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RESUMO 

 

A seleção natural molda o corpo e o comportamento de cada espécie. Para os primatas, 

o ambiente social constituiu uma das maiores pressões seletivas para o desenvolvimento 

da sua cognição. Quando consideramos as diferenças de gênero, vemos que a seleção 

sexual também atua através de diferentes pressões seletivas para homens e mulheres não 

só em termos físicos, mas em termos de habilidades cognitivas. Dentre estas, as 

habilidades cognitivas primárias - que emergem naturalmente - e secundárias - que 

dependem de um ambiente artificial de aprendizagem - se desenvolvem de forma 

diferente para cada sexo, tornando-os aptos para capacidades distintas em tarefas 

específicas. Estudos anteriores utilizaram a ferramenta de lógica condicional Teste de 

Seleção de Wason para medir, dentre várias outros aspectos, a capacidade de 

reconhecimento de violação de regras em contextos abstratos e em contextos sociais. Os 

sujeitos em geral tinham um melhor desempenho neste último, entretanto, em tais 

estudos não foram consideradas possíveis diferenças motivadas por aprendizagem em 

lógica formal ou gênero. Nosso trabalho investigou essas duas variáveis, bem como o 

tempo gasto para a resolução de cada tarefa. Além disso, utilizamos um índice para 

levar em conta os acertos e erros dos participantes nas tarefas. Percebemos que, embora 

a aprendizagem formal em lógica não traga diferenças significativas na resolução dos 

testes, as diferenças de gênero são fortemente observadas quando levamos em conta os 

contextos social e abstrato. Mulheres têm melhor desempenho em tarefas sociais. Isso 

pode ser explicado graças a diferentes pressões seletivas sexuais para este gênero em 

termos de relações individuais para suporte dentro do grupo. Homens são melhores em 

tarefas de caráter abstrato, e isso provavelmente se deve pelo mesmo motivo. Suas 

capacidades para defesa de território, navegação no habitat e formação de coalizões 

dependem de habilidades cognitivas primárias que apoiam as capacidades cognitivas 

secundárias de abstração. Sendo assim, as diferenças de gênero constituem um fator a 

ser levado em conta no controle em experimentos futuros com a mesma ferramenta. 
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ABSTRACT 

Natural selection shapes body and behavior of each species. For primates, the social 

environment constituted one of the greatest selective pressure for the development of 

their cognition. When we consider gender differences, we see that sexual selection also 

operates through different selective pressures for men and women not only in physical 

terms but in terms of cognitive skills. Among these, the primary cognitive abilities - that 

emerge naturally - and secondary - that rely on an artificial environment for learning - 

develop differently for each sex, making them suitable for specific tasks in different 

capacities. Previous studies utilized the Wason Selection Test – a conditional logic tool 

- to measure, among several other things, the ability to recognize violation of rules in 

abstract contexts and social contexts. Subjects generally had better performance in the 

latter, however, in these studies possible differences motivated by learning in formal 

logic or genre were not considered. Our study investigated these two variables, as well 

as the time spent to solve each task. Furthermore, we used an index to take into account 

the rights and wrongs of the participants in tasks. We realized that although learning in 

formal logic does not bring significant differences in solving tests, the gender 

differences are strongly observed when we consider the social contexts and abstract. 

Women perform better in social tasks. This can be explained due to different sexual 

selective pressures for this gender in terms of one-on-one relationships within the group. 

Men are better at tasks of abstract context and this is probably due to the same reason. 

Their capabilities for territory defense, habitat navigation and forming coalitions 

depends on primary cognitive abilities that support secondary cognitive skills of 

abstraction. Thus, gender differences are a factor to be taken into account in controlling 

future experiments with the same tool. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta dissertação se refere ao projeto de pesquisa desenvolvido pelo autora deste 

trabalho. Entretanto, por incluir diferentes investigações sobre o mesmo tema, foi 

organizada sob a forma de estudos independentes, estando organizada no formato de 

artigos científicos. Inicialmente apresentamos uma Introdução Geral, que aborda uma 

revisão mais ampla sobre o tema investigado pelos diferentes estudos que a compõe. 

Em seguida serão apresentados o Objetivo Geral do trabalho e os Objetivos Específicos, 

bem como as respectivas Hipóteses e Predições. Como o procedimento de coleta foi o 

mesmo para todos os sujeitos, decidimos apresentá-lo por completo no item 

Metodologia Geral. Em seguida, serão expostos os manuscritos elaborados na seguinte 

ordem: Estudo 1 - “Áreas diferentes, lógicas iguais? Resolução de testes de Wason por 

estudantes universitários” e Estudo 2 - “Mulheres sociais e homens abstratos: diferenças 

cognitivas de gênero na resolução do Teste de Wason.” A formatação dos manuscritos 

não segue nenhuma formatação específica porque ainda não foi decidido para qual 

revista os mesmos serão submetidos para publicação. Por fim, temos as Conclusões 

Gerais, onde fazemos um fechamento acerca de todo o trabalho, as Referências 

Bibliográficas relativas à todo manuscrito e os Anexos indicados no trabalho. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Uma das características primatas que mais chama atenção é o seu modo de 

viverem em grupos sociais. Podemos observar isto tanto em primatas do Novo quanto 

do Velho Mundo. Com o homem não ocorre de forma diferente. O Homo sapiens é 

chamado de “o animal social” por uma boa razão: viver em grupo define a chave da 

existência humana. Grupos possuem uma abundância crítica de recursos para a 

sobrevivência e reprodução, além de prover segurança e proteção contra predadores e 

contra outros grupos de humanos. São povoados com potenciais amigos para trocas 

sociais e parceiros reprodutivos valiosos. Mais ainda, são habitados por indivíduos 

aparentados, preciosos carregadores da nossa carga genética, dos quais podemos receber 

cuidados e nos quais podemos investir. Ao mesmo tempo, a vida em grupo intensifica a 

competição por recursos tão relevantes, criando fontes de conflito que não são 

encaradas por criaturas de hábitos mais solitários. Muitas das características presentes 

nos seres humanos certamente foram selecionadas para o estilo grupal de vida. Os 

contratos sociais, a agressão humana (o modo como os humanos infligem custos a 

outros humanos), a linguagem, a hierarquia social e a moralidade são apenas alguns 

exemplos. A discussão sobre cada uma destas características, além de tantas outras aqui 

não citadas, foge ao escopo deste trabalho; entretanto, tentaremos abordar o tema sob 

uma ótica evolucionista, dissertando sobre algumas características humanas específicas 

e como estas funcionam no cenário ancestral e no atual. 

O estudo da evolução de uma determinada característica dos organismos vivos 

envolve hipóteses sobre seu valor adaptativo ou função evolutiva, isto é, porque 

indivíduos portadores de genes para tal característica deixaram mais descendentes. Para 

as Ciências Biológicas, a lógica evolutiva aplica-se sem questionamentos para entender 

o design funcional da anatomia de um organismo. A Psicologia Evolucionista (PE) 

aplica essa mesma lógica para compreender a evolução do sistema nervoso, 

especialmente dos humanos. Como qualquer outro tecido ou estrutura dos organismos 

vivos, também o cérebro foi moldado pela seleção natural, não apenas em estrutura, mas 

em organização. Dessa forma, a PE tenta explicar comportamentos humanos que 

observamos hoje sob uma perspectiva de seleção natural, ou seja, levando em conta uma 

base biológica e evolutiva. A PE tenta entender a organização funcional do cérebro 

levando em conta o ambiente de seleção natural (ou Ambiente de Adaptação Evolutiva, 

AAE) (Izar, 2009). Isso implica dizer que o organismo tem características funcionais 
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porque tais características foram selecionadas ao longo do passado evolutivo, podendo 

ou não ser funcionais no ambiente presente. Tudo isso resulta em questionamentos 

acerca de como chegamos ao que somos hoje. Que caminhos a nossa espécie percorreu 

até os dias atuais? 

Para que possamos compreender isso, é necessário olharmos para o passado 

evolutivo do intelecto primata. A grande mudança evolutiva associada ao surgimento do 

gênero Homo foi o aumento marcante no quociente de encefalização, o que levou a 

alterações profundas em suas necessidades metabólicas e, consequentemente, no padrão 

de dieta e forrageamento (Aiello & Wheeler, 1995). Segundo os autores, o cérebro é um 

tecido bastante custoso em termos energéticos, no entanto não se observa um aumento 

do metabolismo basal de espécies mais encefalizadas em relação àquelas menos 

encefalizadas. Eles propuseram, portanto, que o metabolismo basal deve ser mantido 

com uma correspondente redução de investimento em outro tecido igualmente custoso e 

encontraram, de fato, uma correlação negativa entre quociente de encefalização e 

comprimento do intestino em espécies primatas. A consequência disto é uma dieta 

onívora obrigatória, pois com ela seria possível uma maior qualidade nutricional que 

permitiria um maior aporte de energia por unidade de tempo. 

Algumas hipóteses surgiram para compreender as razões dessa mudança 

evolutiva. A Hipótese da Inteligência Tecnológica (ou seja, capacidade de manipular 

ferramentas) foi proposta por Washburn (1960); entretanto, Jolly (1966) afirmou que as 

capacidades cognitivas necessárias para administrar os problemas inerentes à vida social 

já estariam presentes antes do surgimento de capacidades associadas à inteligência 

técnica (ou seja, capacidade de manipular ferramentas), enfraquecendo assim a Hipótese 

da Inteligência Tecnológica como forma de explicar a crescente encefalização primata. 

Além disso, Wynn (1988) encontrou fraca correlação entre encefalização e evolução das 

tecnologias nos hominídeos, uma vez que foi registrado uso de tecnologias anterior ao 

aumento do encéfalo em nossa linhagem.  

Milton (1993) propôs então a Hipótese do Forrageamento. De acordo com essa 

hipótese, o aumento no coeficiente de encefalização surgiu diante da necessidade de 

maior memória espacial e temporal para a obtenção de itens da dieta onívora e isso seria 

confirmado por uma correlação positiva entre tamanho do cérebro e área de uso 

ambiental. Contudo, Dunbar (1993) verificou que havia uma correlação positiva entre 

razões neocorticais e tamanho médio dos grupos sociais, dando suporte para a já antiga 

Hipótese da Inteligência Social de Humphrey (1976) que propunha que as demandas 
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cognitivas da vida social primata superavam as impostas pela interação com o mundo 

físico, constituindo assim a principal força seletiva na evolução do intelecto primata. 

O fato é que uma grande vantagem seria atingida com a capacidade de entender 

não só o ambiente físico, mas também o ambiente social. É preciso um alto nível de 

complexidade cognitiva para antecipar o comportamento de um membro de sua própria 

espécie em resposta a um comportamento praticado por determinado indivíduo. 

Cognitivamente falando, enganação e manipulação são processos exigentes e complexos 

para serem exercidos com êxito. Ser honesto é relativamente fácil: tudo o que se precisa 

fazer é informar o que você faz sobre qualquer situação. A enganação, por outro lado, 

requer do sujeito a capacidade de conhecer o estado mental do indivíduo-alvo. 

Logicamente, uma leitura mental verdadeira não existe, mas aproximações dos estados 

mentais das pessoas podem ser feitas. Whiten e Byrne (1988) nomearam tal habilidade 

de Inteligência Maquiavélica. Premack e Woodruff (1978) observaram que, além disso, 

primatas desenvolveram a habilidade de captar pistas sobre os estados mentais do outro, 

nomeando essa capacidade de Teoria da Mente (Theory of Mind, ToM).  

A ToM é especialmente relevante em seres humanos e representa a capacidade 

de fazer inferências sobre as intenções, crenças, estados emocionais e de 

comportamento futuro provável de outros indivíduos (Baron-Cohen, 1995; Gopnik & 

Wellman, 1994), elementos essenciais ao desenvolvimento da Inteligência 

Maquiavélica. Em termos práticos, a capacidade de processar e responder a informações 

sociais pode ser considerada essencial dentre as competências cognitivas necessárias à 

vida em grupo (Barton, 1996; Brothers & Ring, 1992; Dunbar, 1998; Geary & Flinn, 

2001; Humphrey, 1976).Em uma perspectiva comparativa, linguagem e ToM são as 

competências sociocognitivas mais desenvolvidas nos seres humanos (Frith & Frith, 

1999; Pinker, 1994) e são hipoteticamente o resultado evolutivo da sua complexa 

dinâmica social (Humphrey, 1976). Observa-se que outros primatas usam e respondem 

expressões faciais, vocalizações e linguagem corporal de indivíduos da mesma espécie 

(Hauser, 1996; Leavens & Hopkins, 1998; Nahm, Perret, Amaral, & Albright, 1997), 

embora nenhum deles possua linguagem gramatical.  

Evidências sugerem que macacos têm uma ToM, embora grandes símios possam 

ter uma proto-Teoria da Mente (Parker & McKinney, 1999; Povinelli & Preuss,1995; 

Premack & Woodruff, 1978). Essas capacidades podem ser comprovadas por 

comportamentos de interação social, como partilha de alimento (de Waal, 1989, 2000), 

troca de favores, como catação por comida (de Waal, 1997), cooperação (Brosnan & de 



5 
 

Waal, 2003), enganação tática (Kummer, 1967) e formação de coalizões (Gonçalves, 

2009). Se tais animais possuem versões menos complexas de capacidades cognitivas 

que apresentamos e com isso exibem esses comportamentos, é de se esperar que 

comportamentos iguais ou equivalentes sejam vistos entre seres humanos. De fato, é o 

que observamos com frequência, sem que uma análise mais apurada seja necessária. 

 

Arquitetura da mente 

Por muito tempo, estudiosos debateram se as raízes das características humanas 

estavam fixadas na nossa natureza biológica ou se eram um reflexo do ambiente, 

especificamente das nossas experiências ao longo da vida. O debate atingiu áreas como 

as neurociências, ao menos no que diz respeito a modelos teóricos de evolução da mente 

e cognição (Elman et al., 1996; Fodor, 1983; Pinker,1994, 1997; Quartz & Sejnowski, 

1997; Tooby & Cosmides, 1995). As posições dos teóricos atuais variam entre si, 

entretanto a grande maioria concorda que há um componente restritor genético e 

modificações neurais baseadas na experiência de vida, especialmente durante o período 

de desenvolvimento.  

Dentre as teorias, podemos destacar dois pólos no que diz respeito à organização 

do cérebro e funções cognitivas. Um deles é representado pela opinião de que o cérebro 

é organizado como uma constelação de sistemas modulares com um alto grau de 

restrição genética (Fodor, 1983; Lenneberg, 1967; Pinker, 1994; Tooby & Cosmides, 

1995), embora a expressão de diferentes características desses sistemas possa ser 

contingente a experiências em fases iniciais de vida (Greenough, Black, & Wallace, 

1987). Um exemplo disso é a conceptualização dos sistemas cerebrais e cognitivos 

envolvidos no processamento de fonemas como inerentes aos genes, mas a expressão 

fenotípica de um sistema fonético ou outro como sendo contingente à exposição a sons 

associados em fases iniciais do desenvolvimento (Cosmides & Tooby, 1994).  O outro 

pólo é representado pela opinião de que a organização anatômica e funcional do 

neocórtex emerge através de interações entre uma mínima restrição genética inerente e 

experiências ao longo do desenvolvimento (Elman et al., 1996; Finlay, Darlington, & 

Nicastro, 2001; La Cerra & Bingham, 1998; Quartz & Sejnowski, 1997). A habilidade 

de processar fonemas específicos da língua, por exemplo, é resultado de uma restrição 

do alcance e da forma da informação auditiva que podem ser processados.  

Dentro dessas limitações, regularidades na língua falada interagem com um 

neocórtex que regula com flexibilidade. O resultado é a criação de sistemas que apoiam 
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o processamento específico da linguagem. Os dois pólos tendem a focar nos benefícios 

funcionais e adaptativos da organização do cérebro e das funções cognitivas. Trocas de 

custo-benefício são comuns a sistemas biológicos (Williams, 1957), incluindo o cérebro 

(Kaas, 2000) e comportamento dos organismos para alcançar resultados (ex: evitação de 

predadores e escolha de parceiro), que covariam com sobrevivência e reprodução dentro 

da ecologia de cada organismo. A seleção favorece, portanto, sistemas cerebrais e 

cognitivos que estiverem abertos a modificações experimentais ao grau em que padrões 

de informações associadas, tais como os gerados por predadores, são variantes entre 

gerações e períodos de vida. A seleção favorecerá a restrição genética inerente à medida 

que os padrões de informação forem constantes ao longo de gerações e períodos de 

vida. Naturalmente, os diferentes sistemas cerebrais e cognitivos podem variar com 

respeito ao grau relativo de abertura e de restrição, na medida em que os padrões 

associados de informação são variantes ou invariantes, respectivamente. A partir desta 

perspectiva, a plasticidade é o resultado de trocas de custo-benefício durante a evolução 

do cérebro e cognição. 

De acordo com Geary e Huffman (2002), pesquisas apontam que há influências 

no cérebro tanto dirigidas por genes quanto dirigidas por experiências e 

presumivelmente na função e organização da cognição. No entanto, ainda se está longe 

de entender por completo a interação entre influências genéticas e de experiência nessa 

questão. Os mesmos pesquisadores propõem três formas de plasticidade, cada uma 

representando respostas evolutivas a diferentes tipos de variabilidade social e ecológica, 

que serão descritas adiante e que juntas irão compor o conceito de Modularidade 

Flexível. Para isso, assumem que sistemas com alto grau de plasticidade e baixo grau de 

controle inerente genético serão favorecidos por contextos de informação variáveis (ex: 

informações relacionadas a meios de sobrevivência e reprodução). Ao mesmo tempo, 

sistemas com baixo grau de plasticidade e alto grau de controle inerente genético serão 

favorecidos por contextos onde os padrões de informação forem invariáveis.  

Neurobiólogos, filósofos, psicólogos evolucionistas e cognitivos utilizam o 

termo “módulo” de forma diferente (Cosmides & Tooby, 1994; Fodor, 1983; Krubitzer 

& Huffman, 2000). Definições variam de áreas circunscritas corticais ou subcorticais 

que processam formas distintas e limitadas de informação sensorial (Krubitzer & 

Huffman, 2000) a sistemas complexos que envolvem componentes cognitivos, afetivos 

e sociais (Cosmides, 1989). Quatro formas gerais de modularidade são definidas, 
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embora uma análise mais detalhada certamente produziria mais que quatro categorias 

distintas. 

 

Formas de modularidade 

 As formas de modularidade abaixo foram propostas por Geary & Huffman 

(2002) e tentam organizar de forma didática, mais do que de maneira funcional, como o 

sistema nervoso poderia processar as informações: 

1. Módulo neural 

Neste nível mais inferior, a modularidade descreve a relação entre regiões 

sensoriais circunscritas e a unidade ou unidades radiais correspondentes. Como um 

exemplo, consideremos a pata de um gato. Cada uma das almofadas das patas dianteiras 

e as regiões de suporte do córtex somatossensorial representam um módulo neural. Cada 

módulo fornece informações limitadas em relação ao meio ambiente. 

2. Módulo perceptivo 

Módulos perceptuais resultam da integração dinâmica de padrões de atividade 

através de módulos neurais individuais e fornecem uma representação mais complexa e 

abstraída do ambiente e da relação do organismo com o ambiente. A integração dos 

módulos neurais definindo as patas dianteiras do gato resulta na percepção de um objeto 

manipulado, como um item alimentar. 

3. Módulo cognitivo 

O próximo nível de abstração representa a capacidade de gerar e manipular 

mentalmente representações perceptivas na ausência de estímulos sensoriais e permite a 

manipulação top-down de relações organismo-ambiente. Se gatos tivessem tais 

módulos, eles poderiam gerar uma representação mental de um item alimentar na 

ausência de manipulação deste e testar mentalmente vários meios de manipular tal item 

(ex: uma melhor forma de obter comida). 

4. Módulo funcional 

Estes representam a integração dos módulos neural e perceptivo (e cognitivo em 

algumas espécies) com sistemas motivadores e afetivos e dirigem o comportamento do 

organismo para fins evolutivos significantes. Sistemas afetivos e motivadores levam 

gatos a se aproximar de fontes de alimento ou companheiros e evitar predadores. 

Em todo caso, assume-se que as diferentes formas representam o processamento 

de informação em diferentes níveis de abstração e complexidade, com sistemas em 

níveis sucessivos (ex: reconhecimento de face, no nível cognitivo) que integram padrões 
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de informação processado em níveis mais inferiores (ex: mecanismos de percepção para 

processamento de distintas características faciais). Assume-se que o resultado é um 

módulo funcional que cria uma representação analógica da ambiente.  

 

Modularidade Flexível e as três formas de plasticidade 

A maioria dos padrões de informação evolutivamente significativa mostrará 

certo grau de variância e invariância, portanto podemos prever um certo grau de 

influências dirigidas por experiência e dirigidas por gene sobre a organização e as 

funções de apoio ao cérebro e aos sistemas cognitivos. A extensão da invariância ou 

variância será diferente de um domínio para o outro, e assim, uma estrutura para a 

apreensão de potenciais diferenças no grau relativo de restrição inerente e abertura a 

modificação experiencial deve ser útil. As três formas de plasticidade que definem o 

conceito de Modularidade Flexível provêm o princípio de tal estrutura. 

Na primeira, o exoesqueleto se refere a restrições inerentes sobre os tipos de 

informação as quais o organismo atende e processa. Os limites absolutos são 

determinados pela física básica de condução de informação, com as limitações do 

indivíduo de cada espécies caindo dentro desta gama (Shepard, 1994). Um exemplo é a 

largura de banda para a percepção da fala humana (200 Hz a 6500 Hz) a qual está na 

amplitude que permite a máxima comunicação por meio de informação acústica dentro 

dos limites fisiológicos do sistema auditivo (Kiang & Peake, 1988). A plasticidade 

ocorreria dentro dos limites do exoesqueleto, e os mecanismos "flexíveis" associados 

evoluiriam para espécies e domínios em que as discriminações intracategoria 

resultassem em vantagens reprodutivas ou de sobrevivência. Um exemplo é a 

capacidade de discriminar diferentes padrões acústicos gerados por diferentes 

indivíduos. Para alguns domínios, o exoesqueleto pode incluir mecanismos que 

resultam em processamento de informação e restrições comportamentais dentro do 

domínio, mas que permitem certo grau de plasticidade funcional. Exemplos incluem as 

regras da linguagem gramatical (Pinker, 1999) e as regras de engajamento em 

competição com coespecíficos (Jackendoff, 1992).  

A segunda forma de plasticidade estaria relacionada à formação de regras 

baseada em categorias, ou seja, no exoesqueleto haveria enviesamentos inerentes que 

resultam na criação de classes evolutivas significativas de seres vivos e não vivos, 

incluindo coespecíficos, espécies de presas e ferramentas (Barton & Dean, 1993; Blake, 

1993; Dennett, 1990). Para algumas espécies, o exoesqueleto pode incluir mecanismos 
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adicionais que resultam na criação de subcategorias dentro dessas classes mais amplas. 

As regras abstratas resultantes (em nível cognitivo) permitiriam discriminações sociais e 

comportamentais mais detalhadas dentro das categorias. Um exemplo é a formação in-

group-out-group em humanos. 

Finalmente, a terceira forma de plasticidade está relacionada à distribuição de 

recursos. Para muitas espécies, o cérebro é um dos órgãos mais caros de se manter 

(Armstrong, 1990) e, portanto, é esperada a evolução de mecanismos para a 

conservação e redistribuição de energia. Esses mecanismos seriam de ação rápida e 

responderiam a aprendizagem, atividades comportamentais e prejuízos periféricos. O 

resultado seria a redistribuição de calorias e outros recursos pouco utilizados em alguns 

módulos neurais para módulos utilizados com mais frequência. O exemplo incluiria 

aumentos no tamanho dos córtices somatossensoriais e outros que resultam da 

estimulação sensorial repetida (Buonomano & Merzenich, 1998). Tais mecanismos 

resultariam em maior eficiência de competências perceptivas, cognitivas e 

comportamentais através das expansões das regiões do cérebro dirigidas por experiência 

de apoio e reduções do tamanho da regiões do cérebro que dariam suporte a cognições e 

comportamentos menos utilizados. Estas mudanças, no entanto, ocorreriam dentro dos 

limites impostos por qualquer morfologia cerebral inerente a espécie-específica 

(Huffman et al., 1999). 

 Existe uma significativa divisão entre a pesquisa neurobiológica em organização 

e propriedades funcionais do cérebro e a pesquisa cognitiva em organização e 

propriedades funcionais da mente. Isso se deve, em parte, aos diferentes níveis de 

análise. Geary e Huffman (2002) propuseram uma estrutura para construir uma ponte 

entre essa divisão, ou seja, uma taxonomia dos domínios fundamentais de 

processamento de informação da mente humana. Tal taxonomia tomou por base o 

pressuposto de que o cérebro e a mente humana, e de outras espécies, está adaptado para 

processar e responder a três classes gerais de informação: social, biológica e física. O 

esquema a seguir (Figura 1) ilustra a estrutura proposta. 
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Figura 1. Esquema de organização dos módulos mentais, traduzido a partir de Geary e Huffman (2002). 

 

Como mostrado no esquema, estas classes se colocam em torno das áreas d 

epsicologia popular, biologia popular e física popular (Baron-Cohen,1995; Baron-

Cohen, Wheelwright, Stone, & Rutherford, 1999; Medin & Atran, 1999; Pinker, 1997; 

Spelke, Breinlinger, Macomber, & Jacobson, 1992). O segundo nível da figura reflete a 

relevância motivadora e afetiva de indivíduos da mesma espécie e seus 

comportamentos. Especificamente, para qualquer espécie de reprodução sexuada e 

especialmente para espécies altamente sociais, tanto mente e cérebro são previstos para 

funcionar de modo a processar e responder a informações sociais (Barton, 1996; 

Brothers & Ring, 1992; Dunbar, 1998; Geary & Flinn, 2001; Humphrey, 1976). O 

terceiro nível representa os módulos funcionais, tal como definidos anteriormente, 

enquanto o quarto nível representa módulos cognitivos, que por sua vez têm suporte dos 

módulos perceptuais e neurais (não mostrada no esquema, mas definidos 

anteriormente). Módulos funcionais são relacionados a objetivos e representam o 

dinâmico envolvimento de um conjunto de módulos neurais, perceptuais e cognitivos e 

uma integração do processamento associado com sistemas afetivos e motivadores. 

Como um exemplo, o módulo funcional de nível individual representado no esquema é 

ativado durante interações social diádicas e envolve sistemas para processamento e 

resposta, pistas de comportamento não-verbais, linguagem, e assim por diante. Estes 

sistemas cognitivos são integrados com os sistemas afetivos e motivador e funcionam 

para direcionar estratégias comportamentais para a realização dos objetivos sociais. 

A taxonomia dos módulos sociocognitivos mostrados no esquema que foi 

desenvolvida para acomodar as duas formas de dinâmica social (díades e grupos) é 

derivada de estudos comparativos entre as formas de informação utilizadas na 

comunicação social e que comandam os padrões de dinâmica de grupo, bem como de 
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competências sociais que são mais exclusivamente humana (Altmann et al., 1996;. 

Hauser, 1996; Leavens & Hopkins, 1998; Pinker, 1994). Por motivos de relevância para 

o presente trabalho, direcionaremos as atenções para o módulo funcional de nível 

individual. Além disto, incluiremos aqui uma outra forma pertinente de divisão das 

habilidades cognitivas: primárias e secundárias.  

 As habilidades biologicamente primárias são aquelas que têm sido diretamente 

moldadas por pressões evolutivas, ou seja, por meio da seleção natural ou sexual. 

Habilidades primárias, como a linguagem, são encontradas em todas as culturas e 

parecem ser sustentadas por uma arquitetura neurobiológica que é moldada para o 

processamento domínio-específico de informação e se desenvolve em contextos 

naturais, ou seja, durante as atividades de brincadeira/sociais da criança (Geary 1995; 

Pinker & Bloom 1990; Witelson 1987). 

Habilidades biologicamente secundárias, em contraste, tendem a ser encontradas 

somente em sociedades tecnologicamente complexas e amplamente desenvolvidas em 

contextos não-naturais, ou seja, escolas.  A leitura seria um exemplo de habilidade 

cognitiva secundária. Embora sistemas neurocognitivos evoluídos pareçam ser 

desenhados para a aquisição e manutenção de habilidades primárias, em seres humanos 

tais sistemas podem ser adaptados para a aquisição de habilidades secundárias. Geary 

(1996) argumentou que há pelo menos duas formas através das quais as habilidades 

primárias podem dar suporte à aquisição das secundárias. A primeira envolve a 

cooptação dos sistemas primários para uso nas tarefas secundárias. Por exemplo, os 

sistemas fonológicos que permitem a segmentação automática de sons da linguagem 

durante o discurso social parecem ser cooptados durante as fases iniciais de aquisição de 

leitura, especialmente para decodificação de palavras. Se uma palavra não é reconhecida 

durante a leitura, então a decodificação de palavras é usada para soar a palavra. O 

sistema de processamento fonológico não evoluiu para a decodificação de palavras, mas 

pode cooptar por este propósito. A segunda forma através da qual as habilidades 

primárias podem influenciar na aquisição das secundárias é através do acesso ao 

conhecimento que está implícito na organização dos sistemas neurocognitivos que dão 

suporte às habilidades primárias. Um entendimento implícito das características 

essenciais de domínios primários é provavelmente percebido através da forma como os 

sistemas neurobiológicos associados são ativados durante o processamento de 

informações específicas de domínio. Por exemplo, o entendimento implícito de que o 

caminho mais rápido para se deslocar de um lugar para outro é de "ir em linha reta" é 
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provavelmente incorporado à arquitetura dos sistemas cognitivos que suportam a 

navegação no habitat e percebido durante o ato de navegar de um local para outro. 

Parece que os sistemas cognitivos que a apoiam a navegação no habitat são cooptados 

durante a solução de algumas tarefas secundárias, tais como os itens do Teste de 

Rotação Mental (Vandenberg & Kuse, 1978) e de que o conhecimento associado 

implícito também influencia a compreensão conceitual de alguns domínios 

secundários,como geometria do ensino médio (Geary, 1996). 

 

Homens e mulheres: habilidades cognitivas semelhantes? 

Quando tratamos de capacidades cognitivas humanas e levamos em conta as 

diferenças de sexo, devemos considerar aspectos em múltiplos níveis, indo de amplas 

influências evolucionistas e culturais no nível mais geral a diferenças nas formas como 

homens e mulheres abordam itens individuais em tarefas cognitivas no nível mais 

específico. Em termos evolucionistas, diferenças sexuais são esperadas para 

características físicas, comportamentais, cognitivas e neurais que facilitem a seleção 

intrasexual e intersexual (Buss, Larsen, Westen, & Semmelroth, 1992; Geary, 1998). Os 

princípios da seleção sexual e estudos comparativos provêem os limites necessários no 

modelo evolucionista de diferenças sexuais em humanos quando usados 

criteriosamente. 

  A estrutura social dos ancestrais hominídeos é relevante para o entendimento 

das diferenças sexuais sociocognitivas. Na maioria das espécies de primatas, o feminino 

é o sexo filopátrico, permanecendo no grupo de origem. Machos tendem a migrar para 

outros grupos, sendo este um mecanismo para evitar a endogamia. A estrutura social 

destas espécies é montada sobre um esquema de coalizão entre fêmeas contra outros 

grupos de fêmeas para a defesa de recursos (Wrangham, 1980). Machos destas espécies 

tendem a não formar coalizões, mas competir individualmente entre si para se tornar o 

macho dominante dentro do grupo de fêmeas. Humanos e grandes símios são exceção a 

esse padrão, sendo os machos o sexo filopátrico (Manson&Wrangham, 1991). Em 

humanos de culturas pré-industriais, os homens permanecem em seu grupo de 

nascimento e as mulheres migram para o grupo dos seus maridos (Pasternak, Ember, & 

Ember, 1997).  

Há duas consequências críticas relacionadas ao padrão de emigração do grupo 

natal. A primeira é que, como se espera que a formação de coalizões ocorra no sexo 

filopátrico, prevê-se que a competição intrassexual baseada em coalizões é mais 
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provável de ocorrer entre homens que entre mulheres. De fato, é isso que se observa em 

algum nível em todas as culturas humanas nas quais conflitos em nível de grupo 

aparecem (Geary, 1998; Goodall, 1986; Keeley, 1996). A competição em larga escala 

entre coalizões femininas, em contraste, não foi documentada em nenhuma cultura que 

tenha sido estudada ou em outros grandes símios (Geary, 1998; Manson & Wrangham, 

1991). A segunda é que é muito provável que nossas fêmeas ancestrais foram forçadas a 

desenvolver alianças sociais com não-aparentados, já que elas migravam do grupo de 

origem para o grupo social do parceiro. É provável que esse fator tenha fornecido um 

sistema de suporte social para nossas fêmeas ancestrais. Mecanismos sociais, cognitivos 

e emocionais associados com o desenvolvimento e manutenção de relações com não-

aparentados provavelmente eram mais elaborados em hominídeos fêmeas que em 

machos. Assim sendo, diferenças sexuais favorecendo mulheres devem ser encontradas 

em capacidades como linguagem, processamento de sinais de comunicação faciais e 

não-verbais (Rosenthal, Hall, DiMatteo, Rogers, & Archer, 1979). Isso se deve ao fato 

de que relações entre não-aparentados em geral são menos estáveis e requerem um alto 

nível de tais competências para serem desenvolvidas e mantidas. A exceção seria uma 

maior sensibilidade masculina a pistas de emoções negativas sinalizadas por outros 

homens, especialmente raiva, do que o são às mesmas pistas sinalizadas por mulheres 

ou a pistas de emoções positivas sinalizadas por homens (Rosenthal et al, 1979; Rotter 

& Rotter, 1988). Isso pode ser interpretado como uma evolução da sensibilidade para as 

pistas faciais associadas à competição entre machos.  

Diferenças entre os sexos em pesquisas sobre ToM são menos conclusivas que 

os estudos descritos para linguagem e para sensibilidade aos sinais de comunicação não-

verbal e facial. A maioria dos estudos sobre ToM não têm avaliado diferenças entre os 

sexo porque os testes utilizados não são sensíveis o suficiente para detectar sutis 

diferenças individuais, incluindo diferenças sexuais (Baron-Cohen, Jolliffe, Mortimore, 

& Robertson, 1997). Alguns estudos, porém, sugerem uma vantagem de mulheres na 

capacidade de fazer inferências sobre os estados emocionais de outras pessoas e ajustar 

seu comportamento social conforme estes (Banerjee, 1997; Baron-Cohen et al., 1997; 

Happé, 1995). Além disso, foi levantada a hipótese de que a falta de uma ToM é uma 

característica definidora do autismo (Baron-Cohen, 1995) e três a quatro vezes mais 

indivíduos do sexo masculino são diagnosticados como autistas em relação a indivíduos 

do sexo feminino (Klinger & Dawson, 1996). Apesar de não serem definitivos, esses 
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estudos sugerem que uma diferença entre os sexos, favorecendo mulheres, pode existir 

para certos aspectos da ToM. 

 

Especializações para trocas sociais 

A característica da socialidade em humanos prediz muitas situações de interação 

direta com coespecíficos. Essas interações podem ser dentre vários tipos (ex: troca de 

alimento, agonísticas, corte, competição por recursos). De uma forma geral podemos 

chamar essas interações de trocas sociais ou contratos sociais.  

Existe, entretanto, um problema nesse tipo de situação: muitas trocas potenciais 

não ocorrem simultaneamente, ou seja, relações envolvendo troca social são vulneráveis 

a trapaça. Na natureza, oportunidades de troca social simultânea ocorrem como, por 

exemplo, a troca de alimento. Porém em muitos contextos existem oportunidades de 

cooperação nas quais a troca simultânea é simplesmente impossível. Se um predador 

ataca um sujeito e outro corre em auxílio a este, o auxiliado simplesmente não pode 

pagar o custo que o auxiliar assumiu. Uma vez feito, o ato de auxílio é insolúvel. Outra 

razão pela qual a troca simultânea não é possível é a de que as necessidades e 

habilidades dos interagentes raramente são perfeitamente equivalentes. Uma vez que a 

troca não é simultânea, há oportunidade para deserção – tomar o benefício e depois 

trapacear não retornando o favor.  

  John Tooby e Leda Cosmides (1992) desenvolveram a teoria do contrato social 

para explicar a evolução da troca cooperativa em humanos, em particular sobre como os 

humanos tem resolvido o problema da trapaça. O mais provável a se pensar é que 

trapaceiros tem uma vantagem evolutiva sobre cooperadores, ao menos sob certas 

condições como a não detecção da trapaça ou a sua não punição. Seguindo esse 

raciocínio, se esperaria que ao longo do tempo evolutivo trapaceiros se reproduziriam 

mais que cooperadores até que a população inteira se tornasse composta por não-

cooperadores. A única maneira de o altruísmo recíproco evoluir é os organismos 

desenvolverem um mecanismo de detectar e evitar trapaceiros.  

 Quais seriam os problemas específicos que as pessoas têm que resolver para que 

os mecanismos que motivam a formação de contratos sociais e evitam a constante 

ameaça de trapaceiros sejam ativados? Cosmides e Tooby (1992) apontaram cinco 

capacidades cognitivas: 

1- Habilidade para reconhecer muitos indivíduos humanos diferentes: Se você me dá 

um benefício e eu me perco em uma multidão de anônimos, você se torna vulnerável 
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a trapaça. O indivíduo deve ser capaz de identificar e lembrar-se dos que ajudou, 

distinguindo-os dos outros.  

2- Capacidade para lembrar alguns aspectos da história de interações com diferentes 

indivíduos: O indivíduo deve se lembrar se a pessoa com a qual ele interagiu foi 

previamente um cooperador ou um trapaceiro. Além disso, deve estar apto a 

acompanhar quemdeve o quêaquem.  

3- Habilidade de comunicar valor próprio aos outros: Entre humanos a capacidade de 

linguagem pode ser usada para suplementar expressões emocionais e outros 

comportamentos não verbais como meio de comunicação de desejos, direitos e 

insatisfações sobre favores não pagos a um indivíduo que é cooperador. 

4- Habilidade de modelar o valor dos outros: O outro lado da moeda de sinalizar aos 

outros o próprio valor é a capacidade de perceber o valor e a necessidade dos outros. 

Se um indivíduo é capaz de perceber a necessidade do outro, poderá ajustar o 

benefício àquela necessidade. Dar comida a quem tem um grande suprimento 

alimentício seria desperdiçar energia; dar a quem realmente precisa faz com que 

aquela pessoa se sinta um grande devedor do favor e assim possa retornar o custo da 

doação.  

5- A habilidade de representar custos e benefícios, independente dos itens trocados: 

Animais em geral trocam uma limitada lista de itens, como comida e sexo. A lista de 

itens trocados por humanos é bastante extensa e variada: ferramentas, comida, 

proteção, sangue, informação, programas de computador, dinheiro, acesso a cópula, 

status são alguns exemplos. Por essa razão, mecanismos evoluídos de troca social 

não podem funcionar de modo a conceituar e negociar itens específicos, é necessária 

a aptidão mais genérica e abrangente para esse fim.  

Toobye Cosmides (1992) defendem ainda, que a arquitetura da mente existe no 

formato de menor plasticidade e maior inerência genética, ou seja, os módulos atuariam 

de forma mais fixa para resolução de problemas bem específicos. Eles demonstraram 

que as pessoas possuem módulos para detecção de trapaceiro que são revelados através 

da habilidade de resolver problemas de lógica formal no formato de contratos sociais 

por meio de uma ferramenta lógica conhecida como Teste de Seleção de Cartas de 

Wason. Os resultados encontrados apontariam para a existência de um módulo fixo e 

altamente específico para a violação de contratos sociais e consequentemente para 

detecção de trapaceiros e também comprovariam que nossa mente evoluiu dentro de e 

para um sistema social.  
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O Teste de Seleção de Wason 

O teste de Wason é uma ferramenta usada no estudo de raciocínio lógico-

condicional. Desenvolvido por Peter Wason na década de 1960 (Wason, 1966, 1968), o 

teste de seleção primeiramente alcançou notoriedade por incitar um debate sobre se a 

arquitetura cognitiva humana implementa regras de inferência lógica. Sua estrutura é 

simples. Ao sujeito é dada uma regra condicional da forma “Se P, então Q”, e são 

mostradas imagens de quatro cartões com informações relativas à regra. Cada cartão 

representa uma instância separada que pode satisfazer ou violar a regra, um lado diz se 

essa instância tem propriedade P e do outro lado diz-se que tem propriedade Q. O 

sujeito pode ver apenas um lado de cada placa, e os lados virados para o sujeito exibem 

os valores de P, não-P, Q, e não-Q [indicando, respectivamente, uma instância que tem 

a propriedade P, uma que não tem propriedade P (não-P), uma que tem uma propriedade 

de Q, e uma que não tem propriedade Q (não-Q)]. Aos sujeitos é, então, perguntado 

quais cartões eles teriam que virar para ver qual caso viola a regra. Uma regra 

condicional é violada por qualquer instância que tem propriedade P, mas carece 

propriedade Q: isto é, “P e (não-Q)”; um antecedente verdadeiro emparelhado com um 

consequente falso. A solução aparentemente simples para a tarefa é investigar casos em 

que P é verdadeira e instâncias para que Q é falso, pois isso irá revelar quaisquer 

possíveis casos em que o P recurso é conjugada com o recurso não-Q. O notável sobre a 

tarefa é que, apesar de sua aparente simplicidade, os indivíduos rotineiramente deixam 

de executá-la de acordo com as normas da lógica. Em vez de selecionar o cartão P, o 

cartão não-Q e selecionar os outros, a maioria dos indivíduos selecionar as cartas P e Q, 

ou o cartão P sozinho (Evans, 1982). Embora a tarefa seja conceitualmente tão simples, 

a solução poderia ser implementada em uma única linha de código se as regras 

condicionais fossem espontaneamente representadas de acordo com a sua forma lógica. 

Essa incapacidade de responder “P e não-Q” foi observada primeiramente com regras 

descritivas (ex: “Se uma pessoa come pimenta, em seguida ela vai beber uma cerveja 

gelada”) e inicialmente pensou-se que se aplicava a todas as regras condicionais. Na 

última década, no entanto, os pesquisadores tiveram sucesso na indução de respostas P e 

não-Q com tarefas empregando uma condição deôntica, ou seja, uma instrução 

condicional descrevendo o que uma pessoa é obrigada ou tem o direito de fazer em um 

determinado contexto (Manktelow & Over, 1995). Uma regra inserida em um contexto 

social seria uma regra deôntica. 
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Os trabalhos de Cosmides e Tooby comparam o desempenho de sujeitos no teste 

de seleção de cartas de Wason tanto no caráter abstrato quanto no caráter social 

(deôntico). Um exemplo de regra de caráter abstrato seria: 

“Se um cartão tem uma vogal de um lado, então tem um número par do outro.” 

“Se P, então Q.” 

Ter uma consoante (ou seja, não ter uma vogal de um lado do cartão) seria a negação da 

primeira premissa, o equivalente a “não-P” (¬P). Ter um número ímpar ao invés de um 

número par seria a negação da premissa Q, o equivalente a “não-Q” (¬Q).  

Numa interface de contrato social o teste poderia se apresentar da seguinte forma:  

“Se o cliente é menor de 18 anos, então não pode beber cerveja.” 

 Sendo as premissas equivalentes aos seguintes valores da lógica formal: 

Cliente menor de 18 anos: P 

Cliente maior de 18 anos: ¬P 

Não pode beber cerveja: Q 

Bebe cerveja: ¬Q 

Cabe aos sujeitos testarem a combinação de cartas que viola a regra virando o 

mínimo de cartas possível. Pelas regras da lógica formal as respostas que violariam as 

regras seriam “A” (P) e “7” (¬Q) no teste de lógica formal e “Cliente menor de 18 anos” 

(P) e “Bebe cerveja” (¬Q) no teste de contexto social. No formato original do teste, ou 

seja, num contexto de lógica abstrata e vácuo social, o índice de acerto dos sujeitos é de 

cerca de 25%. Quando o teste é mostrado ao sujeito através de uma interface de contrato 

social (porém tendo a mesma lógica abstrata original como base), o índice de acerto 

salta para cerca de 75% (Wason, 1966, citado por Cosmides, 1989; Cosmides & Tooby, 

1992, 1997; Fiddick et al., 2000; Sugiyama et al., 2002). O desempenho dos sujeitos é 

semelhante ao obtido com as regras abstratas quando o teste se refere à detecção de 

altruístas ou verificação da existência de uma regra. Faz sentido se considerarmos que 

detectar altruístas ou existência (e não violação) de uma regra não seja uma questão de 

segurança evolutivamente séria.  

Outros trabalhos utilizando o Teste de Seleção de Wason foram feitos, embora 

para verificar outros aspectos da cognição humana. Ahn e Graham (1999) afirmam que 

testes inseridos em contextos específicos (ex: social) especificam melhor as regras a 

serem seguidas, por isso os resultados nestes são mais positivos e que o mesmo poderia 

ser atingido em testes descontextualizados se as regras fossem mais específicas. Almor 

e Sloman (2000) argumentaram que os efeitos de perspectiva no teste são fruto de uma 
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interpretação linguística da regra e não de um processo de raciocínio subjacente. Osman 

e Laming (2001) apontam que os erros nos testes são causados porque os sujeitos 

tomam a regra condicional como bicondicional ou confundem virar as cartas com “ler” 

as cartas uma ao lado da outra. Dawson et al.(2002) afirma que os resultados dos testes 

se devem mais à concordar ou não com a regra baseado em ideias e crenças próprias e 

com a perspectiva que o sujeito assume na situação colocada e Gouveia et al. 2002  

apontam para influências pragmáticas no uso desse tipo de raciocínio.  

No entanto, uma crítica pertinente a esses resultados gira em torno da amostra 

utilizada pela maior parte dos pesquisadores acima citados, além das medidas utilizadas 

para observação. Diferenças palpáveis para as capacidades cognitivas entre os gêneros 

foram apontadas anteriormente, entretanto não foram levadas em conta nas análises 

destes trabalhos. Outro ponto importante é que se utiliza o termo “acerto” nos testes, 

mas não se declara como esse acerto foi medido. Como dito antes, as instruções que os 

sujeitos recebem é de que podem virar a quantidade de cartas que acharem suficientes 

para verificar a violação da regra. Isso pode gerar várias combinações diferentes de 

resultados e dentre estas combinações podemos ter níveis diferentes de acerto e erro. 

Por exemplo, dois indivíduos podem levantar apenas duas cartas para provar a violação 

da regra proposta, entretanto um deles levantou uma carta correta e outra errada, 

enquanto o outro levantou duas cartas erradas. Outro fator que não é levado em conta 

como medida nestes trabalhos anteriores é a questão do tempo gasto para resolver as 

tarefas. É possível que dois indivíduos acertem um mesmo teste, entretanto tenham 

tempos de resolução diferentes, o que implica numa diferença de performance de forma 

geral.  

Diante dessa constatação, percebemos que os trabalhos anteriores tinham vieses 

e que nos levaram as seguintes questões: conseguiríamos os mesmos resultados dos 

estudos prévios se analisássemos a amostra fazendo comparações entre os gêneros? As 

diferenças entre os sexos se fariam perceptíveis nessas análises? Ainda: até que ponto a 

formação dos indivíduos em termos acadêmicos (com ênfase no desenvolvimento de 

habilidades biologicamente secundárias) poderia influenciar no desempenho dos 

indivíduos nos testes de Wason? Cremos, portanto, que o controle de variáveis como 

gênero e conhecimento sobre lógica formal se torna essencial para a compreendermos a 

expressão de algumas de nossas habilidades cognitivas. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

Investigar a influência de vieses de metodologia e análise no uso da ferramenta de 

lógica condicional Teste de Seleção de Wason. 

 

Objetivos Específicos 

 

Investigar se há diferença entre indivíduos com diferentes níveis de conhecimento 

formal em lógica para o uso do raciocínio lógico-condicional, em termos de índice de 

acerto e de tempo de resposta, em situações de verificação de violação de regras em 

contextos abstratos e em contextos sociais através da ferramenta Teste de seleção de 

cartas de Wason (Estudo 1). 

Investigar se há diferença entre os gêneros no uso do raciocínio lógico-condicional, 

em termos de índice de acerto e de tempo de resposta, em situações de verificação de 

violação de regras abstratas e sociais através da ferramenta Teste de seleção de cartas de 

Wason (Estudo 2). 
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HIPÓTESES E PREDIÇÕES 

 

Hipótese 1: O desempenho em testes de Wason de caráter social não é influenciado 

pelo conhecimento formal em lógica. (Estudo 1) 

Predição 1.1: Não serão observadas diferenças entre os sujeitos para o índice de acerto 

e tempo de resposta nos testes de Wason de caráter social, com base nos estudos de 

Cosmides e Tooby (1992), que afirmavam a existência de um módulo para detecção de 

trapaceiros na nossa espécie. 

 

 

Hipótese 2: O desempenho em testes de Wason de caráter abstrato é influenciado pelo 

conhecimento formal em lógica. (Estudo 1) 

Predição 2.1: Sujeitos com conhecimento formal em lógica ou inseridos em cursos que 

propiciem tal conhecimento têm maior índice de acerto que sujeitos sem conhecimento 

formal em lógica nos testes de Wason de caráter abstrato. 

Predição 2.2: Sujeitos com conhecimento formal em lógica ou inseridos em cursos que 

propiciem tal conhecimento têm menor tempo de resposta que sujeitos sem 

conhecimento formal em lógica nos testes de Wason de caráter abstrato. 

 

 

Hipótese 3: Há diferenças entre os gêneros quanto ao desempenho em termos gerais 

nos testes de Wason. (Estudo 2) 

Predição 3.1: Mulheres têm maior índice de acerto que homens nos testes de Wason de 

caráter social. 

Predição 3.2: Mulheres têm menor tempo de resposta que homens nos testes de Wason 

de caráter social. 

Predição 3.3: Homens têm maior índice de acerto que mulheres nos testes de Wason de 

caráter abstrato. 

Predição 3.4: Homens têm menor tempo de resposta que mulheres nos testes de Wason 

de caráter abstrato. 
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MÉTODO GERAL 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e aprovado sob o protocolo de número 

176/11(Anexo 1). A coleta de dados foi realizada no período de setembro de 2011 a 

março de 2012.  

 

Participantes 

 

Participaram deste trabalho 336 sujeitos estudantes do ensino superior (completo 

ou incompleto), de ambos os sexos (183 homens e 153 mulheres) com faixa etária 

variando de 18 a 55 anos. Os participantes eram oriundos de diversos cursos da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN (N = 278; 149 homens; 129 

mulheres) e de um curso preparatório para concursos públicos (N = 58; 34 homens; 24 

mulheres).  

Para que tivéssemos acesso às turmas da UFRN, primeiramente pesquisamos os 

currículos dos cursos que poderiam fornecer turmas relevantes para a pesquisa, tanto 

cursos que possuíssem disciplinas de lógica formal no seu currículo quanto cursos que 

eram usados tradicionalmente neste tipo de pesquisa, ou seja, que não possuíam lógica 

formal em suas grades curriculares. Feito isso, entramos em contato via e-mail com os 

professores responsáveis pelas disciplinas que poderiam fornecer os sujeitos 

experimentais e pedimos sua contribuição para a pesquisa com a cessão de um espaço 

de tempo durante uma de suas aulas.  

No curso preparatório para  concursos públicos no Instituto de Aulas Particulares 

– IAP o procedimento foi basicamente o mesmo. Entretanto, tivemos que pedir 

autorização para a realização da pesquisa na direção da referida instituição.  

Em ambos os casos, seguimos com o procedimento detalhado abaixo, usando o 

material descrito logo adiante. 

 Para o Estudo 1 utilizamos o conhecimento de lógica formal como variável 

dependente. Os participantes foram divididos em três grupos (variáveis independentes), 

detalhados abaixo:  

 Grupo 1 - Não-Lógica (N = 97; 27 homens; 70 mulheres): Sujeitos sem 

acesso a ensino formal de lógica. 



22 
 

 Grupo 2 - Pré-Lógica (N = 107; 62 homens; 45 mulheres): Sujeitos 

inseridos em programas disciplinares que contam com o ensino formal de 

lógica, mas que ainda não cursaram os componentes relativos à mesma.  

 Grupo 3 - Lógica (N = 132; 94 homens; 38 mulheres): Sujeitos que 

tiveram acesso ao ensino formal de lógica.  

Para o Estudo 2 consideramos as mesmas variáveis dependentes do Estudo 1, 

entretanto os grupos foram divididos de acordo com o sexo.  

 Grupo 1 - Feminino (N = 153) 

 Grupo 2 - Masculino (N = 183) 

 

Material 

 

1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) - Apresentado em duas vias 

impressas contendo informações gerais sobre a natureza do estudo e os dados para 

contato com as pesquisadoras (Anexo 2). 

2. Caderno de testes (Anexo 3) - Caderno impressos contendo quatro testes baseados no 

teste de seleção de cartas de Wason (dois testes de caráter social [S] e dois testes de 

caráter abstrato [A]) além de três tarefas distrativas envolvendo cálculo, atenção e 

semântica. Foram utilizados quatro tipos de caderno (ASAS, ASSA, SASA, SAAS), 

assim classificados de acordo com a ordem de apresentação do caráter dos testes de 

Wason (Tabela 1). Os testes eram sempre as tarefas de número 1, 3, 5 e 7, mudando 

apenas em sua ordem de apresentação de acordo com o caráter do teste de Wason. As 

tarefas distrativas eram sempre as de número 2, 4 e 6 e eram apresentadas na mesma 

ordem em todos os cadernos. Cada teste de Wason, fosse de caráter abstrato ou social, 

trazia quatro alternativas de resposta. No início e no final de cada tarefa havia um 

espaço para que os sujeitos anotassem a hora no formato HH:MM:SS, para que 

pudéssemos medir o tempo gasto em cada uma delas.  
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Tabela 1. Distribuição dos testes de acordo com o tipo de caderno. 

 
Teste 1 Teste 3 Teste 5 Teste 7 

 
C1 A S S A 

Abstratos* 
C2 A S A S 

C3 S A A S 
Sociais* 

C4 S A S A 

 

C: caderno de testes; A: Teste de Wason de caráter abstrato; S: Teste de Wason de caráter social. 

* A classificação em Abstratos e Sociais se deu em função do primeiro teste (Teste 1) apresentado em 

cada caderno. 

 

3. Questionário Sociodemográfico (Anexo 4) - O objetivo deste questionário impresso 

era obter informações sobre sexo, idade, área de formação superior, conhecimento de 

lógica formal e conhecimento prévio sobre o teste de Wason para cada participante.  

4. Relógio digital com hora no formato HH:MM:SS – Usado para medir o tempo exato 

gasto pelos participantes em cada tarefa. Foi utilizado o programa gratuito HoubyWatch 

e o relógio era projetado à frente dos participantes.  

 

Procedimento 

 

Após autorização do professor, os estudantes eram abordados coletivamente em 

sala de aula. No primeiro momento lhes era explicado parcialmente o propósito da 

pesquisa e o convite à participação era feito. Não eram dadas aos estudantes maiores 

explanações sobre os fundamentos da pesquisa, pois isto poderia criar um viés nas 

respostas ao Caderno de Testes. Aqueles que aceitavam participar da pesquisa 

assinavam um TCLE em duas vias impressas. Uma das vias era recolhida por nós e a 

outra ficava de posse do participante. Feito isso, foram entregues aos estudantes os 

Cadernos de Testes. Os estudantes eram oralmente instruídos a responderem ao 

Caderno de Testes individualmente e a marcar, num espaço ao início e final de cada 

uma das tarefas contidas no Caderno, as horas, minutos e segundos que apareciam no 

relógio digital projetado à sua frente. Os estudantes eram instruídos a marcarem quantas 

alternativas achassem necessárias para cada teste. As tarefas distrativas não foram 

utilizadas nas análises dos dados, pois apenas objetivavam a não influência do efeito de 

um teste em outro. Os cadernos eram distribuídos de forma aleatória entre os 
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participantes, entretanto tentamos manter a proporção dos diferentes tipos de caderno 

em cada coleta realizada. Cada grupo foi testado separadamente. Isso foi feito para que 

a medição do tempo gasto na resolução de cada tarefa fosse o mais preciso possível. O 

Questionário Sociodemográfico estava anexo ao Caderno de Testes e deveria ser 

respondido logo após o mesmo. O preenchimento do Caderno de Testes e do 

Questionário Sociodemográfico juntamente com todo o resto do procedimento levava 

cerca de 20 minutos. 

 

Análise dos dados 

  

Variáveis independentes (Estudo 1) 

 Grupo 1 - Não-Lógica (NL) (N = 97; 27 homens; 70 mulheres): Sujeitos 

sem acesso a ensino formal de lógica. 

 Grupo 2 - Pré-Lógica (PL) (N = 107; 62 homens; 45 mulheres): Sujeitos 

inseridos em programas disciplinares que contam com o ensino formal de 

lógica, mas que ainda não cursaram os componentes relativos à mesma.  

 Grupo 3 - Lógica (L) (N = 132; 94 homens; 38 mulheres): Sujeitos que 

tiveram acesso ao ensino formal de lógica.  

Variáveis independentes (Estudo 2) 

 Grupo 1 - Feminino (N = 153) 

 Grupo 2 - Masculino (N = 183) 

 

Variáveis dependentes (Estudo 1 e Estudo 2) 

 

Desempenho nos Testes de Wason: 

Os testes de Wason apresentam quatro alternativas de resposta que podem ser 

combinadas entre si, entretanto existe uma única combinação de respostas correta que 

consiste na escolha concomitante de duas alternativas específicas.  

Devido às combinações possíveis para os números de acertos e erros, calculamos 

o saldo do número de acertos menos o número de erros, o que nos permitiu pontuar o 

desempenho de cada sujeito para cada Teste de Wason . Na Tabela 2 podemos observar 

as pontuações do índice de acordo com as combinações possíveis de alternativas. A 
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maior pontuação foi atribuída para o maior número de acertos, sem erros, como 

apresentado na primeira linha da Tabela 2. 

Tempo de realização dos teste: 

Medido em segundos para cada Teste de Wason realizado.   

 

Tabela 2. Cálculo do índice de acerto de acordo com a quantidade de acertos e erros para os Testes de Wason de 

ambos os tipos.  

Acertos Erros Saldo Pontuação 

2 0 2 8 

1 0 1 7 

2 1 1 6 

1 1 0 5 

2 2 0 4 

0 0 0 4 

0 1 -1 3 

1 2 -1 2 

0 2 -2 1 

 

 Dada a natureza ordinal da variável dependente Desempenho nos Testes de 

Wason, utilizamos o teste Kruskal-Wallis para comparação entre os grupos NL, PL e L 

(variável independente) e o teste Mann-Whitney como post hoc e na comparação entre 

os sexos (variável independente). Dada a natureza métrica da variável dependente 

Tempo de Resolução da Tarefa, utilizamos Análise de Variância (ANOVA) para 

comparação dos grupos NL, PL e L (variável independente), com teste t como post hoc. 

Para todas as análises, adotou-se nível de significância de 5%. 
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Áreas diferentes, lógicas iguais? Resolução de testes de Wason por estudantes 

universitários 

Barbalho, J. C. & Lopes, F. A. 

 

Resumo 

Tooby e Cosmides (1992), dentro da sua proposta de modularidade cognitiva, 

propuseram a existência de um módulo para detecção de trapaceiros através da 

verificação de violação de regras e testaram tal hipótese através da ferramenta lógica 

Teste de Seleção de Wason que envolve o uso de raciocínio lógico-condicional. Eles 

utilizaram tal teste sob uma interface original que expunha regras de caráter abstrato e 

de caráter social e obtiveram resultados que indicariam a existência de um módulo fixo 

e altamente específico para a violação de contratos sociais e que isso comprova que 

nossa mente evoluiu dentro de e para um sistema social. Este e outros trabalhos 

anteriores que usam a mesma ferramenta não levam em conta a influência do meio de 

conhecimento no qual o sujeito está inserido, e com isso se perdem dados sobre uma 

possível diferença no desempenho graças ao papel da aprendizagem. Nosso trabalho 

investigou o desempenho de indivíduos com diferentes níveis de conhecimento para o 

uso do raciocínio lógico-condicional, em termos de índice de acerto e de tempo de 

resposta, nas mesmas situações investigadas por Tooby e Cosmides. Não houve 

diferença entre os grupos para os índices de acerto nos testes de caráter abstrato. Para 

tarefas de caráter social, indivíduos que não possuem conhecimento em Lógica Formal 

tiveram maiores índices de acerto que indivíduos com conhecimento (ou prestes a obtê-

lo) em Lógica Formal. Análises intragrupo mostram que o índice de acerto é maior para 

as tarefas de caráter social em todos os grupos. O tempo de resolução das tarefas foi 

significativamente menor nas tarefas de caráter abstrato para as os grupos sem 

conhecimento em Lógica Formal e o grupo prestes a obtê-lo. Acreditamos que, 

independentemente do conhecimento adquirido em Lógica Formal, as pessoas lidam 

melhor com o contexto social que com o contexto abstrato, corroborando os estudos 

anteriores. No entanto, diferenças cognitivas entre os gêneros podem nos trazer 

resultados qualitativamente diferentes, uma vez que há diferenças na distribuição de 

homens e mulheres nos grupos testados. 

 

Palavras-chave: Teste de Wason, Cognição Humana, Áreas de Conhecimento, Lógica 

Condicional, Psicologia Evolucionista. 
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Introdução 

 

A Psicologia Evolucionista (PE) se propõe a explicar comportamentos humanos 

que observamos hoje sob uma perspectiva de seleção natural, ou seja, levando em conta 

uma base biológica e evolutiva. Como qualquer outro tecido ou estrutura dos 

organismos vivos, também o cérebro foi moldado pela seleção natural, não apenas em 

estrutura, mas em organização. A PE tenta entender a organização funcional do cérebro 

levando em conta o ambiente de seleção natural (ou AAE, Ambiente de Adaptação 

Evolutiva) (Izar, 2009). Isso implica dizer que o organismo tem características 

funcionais porque tais características foram selecionadas ao longo do passado evolutivo, 

podendo ou não ser funcionais no ambiente presente. Tudo isso resulta em 

questionamentos acerca de como chegamos ao que somos hoje em termos de mente e 

cérebro. Que caminhos a nossa espécie percorreu até os dias atuais? 

Para que possamos compreender isso, é necessário olharmos para o passado 

evolutivo do intelecto primata. A grande mudança evolutiva associada ao surgimento do 

gênero Homo foi o aumento marcante no quociente de encefalização. Algumas 

hipóteses surgiram para compreender as razões dessa mudança evolutiva. A Hipótese da 

Inteligência Tecnológica foi proposta por Washburn (1960), em que o autor relacionava 

as modificações quanto à encefalização à capacidade de manipular ferramentas; 

entretanto, Wynn (1988) encontrou fraca correlação entre encefalização e evolução das 

tecnologias nos hominídeos, uma vez que foi registrado uso de tecnologias anterior ao 

aumento do encéfalo em nossa linhagem. Milton (1993), por sua vez, propôs a Hipótese 

do Forrageamento e, de acordo com essa hipótese, o aumento no coeficiente de 

encefalização surgiu diante da necessidade de maior memória espacial e temporal para a 

obtenção de itens da dieta onívora e isso seria confirmado por uma correlação positiva 

entre tamanho do cérebro e área de uso ambiental. Contudo, Dunbar (1993) questionou 

tal achado e verificou que havia uma correlação positiva entre razões neocorticais e 

tamanho médio dos grupos sociais, dando suporte para a já antiga Hipótese da 

Inteligência Social de Humphrey (1976) que propunha que as demandas cognitivas da 

vida social primata superavam as impostas pela interação com o mundo físico, 

constituindo assim a principal força seletiva na evolução do intelecto primata. 

O fato é que uma grande vantagem seria atingida com a capacidade de entender 

não só o ambiente físico, mas também o ambiente social. É preciso um alto nível de 

complexidade cognitiva para antecipar o comportamento de um membro de sua própria 
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espécie em resposta a um comportamento praticado por determinado indivíduo. Whiten 

e Byrne (1988) nomearam tal habilidade de Inteligência Maquiavélica. Premack e 

Woodruff (1978) anteriormente já haviam observado que primatas desenvolveram a 

habilidade de captar pistas sobre os estados mentais do outro, nomeando essa 

capacidade de Teoria da Mente (Theory of Mind, ToM). A ToM é especialmente 

relevante em seres humanos e representa a capacidade de fazer inferências sobre as 

intenções, crenças, estados emocionais e de comportamento futuro provável de outros 

indivíduos (Baron-Cohen, 1995; Gopnik & Wellman, 1994), elementos essenciais ao 

desenvolvimento da Inteligência Maquiavélica. Em termos práticos, a capacidade de 

processar e responder a informações sociais pode ser considerada essencial dentre as 

competências cognitivas necessárias à vida em grupo (Barton, 1996; Brothers & Ring, 

1992; Dunbar, 1998; Geary & Flinn, 2001; Humphrey, 1976). 

Em uma perspectiva comparativa, linguagem e ToM são as competências 

sociocognitivas mais desenvolvidas nos seres humanos (Frith & Frith, 1999; Pinker, 

1994) e são hipoteticamente o resultado evolutivo da sua complexa dinâmica social 

(Humphrey, 1976). Observa-se que outros primatas usam e respondem expressões 

faciais, vocalizações e linguagem corporal de indivíduos da mesma espécie (Hauser, 

1996; Leavens, & Hopkins, 1998; Nahm, Perret, Amaral & Albright, 1997), embora 

nenhum deles possua linguagem gramatical. Evidências sugerem que macacos têm uma 

ToM, embora grandes símios possam ter uma proto-Teoria da Mente (Parker & 

McKinney, 1999; Povinelli & Preuss,1995; Premack & Woodruff, 1978). Essas 

capacidades podem ser comprovadas por comportamentos de interação social, como 

partilha de alimento (De Waal, 1989, 2000), troca de favores, como catação por comida 

(De Waal, 1997), cooperação (Brosnan & de Wall, 2003), enganação tática (Kummer, 

1967) e formação de coalizões (Gonçalves, 2009). Se tais animais possuem versões 

menos complexas de capacidades cognitivas que apresentamos e com isso exibem esses 

comportamentos, é de se esperar que comportamentos iguais ou equivalentes sejam 

vistos entre seres humanos. De fato, é o que observamos com frequência, sem que uma 

análise mais apurada seja necessária.  

Por muito tempo, estudiosos debateram se as raízes das características humanas 

estavam fixadas na nossa natureza biológica ou se eram um reflexo do ambiente, 

especificamente das nossas experiências ao longo da vida. As posições dos teóricos 

atuais variam entre si, entretanto a grande maioria concorda que há um componente 

restritor genético e outro baseado nas experiências de vida, ambos agindo nas 
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modificações neurais, especialmente durante o período de desenvolvimento (Geary, 

2002).  

As teorias formam dois pólos no que diz respeito à organização do cérebro e 

funções cognitivas. Um deles é representado pela opinião de que o cérebro é organizado 

como uma constelação de sistemas modulares com um alto grau de restrição genética 

(Fodor, 1983; Lenneberg, 1967; Pinker, 1994; Tooby & Cosmides, 1995), embora a 

expressão de diferentes características desses sistemas possa ser contingente a 

experiências em fases iniciais de vida (Greenough, Black, & Wallace, 1987).  O outro 

pólo é representado pela opinião de que a organização anatômica e funcional do 

neocórtex emerge através de interações entre uma mínima restrição genética inerente e 

experiências ao longo do desenvolvimento (Elman et al., 1996; Finlay, Darlington, & 

Nicastro, 2001; La Cerra & Bingham, 1998; Quartz & Sejnowski, 1997). Independente 

do pólo ao qual pertençam, os teóricos tendem a focar nos custos e benefícios 

funcionais e adaptativos da organização do cérebro e das funções cognitivas. A seleção 

natural irá favorecer sistemas cerebrais e cognitivos de acordo com essa relação, ou 

seja, favorecendo sistemas abertos a modificações decorrentes da experiência quando 

informações ambientais forem variantes, enquanto favorece a restrição genética inerente 

à medida que os padrões de informação forem constantes.  

Quando consideramos o pólo pró-restrição genética inerente que compreende a 

organização para os sistemas cerebrais e cognitivos a partir de uma visão mais 

inflexível, com módulos mentais fechados e especializados para resolver problemas 

específicos. Fodor (1983) foi o criador do conceito moderno de módulos, atribuindo 

propriedades modulares aos sistemas de input de informações, mas não aos sistemas 

centrais de processamento. Tooby e Cosmides (1992), posteriormente, alegaram que a 

melhor analogia para a mente humana seria não a de um computador genérico para 

resolver todos os propósitos, mas a de um canivete suíço: módulos inatos específicos 

para problemas específicos. Posteriormente, Karmiloff-Smith (1998) sugere que a noção 

de que crianças já nascem com módulos inatos tem sido exagerada. Ela afirma que o 

cérebro, principalmente o infantil, é capaz de certo nível de regeneração após danos e 

isso contradiz a existência de módulos inatos.  

Os pesquisadores do pólo pró-experiências de vida propõem outro tipo de 

modularidade. De acordo com Geary e Huffman (2002), pesquisas apontam que há 

influências no cérebro tanto dirigidas por genes quanto dirigidas por experiências e 

presumivelmente na função e organização da cognição. Ao que tudo indica, ainda se 
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está longe de entender por completo a interação entre influências genéticas e de 

experiência nessa questão. Os mesmos pesquisadores propõem que existem níveis 

sucessivos de plasticidade, cada um representando respostas evolutivas a diferentes 

tipos de variabilidade social e ecológica e que juntos irão compor o conceito de 

Modularidade Flexível. Em todo caso, assume-se que os diferentes níveis de 

modularidade representam o processamento de informação em diferentes níveis de 

abstração e complexidade, com sistemas em níveis sucessivos (ex: reconhecimento de 

face, no nível cognitivo) que integram padrões de informação processado em níveis 

mais inferiores (ex: mecanismos de processamento de distintas características faciais). 

O resultado é um módulo funcional que cria uma representação analógica do ambiente.  

A maioria dos padrões de informação evolutivamente significativa mostrará certo grau 

de variância e invariância, portanto podemos prever certo grau de influências dirigidas 

por experiência e dirigidas por genes sobre a organização e as funções de apoio ao 

cérebro e aos sistemas cognitivos. Assim, uma estrutura para a apreensão de potenciais 

diferenças no grau relativo de restrição inerente e abertura a modificação experiencial 

deve ser útil. Geary e Huffman (2002) propõem, então, um esquema sob o qual estariam 

organizados os módulos (Figura 1).  

 

Figura 1. Esquema de organização dos módulos mentais, adaptado a partir de Geary e Huffman (2002). 

 

São propostos dois domínios de informação, Social e Ecológico, cada um com 

módulos funcionais para determinados aspectos. Esses módulos, por sua vez, possuem 

campos para processamento de informações de diferentes naturezas que juntas 

compõem a funcionalidade do módulo em si. O domínio Social constitui especial 

interesse a este trabalho, pois encontramos diferenças qualitativas consideráveis para o 

funcionamento dos seus módulos funcionais entre os gêneros. Podemos dividir tais 

módulos nos níveis Individual e Grupo. O módulo de nível Individual processa 
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informações relativas a comportamento não-verbal, linguagem, processamento de faces 

e ToM, enquanto o de nível Grupo processa informações relativas a parentesco, 

indivíduos do grupo e de fora do grupo e ideologias sociais. 

Além da forma como o sistema cognitivo estaria organizado em termos de 

dinâmica e função, pesquisas buscam explorar uma característica marcante dos 

humanos, que é a socialidade. Tal característica prediz muitas situações de interação 

direta com coespecíficos. Essas interações podem ser dentre vários tipos e de uma forma 

geral podemos chamar essas interações de trocas sociais ou contratos sociais. Muitas 

situações desse tipo implicam em trocas sociais simultâneas (ex: partilha de alimento) e 

a oportunidade de um dos sujeitos obter vantagem fazendo uso das capacidades 

sociocognitivas para trapacear, embora tentadora, é praticamente nula. Porém, muitas 

potenciais trocas sociais não ocorrem simultaneamente (ex: custo assumido por um 

cooperador ao proteger um sujeito de um ataque) e nas quais o ato de auxílio é 

insolúvel. Outra razão pela qual a troca simultânea nem sempre é possível é a de que as 

necessidades e habilidades dos interagentes raramente são perfeitamente equivalentes. 

Uma vez que a troca não é simultânea, há oportunidade para deserção – tomar o 

benefício e depois trapacear não retornando o favor.  

 Tooby e Cosmides (1992), dentro da sua proposta de modularidade cognitiva, 

propuseram a existência de um módulo para detecção de trapaceiros através da 

verificação de violação de regras. Trapaceiros teriam uma vantagem evolutiva sobre 

cooperadores, ao menos sob certas condições como no caso de a trapaça não ser 

detectada ou punida. Por esta razão, ao longo do tempo evolutivo, trapaceiros iriam se 

reproduzir mais que cooperadores, gerando uma relação custo-benefício desfavorável 

para estes últimos. O módulo cognitivo proposto por eles seria a solução evolutiva para 

detectar e evitar trapaceiros. Tooby e Cosmides (1992) demonstraram a existência desse 

mecanismo através do uso de uma ferramenta lógica conhecida como Teste de Seleção 

de Wason que envolve o uso de raciocínio lógico-condicional. Diante dos resultados 

encontrados, eles afirmaram a existência de um módulo fixo e altamente específico para 

a violação de contratos sociais e consequentemente para detecção de trapaceiros e que 

isso comprova também que nossa mente evoluiu dentro de e para um sistema social. A 

ferramenta foi desenvolvida por Peter Wason na década de 1960 (Wason, 1966; 1968).  

O teste de seleção primeiramente alcançou notoriedade por incitar um debate 

sobre se a arquitetura cognitiva humana implementa regras de inferência lógica. Sua 

estrutura é simples. Ao sujeito é dada uma regra condicional na forma “Se P, então Q”, 
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e são mostradas imagens de quatro cartões com informações relativas à regra. Cada 

cartão representa uma instância separada que pode satisfazer ou violar a regra, um lado 

diz se essa instância tem propriedade P e do outro lado diz-se que tem propriedade Q. O 

sujeito pode ver apenas um lado de cada cartão, e os lados virados para o sujeito exibem 

os valores de P, não-P, Q, e não-Q [indicando, respectivamente, uma instância que tem 

a propriedade P, uma que não tem propriedade P (não-P), uma que tem uma propriedade 

Q, e uma que não tem propriedade Q (não-Q)]. Aos sujeitos é, então, perguntado quais 

cartões eles teriam que virar para ver qual caso viola a regra. Uma regra condicional é 

violada por qualquer instância que tem propriedade P, mas carece propriedade Q: isto é, 

“P e (não-Q)”; um antecedente verdadeiro emparelhado com um consequente falso. A 

solução para a tarefa é investigar casos em que P é verdadeira e instâncias para que Q é 

falso, pois isso irá revelar quaisquer possíveis casos em que o P recurso é conjugada 

com o recurso não-Q. O notável sobre a tarefa é que, apesar de sua aparente 

simplicidade, os indivíduos rotineiramente deixam de executá-la de acordo com as 

normas da lógica. Em vez de selecionar o cartão P, o cartão não-Q e não selecionar os 

outros, a maioria dos indivíduos selecionar as cartas P e Q, ou o cartão P sozinho 

(Evans, 1982). Embora a tarefa seja conceitualmente tão simples, a solução poderia ser 

implementada em uma única linha de código (algoritmo) se as regras condicionais 

fossem espontaneamente representadas de acordo com a sua forma lógica. Essa 

incapacidade de responder “P e não-Q” foi primeiro observada com regras no formato 

descritivo (ex: “Se uma pessoa come pimenta, em seguida ela vai beber uma cerveja 

gelada”), e inicialmente pensou-se que se aplicava a todas as regras condicionais. Na 

última década, no entanto, os pesquisadores tiveram sucesso na indução de respostas P e 

não-Q com tarefas empregando uma condição deôntica, ou seja, uma instrução 

condicional descrevendo o que uma pessoa é obrigada ou tem o direito de fazer em um 

determinado contexto (Manktelow& Over, 1995). Uma regra inserida em um contexto 

social seria uma regra deôntica. 

Os trabalhos de Cosmides e Tooby comparam o desempenho de sujeitos no 

Teste de seleção de cartas de Wason tanto no caráter abstrato (vácuo de contexto) 

quanto no caráter social (deôntico). Um exemplo de regra de caráter abstrato seria: 

 

“Se um cartão tem uma vogal de um lado, então tem um número par do outro.” 

“Se P, então Q.” 
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 Ter uma consoante (ou seja, não ter uma vogal de um lado do cartão) seria a 

negação da primeira premissa, o equivalente a “não-P” (¬P). Ter um número ímpar ao 

invés de um número par seria a negação da premissa Q, o equivalente a “não-Q” (¬Q).  

Numa interface de contrato social o teste poderia se apresentar da seguinte forma:  

 

“Se o cliente é menor de 18 anos, então não pode beber cerveja.” 

 

 Sendo as premissas equivalentes aos seguintes valores da lógica formal: 

Cliente menor de 18 anos: P 

Cliente maior de 18 anos: ¬P 

Não pode beber cerveja: Q 

Bebe cerveja: ¬Q 

 

Cabe aos sujeitos testarem a combinação de cartas que viola a regra virando a 

quantidade de cartas que acharem necessária, mas sabemos que apenas a combinação de 

duas cartas específicas é a resposta correta do teste. Pelas regras da lógica formal as 

respostas que violariam as regras seriam “A” (P) e “7” (¬Q) no teste de lógica formal e 

“Cliente menor de 18 anos” (P) e “Bebe cerveja” (¬Q) no teste de contexto social. No 

formato original do teste, ou seja, num contexto de lógica abstrata e vácuo social, o 

índice de acerto dos sujeitos é de cerca de 25%. Quando o teste é mostrado ao sujeito 

através de uma interface de contrato social (porém tendo a mesma lógica abstrata 

original como base), o índice de acerto salta para cerca de 75% (Wason, 1966, citado 

por Cosmides, 1989; Tooby & Cosmides, 1992, 1995; Fiddick et al., 2000). O 

desempenho dos sujeitos é semelhante ao obtido com as regras abstratas quando o teste 

se refere à detecção de altruístas ou verificação da existência de uma regra. Faz sentido 

se considerarmos que detectar altruístas ou existência (e não violação) de uma regra não 

seja uma questão de segurança evolutivamente séria.  

Outros trabalhos utilizando o Teste de Seleção de Wason foram feitos, embora 

para verificar outros aspectos da cognição humana. Ahn e Graham (1999) afirmam que 

testes inseridos em contextos específicos (ex: social) especificam melhor as regras a 

serem seguidas, por isso os resultados nestes são mais positivos e que o mesmo poderia 

ser atingido em testes descontextualizados se as regras fossem mais específicas. Almor 

e Sloman (2000) argumentaram que os efeitos de perspectiva no teste são fruto de uma 

interpretação linguística da regra e não de um processo de raciocínio subjacente. Ainda, 
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Osman e Laming (2001) apontam que os erros nos testes são causados porque os 

sujeitos tomam a regra condicional como bicondicional ou confundem virar as cartas 

com “ler” as cartas uma ao lado da outra. Dawson et al. (2002) afirmam que os 

resultados dos testes se devem mais a concordar ou não com a regra baseado em ideias e 

crenças próprias e com a perspectiva que o sujeito assume na situação colocada e por 

fim, Gouveia et al.(2002) apontam para influências pragmáticas no uso desse tipo de 

raciocínio.  

No entanto, uma crítica pertinente a esses resultados gira em torno da amostra 

utilizada pela maior parte dos pesquisadores acima citados, além das medidas utilizadas 

para observação. A influência do meio de conhecimento no qual o sujeito está inserido 

não é levada em conta, logo perdemos dados sobre uma possível diferença no 

desempenho graças ao papel da aprendizagem. Outro ponto é que o termo “acerto” é 

usado nos testes, mas não se declara como esse acerto foi medido. Como dito antes, as 

instruções que os sujeitos recebem é de que podem virar a quantidade de cartas que 

acharem suficientes para verificar a violação da regra. Isso pode gerar várias 

combinações diferentes de resultados e dentre estas combinações podemos ter níveis 

diferentes de acerto e erro. Por exemplo, dois indivíduos podem levantar apenas duas 

cartas para provar a violação da regra proposta, entretanto um deles levantou uma carta 

correta e outra errada, enquanto o outro levantou duas cartas erradas. Outro fator que 

não é levado em conta como medida nestes trabalhos anteriores é a questão do tempo 

gasto para resolver as tarefas. É possível que dois indivíduos acertem um mesmo teste, 

entretanto tenham tempos de resolução diferentes, o que implica numa diferença de 

performance de forma geral.  

Diante dessa constatação, algumas questões surgiram: conseguiríamos os 

mesmos resultados dos estudos prévios se analisássemos a amostra fazendo 

comparações entre sujeitos de acordo com o conhecimento em Lógica Formal? As 

diferenças entre eles se fariam perceptíveis nessas análises? Cremos que há um viés 

amostral e de análises encontrado em trabalhos anteriores sobre este tema, e nos 

propusemos a controlar esses dois aspectos a fim de verificar se os resultados descritos 

na literatura sobre os testes de Wason seriam mantidos. 

 O objetivo do presente trabalho foi investigar se há diferença entre indivíduos 

com diferentes níveis de conhecimento formal em lógica para o uso do raciocínio 

lógico-condicional, em termos de índice de acerto e de tempo de resposta, em situações 

de verificação de violação de regras em contextos abstratos e em contextos sociais 
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através da ferramenta Teste de seleção de cartas de Wason. Nossas hipóteses são de que 

o desempenho em testes de Wason de caráter social não é influenciado pelo 

conhecimento formal em lógica, mas que o desempenho em testes de Wason de caráter 

abstrato é influenciado pelo conhecimento formal em lógica. Assim, sujeitos com 

conhecimento formal em lógica ou inseridos em cursos que propiciem tal conhecimento 

têm maior índice de acerto e menor tempo de resposta que sujeitos sem conhecimento 

formal em lógica nos testes de Wason de caráter abstrato, não sendo observadas 

diferenças quanto aos acertos ou tempo de resposta para os testes de caráter social. 

 

Método 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e aprovado sob o protocolo de número 

176/11. A coleta de dados foi realizada no período de setembro de 2011 a março de 

2012. 

 

Participantes 

Participaram deste trabalho 336 sujeitos estudantes do ensino superior (completo 

ou incompleto), de ambos os sexos (183 homens e 153 mulheres) com faixa etária 

variando de 18 a 55 anos. Os participantes eram oriundos de diversos cursos da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN (N = 278; 149 homens; 129 

mulheres) e de um curso preparatório para concursos públicos (N = 58; 34 homens; 24 

mulheres).  

Os participantes foram divididos em três grupos, detalhados abaixo:  

 Grupo 1 - Não-Lógica (N = 97; 27 homens; 70 mulheres): Sujeitos sem 

acesso a ensino formal de lógica. 

 Grupo 2 - Pré-Lógica (N = 107; 62 homens; 45 mulheres): Sujeitos 

inseridos em programas disciplinares que contam com o ensino formal de 

lógica, mas que ainda não cursaram os componentes relativos à mesma. 

 Grupo 3 - Lógica (N = 132; 94 homens; 38 mulheres): Sujeitos que 

tiveram acesso ao ensino formal de lógica. 
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Material  

1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) - Apresentado em duas vias 

impressas contendo informações gerais sobre a natureza do estudo e os dados para 

contato com as pesquisadoras. 

2. Caderno de testes - Caderno impressos contendo quatro testes baseados no teste de 

seleção de cartas de Wason (dois testes de caráter social [S] e dois testes de caráter 

abstrato [A]) além de três tarefas distrativas envolvendo cálculo, atenção e semântica. 

Foram utilizados quatro tipos de caderno (ASAS, ASSA, SASA, SAAS), assim 

classificados de acordo com a ordem de apresentação do caráter dos testes de Wason 

(Tabela 1).  

 

Tabela 1. Distribuição dos testes de acordo com o tipo de caderno. 

 
Teste 1 Teste 3 Teste 5 Teste 7 

 
C1 A S S A 

Abstratos* 
C2 A S A S 

C3 S A A S 
Sociais* 

C4 S A S A 

 

C: caderno de testes; A: Teste de Wason de caráter abstrato; S: Teste de Wason de caráter social. 

* A classificação em Abstratos e Sociais se deu em função do primeiro teste (Teste 1) apresentado em 

cada caderno. 

 

Os testes eram sempre as tarefas de número 1, 3, 5 e 7, mudando apenas em sua 

ordem de apresentação de acordo com o caráter do teste de Wason. As tarefas 

distrativas eram sempre as de número 2, 4 e 6 e eram apresentadas na mesma ordem 

entre os testes de Wason, independentemente do tipo de caderno. Cada teste de Wason, 

fosse de caráter abstrato ou social, trazia quatro alternativas de resposta. No início e no 

final de cada tarefa havia um espaço para que os sujeitos anotassem a hora no formato 

HH:MM:SS, para que pudéssemos medir o tempo gasto em cada uma delas.  

3. Questionário Sociodemográfico - O objetivo deste questionário impresso era obter 

informações sobre sexo, idade, área de formação superior, conhecimento de lógica 

formal e conhecimento prévio sobre o teste de Wason para cada participante.  

4. Relógio digital com hora no formato HH:MM:SS – Usado para medir o tempo gasto 

pelos participantes em cada tarefa. Foi utilizado o programa gratuito HoubyWatch e o 

relógio era projetado à frente dos participantes.  

 



37 
 

Procedimento 

Após autorização do professor, os estudantes eram abordados coletivamente em 

sala de aula. No primeiro momento lhes era explicado parcialmente o propósito da 

pesquisa e o convite à participação era feito. Não eram dadas aos estudantes maiores 

explanações sobre os fundamentos da pesquisa, pois isto poderia criar um viés nas 

respostas ao Caderno de Testes. Aqueles que aceitavam participar da pesquisa 

assinavam um TCLE em duas vias impressas. Uma das vias era recolhida por nós e a 

outra ficava de posse do participante. Feito isso, foram entregues aos estudantes os 

Cadernos de Testes. Os estudantes eram oralmente instruídos a responderem ao 

Caderno de Testes individualmente e a marcar, num espaço ao início e final de cada 

uma das tarefas contidas no Caderno, as horas, minutos e segundos que apareciam no 

relógio digital projetado à sua frente. Os estudantes eram instruídos a marcarem quantas 

alternativas achassem necessárias para cada teste. As tarefas distrativas não foram 

utilizadas nas análises dos dados, pois apenas objetivavam a não influência do efeito de 

um teste em outro. Os cadernos eram distribuídos de forma aleatória entre os 

participantes, entretanto tentamos manter a proporção dos diferentes tipos de caderno 

em cada coleta realizada. Cada grupo foi testado separadamente. Isso foi feito para que 

a medição do tempo gasto na resolução de cada tarefa fosse o mais preciso possível. O 

Questionário Sociodemográfico estava anexo ao Caderno de Testes e deveria ser 

respondido logo após o mesmo. O preenchimento do Caderno de Testes e do 

Questionário Sociodemográfico juntamente com todo o resto do procedimento levava 

cerca de 20 minutos. 

 

Análise dos dados 

 Os testes de Wason apresentam quatro alternativas de resposta que 

podem ser combinadas entre si, entretanto existe uma única combinação de respostas 

correta que consiste na escolha concomitante de duas alternativas específicas.  

Devido às combinações possíveis para os números de acertos e erros, calculamos 

o saldo do número de acertos menos o número de erros, o que nos permitiu pontuar o 

desempenho de cada sujeito para cada Teste de Wason . Na Tabela 2 podemos observar 

as pontuações do índice de acordo com as combinações possíveis de alternativas. A 

maior pontuação foi atribuída para o maior número de acertos, sem erros, como 

apresentado na primeira linha da Tabela 2. 

Tempo de realização dos teste: 
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Medido em segundos para cada Teste de Wason realizado.   

 

 

Tabela 2. Cálculo do índice de acerto de acordo com a quantidade de acertos e erros para os Testes de Wason de 

ambos os tipos.  

Acertos Erros Saldo Pontuação 

2 0 2 8 

1 0 1 7 

2 1 1 6 

1 1 0 5 

2 2 0 4 

0 0 0 4 

0 1 -1 3 

1 2 -1 2 

0 2 -2 1 

 

Dada a natureza ordinal da variável dependente Desempenho nos Testes de 

Wason, utilizamos o teste Kruskal-Wallis para comparação entre os grupos NL, PL e L 

(variável independente) e o teste Mann-Whitney como post hoc e na comparação entre 

os sexos (variável independente). Dada a natureza métrica da variável dependente 

Tempo de Resolução da Tarefa, utilizamos Análise de Variância (ANOVA) para 

comparação dos grupos NL, PL e L (variável independente). Para análises intragrupo, 

utilizou-se o Teste dos Postos Sinalizados de Wilcoxon nas análises de desempenho e 

para as análises de tempo utilizou-se o teste t. Para todas as análises, adotou-se nível de 

significância de 5%. 

 

Resultados  

 

 Observamos uma diferença entre os grupos quanto ao índice de acerto para as 

tarefas de caráter social (H = 8,953; gl = 2; p = 0,011) (Figura 2a). As diferenças estão 

entre os grupos NL e PL (U = 4628,0; z = -2,722; p = 0,006; r = -0,18) e entre os grupos 

NL e L (U = 5467,5; z = -2,588; p = 0,010; r = -0,18). Não houve diferença nos índices 

de acerto entre os grupos PL e L (U = 8415,5; z = -0,091; p = 0,928).   
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Por outro lado, não houve diferença entre os grupos para o desempenho nas 

tarefas de caráter abstrato (H = 0,708; gl = 2; p = 0,702) (Figura 2b). 

 

 

Figura 2. Medianas e suas respectivas amplitudes para o desempenho em termos de índice de acerto para os grupos 

Não-Lógica, Pré-Lógica e Lógica nas tarefas de caráter social (a) e de caráter abstrato (b).  

  Em relação ao tempo, não houve nenhuma diferença entre os grupos nem para 

as tarefas de caráter social (F = 1,242; gl = 2; p = 0,290) nem para as de caráter abstrato 

(F = 0,112; gl = 2; p = 0,894).  

Realizando análises intragrupo, verificamos que há diferença no desempenho 

das tarefas abstratas e sociais para o grupo Não-Lógica (T = 318,0; z = -6,447; p < 

0,001; r = -0,65); para o grupo Pré-Lógica (T = 982,0; z = -4,852; p < 0,001; r = -0,470) 

e para o grupo Lógica (T = 1120,5; z = -5,957; p < 0,001; r = -0,52). Em todos os 

grupos, a soma dos postos é maior para as tarefas sociais (Figuras 3a, b e c).  
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Figura 3. Medianas e suas amplitudes correspondentes para o índice de acerto nas tarefas de caráter abstrato (colunas 

à esquerda) e de caráter social (colunas à direita) para os grupos Não-Lógica (a), Pré-Lógica (b) e Lógica (c).  
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Ainda nas análises intragrupo, o tempo de realização das diferentes tarefas foi 

significativamente diferente para os grupos Não-Lógica (t = -3,085; gl = 89; p = 0,003) 

e Pré-Lógica (t = -2,726; gl = 112; p = 0,007). Tanto no grupo Não-Lógica (Média 

abstrata: 74,47 EP: 3,34; Média social: 91,42 EP: 4,580) quanto no grupo Pré-Lógica 

(Média abstrata: 76,45 EP: 3,79; Média social: 88,04 EP: 3,72) os grupos tiveram menor 

tempo de resolução da tarefa abstrata (Figura 4a e 4b). No grupo Lógica não houve 

diferença entre o tempo de resolução das tarefas de caráter abstrato e de caráter social (t 

= -1,882; gl = 121; p = 0,062) (Figura 4c). 

 

Figura 4. Médias (intervalo de confiança: 95%) para o tempo de resolução nas tarefas de caráter abstrato (colunas à 

esquerda) e de caráter social (colunas à direita) para os grupos Não-Lógica (a), Pré-Lógica (b) e Lógica (c). 
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Discussão 

 

 Contrariando a nossa primeira hipótese, para as tarefas de caráter social tivemos 

uma diferença entre os grupos favorecendo os indivíduos que não possuem 

conhecimento em Lógica Formal (NL). Indivíduos do grupo NL têm maiores índices de 

acerto em tarefas de caráter social que indivíduos do Grupo Lógica (L) e do Grupo Pré-

Lógica (PL). Além disso, o tempo de resposta para as tarefas de caráter abstrato e de 

caráter social não se mostrou diferente entre os grupos. A nossa segunda hipótese 

também foi contrariada. Diferentemente do que esperávamos, não observamos um 

melhor desempenho nos testes de Wason de caráter abstrato por parte dos indivíduos 

com conhecimento de Lógica Formal. Tanto aqueles que possuíam tal conhecimento 

(Grupo L) como os que ainda não haviam passado pela disciplina, mas estavam 

inseridos em cursos onde a mesma era componente curricular (Grupo PL) obtiveram 

índices de acerto semelhantes em relação a indivíduos que não cursaram nem iam cursar 

tal disciplina (Grupo NL). O mesmo vale para as medidas de tempo de resposta, que 

foram as mesmas para esse tipo de tarefa entre os três grupos.  

 Tais fatos nos fizeram questionar as características de nossa própria amostra. 

Uma primeira observação foi sobre a composição da amostra em termos de gênero. 

Analisando a amostra de cada uma das áreas temos: 

 Grupo NL: 28% homens, 72% mulheres. 

 Grupo PL: 58% homens, 42% mulheres, 

 Grupo L: 71% homens, 29% mulheres. 

Quando tratamos de capacidades cognitivas humanas e levamos em conta as 

diferenças de gênero, devemos considerar aspectos em múltiplos níveis, indo de amplas 

influências evolucionistas e culturais no nível mais geral a diferenças nas formas como 

homens e mulheres abordam itens individuais em tarefas cognitivas no nível mais 

específico. Em termos evolucionistas, diferenças sexuais são esperadas para 

características físicas, comportamentais, cognitivas e neurais que facilitem a seleção 

intrassexual e a escolha intersexual (Buss, Larsen, Westen & Semmelroth, 1992; Geary, 

1998). Os princípios da seleção sexual e estudos comparativos provêem os limites 

necessários no modelo evolucionista de diferenças sexuais em humanos quando usados 

criteriosamente.  O padrão de organização social em grandes símios e humanos é de que 

os machos são o sexo filopátrico (Manson & Wrangham, 1991). Em humanos de 
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culturas pré-industriais, os homens permanecem em seu grupo de nascimento e as 

mulheres migram para o grupo dos seus maridos (Pasternak, Ember, &Ember, 1997). 

Há duas consequências críticas deste fato já estabelecido. 

A primeira é que, como se espera que a formação de coalizões ocorra no sexo 

filopátrico (Wranghan, 1980), prevê-se que a seleção intrassexual baseada em coalizões 

é mais provável de ocorrer entre homens que entre mulheres. De fato, é isso que se 

observa em algum nível em todas as culturas humanas nas quais conflitos em nível de 

grupo aparecem (Geary, 1998; Goodall, 1986; Keeley, 1996). A segunda é que é muito 

provável que nossas fêmeas ancestrais foram forçadas a desenvolver alianças sociais 

com não-aparentados do que os machos ancestrais, já que elas migravam do grupo de 

origem para o grupo social do parceiro.  

Mecanismos sociais, cognitivos e emocionais associados com o 

desenvolvimento e manutenção de relações com não-aparentados provavelmente eram 

mais elaborados em hominídeos fêmeas que em machos. Assim sendo, diferenças 

sexuais favorecendo mulheres devem ser encontradas em capacidades como linguagem, 

processamento de sinais de comunicação faciais e não-verbais e ToM. Isso se deve ao 

fato de que relações entre não-aparentados em geral são menos estáveis e requerem um 

alto nível de tais competências para serem desenvolvidas e mantidas (Geary, 2002). Tais 

capacidades são de competência do módulo sociocognitivo de nível Individual (Geary 

& Huffman, 2002), e se espera, portanto, que as mulheres tenham sofrido uma pressão 

seletiva enviesada para o desenvolvimento maior desse módulo que os homens.  

De fato, há diferenças entre os sexos amplamente favorecendo mulheres na 

maioria (senão em todos) os módulos sociocognitivos de nível Individual. Em relação a 

homens, mulheres mostram vantagens para uma série de habilidades básicas 

relacionadas à linguagem. Mais frequentemente do que os homens, mulheres mostram 

estrutura gramatical padrão e uma pronúncia correta dos sons da linguagem em suas 

declarações; têm uma melhor memória para palavras; são melhores em gerar cadeias de 

palavras, e são melhores em discriminar sons básicos da língua (ex: consoantes e 

vogais) um do outro (Block, Armott, Quigley, & Lynch, 1989; Halpern, 1992, 1997; 

Halpern & Wright, 1996; Hyde & Linn, 1988; Kimura, 1999). 

Mulheres também apresentam vantagens consistentes sobre homens na 

capacidade de ler expressões faciais e os sinais de comunicação não-verbal (Rosenthal, 

Hall, DiMatteo, Rogers, & Archer, 1979), além de uma vantagem sobre homens na 

precisão do julgamento de pistas emocionais, entonação facial, vocal e linguagem 
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corporal. Diferenças entre os sexos em pesquisas sobre ToM são menos conclusivas que 

os estudos descritos para linguagem e para sensibilidade aos sinais de comunicação não-

verbal e facial. Alguns estudos, porém, sugerem uma vantagem de mulheres na 

capacidade de fazer inferências sobre os estados emocionais de outras pessoas e ajustar 

seu comportamento social conforme estes (Banerjee, 1997; Baron-Cohen et al., 1997; 

Happé, 1995). Além disso, foi levantada a hipótese de que a falta de uma ToM é uma 

característica definidora do autismo (Baron-Cohen, 1995) e três a quatro vezes mais 

indivíduos do sexo masculino são diagnosticados como autistas em relação a indivíduos 

do sexo feminino (Klinger & Dawson, 1996). Todos esses dados ajudam a explicar o 

melhor desempenho do grupo NL nas tarefas de caráter social, uma vez que o número 

de mulheres no mesmo era superior ao dos homens.  

Existem diferenças cognitivas entre os sexos favorecendo homens também. 

Como formam coalizões para defesa de recursos, é provável que tenham sofrido uma 

pressão seletiva que favoreceu o desenvolvimento do módulo sociocognitivo de nível 

Grupo. Como visto em quase todas as outras espécies nas quais os machos competem 

por parceiras, a concorrência entre homens é focada em questões de dominação, 

estabelecimento de hierarquias e controle social de recursos, muitas vezes envolvendo 

um componente físico (Andersson, 1994; Geary, 1998). A partir de infância e ao longo 

da vida, homens formam grupos relativamente grandes, comumente para competir com 

outros grupos de homens (Lever, 1978) e por status dentro do próprio grupo. Uma vez 

que a hierarquia de dominância é estabelecida, o comportamento dos homens se torna 

cooperativo e focado em competir com o grupo externo (Savin-Williams, 1987). A 

diferença entre os sexos, favorecendo meninos, no engajamento grupos competitivos 

(ex: esportes de equipe) é o reflexo de mecanismos evoluídos que resultam na prática o 

aperfeiçoamento de competências associadas às formas de competição entre machos 

(individual e entre coalizões) que prevaleceu durante a evolução humana (Geary, 1998, 

1999). Isso pode explicar o melhor desempenho masculino em tarefas envolvendo 

habilidade numérica, raciocínio abstrato, relações espaciais, raciocínio mecânico, 

cálculo e rotação espacial (Baron-Cohen, 2003; Flores-Mendoza, 2000), bem como em 

funções executivas (Souza et al., 2001) (planejamento, flexibilidade de pensamento, 

memória do trabalho, monitorização, uso recursivo de regras condicionais, incluindo 

uma dentro da outra, análise meio-fim e inibição de perseverações). 

Diante de todos esses dados, é de se perguntar o porquê dos nossos resultados 

não mostrarem uma diferença no desempenho dos testes de caráter abstrato favorecendo 
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os grupos PL e L, já que ambos são compostos em sua maioria por homens. 

Provavelmente isso se deve à questão das habilidades cognitivas biologicamente 

primárias e secundárias proposta por Geary (1996). As habilidades biologicamente 

primárias são aquelas que têm sido diretamente moldadas por pressões evolutivas, ou 

seja, por meio da seleção natural ou sexual. Habilidades primárias, como a linguagem, 

são encontradas em todas as cultura se parecem ser sustentadas por uma arquitetura 

neurobiológica que é moldada para o processamento domínio-específico de informação 

e se desenvolve em contextos naturais, ou seja, durante as atividades sociais da criança 

(Geary 1996; Pinker & Bloom 1990; Witelson 1987).Habilidades biologicamente 

secundárias, em contraste, tendem a ser encontradas somente em sociedades 

tecnologicamente complexas e amplamente desenvolvidas em contextos não-naturais, 

ou seja, escolas.  A leitura seria um exemplo de habilidade cognitiva secundária.  

Embora sistemas neurocognitivos evoluídos pareçam ser desenhados para a 

aquisição e manutenção de habilidades primárias, em seres humanos tais sistemas 

podem ser adaptados para a aquisição de habilidades secundárias. Geary (1996) 

argumentou que há pelo menos duas formas através das quais as habilidades primárias 

podem dar suporte à aquisição das secundárias. A primeira envolve a cooptação dos 

sistemas primários para uso nas tarefas secundárias. Por exemplo, os sistemas 

fonológicos que permitem a segmentação automática de sons da linguagem durante o 

discurso social: se uma palavra não é reconhecida durante a leitura, então a 

decodificação de palavras é feita ao se falar a palavra. A segunda forma através da qual 

as habilidades primárias podem influenciar na aquisição das secundárias é através do 

acesso ao conhecimento que está implícito na organização dos sistemas neurocognitivos 

que dão suporte às habilidades primárias. Por exemplo, o entendimento implícito de que 

o caminho mais rápido para se deslocar de um lugar para outro é de "ir reto" é 

provavelmente incorporado à arquitetura dos sistemas cognitivos que suportam a 

navegação no habitat quando se navega de um local para outro. Parece que o 

conhecimento associado implícito também influencia a compreensão conceitual de 

alguns domínios secundários, como geometria do ensino médio (Geary, 1996). 

As habilidades cognitivas nas quais as mulheres são favorecidas pertencem à 

classe das habilidades biologicamente primárias, ou seja, elas emergem muito mais 

facilmente. As habilidades cognitivas nas quais os homens são favorecidos fazem parte 

da classe das habilidades biologicamente secundárias, isto é, elas não emergem de 

forma natural. Temos um N amostral com uma divisão entre gêneros bastante 



46 
 

equilibrada (52% de homens e 48% de mulheres). Entretanto, como os grupos deste 

trabalho estão divididos por outra classificação que não gênero, é provável que isso 

tenha mascarado o resultado de melhor desempenho dos homens em tarefas abstratas. 

Um estudo separando a amostra por gênero está em andamento (Barbalho, 2012) e é 

provável que aí possamos observar diferenças nos resultados de desempenho dos testes 

de Wason.  

Nas análises intragrupo, observa-se que o índice de acerto é significativamente 

maior para as tarefas de caráter social em todos os grupos. Nossa interpretação de tal 

resultado é que, independentemente do conhecimento adquirido em Lógica Formal, as 

pessoas lidam melhor com o contexto social que com o contexto abstrato. Isso 

corrobora os estudos de Cosmides (1989) e Tooby e Cosmides (1992), indicando que as 

tarefas de caráter social prendem mais a atenção dos sujeitos que as tarefas feitas numa 

espécie de vácuo social. De acordo com esses autores, isso acontece porque a 

arquitetura da nossa mente está montada numa estrutura de módulos mentais com 

funções específicas para problemas específicos, sendo tais módulos fruto de pressões 

seletivas presentes no Ambiente de Adaptação Evolutiva (Izar, 2009). É claro que 

nossos ancestrais sofreram vários tipos de pressão seletiva oriundas do ambiente físico 

em que viviam (Milton 1993; Washburn, 1960), mas o dinâmico e complexo ambiente 

social é o fator que melhor explica as nossas capacidades cognitivas atuais (Dunbar, 

1993; Humphrey, 1976). Assim sendo, possuiríamos mecanismos (módulos mentais) 

para lidar com algumas ameaças existentes dentro deste ambiente. Trapaceiros 

constituem uma ameaça através da violação de contratos sociais, portanto possuir um 

sistema que verificasse a violação de uma condição “Se P, então Q” sob um contexto 

social seria de fundamental importância para manter equilibrados os custos e benefícios 

de todos os sujeitos dentro do grupo, constituindo uma forma de defesa social. Ainda 

nas análises intragrupo, o tempo de resolução das tarefas foi significativamente menor 

nas tarefas de caráter abstrato para as os grupos Não-Lógica e Pré-Lógica. Dentro do 

grupo Lógica não houve diferença significativa no tempo de resolução entre as 

diferentes tarefas, mas é possível perceber uma tendência que acompanha o resultado 

das duas áreas anteriores. Uma provável explicação para isso também cai no mesmo 

argumento de que, entre um problema num contexto social e outro num vácuo social, 

nossa mente foi moldada para dispender mais atenção naquele do que neste, 

principalmente se considerarmos que, apesar de um menor tempo de resolução 
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observado para as tarefas de caráter abstrato para os grupos Não-Lógica e Pré-Lógica, 

isso não implicou em um melhor desempenho se considerarmos o índice de acertos.  

 

Considerações finais 

 

Apesar de não termos observado diferenças em termos de índice de acerto e 

tempo de resposta para o Teste de Seleção de Wason de caráter abstrato entre os grupos 

grupos Não-Lógica, Pré-Lógica e Lógica, há indícios de que uma análise baseada nas 

diferenças cognitivas entre os gêneros pode nos trazer resultados qualitativamente 

diferentes. Os resultados dos testes de caráter social corroboram as hipóteses de que há 

mecanismos cognitivos especializados para lidar com o mundo social, e que isso ajuda a 

apoiar a hipótese de que, dentre as várias pressões seletivas sofridas por nossos 

ancestrais, o ambiente social dinâmico é a que melhor explica as nossas capacidades 

cognitivas atuais.  
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Mulheres sociais e homens abstratos: diferenças cognitivas de sexo na resolução do 

Teste de Wason. 

Barbalho, J. C. & Lopes, F. A. 

 

Resumo 

Quando falamos de diferenças entre os sexos, devemos considerar aspectos em 

múltiplos níveis, indo de amplas influências evolucionistas e culturais num nível mais 

geral a diferenças nas formas como homens e mulheres abordam itens individuais em 

tarefas cognitivas num nível mais específico. Em termos evolucionistas, diferenças 

sexuais são esperadas para características físicas, comportamentais, cognitivas e neurais 

decorrentes da seleção sexual. Além disso, nosso modelo social e os efeitos da divisão 

de papéis dentro do grupo podem reforçar a estrutura cognitiva de cada sexo. Em nossa 

espécie, uma exceção dentre os primatas, homens constituem o sexo filopátrico, 

permanecendo no grupo de origem, enquanto mulheres migram para grupos dos seus 

parceiros reprodutivos. Isso gera um viés no desenvolvimento de habilidades 

sociocognitivas, com homens tendo capacidades orientadas para o grupo e o espaço 

físico mais desenvolvidas, enquanto mulheres com capacidades voltadas para as 

relações individuais mais acentuadas. Nosso objetivo foi investigar se há diferença entre 

os sexos no uso do raciocínio lógico-condicional, em termos de índice de acerto e de 

tempo de resposta, em situações de verificação de violação de regras abstratas e sociais 

através da ferramenta Teste de seleção de cartas de Wason. Verificamos que homens 

têm maior índice de acerto que mulheres nos testesde caráter abstrato, embora o tempo 

de resolução da tarefa tenha sido igual para os dois sexos. Nos testes de caráter social os 

dois sexos apresentaram igual índice de acerto, mas as mulheres se mostraram mais 

rápidas na resolução do mesmo problema que os homens. Acreditamos que tais 

resultados podem ser explicados pelo desenvolvimento de capacidades sociocognitivas 

distintas graças às pressões seletivas diferenciadas sofridas por cada sexo ao longo do 

período de evolução, bem como pelo diferente desenvolvimento de habilidades 

cognitivas primárias (favorecendo mulheres em tarefas de caráter social) e secundárias 

(favorecendo homens para os testes abstratos).   

 

Palavras-chave: Diferença sexuais, Cognição, Teste de Wason, Lógica Condicional, 

Psicologia Evolucionista. 
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Introdução 

 

Quando tratamos de capacidades cognitivas humanas e levamos em conta as 

diferenças sexuais, devemos considerar aspectos em múltiplos níveis, indo de amplas 

influências evolucionistas e culturais no nível mais geral a diferenças nas formas como 

homens e mulheres abordam itens individuais em tarefas cognitivas no nível mais 

específico. Em termos evolucionistas, diferenças sexuais são esperadas para 

características físicas, comportamentais, cognitivas e neurais que facilitem a competição 

intrasexual e a escolha intersexual (Buss, Larsen, Westen, &Semmelroth, 1992; Geary, 

1998). Os princípios da seleção sexual e estudos comparativos provêem os limites 

necessários no modelo evolucionista de diferenças sexuais em humanos quando usados 

criteriosamente. 

A observação de que certos componentes da competição intrassexual são mais 

comuns para um sexo que para o outro têm importantes implicações para o 

desenvolvimento de diferenças sexuais na cognição social humana. Como visto em 

quase todas as outras espécies nas quais os machos competem por parceiras, a 

concorrência entre homens é focada em questões de dominação e controle social de 

recursos e muitas vezes envolve um componente físico (Andersson, 1994; Geary, 1998). 

Para humanos, esta competição ocorre intra e entre os grupos. A partir de infância e ao 

longo da vida, meninos e homens formam grupos relativamente grandes, comumente 

para competir com outros grupos de homens (Lever, 1978), e competem por status (a 

capacidade para influenciar os outros meninos e homens) intragrupo. Uma vez que a 

hierarquia de dominância é estabelecida, o comportamento dos homens se torna 

cooperativo e focado em competir com o grupo externo (Savin-Williams, 1987). A 

diferença entre os sexos, favorecendo meninos, no engajamento grupos competitivos 

(ex: esportes de equipe) é o reflexo de mecanismos evoluídos que resultam na prática e 

aperfeiçoamento de competências associadas às formas de competição entre machos 

(individual e entre coalizões) que prevaleceu durante a evolução humana (Geary, 1998, 

1999). Isso pode explicar o melhor desempenho masculino em tarefas envolvendo 

habilidade numérica, raciocínio abstrato, relações espaciais, raciocínio mecânico, 

cálculo e rotação espacial (Flores-Mendoza, 2000; Baron-Cohen, 2003), bem como em 

funções executivas (Souza et al., 2001) (planejamento, flexibilidade de pensamento, 

memória do trabalho, monitorização, uso recursivo de regras condicionais, incluindo 

uma dentro da outra, análise meio-fim e inibição de perseverações). 
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Embora meninas e mulheres ocasionalmente possam competir fisicamente, elas 

o fazem com bem menos frequência do que meninos e homens (Geary, 1998), há 

também diferenças qualitativas (ex: foco e intensidade) nesta competição física (Savin-

Williams, 1987). Mais tipicamente, as meninas e as mulheres competem 

relacionalmente, isto é, falando pelas costas, evitando e ridicularizar suas oponentes 

(agressão relacional) (Crick et al., 1997). Uma das prováveis funções desse 

comportamento seria romper a formação da rede de suporte interpessoal da adversária.  

A natureza da competição intrassexual também operaria para criar uma diferença sexual 

em causas sociais, com os meninos e homens mais preocupados com questões de 

dominância social que meninas e mulheres. 

A estrutura social dos ancestrais hominídeos é relevante para o entendimento das 

diferenças sexuais sociocognitivas. Na maioria das espécies de primatas, o feminino é o 

sexo filopátrico, permanecendo no grupo de origem. Machos tendem a migrar para 

outros grupos, sendo este um mecanismo para evitar a endogamia. A estrutura social 

destas espécies é montada sobre um esquema de coalizão entre fêmeas contra outros 

grupos de fêmeas para a defesa de recursos (Wrangham, 1980). Machos destas espécies 

tendem a não formar coalizões, mas competir individualmente entre si para se tornar o 

macho dominante dentro do grupo de fêmeas. Humanos e grandes símios são exceção a 

esse padrão, sendo os machos o sexo filopátrico(Manson&Wrangham, 1991). Em 

humanos de culturas pré-industriais, os homens permanecem em seu grupo de 

nascimento e as mulheres migram para o grupo dos seus maridos (Pasternak, Ember, 

&Ember, 1997).  

Há duas consequências críticas deste fato já estabelecido. A primeira é que, 

como se espera que a formação de coalizões ocorra no sexo filopátrico, prevê-se que a 

competição intrassexual baseada em coalizões é mais provável de ocorrer entre homens 

que entre mulheres. De fato, é isso que se observa em algum nível em todas as culturas 

humanas nas quais conflitos em nível de grupo aparecem (Geary, 1998; Goodall, 1986; 

Keeley, 1996). A competição em larga escala entre coalizões femininas, em contraste, 

não foi documentada em nenhuma cultura que tenha sido estudada ou em outros grandes 

símios (Geary, 1998; Manson & Wrangham, 1991). A segunda é que é muito provável 

que nossas fêmeas ancestrais foram forçadas a desenvolver alianças sociais com não-

aparentados do que os machos ancestrais, já que elas migravam do grupo de origem 

para o grupo social do parceiro. É provável que esse fator tenha fornecido um sistema 

de suporte social para nossas fêmeas ancestrais. Mecanismos sociais, cognitivos e 
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emocionais associados com o desenvolvimento e manutenção de relações com não-

aparentados provavelmente eram mais elaborados em hominídeos fêmeas que em 

machos. Assim sendo, diferenças sexuais favorecendo mulheres devem ser encontradas 

em capacidades como linguagem, processamento de sinais de comunicação faciais e 

não-verbais (Rosenthal, Hall, DiMatteo, Rogers, & Archer, 1979) e Teoria da Mente 

(ToM). Isso se deve ao fato de que relações entre não-aparentados em geral são menos 

estáveis e requerem um alto nível de tais competências para serem desenvolvidas e 

mantidas. A exceção seria uma maior sensibilidade masculina a pistas de emoções 

negativas sinalizadas por outros homens, especialmente raiva, do que o são às mesmas 

pistas sinalizadas por mulheres ou a pistas de emoções positivas sinalizadas por homens 

(Rosenthal et al, 1979;. Rotter & Rotter, 1988). Isso pode ser interpretado como uma 

evolução da sensibilidade para as pistas faciais associadas à competição entre machos.  

Diferenças entre os sexos em pesquisas sobre ToM são menos conclusivas que 

os estudos descritos para linguagem e para sensibilidade aos sinais de comunicação não-

verbal e facial. A maioria dos estudos sobre ToM não têm avaliado diferenças entre os 

sexo porque os testes utilizados não são sensíveis o suficiente para detectar sutis 

diferenças individuais, incluindo diferenças sexuais (Baron-Cohen, Jolliffe, Mortimore, 

& Robertson, 1997). Alguns estudos, porém, sugerem uma vantagem de mulheres na 

capacidade de fazer inferências sobre os estados emocionais de outras pessoas e ajustar 

seu comportamento social conforme estes (Banerjee, 1997; Baron-Cohen et al., 1997; 

Happé, 1995). Além disso, foi levantada a hipótese de que a falta de uma ToM é uma 

característica definidora do autismo (Baron-Cohen, 1995) e três a quatro vezes mais 

indivíduos do sexo masculino são diagnosticados como autistas em relação a indivíduos 

do sexo feminino (Klinger & Dawson, 1996). Apesar de não serem definitivos, esses 

estudos sugerem que uma diferença entre os sexos, favorecendo mulheres, pode existir 

para certos aspectos da ToM. 

Abordagens para estudo de diferenças cognitivas entre os sexos também podem 

ser conceituadas como biologicamente primária ou biologicamente secundária (Geary, 

1996). As habilidades biologicamente primárias são aquelas que têm sido diretamente 

moldadas por pressões evolutivas, ou seja, por meio da seleção natural ou sexual. 

Habilidades primárias, como a linguagem, são encontradas em todas as culturas e 

parecem ser sustentadas por uma arquitetura neurobiológica que é moldada para o 

processamento domínio-específico de informação e se desenvolve em contextos 

naturais, ou seja, durante as atividades sociais da criança (Geary 1995; Pinker & Bloom 
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1990; Witelson 1987). Habilidades biologicamente secundárias, em contraste, tendem a 

ser encontradas somente em sociedades tecnologicamente complexas e amplamente 

desenvolvidas em contextos não-naturais, como por exemplo, escolas.  A leitura seria 

um exemplo de habilidade cognitiva secundária. Embora sistemas neurocognitivos 

evoluídos pareçam ser desenhados para a aquisição e manutenção de habilidades 

primárias, em seres humanos tais sistemas podem ser adaptados para a aquisição de 

habilidades secundárias (Geary, 1996).  

Há várias implicações importantes desta estrutura para o estudo e interpretação 

das diferenças sexuais cognitivas. A primeira refere-se a se capacidade em questão 

representa um domínio primário ou secundário. Por exemplo, a descoberta de que as 

mulheres são normalmente melhores, em média, do que os homens sobre questões de 

fluência de linguagem (Ex: produção da fala), provavelmente representa uma diferença 

de sexo primária. De outra forma, há razão para suspeitar de que a seleção sexual, em 

sentido amplo, resultou na maior elaboração de muitos sistemas de sociocognitivos (Ex: 

idioma, leitura de expressões faciais não-verbais) em mulheres do que em homens 

(Eibl-Eibesfeldt 1989; Geary 1996; McGuinness & Pribram 1979), e a diferença entre 

os sexos na fluência verbal, favorecendo as mulheres, é uma manifestação dessas 

diferenças.  

Halpern e Wright (1996) apontam que o exame das diferenças entre os sexos 

deve ser baseado em processos subjacentes, com o acréscimo de que a classificação 

inicial de tarefas pode ser facilitada pela consideração de elas representarem habilidades 

relativamente primárias ou relativamente secundárias. Esta distinção coloca o exame 

das diferenças sexuais dentro do amplo contexto da evolução humana, fornece uma 

estrutura para decompor tarefas cognitivas e leva em conta a fonte da diferença sexual 

nas tarefas. Uma fonte potencial de qualquer diferença sexual é o padrão de 

experiências necessário para a aquisição de habilidades primárias e secundárias, como 

observado por Baenninger e Newcombe (1995). 

Entretanto, acima de questões de diferenças sexuais, está a característica da 

socialidade em humanos. Isso prediz muitas situações de interação direta com 

coespecíficos. Essas interações podem ser dentre vários tipos e de uma forma geral 

podemos chamar essas interações de trocas sociais ou contratos sociais. Muitas 

situações desse tipo implicam em trocas sociais simultâneas (ex: partilha de alimento) e 

a oportunidade de um dos sujeitos obter vantagem fazendo uso das capacidades 

sociocognitivas para trapacear, embora tentadora, é praticamente nula. Porém, muitas 
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potenciais trocas sociais não ocorrem simultaneamente (ex: custo assumido por um 

cooperador ao proteger um sujeito de um ataque) e nas quais o ato de auxílio é 

insolúvel. Outra razão pela qual a troca simultânea nem sempre é possível é a de que as 

necessidades e habilidades dos interagentes raramente são perfeitamente equivalentes. 

Uma vez que a troca não é simultânea, há oportunidade para deserção – tomar o 

benefício e depois trapacear não retornando o favor.  

 Tooby e Cosmides (1992), dentro da sua proposta de modularidade cognitiva, 

propuseram a existência de um módulo para detecção de trapaceiros através da 

verificação de violação de regras. Trapaceiros teriam uma vantagem evolutiva sobre 

cooperadores, ao menos sob certas condições como quando a trapaça não é detectada ou 

punida. Por esta razão, ao longo do tempo evolutivo, trapaceiros iriam se reproduzir 

mais que cooperadores, gerando uma relação custo-benefício desfavorável para estes 

últimos. O módulo cognitivo proposto por eles seria a solução evolutiva para detectar e 

evitar trapaceiros. Tooby e Cosmides (1992) demonstraram a existência desse 

mecanismo através do uso de uma ferramenta lógica conhecida como Teste de Seleção 

de Wason que envolve o uso de raciocínio lógico-condicional. Diante dos resultados 

encontrados, eles afirmaram a existência de um módulo fixo e altamente específico para 

a violação de contratos sociais e consequentemente para detecção de trapaceiros e que 

isso comprova também que nossa mente evoluiu dentro de e para um sistema social. A 

ferramenta foi desenvolvida por Peter Wason na década de 1960 (Wason, 1966; 1968). 

O teste de seleção primeiramente alcançou notoriedade por incitar um debate sobre se a 

arquitetura cognitiva humana implementa regras de inferência lógica. Sua estrutura é 

simples. Ao sujeito é dada uma regra condicional da forma “Se P, então Q”, e são 

mostradas imagens de quatro cartões com informações relativas à regra. Cada cartão 

representa uma instância separada que pode satisfazer ou violar a regra, um lado diz se 

essa instância tem propriedade P e do outro lado diz-se que tem propriedade Q. O 

sujeito pode ver apenas um lado de cada cartão, e os lados virados para o sujeito exibem 

os valores de P, não-P, Q, e não-Q [indicando, respectivamente, uma instância que tem 

a propriedade P, uma que não tem propriedade P (não-P), uma que tem uma propriedade 

Q, e uma que não tem propriedade Q (não-Q)]. Aos sujeitos é, então, perguntado quais 

cartões eles teriam que virar para ver qual caso viola a regra. Uma regra condicional é 

violada por qualquer instância que tem propriedade P, mas carece propriedade Q: isto é, 

“P e (não-Q)”; um antecedente verdadeiro emparelhado com um consequente falso. A 

solução aparentemente simples para a tarefa é investigar casos em que P é verdadeira e 
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instâncias para que Q é falso, pois isso irá revelar quaisquer possíveis casos em que o P 

recurso é conjugada com o recurso não-Q. O notável sobre a tarefa é que, apesar de sua 

aparente simplicidade, os indivíduos rotineiramente deixam de executá-la de acordo 

com as normas da lógica. Em vez de selecionar o cartão P, o cartão não-Q e não 

selecionar os outros, a maioria dos indivíduos selecionar as cartas P e Q, ou o cartão P 

sozinho (Evans, 1982). Embora a tarefa seja conceitualmente tão simples, a solução 

poderia ser implementada em uma única linha de código (algoritmo) se as regras 

condicionais fossem espontaneamente representadas de acordo com a sua forma lógica. 

Essa incapacidade de responder “P e não-Q” foi primeiro observada com regras no 

formato descritivo (ex: “Se uma pessoa come pimenta, em seguida ela vai beber uma 

cerveja gelada”), e inicialmente pensou-se que se aplicava a todas as regras 

condicionais. Na última década, no entanto, os pesquisadores tiveram sucesso na 

indução de respostas P e não-Q com tarefas empregando uma condição deôntica, ou 

seja, uma instrução condicional descrevendo o que uma pessoa é obrigada ou tem o 

direito de fazer em um determinado contexto (Manktelow& Over, 1995). Uma regra 

inserida em um contexto social seria uma regra deôntica. 

Os trabalhos de Tooby e Cosmides comparam o desempenho de sujeitos no 

Teste de seleção de cartas de Wason tanto no caráter abstrato (vácuo de contexto) 

quanto no caráter social (deôntico). Um exemplo de regra de caráter abstrato seria: 

 

“Se um cartão tem uma vogal de um lado, então tem um número par do outro.” 

“Se P, então Q.” 

 

 Ter uma consoante (ou seja, não ter uma vogal de um lado do cartão) seria a 

negação da primeira premissa, o equivalente a “não-P” (¬P). Ter um número ímpar ao 

invés de um número par seria a negação da premissa Q, o equivalente a “não-Q” (¬Q).  

Numa interface de contrato social o teste poderia se apresentar da seguinte forma:  

 

“Se o cliente é menor de 18 anos, então não pode beber cerveja.” 

 

 Sendo as premissas equivalentes aos seguintes valores da lógica formal: 

Cliente menor de 18 anos: P 

Cliente maior de 18 anos: ¬P 

Não pode beber cerveja: Q 
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Bebe cerveja: ¬Q 

 

Cabe aos sujeitos testarem a combinação de cartas que viola a regra virando a 

quantidade de cartas que acharem necessária, mas sabemos que apenas a combinação de 

duas cartas específicas é a resposta correta do teste. Pelas regras da lógica formal as 

respostas que violariam as regras seriam “A” (P) e “7” (¬Q) no teste de lógica formal e 

“Cliente menor de 18 anos” (P) e “Bebe cerveja” (¬Q) no teste de contexto social. No 

formato original do teste, ou seja, num contexto de lógica abstrata e vácuo social, o 

índice de acerto dos sujeitos é de cerca de 25%. Quando o teste é mostrado ao sujeito 

através de uma interface de contrato social (porém tendo a mesma lógica abstrata 

original como base), o índice de acerto salta para cerca de 75% (Wason, 1966, citado 

por Cosmides, 1989; Cosmides &Tooby, 1992, 1995; Fiddick et al., 2000; Sugiyama et 

al., 2002). O desempenho dos sujeitos é semelhante ao obtido com as regras abstratas 

quando o teste se refere à detecção de altruístas ou verificação da existência de uma 

regra. Faz sentido se considerarmos que detectar altruístas ou existência (e não 

violação) de uma regra não seja uma questão de segurança evolutivamente séria.  

Outros trabalhos utilizando o Teste de Seleção de Wason foram feitos, embora 

para verificar outros aspectos da cognição humana. Ahn e Graham (1999) afirmam que 

testes inseridos em contextos específicos (ex: social) especificam melhor as regras a 

serem seguidas, por isso os resultados nestes são mais positivos e que o mesmo poderia 

ser atingido em testes descontextualizados se as regras fossem mais específicas. Almor 

e Sloman (2000) argumentaram que os efeitos de perspectiva no teste são fruto de uma 

interpretação linguística da regra e não de um processo de raciocínio subjacente. Osman 

e Laming (2001) apontam que os erros nos testes são causados porque os sujeitos 

tomam a regra condicional como bicondicional ou confundem virar as cartas com “ler” 

as cartas uma ao lado da outra. Dawson et al. (2002) afirma que os resultados dos testes 

se devem mais à concordar ou não com a regra baseado em ideias e crenças próprias e 

com a perspectiva que o sujeito assume na situação colocada e Gouveia et al. 2002  

apontam para influências pragmáticas no uso desse tipo de raciocínio.  

No entanto, uma crítica pertinente a esses resultados gira em torno da amostra 

utilizada pela maior parte dos pesquisadores acima citados, além das medidas utilizadas 

para observação. Diferenças palpáveis para as capacidades cognitivas entre os sexos 

foram apontadas anteriormente, entretanto não foram levadas em conta nas análises 

destes trabalhos. Outro ponto importante é que utiliza-se o termo “acerto” nos testes, 
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mas não se declara como esse acerto foi medido. Como dito antes, as instruções que os 

sujeitos recebem é de que podem virar a quantidade de cartas que acharem suficientes 

para verificar a violação da regra. Isso pode gerar várias combinações diferentes de 

resultados e dentre estas combinações podemos ter níveis diferentes de acerto e erro. 

Por exemplo, dois indivíduos podem levantar apenas duas cartas para provar a violação 

da regra proposta, entretanto um deles levantou uma carta correta e outra errada, 

enquanto o outro levantou duas cartas erradas. Outro fator que não é levado em conta 

como medida nestes trabalhos anteriores é a questão do tempo gasto para resolver as 

tarefas. É possível que dois indivíduos acertem um mesmo teste, entretanto tenham 

tempos de resolução diferentes, o que implica numa diferença de performance de forma 

geral.  

 Diante dessa constatação, algumas questões surgiram: conseguiríamos os 

mesmos resultados dos estudos prévios se analisássemos a amostra fazendo 

comparações entre os sexos? As diferenças entre eles se fariam perceptíveis nessas 

análises? Cremos que há um viés amostral encontrado em trabalhos anteriores sobre este 

tema. Nosso objetivo é, portanto, investigar se há diferença entre os sexos no uso do 

raciocínio lógico-condicional, em termos de índice de acerto e de tempo de resposta, em 

situações de verificação de violação de regras em contextos abstratos e em contextos 

sociais através da ferramenta Teste de seleção de cartas de Wason. Nossa hipótese é de 

que há diferenças entre os sexos quanto ao desempenho em termos gerais nos testes de 

Wason. Mulheres teriam maior índice de acerto que homens nos testes de Wason de 

caráter social e também menor tempo de resposta que homens nos testes de Wason deste 

caráter. Homens teriam maior índice de acerto que mulheres nos testes de Wason de 

caráter abstrato, bem como menor tempo de resposta que mulheres nos testes de Wason 

deste mesmo caráter. 

 

Método 

 

 O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e aprovado sob o protocolo de número 

176/11. A coleta de dados foi realizada no período de setembro de 2011 a março de 

2012. 
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Participantes 

Participaram deste trabalho 336 sujeitos estudantes do ensino superior (completo 

ou incompleto), de ambos os sexos (183 homens e 153 mulheres) com faixa etária 

variando de 18 a 55 anos. Os participantes eram oriundos de diversos cursos da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN (N = 278; 149 homens; 129 

mulheres) e de um curso preparatório para concursos públicos (N = 58; 34 homens; 24 

mulheres).  

 

Material  

1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) - Apresentado em duas vias 

impressas contendo informações gerais sobre a natureza do estudo e os dados para 

contato com as pesquisadoras. 

2. Caderno de testes - Caderno impressos contendo quatro testes baseados no teste de 

seleção de cartas de Wason (dois testes de caráter social [S] e dois testes de caráter 

abstrato [A]) além de três tarefas distrativas envolvendo cálculo, atenção e semântica. 

Foram utilizados quatro tipos de caderno (ASAS, ASSA, SASA, SAAS), assim 

classificados de acordo com a ordem de apresentação do caráter dos testes de Wason 

(Tabela 1).  

 

Tabela 1. Distribuição dos testes de acordo com o tipo de caderno. 

 
Teste 1 Teste 3 Teste 5 Teste 7 

 
C1 A S S A 

Abstratos* 
C2 A S A S 

C3 S A A S 
Sociais* 

C4 S A S A 

 

C: caderno de testes; A: Teste de Wason de caráter abstrato; S: Teste de Wason de caráter social. 

* A classificação em Abstratos e Sociais se deu em função do primeiro teste (Teste 1) apresentado em 

cada caderno. 

 

Os testes eram sempre as tarefas de número 1, 3, 5 e 7, mudando apenas em sua 

ordem de apresentação de acordo com o caráter do teste de Wason. As tarefas 

distrativas eram sempre as de número 2, 4 e 6 e eram apresentadas na mesma ordem 

entre os testes de Wason, independentemente do tipo de caderno. Cada teste de Wason, 

fosse de caráter abstrato ou social, trazia quatro alternativas de resposta. No início e no 
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final de cada tarefa havia um espaço para que os sujeitos anotassem a hora no formato 

HH:MM:SS, para que pudéssemos medir o tempo gasto em cada uma delas.  

3. Questionário Sociodemográfico - O objetivo deste questionário impresso era obter 

informações sobre sexo, idade, área de formação superior, conhecimento de lógica 

formal e conhecimento prévio sobre o teste de Wason para cada participante.  

4. Relógio digital com hora no formato HH:MM:SS – Usado para medir o tempo gasto 

pelos participantes em cada tarefa. Foi utilizado o programa gratuito HoubyWatch e o 

relógio era projetado à frente dos participantes.  

 

Procedimento 

Após autorização do professor, os estudantes eram abordados coletivamente em 

sala de aula. No primeiro momento lhes era explicado parcialmente o propósito da 

pesquisa e o convite à participação era feito. Não eram dadas aos estudantes maiores 

explanações sobre os fundamentos da pesquisa, pois isto poderia criar um viés nas 

respostas ao Caderno de Testes. Aqueles que aceitavam participar da pesquisa 

assinavam um TCLE em duas vias impressas. Uma das vias era recolhida por nós e a 

outra ficava de posse do participante. Feito isso, foram entregues aos estudantes os 

Cadernos de Testes. Os estudantes eram oralmente instruídos a responderem ao 

Caderno de Testes individualmente e a marcar, num espaço ao início e final de cada 

uma das tarefas contidas no Caderno, as horas, minutos e segundos que apareciam no 

relógio digital projetado à sua frente. Os estudantes eram instruídos a marcarem quantas 

alternativas achassem necessárias para cada teste. As tarefas distrativas não foram 

utilizadas nas análises dos dados, pois apenas objetivavam a não influência do efeito de 

um teste em outro. Os cadernos eram distribuídos de forma aleatória entre os 

participantes, entretanto tentamos manter a proporção dos diferentes tipos de caderno 

em cada coleta realizada. Cada grupo foi testado separadamente. Isso foi feito para que 

a medição do tempo gasto na resolução de cada tarefa fosse o mais preciso possível. O 

Questionário Sociodemográfico estava anexo ao Caderno de Testes e deveria ser 

respondido logo após o mesmo. O preenchimento do Caderno de Testes e do 

Questionário Sociodemográfico juntamente com todo o resto do procedimento levava 

cerca de 20 minutos. 
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Análise dos dados 

 Os testes de Wason apresentam quatro alternativas de resposta que 

podem ser combinadas entre si, entretanto existe uma única combinação de respostas 

correta que consiste na escolha concomitante de duas alternativas específicas.  

Devido às combinações possíveis para os números de acertos e erros, calculamos 

o saldo do número de acertos menos o número de erros, o que nos permitiu pontuar o 

desempenho de cada sujeito para cada Teste de Wason . Na Tabela 2 podemos observar 

as pontuações do índice de acordo com as combinações possíveis de alternativas. A 

maior pontuação foi atribuída para o maior número de acertos, sem erros, como 

apresentado na primeira linha da Tabela 2. 

Tempo de realização dos teste: 

Medido em segundos para cada Teste de Wason realizado.   

 

 

Tabela 2. Cálculo do índice de acerto de acordo com a quantidade de acertos e erros para os Testes de Wason de 

ambos os tipos.  

Acertos Erros Saldo Pontuação 

2 0 2 8 

1 0 1 7 

2 1 1 6 

1 1 0 5 

2 2 0 4 

0 0 0 4 

0 1 -1 3 

1 2 -1 2 

0 2 -2 1 

 

Dada a natureza ordinal da variável dependente Desempenho nos Testes de 

Wason, utilizamos o teste Mann-Whitney para comparação entre os dois grupos 

(variável independente). Dada a natureza métrica da variável dependente Tempo de 

Resolução da Tarefa, utilizamos o teste t para análise entre os dois grupos. Para todas as 

análises, adotou-se nível de significância de 5%. 
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Resultados 

 

Houve diferenças entre os sexos quanto aos índices de acerto para as tarefas de 

caráter abstrato (U = 11009,500; z = -3,476; p = 0,001; r = -0,19), tendo os homens 

maiores índices de acerto que as mulheres (Média dos postos: Homens = 184,84; 

Mulheres = 148,96) (Figura 2a). Considerando os índices de acerto para as tarefas de 

caráter social, não observamos diferenças entre os sexos (U = 13064,500; z = -1,071; p 

= 0,284; r = -0,06) (Figura 2b). Para estes testes, as médias dos postos de homens 

podem ser equiparadas às das mulheres (Média dos postos: Homens = 173,61; Mulheres 

= 162,39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gráficos das medianas e suas amplitudes correspondentes mostrando o índice de acerto dos 

sujeitos de acordo com o sexo para as questões de caráter abstrato (a) e para as questões de caráter social 

(b). 

 

 Não houve diferença significativa entre os sexos em relação ao tempo de 

resolução para as tarefas de caráter abstrato (t = -1,871; gl = 305; p = 0,062) (Figura 3a). 

Para estes testes, as médias dos homens (M = 78,3432, EP = 3,62803) podem ser 

equiparadas às médias das mulheres (M = 69,4312, EP = 2,83753). 

Por outro lado, o tempo de resolução das tarefas de caráter social foi 

significativamente diferente quando os sexos foram comparados (t = -2,627; gl = 306; p 

= 0,009; r = 0,15) (Figura 3b). Homens tiveram um maior tempo de resolução na 

primeira tarefa de caráter social do que mulheres (Homens: M = 92,4320, EP = 3,29310; 

Mulheres: M = 80,4748; EP = 3,02451).  
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Figura 3. Médias (intervalo de confiança: 95%) mostrando o tempo de resolução dos sujeitos de acordo 

com o sexo para as questões de caráter abstrato (a) e para as questões de caráter social (b). 

 

Discussão 

 

Nossos resultados vão ao encontro da hipótese construída, mesmo não tendo 

sido confirmadas todas as predições. De acordo com a primeira predição, mulheres 

teriam maior índice de acerto que homens nos testes de Wason de caráter social. 

Embora os dois sexos tenham igual índice de acerto, as mulheres se mostraram mais 

rápidas na resolução do mesmo problema que os homens, tal como previsto em nossa 

segunda predição.  

Mulheres desde as primeiras fases de vida apresentam habilidades 

sociocognitivas qualitativamente diferenciadas em relação aos homens, e esse padrão se 

mantém ao longo do desenvolvimento. Isso faz sentido quando levamos em conta o 

ambiente social dentro do qual nossa espécie, como a de todos os primatas, evoluiu. 

Apesar de em termos de espaço físico o ambiente ser o mesmo para ambos os sexos, as 

pressões seletivas sofridas por cada um deles moldou a cognição e os comportamentos 

de forma diferenciada. Mulheres tendiam a migrar do seu grupo de origem para o grupo 

de origem do parceiro reprodutivo e assim tinham que enfrentar um ambiente social 

novo sem o apoio de aparentados (Geary, 2002). Em termos de sobrevivência e 

reprodução (ajuda no cuidado com a prole, obtenção de comida e apoio em conflitos), 

essa fêmea certamente precisava de apoio de outros membros do grupo, e para isso era 

preciso construir relações com estes, individualmente (relações um-a-um ou diádicas). 

Relações entre não-aparentados se mostram como sendo menos estáveis e para que 

sejam desenvolvidas e mantidas devem ser baseadas em uma forte ligação entre os 
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membros da díade. O suporte cognitivo para isto seria dado pelo módulo social de nível 

individual, que engloba características como linguagem, processamento de faces e de 

linguagem não-verbal e ToM (Geary, 2002). Os sinais empregados em situações de 

interação diádica são sinais muitas vezes sutis e efêmeros, como olhares de relance, 

microexpressões faciais, linguagem corporal, figuras de linguagem como ironia e 

sarcasmo (em tempos evolutivos mais atuais), bem como inferências sobre as emoções e 

reais estados mentais dos outros sujeitos. Tudo isso exige do sujeito que enfrenta esse 

ambiente uma capacidade de rápida percepção e resposta para os ajustes que se fizerem 

necessários.  

Embora tanto homens quanto mulheres possuam os mesmos módulos, diante do 

exposto é provável que indivíduos ancestrais do sexo feminino tenham sofrido uma 

pressão seletiva maior para o desenvolvimento de tal módulo, o que explica os 

resultados que corroboram a segunda predição, a saber, o menor tempo de resolução nos 

testes de caráter social. Entretanto, isso não significa que homens sejam completamente 

desajustados em relação a esse contexto, mas que (assim como as mulheres) têm sua 

especialização maior voltada para determinados módulos existentes nos dois sexos, 

como o módulo social de nível de grupo (Geary, 1996; 2002). Ou seja, quando se trata 

da esfera social, os dois sexos conseguem atingir os objetivos de forma eficiente. 

Entretanto, mulheres se mostram mais eficazes no que diz respeito a esfera de relações 

sociais mais estreitas (associadas ao módulo social de nível individual e suas 

competências). Homens já se mostram mais voltados para a esfera social de grupo, e as 

habilidades inseridas no módulo social de nível de grupo podem explicar os resultados 

encontrados para os testes de caráter abstrato.  

De acordo com a terceira predição, homens têm maior índice de acerto que 

mulheres nos testes de Wason de caráter abstrato, embora o tempo de resolução da 

tarefa tenha sido igual para os dois sexos. As capacidades sociocognitivas do sexo 

masculino são mais desenvolvidas no módulo social de nível de grupo. Este módulo 

engloba capacidades como reconhecimento de indivíduos (parentes, membros de dentro 

e de fora do grupo). As pressões seletivas sofridas pelos machos ancestrais enalteceram 

características como engajamento maior em relações de grupo que individuais (Geary, 

2002). Um exemplo seria a formação de coalizões para defesa de recursos como 

território, fêmeas e fontes de alimento. Atividades assim requerem um reconhecimento 

espacial e de navegação dentro do habitat maior, ou seja, uma visão macro do ambiente 

e certo grau de abstração. Essa é uma capacidade biologicamente primária (Geary, 
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1996), ou seja, foi diretamente moldada por pressões evolutivas (tanto seleção natural 

quando sexual). Como visto, tais características podem servir de base para capacidades 

cognitivas biologicamente secundárias, ou seja, capacidades que são úteis e necessárias 

num ambiente tecnologicamente desenvolvido, mas que não são imprescindíveis para a 

sobrevivência e reprodução do sujeito. Dentro dessas capacidades podemos citar a 

leitura, escrita e o raciocínio lógico-matemático (Geary, 1996), capacidades que não se 

desenvolvem sem um ambiente formal de ensino. Não sendo imprescindíveis para a 

sobrevivência dos indivíduos, não há uma pressão para que haja uma rápida resposta 

dessas capacidades no ambiente. Isso ajudaria a explicar a não corroboração da quarta 

predição, pois se observou que o tempo de resposta foi igual para os dois sexos para 

questões de caráter abstrato. Respostas rápidas provavelmente seriam atingidas com 

treino e aprendizagem em relação a tais problemas.  

A resolução de um teste de lógica formal como o teste de Wason de caráter 

abstrato nos dá um exemplo de uso da capacidade biologicamente secundária que se 

apóia numa capacidade cognitiva biologicamente primária (Geary, 1996). Assim sendo, 

homens e mulheres possuem a capacidade de resolver tais testes. Entretanto, não é 

surpresa encontrar uma vantagem no que diz respeito ao desempenho para os homens, 

pois as capacidades cognitivas biologicamente primárias que suportam essa capacidade 

cognitiva biologicamente secundária são mais desenvolvidas em homens que em 

mulheres (Flores-Mendoza, 2000; Souza et al., 2001, Baron-Cohen, 2003). Qualquer 

diferença sexual em domínios primários é susceptível de ser precedida por diferenças 

biologicamente mediadas (McGuinness&Pribram, 1979). Em contraste, para quaisquer 

diferenças sexuais nas habilidades secundárias, maiores influências culturais precisam 

ser consideradas. Por exemplo, mudanças na escolarização de meninos e meninas, ou 

mudanças nas oportunidades disponíveis para meninos e meninas em uma cultura mais 

ampla, podem resultar em mudanças históricas no campo das diferenças nas tarefas 

cognitivas secundárias, mas pouca mudança nas tarefas cognitivas primárias. A 

interpretação de qualquer diferença sexual cognitiva deve, portanto, ser cuidadosamente 

baseada na consideração do pertencimento da tarefa ao domínio primário (típico da 

espécie) ou secundário (típico da cultura).  

Não há diferença de tempo na resolução dos testes de caráter abstrato porque 

provavelmente a resolução deste tipo de problema não trouxe impactos para a 

sobrevivência e reprodução do indivíduo dentro de sua história evolutiva. Para este tipo 

de capacidade, portanto, temos um grande papel do aprendizado formal e, portanto, do 
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meio cultural em que os indivíduos se encontram. Vivemos em uma cultura na qual em 

geral a escolarização da mulher é relativamente recente. Seu ingresso em cursos e 

programas educacionais que exigem mais das capacidades cognitivas biologicamente 

secundárias relacionadas a raciocínio lógico-matemático, visualização espacial, rotação 

mental de objetos e uso de ferramentas se faz ainda mais recente. Homens apresentam 

vantagens, sim, entretanto devemos levar em conta que tais habilidades dependem 

muito do cenário sociotecnológico em que nos encontramos (Flores-Mendoza, 2000).  

Diferenças sexuais em habilidades cognitivas foram determinadas utilizando as 

normas das quatro padronizações dos Testes de Aptidões Diferenciais realizados 

entre1947 e 1980, e das quatro padronizações do Scholastic Aptitude Test realizado 

entre 1960 e 1983 (Feingold, 1988). A padronização das diferenças sexuais foi 

calculada sobre o grau dos examinandos e ano da padronização dos testes para obter 

uma média e tamanho do efeito para cada habilidade, e as tendências foram verificadas. 

Meninas marcavam maiores escores que meninos em escalas de gramática, ortografia, e 

velocidade perceptual; meninos tiveram médias mais altas em medidas de visualização 

espacial, matemática do ensino médio e aptidão mecânica, e diferenças médias sexuais 

não foram encontradas em testes de raciocínio verbal, aritmética e raciocínio figural. 

Diferenças sexuais diminuíram vertiginosamente ao longo dos anos pesquisados 

(Flores-Mendoza, 2000), e os aumentos nestas diferenças sobre as séries do ensino 

médio têm diminuído. A importante exceção à regra de desaparecimento de diferenças 

entre os sexos é que os dados bem documentados sobre a diferença entre os homens e 

mulheres nos níveis superiores de desempenho em matemática do ensino médio 

manteve-se constante por pelo menos 27 anos (Feingold, 1988). É interessante notar que 

é por volta deste período que há uma entrada maior da mulher nos meios de trabalho e 

acadêmico e que, se por volta deste período já haviam mudanças nos níveis de diferença 

em capacidades cognitivas biologicamente secundárias (Geary, 1996), a tendência para 

os dias atuais e o futuro é que tais diferenças não sejam tão gritantes, embora não 

necessariamente deixem de existir já que possuem mesmo que em menor grau um 

componente biológico primário de base evolutiva.  

 

Considerações finais 

 

Muitos trabalhos existem na literatura utilizando a ferramenta do teste de seleção 

de cartas de Wason. Entretanto, a maioria deles se foca em temas como cognição 
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humana e modelos de modularidade mental (Cosmides, 1989; Fiddick, Cosmides & 

Tooby, 2000; Geary, 2002), qualidade na especificação de regras (Ahn & Grahan, 

1999), influência de crenças próprias e tomada de perspectiva (Regan et al., 2002), 

influências pragmáticas (Gouveia et al., 2002), má interpretação das regras do teste 

(Osman & Laming, 2001) e interpretação linguística (Almor & Sloman, 2000). Os 

trabalhos clássicos de Leda Cosmides usando o teste de seleção de cartas de Wason 

mostram que, de uma forma geral, as tarefas de caráter social, sobretudo as que se 

referem a violações de contratos sociais, são resolvidas com mais sucesso pelos 

indivíduos que as tarefas de caráter abstrato, verificação de existência de uma regra ou 

identificação de cooperadores. Todas essas características são relevantes, entretanto o 

papel das diferenças sexuais não foi levado em conta em nenhum desses trabalhos, bem 

como nos trabalhos que abordam os temas acima citados. Apesar de alguns deles 

apontarem para a atuação de módulos mentais para verificação de violação de regras, 

vimos que há diferença entre os módulos mentais de homens e mulheres. Sendo assim, é 

relevante levarmos em conta a avaliação de diferenças sexuais no uso do raciocínio 

lógico-condicional em situações de verificação de violação de regras utilizando a 

mesma ferramenta que os trabalhos sobre o tema utilizaram. Isso certamente trouxe 

resultados diferenciados para os testes de Wason de caráter social e abstrato, como 

nossos resultados apontaram.  
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CONCLUSÃO GERAL 

 

A aprendizagem formal em lógica, bem como o fato de estar previamente 

inserido em um contexto em que essa aprendizagem acontece, não provocou resultados 

significativos no desempenho dos sujeitos para os testes de caráter abstrato. 

Independente de tal aprendizado, os indivíduos têm melhores resultados nas tarefas de 

caráter social, corroborando com hipóteses anteriores sobre especificidades cognitivas 

para defesa em ambiente social, como detecção de trapaceiros através da verificação de 

violação de regras. Entretanto, é interessante observar os resultados obtidos quando 

controlamos a amostra em termos de gênero. Homens demonstram melhor desempenho 

nos testes de caráter abstrato e mulheres apresentam melhor desempenho nas tarefas de 

caráter social. Isso vai além da demonstração de que sofremos uma pressão seletiva para 

vivermos em sociedade, mas aponta que, dentro do mesmo ambiente, os gêneros 

sofreram pressões seletivas sociais distintas. Isso não quer dizer que homens sejam 

incapazes de solucionar tarefas nas quais as mulheres apresentam melhor desempenho e 

vice-versa. Ambos os gêneros possuem todos os módulos funcionais propostos por 

Geary & Huffman (2002). Porém, pressões seletivas distintas provocaram uma 

diferenciação em relação ao desenvolvimento de determinados módulos e, por 

consequência, na realização de tarefas específicas. A aprendizagem de determinadas 

capacidades abstratas constitui uma habilidade cognitiva secundária, que só irão emergir 

em ambientes artificiais de aprendizagem. As habilidades cognitivas primárias são as 

que suportam as secundárias e são as que emergem naturalmente e com mais força, e 

nelas podemos observar melhor as diferenças entre os gêneros.  Por isso é relevante 

levarmos em conta a avaliação de diferenças sexuais no uso do raciocínio lógico-

condicional em situações de verificação de violação de regras utilizando a mesma 

ferramenta que os trabalhos sobre o tema utilizaram. Isso certamente trouxe resultados 

diferenciados para os testes de Wason de caráter social e abstrato, como nossos 

resultados apontaram.  
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Anexo I – Protocolo de Submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 
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Anexo II – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 

ÁREA DE CONCENTAÇÃO: ESTUDOS DO COMPORTAMENTO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PESQUISA: “A lógica por trás dos contratos sociais” 

COORDENADORA: Fívia de Araújo Lopes  

PESQUISADORA: Jordana da Costa Barbalho 

_______________________________________________________________________________________ 

Este é um convite para você participar da pesquisa “A lógica por trás dos contratos sociais”, que é 

coordenada pela mestranda Jordana da Costa Barbalho e pela professora Fívia de Araújo Lopes. Sua 

participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu 

consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.  

A pesquisa procura investigar o desempenho em testes de lógica entre estudantes universitários, 

sendo prevista a participação de 300 estudantes. Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao 

preenchimento de um questionário e a resolução de um caderno de testes, tarefas que, em princípio, não 

apresentam nenhum risco à sua integridade física ou psíquica. Para minimizar qualquer desconforto e manter 

sua privacidade, o questionário apresenta caráter anônimo e deve ser respondido individualmente, o que 

significa que todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum 

momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não 

identificar os voluntários. Para a realização da coleta dos dados será necessário apenas que você 

disponibilize cerca de 20 (vinte) minutos do seu tempo 

A presente pesquisa não envolve nenhuma troca financeira. Você não terá nenhum tipo de despesa 

por participar dessa pesquisa, tampouco nada será pago por sua participação. Em qualquer momento, se você 

sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. Você terá 

com os resultados da pesquisa, o benefício de obter mais informações a respeito de como as pessoas utilizam 

o raciocínio lógico em seu cotidiano. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, 

poderá perguntar diretamente para Jordana da Costa Barbalho, no endereço eletrônico 

jordanabarbalho@ymail.com ou pelo telefone (84) 8848-2825. Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa 

poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, Praça do Campus Universitário, Lagoa 

Nova, Caixa Postal 1666, CEP 59072-970, Natal/RN. Telefone/Fax (84)3215-3135.  

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios 

envolvidos e concordo em participar voluntariamente do projeto “A lógica por trás dos contratos sociais”. 

Participante da pesquisa: 

_______________________________________________________________________________________  

Pesquisadores responsáveis: 

Jordana da Costa Barbalho _________________________________________________________________ 

Fívia de Araújo Lopes ____________________________________________________________________ 

Natal, ____ de __________de _____. 
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Anexo III – Caderno de Testes (tipo ASAS) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 

ÁREA DE CONCENTAÇÃO: ESTUDOS DO COMPORTAMENTO 

 

PESQUISA: “A lógica por trás dos contratos sociais” 

COORDENADORA: Fívia de Araújo Lopes 

PESQUISADORA: Jordana da Costa Barbalho 

_________________________________________________________________________________ 

CADERNO DE TESTES 

 

Instruções gerais 

Este caderno contém sete testes independentes. Pedimos que você responda a cada um deles 

atentamente e de forma individual. Leve o tempo que julgar necessário para responder a todos eles. É 

importante que você responda os testes na ordem em que são apresentados. A hora de início e 

término de cada teste deve ser informada de acordo com o relógio posicionado à sua frente. Escreva 

a hora, os minutos e os segundos de forma clara no espaço reservado no caderno. É fundamental que 

você faça o registro imediatamente antes de começar cada um dos testes, e imediatamente após o 

término do mesmo. Ao final das atividades, entregue este caderno juntamente com o questionário 

sociodemográfico à pesquisadora. Desde já, agradecemos sua participação! 

 

 

Teste 1 

Hora de início do teste:_____________________________________________________________  

As cartas abaixo possuem informações sobre quatro situações. Cada carta representa uma situação. 

Um lado da carta informa se uma letra apareceu e o outro lado informa se um número apareceu. 

Pinte o(s) círculo(s) correspondente(s) apenas a(s) carta(s) que você definitivamente precisa virar 

para ver se alguma destas situações viola a seguinte regra: 

 “Se um cartão tem uma vogal de um lado, então tem um número par do outro.”   

 

 

                   

 

Hora de término do teste: ___________________________________________________________ 

(Por favor, vire a página) 

A C 2 7 
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Teste 2 

Hora de início do teste:_____________________________________________________________  

Em cada uma das linhas abaixo há um grupo de palavras. Circule a palavra que não está de acordo 

com as outras da mesma linha.  

AMOR INVEJA TRISTEZA ALEGRIA MAÇÃ 

AZUL AMARELO MACARRÃO VERMELHO ROXO 

CADEIRA ALFACE RÚCULA ESPINAFRE ACELGA 

 

Hora de término do teste: ___________________________________________________________ 

 

Teste 3 

Hora de início do teste:_____________________________________________________________  

Por lei é proibido que menores de idade consumam bebidas alcoólicas. Ao chegarem a um bar, 

rapazes que cursam o ensino médio pedem ao garçom que lhes sirva uma rodada de cervejas. As 

cartas abaixo possuem informações sobre quatro situações. Cada carta representa uma situação. Um 

lado da carta informa a idade da pessoa e o outro lado informa se a pessoa consome bebida alcoólica.  

Pinte o(s) círculo(s) correspondente(s) apenas a(s) carta(s) que você definitivamente precisa virar 

para ver se alguma destas situações viola a seguinte regra: 

“Se o cliente é menor de idade, então não pode tomar cerveja” 

 

 

    

 

Hora de término do teste: ___________________________________________________________ 

Teste 4 

Hora de início do teste:_____________________________________________________________  

Qual o resultado das operações abaixo? 

2+3=   52+25=   2x50=    110÷11= 

28-15=   2+2=    24+36-60=   19x1= 

Hora de término do teste: ___________________________________________________________  

16 

anos 

23 

anos 

Bebe 

cerveja 

Bebe 

suco 
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Teste 5  

Hora de início do teste:_____________________________________________________________  

As cartas abaixo possuem informações sobre quatro situações. Cada carta representa uma situação. 

Um lado da carta informa se um ser vivo apareceu e o outro lado informa se uma figura geométrica 

apareceu. Pinte o(s) círculo(s) correspondente(s) apenas a(s) carta(s) que você definitivamente 

precisa virar para ver se alguma destas situações viola a seguinte regra: 

 “Se uma carta tem um animal de um lado, então tem uma figura sem pontas do outro.” 

 

                   

 

 

Hora de término do teste: ___________________________________________________________ 

Teste 6 

Hora de início do teste:_____________________________________________________________ 

 

 

Hora de término do teste: ___________________________________________________________ 

(Por favor, vire a página) 
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Teste 7 

Hora de início do teste:_____________________________________________________________  

Imagine que após uma avaliação seu professor avisa que quem fizer uma lista de questões receberá 

dois pontos extras que serão adicionados à prova. As cartas abaixo possuem informações sobre 

quatro situações. Cada carta representa uma situação. Um lado da carta informa se o aluno fez a lista 

de exercícios e o outro lado informa se o aluno recebeu os pontos extras. Digamos que você e seu 

amigo fizeram a lista de questões. Pinte o(s) círculo(s) correspondente(s) apenas a(s) carta(s) que 

você definitivamente precisa virar para ver se alguma destas situações viola a seguinte regra:  

“Se o aluno fez a lista de questões, então deve receber dois pontos extras.”  

 

    

 

 

Hora de término do teste: ___________________________________________________________ 

 

 

Obrigada! 

 

Por favor, agora responda o questionário sociodemográfico. 

Fez a 

lista 

Não 

fez a 

lista 

Recebe 

pontos  

Não 

recebe 

pontos 
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Anexo IV – Questionário Sociodemográfico 

 

 



93 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 

ÁREA DE CONCENTAÇÃO: ESTUDOS DO COMPORTAMENTO 

DADOS PESSOAIS – QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

PESQUISA: “A lógica por trás dos contratos sociais” 

COORDENADORA: Fívia de Araújo Lopes 

PESQUISADORA: Jordana da Costa Barbalho 

_______________________________________________________________________________________ 

1. Idade: ________ anos 

2. Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino 

3. Grau de escolaridade:  

(   ) Ensino superior incompleto   (   ) Ensino superior completo 

(   ) Pós-Graduação incompleta    (   ) Pós-Graduação completa 

4. Posse de itens: 

 Possui (Marcar com um “X” a quantidade) 

Item 
Não 

possui 
1 2 3 4 ou mais 

Televisor em cores      

Videocassete/DVD      

Rádio      

Geladeira      

Freezer*      

Automóvel      

Banheiro      

Empregada mensalista      

Máquina de lavar      

*Independente ou segunda porta da geladeira 

5. Já participou de curso preparatório para concursos públicos com aulas de raciocínio lógico? 

 (   ) Não (   ) Sim   Se sim, há quanto tempo atrás? __________________________________________  

6. Qual curso de graduação/pós-graduação você cursa/cursou? _________________________________ 
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7. Em que semestre do seu curso você está neste momento? ___________________________________ 

8. Já cursou/cursa alguma disciplina no seu curso de graduação/pós-graduação envolvendo raciocínio 

lógico?  

(   ) Sim (   ) Não Se sim, qual? __________________________________________________________  

9. Costuma jogar jogos de estratégia no computador, em consoles ou em tabuleiro (tipo xadrez, War)? 

 (   ) Não  (   ) Sim*    

*Se sim, com qual frequência?  

(   ) Diariamente (   ) Semanalmente (   ) Mensalmente  

10. Conhece o teste de seleção de cartas de Wason?  

(   ) Não   (   ) Sim 


