nas quais os esquemas se manifestam. 

O esquema mental que cada pessoa elabora a respeito de si mesma 

se refere à avaliação que ela faz de seu comportamento genérico e 

se sustenta, sobretudo, no julgamento que cada um faz a respeito 

dos traços mais marcantes da sua própria personalidade. (MARkUS, 

1977)  Alguém, ao se definir como tímido, por exemplo, encontra-se 

em condições de compreender melhor a sua própria ação, explicar 

por que fez ou por que deixou de fazer determinadas coisas, bem 
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como está habilitado a identificar com mais facilidade as razões e as 

justificativas para cada uma das suas ações e reações. A noção de tra-

ços estáveis de personalidade pode ser usada tanto para a elaboração 

de esquemas mentais sobre si mesmo, quanto para pra a elaboração 

de esquemas sobre as outras pessoas. (CANTOR; MISCHEL, 1977) Os 

esquemas sobre as pessoas definem o que se pode esperar dos outros 

e ajudam a definir a modalidade mais apropriada de conduta a ser 

adotada nos encontros sociais com as diferentes classes de indivíduos. 

Uma vez que os indivíduos ocupam posições sociais claramente 

definidas em um  sistema social e a interação com as pessoas que 

desempenham diferentes papéis sociais é um imperativo da vida 

moderna,  as pessoas também desenvolvem esquemas mentais a 

respeito dos papéis sociais. Este tipo de esquema encontra-se rela-

cionado fundamentalmente com as normas e expectativas que são 

geradas pelos diferentes papéis sociais.  Além dos esquemas sobre 

si mesmo, sobre os outros e sobre as expectativas que se deve ter 

ao interagir com indivíduos que ocupam determinados papéis, os 

distintos grupos sociais podem ser representados mediante esque-

mas de grupo. Um esquema grupal pode ser caracterizado como o 

conjunto ordenado de crenças disponíveis que permite definir os 

atributos de um grupo social. A presença de um esquema sobre um 

grupo social é suficiente para influenciar a percepção que se tem 

sobre os membros deste grupo, interferindo em processos como o 

foco de atenção, a interpretação da ação, assim como sobre o julga-

mento e o comportamento a ser adotado em relação aos membros 

do grupo percebido. 

Uma expectativa pode ser definida como um conjunto de ações ou 

atitudes que se antecipa em relação a uma outra pessoa, ou seja, uma 

expectativa é um tipo particular de crença que tem como referente 

uma ação relativa a um estado futuro de coisas.  (MOSkOWITZ, 2005; 

OLSON, ROESE; ZANNA, 1996)  De modo geral, a principal fonte de 

influência das expectativas sobre o desempenho escolar reside nas 

crenças estereotipadas sobre a inteligência ou a habilidade acadêmi-

ca do estudante. Neste sentido, os estereótipos podem ser interpreta-

dos como expectativas, pois uma característica fundamental de uma 

crença estereotipada é a busca de eventos que confirme a crença, 
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bem como a tendência a inibir a expressão de casos que rejeitem 

os estereótipos. (PEREIRA, 2002) Por qualquer uma das vias, a ação 

de uma expectativa exerce um impacto decisivo sobre o processo 

de avaliação. Espera-se, no entanto, que o professor seja capaz de 

impedir ou inibir a influência das suas expectativas a respeito do 

estudante – ou mesmo dos estereótipos sobre a categoria social ou 

ao grupo pertence o estudante – nas circunstâncias em que tem que 

conduzir alguma avaliação sobre o próprio estudante, embora não se 

possa falar, neste caso, de qualquer impacto imediato da expectativa 

sobre o desempenho real do estudante. 

Os estudos que se encarregaram de demonstrar a influência da 

expectativa sobre o julgamento se sustentam na hipótese geral de 

que se as pessoas recebem uma informação sobre uma pessoa que 

acaba de conhecer e é solicitada a formar a sua impressão sobre 

esta pessoa, ela tentará buscar um traço relevante ou um conceito 

avaliativo pertinente ao julgamento e, ao encontrar tal peça de 

informação, ou seja, aquilo que acaba de aprender, a utilizará sem 

se preocupar em determinar se as informações são consistentes 

ou não com as condutas e ações daquele que está sendo julgado. 

(WYER; SRULL, 1989)

Talvez o exemplo mais conhecido nesta linha de investigação 

seja o trabalho de Darley e Gross (1983). Neste estudo, a metade 

dos participantes assistiu a um vídeo no qual se retratava a vida 

cotidiana de uma garota em um cenário que não deixava dúvidas 

de que ela vivia em uma vizinhança abastada.  Para a outra metade 

dos participantes, embora a garota fosse a mesma, o cenário era 

completamente distinto e não deixava dúvidas de que a garota vivia 

numa comunidade muito pobre. Algumas peças de informações 

adicionais contribuíram para criar um contexto na qual a garota 

era claramente definida como rica ou pobre. A manipulação expe-

rimental permitiu criar nos participantes um esquema mental e 

este proporcionou o insumo necessário para a elaboração de dis-

tintos padrões de inferências a respeito do desempenho escolar 

da estudante. Em seguida, todos os participantes assistiram a um 

novo vídeo, no qual esta mesma estudante era submetida a uma 

prova, respondendo de forma acertada ou equivocada a perguntas 
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fáceis e difíceis, o que impedia a formulação de qualquer inferência 

conclusiva a respeito da habilidade intelectual ou escolar da garota.  

Os resultados não deixaram dúvidas: aqueles a quem o protocolo 

experimental favoreceu a elaboração de um esquema mental no 

qual a garota foi caracterizada como rica tenderam a considerar o 

desempenho dela superior, enquanto os participantes preparados 

para percebê-la como pobre tenderam a considerar que o desempe-

nho escolar e a inteligência da garota estavam abaixo da média. 

Este resultado, e muitos outros dedicados a identificar o impac-

to das expectativas e dos quadros de referência no desempenho 

parecem reforçar a opinião de que a ação humana não é regida 

inteiramente por critérios centrados na reflexão e nem a tomada 

de decisões está fundamentada numa análise criteriosa de todos 

os elementos pertinentes à situação. Quão racional pode ser um 

processo avaliativo? Como princípio geral, é possível afirmar que 

uma avaliação é tão racional quanto qualquer outra ação humana. 

E quão racional é a ação humana?

heurísticas e vieses de julgamento

Até meados dos anos 60 e início dos anos 80 os estudos sobre o jul-

gamento e a tomada de decisões estavam inteiramente dominados 

por uma perspectiva que acentuava o uso extensivo de algoritmos 

para o julgamento e uma tomada de decisão racional. Uma série de 

trabalhos, publicados por Amos Tversky e Daniel kahneman, confi-

guram um novo programa de investigação, denominado Heurísticas 

e Vieses, cujo impacto representou uma mudança substancial na 

maneira pela qual a questão do julgamento humano passou a ser 

tratado pelos psicólogos sociais. A principal façanha desta nova pers-

pectiva foi a de evidenciar quão o erro, a incerteza e os paralogismos 

interferem no julgamento humano, sem que seja necessário fazer 

alusão a qualquer modelo explícito que se fundamente na noção de 

que a ação humana é motivada por fatores irracionais.

O reconhecimento dos limites de processamento do agente cog-

nitivo oferece o substrato necessário para a defesa de teses que 

sustentam que os seres humanos dificilmente poderiam ser carac-
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terizados como agentes cujas ações se fundamentam em estratégias 

inteiramente racionais. Turner (1991) enumerou os critérios reque-

ridos para que uma ação venha a ser qualificada como racional. 

Em primeiro lugar, o agente deve estar autoconsciente das metas 

almejadas. Ademais, ele deve não só ser capaz de identificar as 

suas próprias opiniões, como também deve estar em condições de 

avaliar tanto os prováveis custos e benefícios, quanto as facilidades 

e dificuldades oferecidas por todos os elementos pertinentes à de-

terminação do curso da ação. Nessas condições, qualquer decisão 

para ser considerada racional deve ser tomada levando em consi-

deração os valores e as probabilidades relativas oferecidas por cada 

curso potencial de ação, o que só é possível desde que se presuma 

a existência de automonitoramento constante por parte de quem 

conduz o julgamento. Uma perspectiva que englobe todos estes 

elementos é denominada racionalidade forte e a ela se opõe a tese 

da racionalidade fraca ou limitada.

O ser humano dispõe de uma maquinaria mental de processa-

mento de informação que está sujeita a determinados limites, tanto 

na velocidade quanto na quantidade de informações que é capaz de 

tratar simultaneamente. Uma análise mais cuidadosa do ambiente 

exige a avaliação paulatina de cada um dos eventos ocorrido no 

entorno e de cada uma das unidades de informação encontradas no 

ambiente social. Como este é essencialmente complexo e multifa-

cetário, seria uma operação extremamente onerosa para o sistema 

cognitivo atender a cada um dos estímulos presentes no ambiente, 

donde a estratégia de selecionar uma pequena parcela destes es-

tímulos que podem ser atendidos e desconsiderar a maioria dos 

elementos presentes no ambiente.  Além de desconsiderar uma 

parcela substancial da informação, o ser humano trata de forma 

bastante superficial a informação a que se dedica, elaborando muito 

rapidamente inferências a respeito dos estímulos e reduzindo o 

constante fluxo da informação a unidades discretas, o que favorece 

a adoção do pensamento categórico e a utilização de atalhos mentais 

durante as operações de processamento da informação. 

Esta perspectiva é compatível com a suposição que nem sempre 

o ser humano é capaz de adotar uma solução ótima ou a melhor 
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alternativa possível. O mais usual é que na maior parte das vezes o 

ser humano realize as suas atividades e tome suas decisões de acordo 

com uma diretriz distinta: a solução mais valorizada é a que funciona 

melhor na maior parte das vezes e se adapta às mais diversas circuns-

tâncias.  Se as escolhas humanas não podem ser indefinidamente 

otimizadas, elas devem ser rápidas, econômicas e pouco exigentes em 

termos da mobilização dos limitados recursos cognitivos disponíveis. 

Os estudiosos da psicologia cognitiva estabelecem uma diferenciação 

entre uma decisão implementada por uma dimensão normativa e as 

decisões fundamentadas em critérios empíricos. (EYSENCk; kEANE, 

1994) Herbert Simon, um dos mais importantes especialistas nas 

ciências cognitivas, identificou as estratégias racionais adotadas pelo 

ser humano como alternativa de ação. A tomada de decisões racional 

é tipificada como uma espécie de escolha entre alternativas, feitas 

de acordo com as expectativas mantidas em relação aos resultados 

dependentes daquela escolha. Qualquer decisão para ser considerada 

racional implica na listagem todas as alternativas disponíveis, na de-

terminação das consequências de cada uma das alternativas listadas 

e na avaliação comparativa de cada uma das variáveis e posterior 

seleção daquela que apresenta as consequências mais próximas da 

desejada. Estas condições dificilmente seriam exequíveis na prática, 

não só porque todo sistema de processamento de símbolos é por 

natureza incompleto, como também devido aos limites de velocidade 

e de poder computacional dos sistemas inteligentes. Nessas condições, 

a única racionalidade possível para os sistemas de processamento de 

informações seria muito limitada, impondo a utilização de processos 

heurísticos ou aproximativos.

A vida social humana ocorre em um contexto de relativa incerteza 

e esta característica permite caracterizar o julgamento social com 

uma tarefa implementada de acordo com um raciocínio fundado 

sobre o critério da probabilidade. O termo heurística foi adotado 

pelos estudiosos da inteligência artificial para se referir a uma estra-

tégia usada por programadores para fazer com que um computador 

seja capaz de simular o modo de funcionamento da mente humana, 

mediante o uso exaustivo e sucessivo de algoritmos, até atingir a 

solução almejada. Ao contrário dos computadores, o agente humano 
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não busca soluções infalíveis e sim alternativas que sejam satisfató-

rias para a atender aos requisitos exigidos em situações previamente 

definidas. A alternativa mais usual, no presente caso, parece ser a de 

recorrer ao uso de atalhos em lugar de um processamento exaustivo 

realizado mediante estratégias algorítmicas. Estes atalhos represen-

tam soluções distantes de serem ótimas, embora sejam bem mais 

fáceis de serem implementadas do que as estratégias algorítmicas 

otimizadas. (MOSCOWITZ, 2005)

O uso de categorias oferece uma série de atalhos mentais para 

que o ser humano possa responder de forma rápida às demandas 

e solicitações oriundas do ambiente social. Estes atalhos permitem 

que sejam tomadas decisões sem a necessidade de uma avaliação 

cuidadosa, individualizada e demorada da informação. (TVERSkY; 

kAHNEMAN, 1974) Decerto que a aplicação de heurísticas impede 

que os problemas sejam solucionados com a precisão que seria obti-

da com o uso de algoritmos, mas o fato é que a solução obtida com 

o uso dos atalhos mentais possui uma precisão razoável, é mais fácil 

de ser implementada e atende relativamente bem às necessidades 

cotidianas das pessoas no trato dos seus afazeres mais corriqueiros.  

O custo, no entanto, de tal facilidade é uma maior presença dos 

erros de categorização, uma maior presença de inferências inváli-

das, assim como a presença relativamente constante de conclusões 

injustificadas. 

Alguns estudos demonstraram como os membros de grupos sobre 

os quais  pairam determinadas crenças estereotipadas tendem a 

aplicar um julgamento heurístico  e tendem a considerar que eles 

foram avaliados não pelas próprias atitudes ou  traços psicológicos, 

mas pelo simples fato de pertencerem a uma categoria social, alvo 

do julgamento estereotipado. (CROCkER, et al, 1975)

o impacto exercido pela ameaça à 
identidade sobre o alvo do julgamento

As ameaças à identidade não influenciam apenas os julgamentos e as 

ações do avaliador. Em algumas circunstâncias, a combinação entre 
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as expectativas e as ações mutuamente conduzidas entre percebedor 

e alvo impõe um padrão de conduta do qual o alvo percebedor e 

alvo dificilmente conseguem fugir. A próxima seção do capítulo será 

dedicada aos impactos exercidos pelas ameaças à identidade  e como 

estas influenciam o comportamento do alvo da avaliação.

profecias autorrealizadoras

A noção de profecia autorrealizadora ou profecia que se cumpre 

por si mesma foi cunhada em 1948 pelo sociólogo Robert k. Merton, 

para aludir à falsa definição de uma situação capaz de evocar um 

novo tipo de conduta que torna a situação originalmente definida 

verdadeira e, nestas circunstâncias, instaura e reforça a dimensão 

do erro, ao sustentar que os eventos suscitados pela nova situação 

servem como prova de que a profecia estava correta desde a sua 

origem. Embora a expectativa do percebedor venha a desempenhar 

um papel central, a dimensão mais importante é que ela leva o alvo 

do julgamento a agir de uma forma compatível com o esperado 

pelo percebedor.

Este fenômeno, demonstrado em uma série de pesquisas posterio-

res, parece não se restringir aos limites das relações sociais estabele-

cidas entre os seres humanos, a se considerar, por exemplo, o estudo 

publicado em 1948 por Rosenthal e Lawson, no qual grupos de dois 

ou três estudantes receberam aleatoriamente dos experimentadores 

ratos explicitamente identificados como originários de uma cepa 

preparada para serem brilhantes ou de uma cepa destinada a ser a 

menos brilhante possível. Os resultados do estudo, desenhado para 

mensurar o efeito da expectativa dos estudantes sobre o comporta-

mento dos animais, nas circunstâncias em que estes fossem subme-

tidos a uma série de tarefas experimentais em uma caixa de Skinner, 

evidenciaram claramente que aqueles rotulados como brilhantes se 

saíram melhor em sete das oito tarefas do teste experimental.

Muito rapidamente as implicações da hipótese da profecia au-

torrealizadora passaram a ser testada no ambiente de sala de aula. 

Decerto, o estudo mais conhecido nesta linha foi publicado por 

Rosenthal e Jacobson (1968). O ponto de partida deste estudo reside 
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no entendimento de que os professores invariavelmente nutrem 

expectativas acerca dos seus alunos e do que se pode esperar deles 

em termos do desempenho escolar. De forma compatível com a de-

finição de Merton, os pesquisadores criaram expectativas falsas nos 

professores a respeito dos seus alunos. Mediante um procedimento 

de escolha inteiramente aleatório, alguns alunos foram rotulados 

como “em vias de desabrochar” (late bloomers) e os professores fo-

ram informados que testes submetidos aos estudantes permitiram 

detectar esta “característica” nestes alunos. Oito meses depois, os 

estudantes rotulados como promissores não apenas foram percebi-

dos de forma mais positiva pelos professores; de fato, o desempenho 

destes estudantes apresentou um incremento significativo quando 

comparado com os resultados de testes de QI, bem como em outros 

tipos de testes e exames.

Parece claro que as expectativas do professor exercem um papel 

nada desprezível no incremento ou na redução do desempenho 

de estudantes rotuladas como promissores ou não. (BLAINE, 2007) 

Provavelmente, um professor interpelará de forma mais frequente, 

oferecerá mais comentários críticos e construtivos, estimulará com 

tarefas e questões mais desafiadoras e responderá de uma maneira 

mais amigável ao estudante sobre o qual nutre expectativas mais 

promissoras de que a um estudante que ele imagina não tão talen-

toso. A conclusão não parece deixar dúvidas:

a) as expectativas dos professores acerca dos estudantes suscitam 

mudanças no comportamento destes estudantes;

b) os estudantes ajustam as suas condutas de forma a torná-las 

consistentes com as expectativas dos professores.

Estas conclusões, como não poderia deixar de ser, suscitaram 

discussões acaloradas acerca da influência exercida pelas crenças 

dos professores e de como estas poderiam solapar as oportunidades 

educacionais de muitos estudantes afiliados a categorias sociais sobre 

as quais pairaria no ar a expressão de crenças estereotipadas sobre a 

dificuldade na performance em certos domínios de conhecimento. 

Tais evidências, no entanto, não podem ser interpretadas de 

forma mecânica, pois o efeito da ameaça à identidade não se ma-
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nifesta simplesmente porque o professor acolhe crenças compar-

tilhadas que exprimem estereótipos sobre determinados grupos e 

categorias sociais e reproduz estas crenças no ambiente da sala de 

aula, influenciando de forma homogênea a todo um conjunto de 

estudantes. A ameaça exercida pelas crenças estereotipadas é mais 

heteróclita e pluridimensional do que se imagina, pois se espalha de 

forma insidiosa e sutil pelo tecido social. Não são apenas os grupos 

sobre os quais se impõe uma história crônica de discriminação que 

sofrem a ameaça dos estereótipos, pois mesmos os grupos majo-

ritários estão sujeitos a manifestar uma redução no desempenho 

quando ameaçados por crenças estereotipadas. Neste sentido, não 

é mais cabível tentar identificar qualquer grupo ou categoria – seja 

ele professor ou não – como um agente privilegiado na expressão 

dos estereótipos.

ameaça dos estereótipos

A ameaça dos estereótipos se refere a uma queda flagrante no desem-

penho de uma pessoa em um determinado domínio de atividades 

quando esta sabe que está sendo julgada e que é membro de um 

grupo sob o qual paira no ar uma ameaça de que os membros do 

grupo ao qual pertence não costumam apresentar um bom desem-

penho naquele domínio. (PEREIRA, 2004) De acordo com Aronson e 

McGlone (2009), a questão central das relações entre os estereótipos 

e a ameaça à identidade social é a reputação. Para ser mais exato, é 

o temor de que o próprio comportamento venha a confirmar uma 

reputação que se aplica aos membros do grupo ou categoria social 

ao qual se pertence. 

Um dos estereótipos mais duradouros, injustificados e perniciosos 

se refere a uma certa incapacidade das mulheres no domínio dos 

conceitos e das operações matemáticas. Esta é uma ameaça que pesa 

sob as mulheres e vários estudos demonstram de forma consistente 

que a queda no desempenho ocorre apenas nas circunstâncias em 

que as mulheres são submetidas a algum tipo de ameaça, como por 

exemplo, quando um experimentador do sexo masculino enfatiza 

que o desempenho delas no teste é significantemente mais reduzido 
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do que o apresentado pelos homens e pede que respondam a uma 

série de testes de matemática em um ambiente onde estão presentes 

muitos homens, tão hábeis quanto elas neste domínio.

O efeito da ameaça dos estereótipos não se restringe, obviamente, 

às mulheres; o seu impacto é amplo e generalizado, aplicando-se 

tanto a categorias sociais sobre as quais pesa uma história crônica 

de estigmatização, quanto a grupos que estão longe de representar 

um exemplo tradicional de categoria social que sofre experiências 

sistemáticas de discriminação.  Esta abrangência em relação às cate-

gorias às quais a ameaça favoreceu uma interpretação inicial de que 

por se tratar de uma ameaça que paira no ar, este fenômeno deveria 

ser explicado estritamente pela influência dos fatores ambientais. 

(STEELE, 1997) 

Atualmente, reconhece-se que o ambiente, apenas por si, é insu-

ficiente para explicar os efeitos da ameaça dos estereótipos, sendo 

ademais necessário considerar a dimensão posicional e as diferenças 

individuais. 

Os efeitos da ameaça dos estereótipos foram documentados prio-

ritariamente no contexto acadêmico, embora tenham sido encontra-

das evidências de que eles se manifestam em vários outros domínios, 

como, por exemplo, o ambiente de trabalho (BERGERON, BLOCk; 

ECHTENkAMP, 2006) ou esportivo. (BEILOCk; MCCONNELL, 2004) 

Em relação ao domínio posicional, são encontradas evidências 

que a ameaça dos estereótipos se manifesta em situações nas quais 

as posições sociais desempenham um papel decisivo. Por exemplo, 

o estudo de Sekaquaptewa e Thompson (2003) evidenciou que o 

efeito da ameaça aparece nas circunstâncias em que a mulher se 

encontra sozinha entre vários homens, mas não se manifesta quan-

do a mulher compartilha o mesmo espaço com outros homens e 

mulheres. Da mesma forma, a presença de um experimentador do 

sexo masculino interfere no desempenho da mulher em um teste de 

matemática, embora este efeito não se manifeste nas circunstâncias 

em que as instruções da tarefa experimental são fornecidas por uma 

experimentadora. (INZLICHT; BEM-ZEEV, 2000) 

Finalmente, o efeito da ameaça dos estereótipos não se manifesta 

da mesma maneira em todos os participantes. Sabe que apenas os 
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estudantes mais engajados nas atividades acadêmicas sofrem o im-

pacto da ameaça os estereótipos.  Da mesma forma, como o efeito da 

ameaça dos estereótipos depende da dificuldade do teste, apenas os 

estudantes habilitados a responderem as questões mais difíceis apre-

sentam uma redução do desempenho. (STEELE; ARONSON, 1995)

conclusões

A principal conclusão do presente trabalho é a de que a expressão 

de qualquer fenômeno psicossocial com um certo grau de comple-

xidade depende da conjunção de uma série de fatores. Ainda que 

uma determinada fonte de influência possa ser considerada decisiva 

na expressão de um dado fenômeno, a sua expressão é mediada 

ou moderada por outros elementos, que contribuem, em maior ou 

medida, na manifestação do fenômeno. As análises aqui conduzidas 

sobre o impacto das ameaças à identidade na avaliação também 

podem ser interpretadas à luz desta premissa geral. As influências 

mútuas do contexto onde a avaliação é realizada, das diferenças de 

posições interpessoais ou intergrupais, bem como das características 

individuais devem ser necessariamente consideradas.

Uma vez que nenhum elemento atua de forma isolada, nada 

justifica responsabilizar uma determinada fonte de explicação na 

expressão de um certo estado de coisas. Não é um ambiente social 

restrito, as expectativas e heurísticas adotadas pelo professor ou as 

dificuldades inerentes ao estudante que por si apenas explicam as 

vicissitudes no processo de avaliação. A visão sistematista acolhida 

pelo presente trabalho impõe uma análise do papel exercido por 

cada elemento, bem como as suas interações mútuas, sob pena de 

se perder a chance de conduzir uma análise mais apropriada do 

fenômeno em questão. 

As consequências da adoção dessa postura se manifestam par-

ticularmente numa dimensão de análise pragmática ou utilitária. 

O que fazer para reduzir a influência das ameaças à identidade 

no julgamento do professor ou no desempenho do estudante?  O 

primeiro passo parece ser reconhecer a necessidade de considerar 
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os fatores presentes na situação, bem como os fatores relacionados 

ao indivíduo. Dado que a maior parte dos problemas aqui conside-

rados se manifestam no domínio acadêmico, torna-se imperativo 

reconhecer que o local privilegiado para qualquer intervenção é o 

espaço da sala de aula e seus arredores.

A literatura aponta um conjunto de recomendações que o alvo 

pode adotar para minorar o impacto das ameaças à identidade. 

(ARONSON; MCGLONE, 2009) Uma primeira recomendação se refe-

re à redefinição dos papéis sociais de forma a substituir as crenças 

estereotípicas por crenças contraestereotípicas. McIntyre, Paulson 

e Lord (2003) conduziram um estudo com dois grupos de mulheres 

alocados a condições experimentais distintas. Antes do início do teste, 

as participantes de um grupo tiveram acesso, mediante uma tarefa de 

leitura, a uma série de informações a respeito de corporações de gran-

de sucesso e das estratégias que elas adotaram para chegar ao topo do 

mundo dos negócios. A leitura facilitada aos membros do outro grupo 

também se referia ao sucesso, mas desta vez a referência não era a 

corporações, mas sim a mulheres que conseguiram se sobressair em 

áreas extremamente competitivas,  tais como os negócios, o direito, 

a medicina e às invenções. Os resultados deste estudo demonstraram 

que a saliência das realizações do grupo é uma alternativa aceitável 

para a redução da ameaça dos estereótipos, pois se no grupo das 

mulheres em que a informação oferecida esteve relacionada com o 

sucesso das corporações os resultados das mulheres submetidos à 

ameaça dos estereótipos foram flagrantemente inferiores aos obtidos 

pelos homens, na outra condição não foram encontradas diferenças 

significativas nos resultados de homens e mulheres.

Uma segunda recomendação se refere ao reconhecimento prévio 

por parte do alvo da importância dessas ameaças. Se a ansiedade 

compromete o desempenho do estudante numa condição de teste, 

compete-lhe identificar o papel dessa ansiedade e adotar as estra-

tégias pertinentes para a redução da ansiedade; se a redução do 

desempenho é uma decorrência do desengajamento seletivo no 

domínio ao qual se refere a ameaça, o estudante deve reconhecer 

que a adoção desta estratégia apenas irá confirmar e reforçar as 

ameaças representadas pelos estereótipos.
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Uma terceira recomendação se relaciona com a possibilidade 

de redefinir as teorias implícitas adotadas pelo alvo para se referir 

à natureza humana, especialmente as teorias relacionadas com 

os fatores que explicam as diferenças no desempenho. As teorias 

sobre a capacidade de aprendizagem e sobre a inteligência, em 

especial as teorias que sustentam o ponto de vista de que existe 

uma entidade, a inteligência, que é variável entre as pessoas ou 

entre os membros de diferentes grupos sociais, são frequentemente 

aceitas e amiúde utilizadas durante a realização de julgamentos de 

natureza metacognitiva. As pessoas, neste particular, se diferen-

ciam quanto às teorias implícitas sobre a inteligência que acolhem; 

algumas aderem a uma interpretação entitativista da inteligência 

e aceitam a tese de que a inteligência é uma entidade não passível 

do efeito de qualquer intervenção no sentido de aperfeiçoá-la, en-

quanto os incrementalistas aderem a uma posição contrária. A subs-

tituição das teorias entitativistas da inteligência por uma posição 

incrementalista pode contribuir para reduzir o efeito da ameaça à 

identidade, especialmente quando se identifica um visível aperfei-

çoamento no desempenho durante a realização de atividades vincu-

ladas a um determinado domínio de conhecimento. (BLACkWELL;  

TRZESNIEWSkI; DWECk, 2007)

Decerto que a implementação das recomendações acima expres-

sas não é um empreendimento que pode se conduzir de forma sim-

ples e nem representa uma garantia de sucesso na implementação 

de programa de redução dos efeitos negativos produzidos pelas 

ameaças à identidade. O conhecimento aprofundado dos fatores que 

determinam e explicam a redução no desempenho de estudantes, 

sobretudo daqueles que pertencem a grupos ou categorias cujas 

reputações podem ser ameaçadas pelo fracasso escolar e acadêmico, 

representa um enorme desafio para educadores, psicólogos, peda-

gogos ou para qualquer pessoa que sensível aos clamores por um 

mundo mais justo e igualitário.
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