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“ Ninguém pode prever a as reações de um ser humano, e 

tolo é aquele que julga saber de que um homem é capaz. “  

William Somerset Maugham 
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RESUMO 

O Teste de Associação Implícita (TAI) criou recursos para acesso aos fenômenos 

dificilmente expostos através de autorrelatos ou medidas explícitas, tradicionais nos estudos em 

psicologia. Embora esta técnica de mensuração esteja entre as mais consistentes nas publicações 

internacionais, poucos artigos no Brasil estudaram o TAI se aprofundando em questões teóricas 

que fundamentaram a prática. Isto gerou um desnível entre a disseminação desta medida no 

país e a produção observada nos laboratórios internacionais, tanto do ponto de vista quantitativo 

como qualitativo. Nesse contexto, a criação dos laboratórios online implementados em diversos 

países, incluindo o Brasil, criou oportunidades singulares para contornar estas disparidades. 

Nosso trabalho buscou esclarecimentos teóricos e conceituais, contextualizados ao 

desenvolvimento histórico do TAI e de sua versão eletrônica, propondo direcionar de forma 

acessível a apresentação inédita da ferramenta virtual adaptada ao público brasileiro. Em uma 

segunda etapa, investigamos empiricamente os dados obtidos pelo portal brasileiro do teste 

“Países”, analisando o grau de nacionalismo implícito e explícito de 2271 brasileiros, coletados 

do início de 2009 ao final de 2014. Nosso objetivo foi verificar se os resultados dos dados 

obtidos em um momento de grande confronto esportivo (Copa do Mundo da FIFA de 2010 e 

2014) se diferem dos períodos em que o torneio não ocorreu. As análises apontaram diferenças 

na véspera do confronto esportivo, quando o aumento do nacionalismo implícito foi claramente 

superior, mesmo com ausência de efeito pelos autorrelatos. Numa análise independente do 

contexto temporal, verificou-se uma oscilação do nacionalismo explícito ao longo dos anos, 

mas não nas medidas implícitas. Além disso, constatou-se nas mulheres maior grau de 

nacionalismo implícito e explícito do que nos homens, com os dois sexos apresentando 

preferências pelo Brasil. No fechamento do trabalho, sugerimos que o nacionalismo seja um 

subproduto dos mecanismos mentais universais evoluídos para a categorização preferencial do 

grupo de pertinência, corroborando com o favoritismo grupal. Propomos que a intensificação 

da preferência grupal nas vésperas da competição tenha como função ancestral o fortalecimento 

da coesão do grupo como preparação às situações de confronto. Apontamos a necessidade de 

estudos sobre as diferenças entre os sexos em questões relacionadas ao grupo de pertinência, 

uma vez que esperávamos dos homens maiores atitudes nacionalistas, como reflexo da 

manutenção de grupos coesos em sociedades ancestrais. Não obstante, tudo indica para a 

importância singular em se aprofundar nos estudos do TAI e do TAI online para investigações 

futuras do comportamento humano em diversas áreas do conhecimento. 

PALAVRAS-CHAVE: Teste de Associação Implícita; Medidas Implícitas; Atitude; 

Preferência Grupal; Nacionalismo; Psicologia. 
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ABSTRACT 

The Implicit Association Test (IAT) has succeeded in accessing mental phenomena 

hardly exposed through self-report and explicit measures well known in the traditional studies 

on psychology. Although this measurement technique is among the most consistent in 

international publications, the few articles in Brazil have not deepened on theoretical issues that 

underlie the practice. This created a gap between the spread of this measure in the country and 

the production seen in international laboratories, both at quantitative and qualitative terms. In 

this context, the online labs implemented in several countries, including Brazil, created unique 

opportunities to overcome these disparities. Our work sought theoretical and conceptual 

clarification, contextualized to the historical development of the IAT and its online version, 

displaying affordably an unprecedented presentation of the virtual tool adapted to the Brazilian 

public. In a second step, we investigated empirically the data obtained by the Brazilian 

electronic portal "Countries", analyzing the degree of implicit and explicit nationalism of 2271 

Brazilian subjects collected from early 2009 to late 2014. Our goal was to determine whether 

the data results obtained in a time of major sporting confrontation (FIFA World Cup 2010 and 

2014) differ from periods when the tournament did not happen. Analyzes showed differences 

on the eve of the sporting confrontation, when the increase in the implicit nationalism was 

clearly superior, even with no effect by self-reports. In an independent analysis of a cultural 

context, there is an oscillation of explicit nationalism over the years, but not for the implicit 

action. In addition, it was found in women greater degree of implicit and explicit nationalism 

than in men, with both sexes presenting their preferences towards Brazil. In an end section, we 

suggest that nationalism may be a by-product of universal mental mechanisms that evolved to 

identify of the belonging group categorization, corroborating with the group favoritism. We 

propose that the intensification of the group preference on the eve of the competition has as its 

ancestral function strengthen the cohesion of the group in preparation to confrontational 

situations. We pointed out the need for studies on the differences between the sexes in matters 

relating to group membership belonging. It was expected largest nationalist attitudes in men 

reflecting the maintenance of cohesive groups in ancient societies. Thus, it appears a singular 

importance impart the traditional TAI studies with its online version for future investigations 

of human behavior in various areas of knowledge. 

KEYWORDS: Implicit Association Test, Implicit Measures, Attitude, Group Preference, 

Nationalism; Psychology. 
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INTRODUÇÃO GERAL (APRESENTAÇÃO) 

 

A Psicologia, ao longo do seu percurso histórico, teve como um dos grandes desafios 

estabelecer métodos científicos para investigar seus principais objetos de estudo: a mente e o 

comportamento humano e não-humano (Schultz & Schultz, 2012). Desde o advento da 

Psicologia institucionalizada como ciência em 1879, através dos estudos de percepção visual 

no Laboratório de Leipzig na Alemanha, muitos métodos de investigação têm sido propostos 

para superar as dificuldades de estudar sistematicamente eliciadores comportamentais. 

Neste contexto, destacam-se os estudos baseados em medidas de autorrelatos, através 

de questionários, entrevistas e até mesmo testes psicométricos que têm como fundamento a 

resposta conscientemente relatada pelo sujeito como forma de investigar, por exemplo, traços 

de personalidade, valores, percepção social, habilidades e interesses. Apesar da importante 

contribuição destes métodos, cabe indicar um ponto particularmente frágil dos mesmos: a 

possível divergência entre o relato consciente do indivíduo e seu real pensamento ou 

comportamento (Gouveia, Athayde, Mendes, & Freire, 2012; Krumpal, 2013). 

Como forma de superar limitações das medidas originárias pelos autorrelatos ou pelas 

observações comportamentais, algumas áreas da psicologia têm desenvolvido, nos últimos 

anos, recursos que buscam investigar as chamadas cognições implícitas1. As medidas implícitas 

(ou indiretas) são utilizadas para investigação de crenças e pensamentos encobertos que podem 

estar fora do alcance da consciência do indivíduo ou que podem ser ocultados deliberadamente 

por não serem socialmente aceitos (Fazio & Olson, 2003; Furnham, 1986). Em função de 

processos implícitos, os sujeitos podem apresentar autorrelatos enviesados, os quais divergem 

de seus julgamentos ou intenções reais (Fazio, 2001; Gouveia et al., 2012; Krumpal, 2013). 

                                                             
1 Construtos latentes que são dificilmente acessíveis ou mensuráveis, mesmo com uso da introspecção. Estão 

relacionadas com alguns comportamentos que envolvem traços de experiências passadas e consolidadas na 

memória dos indivíduos (Greenwald & Banaji, 1995). 
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Entre os procedimentos mais comuns para mensuração dos conteúdos latentes (ou 

implícitos) é possível destacar: as várias técnicas com uso do priming, com destaque as que 

procuram investigar o efeito de determinado contexto-estímulo sobre o comportamento ou 

percepção do sujeito subsequente à sua exposição (Fazio, 1995; Fazio, Jackson, Dunton, & 

Williams, 1995); e o Teste de Associação Implícita (TAI; Greenwald, McGhee, & Schwartz, 

1998), que busca medir as forças associativas automáticas entre representações mentais de 

conceitos e atributos (e.g., positivas ou negativas). Alguns autores demonstram também 

técnicas de neuroimagem ou outras de medições fisiológicas para obtenção de dados implícitos, 

uma vez que verificam sinais vitais correlacionados com os processos mentais estudados, mas 

que estão fora do controle do indivíduo (Wittenbrink & Schwarz, 2007). Estes métodos acessam 

aspectos diversos das cognições e por isso, a utilização de cada um deles depende do objetivo 

e abrangência pretendida pelos estudos. Contudo, em função da praticidade, baixo custo e 

objetividade, destaca-se o TAI como observa-se nas crescentes contribuições internacionais de 

alta qualidade em temáticas diversas. 

O TAI foi desenvolvido no ano de 1998 por um grupo de psicólogos e pesquisadores 

liderados pelo professor Anthony Greenwald, da Universidade de Washington. O teste surgiu 

como um modelo inovador para investigar comportamentos automáticos, inobserváveis e que 

detectariam verbalizações não compactuadas ao modo de pensar e agir conscientes dos 

indivíduos para determinados assuntos (Greenwald et al., 1998). Desde então, o TAI tem sido 

utilizado em larga proporção em publicações internacionais, incluindo pesquisas em diversos 

campos como psicologia cognitiva e social, psicologia clínica, psicologia do desenvolvimento, 

neurociências, áreas distintas da saúde, marketing e comportamento de consumo (Kubota, 

Banaji, & Phelps, 2012; Lehrman, 2006; Nosek, Greenwald, & Banaji, 2007). 

Cabe pontuar que o TAI se caracteriza como bastante objetivo ao utilizar o “tempo de 

latência” como indicativo de forças nas cadeias associativas consolidadas em nossas mentes. 
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Quanto mais rápido associamos um estímulo a um atributo positivo ou negativo, maior será a 

ligação mnemônica presente entre o conceito e referido atributo. Deste modo, o TAI permite 

detectar tendências neutras, positivas ou negativas dos sujeitos em relação aos conceitos 

testados pelo pesquisador (Lane, Banaji, Nosek, & Greenwald, 2007). Por ser aplicado através 

de uma tela de computador, a coleta de dados do teste se torna bastante prática e precisa, uma 

vez que são realizados registros e cálculos automatizados que contribuem para a validação da 

medida (Nosek, Banaji, & Greenwald, 2002; Nosek, Greenwald, & Banaji, 2005). 

Dentre os conceitos passíveis de serem investigados através do TAI, são notadamente 

interessantes os estudos que abordam conceitos difíceis de serem assumidos explicitamente 

pelas pessoas, como estereótipos e de discriminação social, o que explica parcialmente suas 

raízes metodológicas encontrarem-se no campo da Psicologia Social. Contudo, ao criar o TAI, 

as possibilidades de mensurar e demonstrar diversos processos mentais atuantes fora do nosso 

controle ou da consciência, contribuíram na integração de abordagens psicológicas separadas 

ao longo dos anos, o que permitiu a ampliação de temas trabalhados, mencionado 

anteriormente. 

A importância e utilidade do TAI são inegáveis e comprovadas pelas inúmeras 

divulgações em veículos acadêmicos internacionais, embora as publicações com seu uso por 

pesquisadores afiliados às instituições brasileiras continuem incipientes (Gouveia et al., 2012; 

Gouveia, Mendes, Freire, Freires, & Barbosa, 2014; Torres, Pilati, & Fernandes, 2014). 

Nesse sentido, o motor preliminar desse trabalho encontra-se em demonstrar o potencial 

dessa ferramenta e incentivar seu uso para fortalecimento da psicologia brasileira, esboçando 

cisões epistemológicas e teóricas através do uso do TAI no cenário atual. À despeito, a 

compreensão de características complexas da natureza humana através deste método deve 

aumentar nos próximos anos. Apresentamos dois artigos: um que esclarece conceitos através 

da divulgação oficial do TAI brasileiro online concebido pelo laboratório virtual do Project 
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Implicit (Projeto Implícito) para o público brasileiro (artigo teórico) e outro demonstrando como 

o nacionalismo implícito dos brasileiros varia em um momento de confronto, tendo a Copa do 

Mundo da FIFA de 2010 e 2014 como referência cronológica (artigo empírico). Os resultados 

do artigo empírico, com coletas efetuadas pelo TAI online, devem reassegurar a importância 

metodológica na compreensão dos comportamentos humanos, mostrando-se útil e 

transdisciplinar. Para esclarecimento final, apresentamos uma conclusão geral após a exposição 

dos artigos. Destacamos pontos críticos e projeções futuras da ferramenta, alinhavados com a 

Psicologia Evolucionista, proeminente disciplina para o estudo da mente e comportamentos 

humanos. 
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2. OBJETIVO GERAL 

 

As divergências históricas entre as abordagens da Psicologia geraram descrenças, cisões 

e incompreensões danosas para o seu desenvolvimento enquanto disciplina científica e 

transdisciplinar. Através do teste de associação implícita (TAI) e de conceitos apreendidos com 

advento da Psicologia Evolucionista, encontramos convergências teóricas e práticas que 

fortalecem determinados conhecimentos produzidos, antes isolados precocemente pela escassez 

de meios modernos e tecnológicos comprobatórios. As formas de retomar e discutir os diálogos 

para a construção de um projeto de psicologia integrada, galgada nas ciências é discutido. 

Nesse percurso ambicioso, direcionamos este trabalho com objetivo de estudar e 

investigar atitudes implícitas e explícitas sociais com o teste de associação implícita (TAI) 

online adaptado para o público brasileiro, tal como verificamos em publicações internacionais 

de prestígio. 
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A.1. ARTIGO TEÓRICO - Apresentação do website demonstrativo do TAI brasileiro: 

contextualização, discussão conceitual e perspectivas 

 

Título abreviado: 

Teste de Associação Implícita online e perspectivas 

 

Daniel Stephan Wajss1,2 

Monique Bezerra Paz Leitão2,3 

Maria Emília Yamamoto2 

Antônio Pereira Júnior1 

 

 

1 Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal (RN), Brasil. 

2 Laboratório de Evolução do Comportamento Humano do programa de Pós-Graduação em 

Psicobiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal (RN), Brasil. 

3 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal (RN), 

Brasil. 

 

 

 

 

 

Periódico: A definir em periódico brasileiro e na língua portuguesa 

Classificação do periódico no QUALIS em 2015: A1/A2 

Status da publicação: A ser submetido 
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RESUMO 

O Teste de Associação Implícita (TAI) se destaca como uma das medidas mais 

utilizadas para investigações de processos psicológicos, não acessados facilmente pelas técnicas 

tradicionais. O advento desta medida destacou possíveis vieses em inúmeros estudos de 

psicologia que utilizam autorrelatos ao investigar temas socialmente polêmicos e sensíveis. Nos 

avanços das medidas indiretas, embora o TAI destaque-se internacionalmente, seu uso no Brasil 

permanece incipiente. Parte disto advém da pouca exploração das raízes conceituais e do pouco 

destaque de sua relevância com uso desse instrumento. O objetivo deste trabalho foi de revisar 

a produção quantitativa internacional com uso do TAI, discutir conceitos centrais históricos, e 

divulgar ineditamente a versão oficial brasileira online em periódico científico nacional. A 

abordagem teórica e o direcionamento prático do leitor para o portal podem contribuir para a 

democratização do laboratório virtual e incentivar seu uso no país, aumentando parcerias em 

pesquisas alinhadas à produção internacional. 

PALAVRAS-CHAVE: Teste de Associação Implícita; TAI online; Atitudes Implícitas; 

Medidas Implícitas; Processos Mentais. 

 

ABSTRACT 

The Implicit Association Test (IAT) remains broadly used as powerful measure 

compared to others in psychological processes, not easily accessed by traditionally techniques. 

The arrival of this measure has pointed countless faults presented in Psychology field, in which 

observed bias in self-report highly arise when sensitive and controversial themes are ponder. 

Globally, the importance of the IAT are unchallenged as a role player for indirect measures. 

However, the use and knowledge of its strategies are insipient in Brazil. Part of this expose 

consequences of the lack conceptual and deepened investigation. Indeed, none relevance in few 

national publications emphasized the relevance with IAT. We aim to discuss some of the key 
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concepts for understanding the IAT, and to present for the first time in a Brazilian scientific 

Paper the IAT online version, adapted for Brazilians. The theoretical approach granted the 

reader for the electronic address, which might stimulate the use of the virtual laboratory and 

encourage its use in Brazil, as a part to arise partnerships ranged with the international 

production. 

KEYWORDS: Implicit Association Test; IAT online; Implicit Attitudes; Implicit Measures; 

Mental Processes. 

 

INTRODUÇÃO 

“...O essencial é invisível aos olhos” – anunciara o aviador de Saint-Exupéry em sua 

obra mais notável, “O Pequeno Príncipe” (1943). De maneira poética, o autor lamentara a 

incompreensão humana em relação àquilo que não é dito ou que não é visto. Analogamente, 

podemos afirmar que um dos maiores desafios da psicologia se constituiu justamente em 

compreender e medir o que não é observável, ou seja, o desafio de estudar cientificamente os 

chamados processos mentais, como as emoções e pensamentos. 

Nesse sentido, o fato do homem nem sempre expor o que realmente pensa ou sente 

quando solicitado não é novo e já foi revelado em pesquisas com uso de autorrelatos ou escalas 

explícitas. Em inúmeros casos recentes, destacam-se aquelas em que respostas ambíguas 

decorrem da intenção de obter melhores avaliações (de desejabilidade social) ou autoimagem 

positiva (Cialdini & De Nicholas, 1989; Devine, 1989; Furnham, 1986; Krumpal, 2013). Não 

obstante, comprova-se que muitas respostas enviesadas podem decorrer por pessoas 

desconhecerem o que, de fato, ocorre em suas mentes, permanecendo alheias a certos assuntos 

(Galdi, Arcuri, & Gawronski, 2008; von Hippel & Trivers, 2011), quando processos 

automáticos (implícitos) comandam dinâmicas cognitivas, de difícil acessibilidade. Tais 

estudos, assemelham-se a pesquisas de longa data que advieram a partir de 1965, com 
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investigações desses fenômenos cognitivos ocultos, demandando dos pesquisadores e 

voluntários esforços atencionais demasiados. A respeito disso, a novidade estaria nos 

procedimentos criados para medição desses processos mentais implícitos ou automáticos, 

tornando mais simples as estratégias investigativas da natureza humana, com destaque à década 

de 90 (Gawronski & Payne, 2010). 

Quando olhamos para a história da psicologia, diversos autores se dedicaram a estudar 

e comprovar aquilo que estaria fora da consciência do indivíduo, antes mesmo que os 

tradicionais fundadores da “psicologia profunda”, como Freud e Jung, entrassem em cena. 

Nesse contexto, dos inúmeros métodos científicos para acesso aos mecanismos ocultos ou 

inconscientes, credita-se em Donders (1869) a concepção embrionária que culminou com a 

elaboração do Teste de Associação Implícita (TAI; Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998), 

popular e consistente no meio acadêmico atual para medição quantitativa desses processos 

mentais (Bar-Anan & Nosek, 2014; Wittenbrink & Schwarz, 2007). 

Não por acaso, o TAI destacou-se pela simplicidade, precisão e baixo custo por basear-

se apenas no tempo de latência de respostas para obtenção das forças associativas na mente dos 

sujeitos, computadas diretamente por um computador, o que permite uma quantificação 

rigorosa, intrínseca na formulação de hipóteses para atenção da metodologia científica. Seu uso 

em larga escala na literatura internacional reforçou as consistências teórica e prática, com 

aprimoramentos que facilitaram os estudos da mente humana (De Houwer, Teige-Mocigemba, 

Spruyt, & Moors, 2009; Glashouwer, Smulders, de Jong, Roefs, & Wiers, 2013; Greenwald, 

Poehlman, Uhlmann, & Banaji, 2009; Lane, Banaji, Nosek, & Greenwald, 2007; Nosek, 

Greenwald, & Banaji, 2007). Por muitos motivos, seu uso tornou-se maciço e serviu para 

análises preditivas de comportamentos tanto individuais, quanto de grupos, por permitir agregar 

grande número de participantes (Culotta, 2012; Ellemers, 2012; Kubota, Banaji, & Phelps, 

2012; Nosek, Banaji, & Greenwald, 2002). Assim, o emprego do TAI em muitos ramos da 
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psicologia, como clínica, saúde, cognitiva, social, educacional e do desenvolvimento humano, 

além de áreas correlatas, como marketing e neurociências, tornou-se amplo e global 

rapidamente (Lane et al., 2007). 

Entretanto, na contramão do que observamos no mundo, o uso do TAI permaneceu 

incipiente e pouco estudado no Brasil, como apontam recentes estudos de revisão na literatura 

(Gouveia, Athayde, Mendes, & Freire, 2012; Gouveia, Mendes, Freire, Freires, & Barbosa, 

2014; Torres, Pilati, & Fernandes, 2014). Apesar das limitações que a versão do TAI online 

possa carregar, não há dúvidas de que do ponto de vista científico e social, a divulgação de sua 

plataforma brasileira deva sobrepujar e fortalecer a participação de brasileiros em publicações 

de qualidade, alinhavadas ao que está em andamento no exterior, incluindo estudos 

interculturais. 

 

OBJETIVO 

Nosso objetivo foi o de elaborar uma breve revisão da literatura, mapeando publicações 

com uso do TAI no mundo e no Brasil, discorrer sobre conceitos básicos e históricos que 

fundamentaram sua origem para apresentar formalmente o website demonstrativo 

(https://implicit.harvard.edu/implicit/brazil/) ao público brasileiro, pela primeira vez em 

periódico científico nacional. Ademais, os testes do TAI brasileiro permitem ao público 

experienciar seus conhecimentos sociais sobre suas crenças e estereótipos pessoais, tipicamente 

relacionados com temas sensíveis culturalmente, além de enriquecer pesquisas com o uso de 

seu portal virtual.  

 

METODOLOGIA E DIRECIONAMENTO 

Revisão bibliográfica 

https://implicit.harvard.edu/implicit/brazil/
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 A produção científica com uso do TAI no Brasil já foi atestada como escassa, nas 

revisões mencionadas. Contudo, não se quantificou as afiliações regionais dos investigadores 

atuantes em outros países com dados comparativos. Desta forma, iniciamos o trabalho com uma 

revisão em um banco de dados estratégico para esse objetivo: o Web of Science - WoS 

(internacional). Posteriormente, examinamos brevemente os bancos acadêmicos do PsycNET, 

SciELO, Google Acadêmico e do novo portal da CAPES. Para padronizar nossa investigação, 

utilizamos o marcador “implicit association test” (em português “teste de associação implícita”) 

no campo de busca, de forma que este conjunto de palavras pudesse aparecer em qualquer 

campo nas partes relevantes das publicações (i.e., Resumo, Palavras-chave, Corpo do texto ou 

notas). Salientamos que a nova plataforma da CAPES inclui uma série de bancos de dados 

importantes, incluindo o próprio WoS, embora uma filtragem autoral por nação estivesse em 

desenvolvimento na elaboração deste trabalho. 

Com a busca no WoS, obtivemos um retorno de 1743 produções científicas para todo o 

conteúdo (em 21 de abril de 2015). Com uso das ferramentas de filtragem, constatamos 

afiliações de autores por países em que essas produções ocorreram. De todo o banco de dados, 

obtivemos produções com menções ao TAI em artigos produzidos por pesquisadores de 50 

nações, cujas autorias poderiam ou não ocorrer em cooperação com membros de outros países. 

Para organização visual e sistemática, agrupamos o Reino Unido como país integrado 

(Inglaterra, Escócia, Nova Gales e Irlanda do Norte), muito embora a produção da Inglaterra 

(161 artigos) supere a de seus vizinhos (50 artigos em sua totalidade, considerando Escócia, 

Nova Gales e Irlanda do Norte juntos). Somando-se a isso, para efeitos comparativos em relação 

ao Brasil, agrupamos todos os países que produziram, isoladamente, menos que o Brasil (ou 

seja, menos de 11 artigos por país, de acordo com dados do WoS). A posição do Brasil em 

vigésima colocação corroborou com o que os autores afirmaram sobre a falta de participação 

nacional, mas que, contudo, não esboçaram um traçado acurado de distribuição regional 
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afiliativo das origens das demais produções. Os principais resultados foram apresentados e 

sintetizados na Figura 1. 

 

Figura 1. Produção de artigos científicos que utilizaram / abordaram o TAI no WoS. 

 

Naturalmente, a somatória desses valores (2234) acabou superando os números de 

artigos inicialmente apresentados (1743) porque, ao efetuar o filtro no WoS, a saída considera 

os artigos em que pelo menos um autor é de determinada nação e, em muitos casos houve 

coautorias na elaboração das publicações. Isto é, das 1743 publicações, ao menos 2234 

colaboradores advieram de duas ou mais afiliações de países distintos. 

As buscas no portal da CAPES, PsycNET, SciELO e Google Acadêmico com o mesmo 

critério de busca, mas com filtro de produção em português, gerou um retorno de 39 

documentos, incluindo artigos, recursos textuais, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, 

entre outros. De forma surpreendente, a busca por títulos em inglês apenas no portal da CAPES 
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retornou um total de 3021 produções científicas, sendo apenas 11 em português (em 21 de abril 

de 2015). 

 

Origens e conceitos de atitude e processos mentais 

A origem do TAI remete às inúmeras estratégias para aferir os processos implícitos 

psicológicos que foram difundidos na psicologia social na década de 60 do século passado, 

quando tentativas de medir os construtos latentes avançaram na psicologia (Gawronski & 

Payne, 2010). Contudo, seu destaque científico se deu no decorrer da década de 90 pela precisão 

investigativa enquanto medida indireta para aferir processos automáticos da cognição social 

implícita, termo definido em 1995, antes da publicação do TAI (Greenwald & Banaji, 1995; 

Greenwald et al., 1998). As diversas imprecisões conceituais permanecem dificultando um 

diálogo científico em pesquisas do comportamento humano e os tipos de medidas implícitas, 

exigindo uma movimentação para um uso técnico e eficaz. Esboçar conceitos de forma 

organizada e exemplificada não é tarefa simples, mas essencial. Nesta sessão, abordaremos 

conceitos, contextualizando momentos que interferiram a criação das medidas de processos 

implícitos, sem perder de vista o TAI. Como ponto de partida, o termo atitude é primordial, 

dado que o resultado do teste aponta uma direção de preferência atitudinal a favor de um objeto 

em relação ao outro estudado. 

 

O que é “atitude”? 

Apesar da aparente simplicidade, a definição de atitude é complexa a ponto de ser difícil 

encontrar unanimidade há décadas (Albarracín, Zanna, Johnson, & Kumkale, 2005; Allport, 

1935; Bohner & Dickel, 2011; Brewer & Kramer, 1985; Eagly & Chaiken, 2005; Fazio, 

Sanbonmatsu, Powell, & Kardes, 1986; Gawronski & Bodenhausen, 2006; Greenwald & 
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Banaji, 1995; Herring et al., 2013; Maio & Haddock, 2010; Olson & Zanna, 1993; Thurstone, 

1928; Zanna & Rempel, 1988). Ainda assim, não encontramos evidências de publicações 

nacionais que, ao abordarem o TAI, esclarecem atitude ou apontam coordenadas precisas aos 

leitores. Isso configura-se como algo alarmante, uma vez que desde 1935 o Dr. Gordon Allport 

enfatizou explicitamente como termo central e distintivo. Em suas palavras, o professor 

conceitua atitude como “um estado mental e neural de prontidão, organizado pela experiência, 

exercendo a direção ou influência dinâmica nas respostas individuais para todos os objetos e 

situações com a qual ela está relacionada” (p. 810). Desde então, Allport advogara atitude como 

um tipo de construto mental aprendido que se manifestava “a priori” a estímulos sociais 

cotidianos, assim como crenças e estereótipos pessoais, que interferem nas respostas individuais 

diante de contingências ou estímulos específicos (Greenwald & Banaji, 1995). 

Atualmente, o termo atitude é bem aceito quando definido como uma predisposição de 

reação favorável ou não, ou de preferência em relação a algo ou alguém, decorrente de crenças 

pessoais, frequentemente evidenciadas em sentimentos e comportamentos (Banaji, 2001; Eagly 

& Chaiken, 2005; Myers, 2010). Em todos casos, atitudes são geradas e constituintes da 

memória ao longo do nosso desenvolvimento que, alinhadas às nossas experiências, gerenciam 

essas reações que podem escapar de controle deliberado (Blair, 2002; Rudman, 2004), até 

mesmo pelas valências inconscientes que as podem constituir (Beattie, 2013; Kang et al., 2012). 

Concepções de processos atitudinais associados aos diferentes tipos de sentimentos e 

comportamentos se mostram complexos, variando de intensidade de acordo com nossas 

predisposições vivenciais. Como consequência às repetições que consolidamos os construtos 

(representações mentais), formando julgamentos diante de objetos, pessoas ou outros estímulos 

sociais (Dunham, Baron, & Banaji, 2008). Em 2003, Olson e Maio apresentaram modelos de 

atitudes compreendidos como produtos da inter-relação de componentes cognitivos, afetivos e 

comportamentais, como o “tripartido revisto de atitude” (Zanna & Rempel, 1988). 
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Neste modelo, caracteres cognitivos, afetivos e comportamentais comporiam a tríade de 

atitude, cujo produto final seria o julgamento positivo ou negativo. Desencadeado pela 

apresentação do objeto estímulo (ou “estímulo atitudinal”), o sujeito geraria reações 

fisiológicas, verbais ou comportamentais passíveis de estudo. Os desdobramentos implícitos e 

explícitos de atitudes, apontados por Fazio (1990) pelo modelo MODE (Motivação e 

Oportunidade enquanto determinantes da relação atitude-comportamento), influenciariam as 

definições e mensurações disso. Para Fazio estava claro que as possibilidades de mensuração 

das atitudes deveriam ocorrer de formas distintas por ter natureza dual. De forma inovadora, os 

modelos duais apresentados problematizaram questões sobre processos cognitivos implícitos e 

explícitos, criando métodos novos, como as diversas técnicas atuais com uso do priming e o 

TAI, sustentadas pelas práticas da Neurociência (Gawronski & Payne, 2010; Kubota, Banaji, 

& Phelps, 2012). 

Os componentes afetivos, comportamentais e cognitivos integram-se à atitude, sem 

deixar de compactuar com sua natureza dual, porque a inter-relação entre eles é intrínseca à 

formação dos construtos humanos (Greenwald & Banaji, 1995; Greenwald et al., 2002). Estes 

por sua vez, constituintes dos processos mentais. 

 

Processos mentais 

Analogamente às atitudes, os processos mentais medeiam os comportamentos, 

sentimentos e compõem a cognição, sendo duais e concebidos como Sistema 1 e Sistema 2 

(Fiske & Taylor, 2013; Torres et al., 2014). Observa-se que os construtos se caracterizam em 

processos explícitos e implícitos (Kirsner, Speelman, Maybery, O'Brien-Malone, & Anderson, 

2013). São considerados explícitos aqueles relacionados com o uso da consciência, controlados 

pelo sujeito, ligados a funções lógicas, que envolvem raciocínio, memória e percepção 
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intencionalmente ativas, o que acarreta em maiores gastos energéticos e maior espaço de tempo. 

Em contrapartida, os processos implícitos referem-se às ações que operam fora da consciência, 

com pouca ou ausência de controle, ligados a funções ilógicas, que não envolvem raciocínio, 

memória e percepção intencionalmente ativas, o que acarreta em menores gastos de energia e 

atuações rápidas e espontâneas. Como se deduz, os processos implícitos não são facilmente 

detectáveis em sua natureza latente (dificilmente observáveis), até através de observadores 

atentos ou do próprio eliciador. Embora exemplificados separadamente, os processos mentais 

não podem ser entendidos como isolados, nem dicotomicamente desintegradas. Isto é bem 

esclarecido em publicação de Damasio (1994), numa crítica a Descartes, e em livro de 

(Mlodinow, 2012) onde contextualiza a ascenção científica do inconsciente científico atual. 

Como apontado, pesquisadores já suspeitavam disso ao proporem sistemas diferentes 

aos explícitos, mas com dinâmicas implícitas não dissociadas e interdependentes a eles, embora 

pouca ênfase houvesse ocorrido empiricamente (Bargh & Chartrand, 1999). Uma contraprova 

disto apresentou-se em artigo de Devine, Forscher, Austin, and Cox (2012), ao demonstrar que 

processos automáticos podem ser remodelados quando indivíduos treinados detectam 

explicitamente suas atitudes automáticas (implícitas), logo após a sua ocorrência. Com semanas 

de treinamento, os resultados mostraram-se animadores porque aumentaram o grau de 

correlação entre as medidas explícitas e implícitas e diminuíram a presença de um elemento 

particularmente incômodo a nós: o preconceito racial. Resultados parecidos e eficazes foram 

obtidos em experimento de Lebrecht, Pierce, Tarr, and Tanaka (2009), com estratégia diferente 

para alcance de mesmo objetivo. 

Teoricamente, supõe-se que as bases neuronais das atitudes implícitas precedam o 

desenvolvimento de pensamentos lógicos (ou explícitos) que acompanham a maturação aos 

níveis corticais, pelas características primitivas e dinâmicas processuais muito velozes (Geary, 

2005). Em tese, isto explicaria boa parte das dificuldades de controle direto de um sistema sobre 
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o outro, mas não de forma absoluta, o que permitiria uma atuação programada na dinâmica 

entre eles, como comprova-se nos experimentos mencionados. 

Ainda assim, a correlação positiva entre as atitudes explícitas e implícitas dos processos 

mentais cognitivos costumam ser baixas, embora estatisticamente significativas. Diversos 

estudos que exemplificam relações entre os dois tipos de atitudes corroboram com a existência 

dialógica dos processos mentais, facilitando essa compreensão a níveis neuronais (Cunningham 

& Zelazo, 2007; Stanley, Phelps, & Banaji, 2008). De forma sintética e idiossincrática, ao 

reconhecer que a natureza dos processos mentais se divide em dois sistemas de atitudes que se 

movimentam em uma linha de polos de diferenciais semânticos bipolares, vale apresentar 

resumidamente metodologias explícitas predominantes em estudos de psicologia, que adotam 

medidas diretas das atitudes para traçar um percurso contextualizado que levou a criação de 

medidas implícitas, como o TAI. 

 

Das medidas explícitas para medidas implícitas 

Medidas de atitudes explícitas 

Métodos mais comuns, mas não necessariamente predominantes no campo investigativo 

da psicologia, baseiam-se em avaliações explícitas. Entre eles, o uso de autorrelatos, 

preenchimento de formulários e de escalas são utilizados, principalmente, quando se orientam 

para investigações de valores, crenças ou julgamentos de construtos (Gawronski & 

Bodenhausen, 2006; Gouveia et al., 2014). Entre as escalas predominantes, destacam-se 

propostas elaboradas por Thurstone (1928), Likert (1932) e Osgood (1957), segundo 

levantamento de Pimentel, Torres e Gunther (2011). As escalas explícitas são numéricas 

contínuas ou de diferenciais semânticos bipolares (e.g., relações favoráveis – desfavoráveis, 

bom – mal, preto – branco), ou seja, facilmente quantificáveis e úteis em diversos 
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delineamentos experimentais. Contudo, o reconhecimento crescente de medidas indiretas para 

análise de processos implícitos, apontam mudanças nesse cenário (Maio & Haddock, 2010). 

 

Medidas de atitudes implícitas 

Ainda no século XIX, um renomado especialista em “doenças nos olhos”, o Dr. 

Franciscus Donders sugeriu que o tempo de reação poderia ser utilizado para investigações dos 

processos mentais ocultos. Na compilação de Wittenbrink and Schwarz (2007), é ao médico a 

quem devemos creditar o pioneirismo dos modelos atuais de mensurações implícitas baseados 

no tempo de reações pelos estímulos, como o TAI. O trabalho original de Donders, datado de 

1869, só foi traduzido para o inglês um século depois. Neste meio tempo, Francis Galton (1822-

1911), conhecido como pai da “psicometria”, criou a associação de palavras. Na ocasião, 

Galton suspeitara que o tempo de latência para respostas individuais após apresentação de 

palavras relacionar-se-ia ao quociente de inteligência (QI) dos sujeitos. Entretanto, o próprio 

Galton declinou-se destas ideias ao considerá-las insustentáveis. Adiando assim, o tempo de 

reação comportamental como variável investigativa de processos mentais que só voltaria a ser 

inovada com embasamentos sólidos no âmbito da cognição implícita, anos depois (Bassili & 

Brown, 2005). 

No campo clínico, Sigmund Freud (1856-1939) com o emprego da associação livre 

(1900) e Carl Jung (1875-1961) com o uso de associação de palavras em pacientes 

psiquiátricos propuseram alternativas para acessar fenômenos inconscientes. Jung aproximou-

se de constatações empíricas, ao mensurar o tempo de latência ao acesso dos chamados 

“complexos” em seus pacientes (Jung, 1910). Ainda que tais teorias tenham emergido insólitas 

aos critérios científicos, essas proposições mobilizaram pesquisas, alavancando discussões 

epistemológicas inegáveis, mesmo às custas de cisões na psicologia. 
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A criação de métodos consistentes para investigações de processos implícitos, ou de 

cognição automática, atingiu seu auge após 1996, num período conhecido como “Era das 

Mensurações”, propulsionando a psicologia (Nosek, Hawkins, & Frazier, 2011). Definições 

sobre estereótipos e preconceitos construíram novas perspectivas para aferir informações 

implícitas, o que gerou uma proliferação de métodos teóricos e práticos, buscando sistematizar 

predições comportamentais, no contexto individual e social (Ellemers, 2012; Nosek, Smyth, et 

al., 2007). 

Diversos métodos são utilizados até hoje, destacando-se as técnicas avançadas com uso 

da neuroimagem (Wittenbrink & Schwarz, 2007), as com uso do priming (Fazio, 1995, 2001) 

e o teste de associação implícita (TAI; Greenwald et al., 1998). O uso de neuroimagem permite 

mapear as áreas exatas que são ativadas no cérebro do sujeito, diante da apresentação de 

determinados estímulos de interesse. A técnica de estudo com priming, parte do princípio de 

que alguns estímulos (prime), mesmo que sutis, provocam efeitos imediatos em 

comportamentos que estão fora da consciência do indivíduo. O TAI objetiva estudar 

associações de preferências mentais automáticas entre conceitos e atributos, como julgamentos 

positivos ou negativos através da diferença média do tempo de resposta para classificação do 

que se apresenta ao sujeito. 

Entre as diversas estratégias investigativas de atitudes implícitas, o TAI cresceu e 

mostrou avanços consistentes que continuam alavancando o número de estudos com sua 

utilização em múltiplas áreas do conhecimento humano, mesmo com medidas que derivam de 

seus pressupostos (Andrews, Hampson, Greenwald, Gordon, & Widdop, 2010; Bar-Anan & 

Nosek, 2014; Greenwald et al., 2009; Maison, Greenwald, & Bruin, 2004; Spence & Townsend, 

2007). 
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Contextualização do Teste de Associação Implícita (TAI) e cognição social implícita 

A origem do TAI adveio pouco após a compilação de estudos científicos comprovarem 

a influência inegável de mecanismos psicológicos inconscientes em vários comportamentos 

humanos, ou de difícil acesso aos próprios sujeitos (Greenwald & Banaji, 1995). É no início 

deste artigo de 1995 que a definição pioneira de cognição social implícita foi apresentada e 

atribuída como fundante às raízes de nossas atitudes apreendidas ao longo de nosso 

desenvolvimento, modulando nossas predisposições comportamentais, afetando nossas 

crenças, valores e atitudes prévias aos estímulos sociais (Banaji & Greenwald, 2013). 

Greenwald deu seus primeiros passos para publicação do TAI com sua equipe da Universidade 

de Washington três anos depois, em 1998. O objetivo de medir elementos psicológicos com 

medidas indiretas, que não são obtidos facilmente por autorrelatos (medidas explícitas) em 

temáticas sociais delicadas, como o preconceito racial, a orientação sexual, preferências por 

pessoas mais magras ou gordas são exemplos criados através do método do TAI aplicado à 

psicologia social. 

Frente à idealização do TAI, o ex. aluno do professor Allport, Greenwald acompanhou 

a questão da discriminação diante de grupos minoritários em uma época de pós-guerra, delicada 

e em que a psicologia social cunharia protagonismo histórico e científico. Não poderia ter sido 

diferente quando os estudos sobre preconceitos e atos discriminatórios raciais publicados em 

“The nature of prejudice” (Allport, 1954) repercutiu largamente para além dos muros 

acadêmicos. Nessa época, o conceito de “atitude” já se situava central para compreensão lógica 

dos processos mentais na área da psicologia (Allport, 1935), mas só seria trabalhado com 

escalas explícitas ou autorrelatos, bastando observar as datas em que os métodos de medidas 

explícitas foram elaborados e numericamente utilizados em relação aos outros. O uso das 

escalas de Thurstone e Likert, entre outras, comprovam isso. A aceitação de algo implícito que 

remetesse ao termo “inconsciente” era muito indigesta, por permanecer às sombras de Freud 



21 
 

 

que, muito embora não tivesse cunhado, popularizou-o com a criação da psicanálise. Não por 

acaso, as investigações da psicologia cognitiva buscaram esquivar-se do termo com duras 

críticas, através de sua substituição por termos como “fora da consciência” ou “implícito”. 

Dos estudos que puderam abarcar esses processos “inconscientes” (não no sentido 

psicanalítico), as investigações eclodiriam com muita força a partir de 1990 (Greenwald & 

Banaji, 1995; Nosek et al., 2011), onde um descolamento, com críticas e reconhecimentos 

simultâneos ao termo usado na psicanálise ocorreram de maneira concomitante às descobertas 

empíricas. Em recente publicação na Scientific American, Bargh (2013) esclarece isso porque 

muitos dos conteúdos conceituais se engendraram nos estudos do atual inconsciente, outros 

não. Isso merece cuidados, uma vez que a epistemologia do conhecimento obteve êxitos nos 

casos em que a construção do saber foi adquirida de forma integrada. Isso também se observa 

em relação ao termo inconsciente (Mlodinow, 2012). 

 

O Teste de Associação Implícita (TAI) e a versão online 

Concebido inicialmente para uso em um computador, operante na parte experimental e 

de processamento dos dados, o método utiliza os tempos de reação de voluntários na 

categorização de estímulos apresentados no centro de um monitor para mensurar as forças das 

preferências de atitudes implícitas entre pares de conceitos sociais e de atributos (Nosek, 

Greenwald, et al., 2007). Os estímulos são classificados pelo sujeito com referenciais ao lado 

esquerdo e ao lado direito da tela, utilizando duas teclas de respostas (e.g., tecla “e” e tecla “i”). 

O tempo entre o aparecimento dos estímulos e as respostas são contabilizados para cálculo da 

atitude, gerando o “efeito TAI” em blocos críticos, quando os conceitos e atributos 

compartilham teclas de classificação (blocos 3 e 5). Nesse método, os estímulos aparecem 
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sequencialmente, tão logo a resposta correta seja efetuada e dura aproximadamente de 10 a 15 

minutos para ser finalizado. Os nomes dos cinco blocos são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Ordem das etapas do TAI tradicional, destacando as 

etapas 3 e 5 que servem para cálculo do “efeito TAI”. 

 

Com os mesmos parâmetros e sequências originais de seus criadores, o TAI online 

disponibilizado desde 2008 para brasileiros constitui-se dessa sequência de cinco blocos que 

incluem blocos de treino, blocos de prática e de teste. Os estímulos formam as quatro categorias 

(palavras ou imagens que remetem a um conceito alvo e atributos) apresentadas na tela do 

computador. Pede-se ao sujeito a categorização de estímulos o mais rápido possível, de acordo 

com a instrução que aparece anteriormente a cada bloco. No teste online que mensura a 

preferência da cor de pele, por exemplo, as quatro categorias são apresentadas pelos estímulos 

da Tabela 2 e respeita a sequência padrão do TAI, proposta em 1998, ilustrado pela Figura 2. 

 

Tabela 2. Conceitos e atributos utilizados para mensuração das 

preferências implícitas de cor da pele do TAI brasileiro online. 

Fonte: https://implicit.harvard.edu/implicit/brazil/ 
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Figura 2. Sequência dos blocos com exemplos da apresentação de estímulos do TAI online que mensura 

a preferência entre cor de pele branca e escura. Os estímulos exemplificados dos blocos 1,3 e 5 são 

classificados com a tecla “e”, enquanto que os estímulos exemplos associados com as teclas “i” são 

apresentados nos blocos 2 e 4.  

Fonte: https://implicit.harvard.edu/implicit/brazil/ 
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A utilização de medidas explícitas (informações oriundas de autorrelatos e/ou 

preenchimento de questionários) permite comparar e correlacionar com os efeitos do TAI. 

Como esperado, diversos testes foram lançados para acessar preferências sensíveis sobre grupos 

sociais, logo em 1998. Por tratarem-se de medidas de naturezas diferentes com variâncias de 

erros, muitos aprimoramentos foram efetuados. De qualquer forma, a observação de 

discordâncias ou correlações fracas entre os relatos de preferências explícitas e implícitas 

comprovam a existência de vieses nas respostas, apontadas inicialmente. Assim, uma atitude 

implícita muito divergente da resposta explícita pode ocorrer por três motivos: existe uma falta 

de consciência do sujeito que expressou a resposta acerca de um conceito social, há o desejo de 

esconder em seu autorrelato (explícito) o que realmente pensa, ou ambos os fatores. 

No processo do TAI, quanto mais rápido associamos um estímulo a um atributo, maior 

é a ligação mnemônica do construto existente entre eles, o que resulta numa preferência 

implícita. Deste modo, o TAI permite detectar tendências neutras, positivas ou negativas dos 

sujeitos em relação aos conceitos testados. Por ser aplicado através de uma tela de computador, 

a coleta de dados do teste se torna bastante prática e precisa, uma vez que são realizados 

registros e cálculos automatizados que contribuem na validação da medida. Isso é cada vez mais 

amplificado nos diálogos interdisciplinares. 

Nesses diálogos, o TAI se coaduna com o postulado de Donald Hebb de que 

consolidamos nossas memórias mais fortemente quando expostos com maior frequência a 

estímulos que as geraram e, por consequência, respondemos mais rapidamente a eles, através 

de reações (Hebb, 1949) neuronais consolidadas de cadeias sincronizadas. Apesar de Hebb não 

ter se pronunciado a respeito de memórias inconscientes, entende-se que sua hipótese se mostra 

válida para memórias formadas em qualquer estado de consciência, bastando a repetição à 

exposição de estímulos para reforçamento de seus construtos. Estas ideias se relacionam às 

proposições teóricas dos autores do TAI, antes mesmo da formulação do teste, uma vez que 
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estes propuseram que as memórias implícitas seriam “traços não conscientes modulados por 

experiências passadas, com poder de atuação sobre nossos sentimentos, pensamentos e ações” 

(Greenwald & Banaji, 1995; Greenwald et al., 1998). Nesse contexto, estudos com uso de 

neuroimagem avançados demonstram componentes neuronais ativados durante o uso do TAI, 

com aspectos universais (Cunningham & Zelazo, 2007; Stanley et al., 2008). 

A versão original do teste computadorizada facilitou o acesso e a popularização nos 

EUA, dado que sua versão seria disponibilizada no país de origem no mesmo ano de 1998. A 

disponibilidade do TAI online gerou uma proliferação enorme do teste, popularizando a técnica 

nos EUA e contribuindo para a criação de uma rede colaborativa de melhoria para o cálculo do 

efeito e do próprio laboratório virtual (Nosek et al., 2002). Embora a versão online tenha sido 

disponibilizada inicialmente nos EUA, a implementação do método adaptada para diversos 

países ocorreu posteriormente em diversos lugares (Devos et al., 2005; Neto, Sritam, Nosek, 

Greenwald, & Banaji, 2007), incluindo o Brasil no final dos anos de 2008. 

 

TAI brasileiro online 

A chegada do TAI online adaptada para o público brasileiro em dezembro de 2008 

(https://implicit.harvard.edu/implicit/brazil/), embora tardia, foi benéfica ao chegar com ajustes 

que não haviam sido efetuados na época do lançamento nos EUA e, portanto, com 

aprimoramentos efetivos nos resultados dos escores do TAI (Back, Schmukle, & Egloff, 2005; 

Glashouwer et al., 2013; Greenwald, Nosek, & Banaji, 2003; Greenwald et al., 2009; Lane et 

al., 2007; Nosek, Greenwald, et al., 2007). 

 A iniciativa de implementação no país ocorreu com apoio do Projeto Implícito (Project 

Implicit), instituição sem fins lucrativos, com o objetivo de democratizar o acesso ao método e 
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aumentar a participação da população acadêmica e geral em pesquisas ao redor do globo. 

Permitindo expandir nosso conhecimento social sobre crenças e valores culturais. 

Certamente, todos interessados em acessar o endereço eletrônico podem conhecer o 

procedimento e verificar suas preferências e crenças implícitas sobre preconceitos e 

estereótipos sociais em sete testes, de diferentes assuntos (Tabela 3). Os resultados podem 

intrigar curiosos e, desejavelmente convocar pesquisadores para alianças científicas nas esferas 

nacional e internacional. 

 

Tabela 3. Descrição do conjunto de testes que compõem o TAI online – Brasil. 

 

 

A obtenção das medidas implícitas básicas, ocorria, originalmente, através da diferença 

média de tempo entre os blocos 3 e 5 dividida pelo desvio padrão dos blocos. Com o 
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aprimoramento do teste, o cálculo do efeito TAI (Escore D) ficou mais complexo e preciso, 

medindo a direção e a força de associação entre conceitos e seus atributos de forma primorosa 

(Glashouwer et al., 2013; Greenwald et al., 2003; Lane et al., 2007; Nosek, Greenwald, et al., 

2007). 

Além das medidas implícitas, as medidas explícitas específicas para cada teste são 

requisitadas para contribuição do TAI. Entre algumas perguntas com escalas Likert e de 

diferencial semântico, há a medida de preferência de atitude explícita do teste específico 

escolhido pelo voluntário. Somando-se a elas, perguntas relacionadas aos dados demográficos 

dos participantes complementam os dados, como sexo, idade, escolaridade, etnia, profissão, 

religião, país de cidadania, país de residência entre outros (vide Apêndice A). 

Após as tarefas de preenchimento dos dados explícitos (facultativas) e o término do TAI 

escolhido pelo voluntário, abre-se uma janela com o feedback da preferência implícita obtida 

com os Escores D, pelas respostas nas tarefas (Figura 3) e um pequeno formulário para o 

participante expor sua opinião ou alguma dúvida e informação sobre o teste. 

 

 

Figura 3. Ilustração de um resultado obtido após o término do TAI online 

sobre cor de pele, podendo variar em sete respostas de preferência nula, leve, 

moderada ou forte para pessoas de pele escura ou pessoas de pele clara. 

Fonte: https://implicit.harvard.edu/implicit/brazil/ 
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Limitações 

 Embora o TAI online tenha se consolidado enquanto uma ferramenta robusta e 

interessante em inúmeros aspectos, algumas limitações devem ser consideradas com cautela em 

qualquer tipo de investigação dos dados que ficam armazenados no servidor. Uma delas é que, 

embora o número de participações costume ser bastante alto, muitas vezes não há como ter 

controle de que uma mesma pessoa está fazendo diversas vezes um mesmo teste ou até mesmo 

inserindo informações errôneas no banco de dados. O endereço de IPs dos computadores são 

registrados, o que facilita uma ação de limpeza dentro do banco de dados, mas não eliminação 

completa de possíveis efeitos. Para maior controle, alguns websites cadastram os sujeitos e dão 

uma senha pessoal e intransferível para ter maior assertividade de que os participantes 

cadastrados não estão negligenciando o teste e, por consequência interferindo nos resultados. 

De forma geral, isso tem funcionado bem, principalmente pelo grande número de visitantes que 

efetuam o teste. Ademais, os cálculos para efeito de medidas implícitas consideram e excluem 

grande parte do banco de dados para manter um rigor nos resultados. Embora o texto esteja 

disponível para todos os brasileiros, sabe-se que não há como afirmar que as amostras de coletas 

correspondem à população brasileira como um todo, até pelo fato de que a maior parte dos 

brasileiros não têm acesso com facilidade aos testes disponibilizados ou à internet. Além disso, 

o teste costuma ser mais divulgado no meio acadêmico que em outros lugares, dadas algumas 

exceções. 

 

Considerações finais 

Os avanços estratégicos e tecnológicos na mensuração de processos mentais 

automáticos fortaleceram o reconhecimento da psicologia enquanto ciência. Nesse sentido, o 

TAI brasileiro online é uma forte e promissora ferramenta científica disponível para os estudos 

de processos psicológicos implícitos, com destaque a temas sensíveis e sociais. 
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Por constituir-se com a ajuda de um laboratório virtual, seu uso vem crescendo de forma 

contínua. Além disso, nos portais eletrônicos, desde sua implementação que há dados sendo 

coletados, o que permite análises em diversos períodos. Numa predição ousada, as comparações 

interculturais podem revelar surpresas sobre questões universais da dinâmica dos processos 

psicológicos evoluídos e sobre questões típicas culturais, uma vez que o TAI online e é 

disponibilizado, em ao menos 70 nações (https://implicit.harvard.edu). 

Ainda que a ferramenta online tenha nascido com objetivos mais didáticos que para 

servir às pesquisas, o potencial para publicação foi evidente. A propósito, em uma das escassas 

publicações interculturais com uso do TAI com coautoria de um pesquisador brasileiro, sua 

participação se efetivou através da compilação de dados advindos do website nacional, com 

representantes de diversos países, em artigo de Marini et al. (2013). Sendo assim, a plataforma 

oficial na internet do TAI brasileiro deve convergir para um ponto de encontro relevante na 

estimulação e propagação do teste para pesquisadores e curiosos brasileiros. Assim, seu uso 

pode decolar no Brasil e continuar a se desenvolver de forma alinhada às produções globais. 

Neste contexto, para aproximarmos das contribuições internacionais do TAI, sem 

permanecer alheios aos diálogos de alta qualidade, torna-se imprescindível a divulgação desta 

metodologia eletrônica em vetores científicos nacionais. A documentação e apresentação do 

uso do TAI brasileiro online subsidia a expansão teórica e prática da técnica alinhada com as 

proposições dos criadores do método, que exercem um papel de grande relevância para a 

psicologia contemporânea. 

Somando-se a tudo isso, a ferramenta online criada com propósitos socioeducativos, 

pode ser de bom uso para todos aqueles que se interessam por maior autoconhecimento. É 

comum que as preferências explícitas sejam diferentes de nossas atitudes preferenciais 

implícitas. Conscientizar-se desses preconceitos e valores universais apreendidos 
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implicitamente é algo fundamental para desfazer-se de amarras cotidianas destrutivas, muitas 

vezes alimentando hábitos prejudiciais para o bom convívio e construção de uma sociedade 

diversificada, heterogênea e ao mesmo tempo mais justa, com oportunidades mais igualitárias, 

onde a educação consegue domar e prevalecer sobre qualquer reação preconceituosa. 
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RESUMO 

  

Sabe-se que a relação entre competições esportivas e suas influências comportamentais a níveis 

individual e grupal são íntimas e complexas. Contudo, enquanto a compreensão disso é expressa 

por um vasto repertório de reflexões sociológicas, poucas investigações valeram-se de métodos 

científicos para elucidar essa relação. Isso enfraqueceu a discussão do tema, por falta de 

validações empíricas. O objetivo desse trabalho foi o de estudar o grau de nacionalismo 

implícito e explícito geral de brasileiros no contexto da Copa do Mundo da FIFA. Através do 

Teste de Associação Implícita (TAI) “Países” online, analisamos o grau de nacionalismo 

implícito e explícito de 2271 brasileiros coletados desde o início de 2009 até o final de 2014. 

Os resultados apontaram um aumento do nacionalismo implícito dos brasileiros na véspera da 

Copa do Mundo (2010 e 2014) quando comparados ao mesmo período de outros anos (2009, 

2011, 2012, 2013), mesmo com ausência de efeitos em autorrelatos. Verificou-se também que 

o grau de nacionalismo explícito oscila ao longo dos anos, o que não ocorre com os dados 

implícitos, embora ambos foram favoráveis ao grupo de pertinência. Por fim, encontramos uma 

clara diferença entre o grau de nacionalismo entre os homens e as mulheres. Em ambas as 

medidas as mulheres foram mais nacionalistas. Discutimos os resultados sugerindo que o 

nacionalismo seja um subproduto dos mecanismos psicológicos evoluídos relacionados à 

capacidade de categorização e preferência de pertinência grupal. A analogia entre esporte 

competitivo e batalha parece explicar de forma clara os comportamentos conflituosos e 

intempestivos entre nossos ancestrais, o que traz contribuições significativas na compreensão 

dos mecanismos mentais subjacentes à formação de grupos e coalizão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Teste de Associação Implícita; Medidas Implícitas; Atitudes; 

Preferência Grupal; Nacionalismo. 
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ABSTRACT 

 

The relationship between sports competitions and their behavioral influences, both at individual 

and group levels, are tender and extensive. However, while its knowledge disseminate a vast 

repertoire of sociological reflections, few scientific researches have shown paths to elucidate 

this relationship. This weakened the topic of discussion in lack of empirical validation. The 

main goal of this work stablished to study the implicit and explicit levels of nationalism in a 

Brazilian sample in the context of the FIFA World Cup. Through the Implicit Association Test 

(IAT) "Country" online, we analyzed the degree of implicit and explicit nationalism of 2271 

subjects collected from the beginning of 2009 until the end of 2014. The results showed a raise 

of the implicit nationalism of Brazilians on the eve of the World Cup (2010 and 2014) compared 

to the same period of previous years (2009, 2011, 2012, 2013), even with the absence of 

statistical effects on self-reported. Indeed, the degree of explicit nationalism fluctuates over the 

years, which does not occur with the implicit data, although both were in favor of membership 

group. Finally, we found a clear difference between the degree of nationalism among men and 

women. In both measures, women were more nationalistic. We discuss the results suggesting 

that nationalism is a by-product of evolved psychological mechanisms related to the ability of 

categorization towards the group membership. The analogy between competitive sport and 

battle seems to explain clearly the conflicting behavior and nuisance among our ancestors, 

which brings significant contributions in understanding the mental mechanisms underlying the 

formation of groups and coalition. 

 

KEYWORDS: Implicit Association Test; Implicit Measures; Attitudes; Group Preference; 

Nationalism. 
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 Nacionalismo é um termo geralmente utilizado para descrever dois fenômenos: 1) 

atitudes ou reações concebidas por membros de uma nação diante de estímulos associados à 

sua identidade nacional e; 2) ações tomadas por esses membros ao buscar autonomia distinta 

de outras nações. As implicações desses conceitos transitam desde a caracterização de uma 

identidade nacional, no tocante às questões de etnias, origens comuns e laços culturais, até a 

implementação de um Estado independente formal, com autoridade de país, ou reconhecimento 

menos severo (Miscevic, 2010). 

Na concepção de Anderson (1999), nacionalismo não se refere às heranças procedentes 

do passado, mas a algo maior a isso, que diz respeito aos projetos presentes e futuros de um 

grupo de associados. Em outra definição, nacionalismo seria o conjunto compartilhado de 

valores, crenças ou ideologias políticas entre indivíduos que se vinculam afetivamente por conta 

de um ambiente originário comum. Em contraste, o termo patriotismo pode conceituar-se por 

um ambiente modulado pelo Estado e indivíduos privilegiados que, ao tomar atitudes e decisões 

para a nação, ganham apoio de todos, muitas vezes em exagerada devoção a ela (Rothì, Lyons, 

& Chryssochoou, 2005). Portanto, nacionalismo reflete as forças de identificação grupal, os 

sentimentos de pertinência do indivíduo no grupo e a importância atribuída por ele enquanto 

membro associado, tal como concebido na teoria da identidade social (Tajfel & Turner, 1979) 

e por teóricos contemporâneos (Whitley & Kite, 2009), evidenciados em comportamentos. 

Experimentos robustos demonstraram como a dinâmica humana em estabelecer 

favoritismo e atribuições positivas pelo grupo de pertinência, pilares da teoria da identidade 

social e paradigma dos grupos mínimos, protegidos ou sob ameaças, são relevantes e factuais 

explicitamente (Sherif, Harvey, White, Hood, & Sherif, 1961; Tajfel, 1970; Tajfel & Turner, 

1986). Contudo, a exploração da natureza cognitiva dos comportamentos sociais e individuais 

continua conclamando por maiores comprovações empíricas, atentas às nuances interculturais 
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e aos marcadores simbólicos, tipicamente humanos (Abrams & Hogg, 1990; Efferson, Lalive, 

& Fehr, 2008; Ellemers, 2012). 

Certamente, muitas especulações motivaram discussões sobre as dinâmicas de 

processos mentais evoluídos que comprovaram, por exemplo, habilidades humanas para 

categorizações de preferências arbitrárias atravessadas por marcadores grupais (e.g., camisetas 

de times esportivos ou adornos simbólicos) atuantes nas preferências perceptivas de afiliação 

grupal de raças ou até de outras ordens, como as religiosas, mesmo em atuações inconscientes 

(Cosmides, Tooby, & Kurzban, 2003; Kurzban, Tooby, & Cosmides, 2001; Yamamoto & 

Lopes, 2009). 

Embora os avanços inegáveis das descobertas publicadas, delineamentos em grupos 

pequenos ou muito específicos, por vezes influenciados pelos próprios pesquisadores, 

dificultam a obtenção de resultados sólidos para extrapolação a grupos maiores e universais. 

Grandes amostras com variações raciais, étnicas, religiosas, culturais entre outras, são 

fundamentais para a emergência de investigações científicas que estudem os mecanismos 

mentais e comportamentais humanos. A propósito, ao discorrer sobre diversidades, observamos 

peculiaridades relevantes no Brasil que, mesmo com grandes miscigenações étnicas, mantêm-

se integrada em seu território, mantendo semelhanças únicas. Como exemplo, o uso 

predominante da língua portuguesa em todo o território nacional fortalece vínculos internos do 

grupo “Brasil”, diferenciando-o de países latino-americanos independentes. Se por um lado as 

heranças da colonização portuguesa deixaram sérias sequelas, com fortes imposições aos mais 

vulneráveis e extermínio massivo das populações nativas, por outro interviu na manutenção 

dessa integração continental, rara em países muito populosos. 

Do ponto de vista evolutivo, Moffett (2013) aponta que um mínimo aumento nos 

membros de grupos coesos que ultrapassem a média de 200 indivíduos, transforma-os em 

“sociedades anônimas”, exigindo diferentes organizações. Para o autor, dentro da extrapolação 
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populacional contemporânea, tornou-se inevitável para nossa sobrevivência o desenvolvimento 

de mecanismos mentais sofisticados para categorizações sociais na conservação de identidades 

e reconhecimento de grupos. Entre os recursos adotados, destacam-se a criação de símbolos 

utilizados através da percepção visual, ou mesmo através de vocalizações, como explicitado 

por Jung (1968). Em última instância, o evolucionista Moffett sentencia a términos dramáticos 

as sociedades cujos símbolos referenciais tornam-se extintos. Nesse sentido, o autor discute 

como as características culturais e aprendidas podem ter se desenvolvido e como se coadunam 

às suposições biológicas evolutivas nas preferências grupais (explícitas e implícitas), já que a 

manutenção da coesão de um grupo depende fundamentalmente de pistas simbólicas 

compartilhadas, na ausência das fenotípicas explícitas, presentes nas sociedades modernas. Não 

obstante, já é notável o alto poder de mobilização psíquica individual e coletiva dos símbolos 

desde às origens das primeiras civilizações (Campbell, Moyers, & Flowers, 2012). 

Constata-se que as preferências intragrupais intensificam-se em contextos conturbados 

ou de confrontos, refletindo-se nas dinâmicas de categorizações e reconhecimento de grupos de 

pertinência, o que deve ter contribuído para sobrevivência de nossos ancestrais na formação de 

coalizões, de forma consciente ou não (Culotta, 2012). Atualmente, sabe-se que as mudanças 

culturais vêm pressionando mudanças biológicas de forma desproporcional às nossas origens 

ancestrais, desafiando a natureza humana. Por isso, não nos surpreendemos quando 

pesquisadores demonstram que a complexidade de uma sociedade está diretamente relacionada 

com seu tamanho populacional se pensarmos sob a óptica de Moffett. Portanto, é equívoco não 

atribuir esses fatos sem explicações biológicas, porque a aprendizagem social é atrelada a 

importantes predisposições humanas e adaptativas que se utilizam de mecanismos mentais 

sofisticados e frequentes, como uma “biologia da aprendizagem social” (Richerson, 2013). 

Se a complexidade de uma sociedade tem relação com o número de indivíduos 

pertencentes a ela, a compreensão das preferências implícitas (e explícitas) de um grande grupo, 
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ou ainda, de componentes de uma nação, pode parecer inconcebível e, similarmente complexo. 

Sem dúvidas, a afirmação é parcialmente controversa porque tendemos a constatar o 

favoritismo intragrupal reforçado pela nossa história, conhecimentos e vivências 

compartilhadas, possível apenas em grupos minoritários ao qual pertencemos ou conhecemos 

minimamente parte de seus integrantes (e.g., não consideramos, em média, pertencer a um 

grande grupo cujos conhecimentos dos indivíduos não ocorrem por contato direto). 

Sendo assim, se o sentimento de pertinência grupal é predominante e reforçado em 

contextos de adversidades (Hammond & Axelrod, 2006; Sherif et al., 1961), essas mudanças 

atitudinais, ou de reações a favor, em grupos numerosos não são diferentes (Bausch, 2015). 

Nesse estudo, exploramos as atitudes nacionalistas de membros de um país (no caso o Brasil) 

através da versão adaptada do teste de associação implícita (TAI; Greenwald, McGhee, & 

Schwartz, 1998) online “Países”, que utiliza símbolos e palavras facilmente reconhecidas por 

membros da nação brasileira. O TAI é conhecido por revelar a arte dinâmica dos processos 

mentais atuantes nas categorizações sociais (Bar-Anan & Nosek, 2014). A disponibilização do 

teste online permitiu um aumento na sua abrangência, incluindo diversos países, retirando 

interferências geradas com a presença de algum pesquisador, e criando verdadeiros laboratórios 

virtuais para exploração das motivações sociais em diversos contextos e culturas (Devos et al., 

2005; Neto, Sritam, Nosek, Greenwald, & Banaji, 2007; Nosek, Banaji, & Greenwald, 2002). 

As teorias que comprovaram a “cognição social implícita” (1995), foram fundamentais e 

precedentes à criação da técnica (Greenwald et al., 1998; Nosek et al., 2002; Nosek, Smyth, et 

al., 2007). O uso do TAI “Países” online nos permitiu investigar: 

 

1-) Se as preferências de atitudes nacionalistas (implícitas e explícitas) estão associadas com 

um contexto de confronto, tendo a Copa do Mundo como referência. 
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2-) Se as preferências de atitudes nacionalistas (implícitas e explícitas) para brasileiros são 

positivas (a favor do país) ao longo de todo o período de coleta. 

3-) Se as preferências de atitudes nacionalistas (implícitas e explícitas) são diferentes de acordo 

com o sexo dos voluntários em todo o período de coleta. 

 

Cognição social implícita 

Em revisão de Greenwald e Banaji (1995), os autores defendem que as medidas diretas 

(i.e., escalas tradicionais ou de autorrelatos explícitos) não atendem a todos anseios 

investigativos sobre crenças e estereótipos porque, ao abordarem temas delicados ou de 

interferência na desejabilidade social, como preconceitos e estigmas, as medidas diretas 

ocultam vieses com muita frequência (Cialdini & De Nicholas, 1989; Culotta, 2012; Devine, 

1989). No decorrer dos anos, o TAI vem sendo utilizado massivamente em diversas publicações 

científicas que acessam preferências sociais, criando recursos redutores de interferências e 

inovações nos cálculos para validações de construtos (De Houwer, Teige-Mocigemba, Spruyt, 

& Moors, 2009; Greenwald, Poehlman, Uhlmann, & Banaji, 2009; Lane, Banaji, Nosek, & 

Greenwald, 2007; Nosek, Greenwald, & Banaji, 2007; Nosek, Hawkins, & Frazier, 2011). É 

importante salientar, conforme Nosek et al. (2011) afirmam, que o TAI se destaca como uma 

das inúmeras propostas criadas na “era das mensurações”, que se inicia na década de 90 do 

século passado, para acesso às preferências implícitas e que continua entre as medidas indiretas 

mais aceitas no cenário global (Bar-Anan & Nosek, 2014). 

Torres, Pilati, e Fernandes (2014) sugerem que medidas indiretas sejam divididas em 

três categorias, de acordo com a natureza e técnicas experimentais: aquelas baseadas no tempo 

de reação (como observamos no TAI); aquelas baseadas no automatismo de respostas (como 

observamos em estudos com recursos de priming); e aquelas baseadas em eventos responsivos 

do sistema nervoso central, com medições de concentrações das substâncias expelidas pelo 
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corpo (como suor, cortisol e oxitocina) ou tecnologias do domínio das neurociências (como 

imagens de ressonância magnética funcionais - IRMf, eletroencefalografia - EEG, e tomografia 

por emissão de pósitrons - TESP). 

 

Teste de Associação Implícita (TAI) 

O TAI mensura as forças de associação entre dois conceitos (Brasil e EUA, no nosso 

caso) e dois atributos (Bom e Mau). Os estímulos (palavras e imagens) representantes dos 

conceitos e atributos compuseram as quatro categorias do teste, de acordo com a Tabela 1. 

 

Tabela 1. Estímulos dos atributos (Bom e Mau) e conceitos (Estados Unidos e Brasil) do 

TAI online “Países” que mede o grau de nacionalismo brasileiro.  

Fonte: https://implicit.harvard.edu/implicit/brazil/ 

 

 

 

Esses estímulos surgiam aleatoriamente no centro do monitor para categorização em 

uma de duas respostas disponíveis. A modalidade do TAI online seguiu os mesmos padrões 

descritos originalmente por Nosek, Greenwald e Banaji (2005), composto por cinco grandes 

blocos. Em um dos blocos, a mesma tecla categorizava estímulos sobre Brasil e atributos 

positivos enquanto outra tecla classificava estímulos sobre os EUA e atributos negativos. Em 

outro bloco, os sujeitos efetuavam a mesma classificação de forma invertida: a mesma tecla 

classificava estímulos sobre Brasil e atributos negativos enquanto a outra tecla categorizava 

estímulos dos EUA e atributos positivos. Essas condições ocorriam nos blocos 3 e nos blocos 

5, mas nem sempre nesta ordem, devido ao aspecto aleatório do teste. Esses blocos são definidos 

https://implicit.harvard.edu/implicit/brazil/
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como críticos por serem computados para obtenção do efeito implícito (Escore D). A Tabela 2 

ilustra resumidamente as etapas do TAI “Países” online: 

 

Tabela 2. Etapas do TAI para medir preferências de atitudes nacionalistas entre Brasil e Estados Unidos. Blocos 

críticos ou de estímulos pareados destacados com cinza. 

 

 

 

Cada estímulo categorizado é registrado em milissegundos sendo o tempo uma medida 

central para obtenção do efeito TAI. Assim, a diferença entre as médias de tempo entre os 

blocos críticos revela as forças de associações implícitas: se um voluntário responde mais 

rapidamente ao bloco em que Brasil e atributos positivos estão pareados em comparação ao 

bloco em que Brasil está pareado a atributos negativos, conclui-se que há uma preferência 

implícita pelo Brasil. Diversos recursos foram implementados para melhorar estimativas do 

efeito TAI (Cai, Sriram, Greenwald, & McFarland, 2004; Glashouwer, Smulders, de Jong, 

Roefs, & Wiers, 2013; Greenwald, Nosek, & Banaji, 2003; Lane et al., 2007; Nosek, 

Greenwald, et al., 2007). A tarefa é concluída com o término das categorizações, incluindo as 

fases de treino, prática e teste. 

O término da tarefa é consolidado com uma janela de feedback ao participante, 

informando qual o grau de nacionalismo implícito obtido de acordo com os tempos de suas 

respostas, incluindo a possibilidade de ausência de resposta se o número de erros do voluntário 

ultrapassar as normas padrões estabelecidas por Greenwald e colaboradores (2003). De forma 

complementar, o portal oferece ao visitante o preenchimento de um questionário de respostas 
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para compartilhar experiências e opiniões metodológicas como maneira de aprimorar o teste 

para os visitantes. 

 

Hipóteses e Predições 

 

(1) Sobre o Nacionalismo relativo ao Brasil na Copa do Mundo da FIFA: 

1). As atitudes nacionalistas implícitas e explícitas são maiores e positivas na véspera da Copa 

do Mundo quando comparadas com o mesmo período nos anos em que não houve Copa e 

decaem logo após o torneio quando comparadas com o mesmo período nos anos em que não 

houve Copa. 

 Predição 1: Evidentemente, os sujeitos mostrariam atitudes “nacionalistas” implícitas e 

explícitas positivas (em direção ao próprio grupo) para todas as análises da amostra, de acordo 

com a teoria do favoritismo grupal (Tajfel & Turner, 1986), podendo variar de acordo com as 

contingências que o grupo está vivendo, favorecendo um aumento quando houvesse uma 

expectativa de desempenho positivo, como imediatamente antes da Copa do Mundo (Hammond 

& Axelrod, 2006). 

(2) Sobre o Nacionalismo relativo ao Brasil em toda a amostra: 

2A). As atitudes nacionalistas variam temporalmente. 

2B). As atitudes nacionalistas implícitas e explícitas médias em toda a amostra são positivas. 

 Predição 2: Em complemento às predições da Hipótese 1, a união do grupo deve variar 

temporalmente de acordo com as contingências vividas pelo grupo, seja ele grande ou pequeno. 

Além disso, sob qualquer hipótese, as atitudes devem ser positivas e favoráveis aos próprios 

membros do grupo. 

(3) Sobre o Nacionalismo relativo ao Brasil e o sexo dos participantes: 

3A). As atitudes nacionalistas implícitas e explícitas são maiores nos homens que nas mulheres. 
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Predição 3: Esperamos encontrar maiores atitudes nacionalistas implícitas e explícitas 

para pessoas do sexo masculino, baseadas em nosso passado evolutivo, cuja agressividade e 

aspectos territorialista eram predominantes nos homens, o que espelhar-se-ia em maiores 

atitudes nacionalistas em defesa do grupo. 

Em análises correlacionais entre os dados explícitos e implícitos, nossa predição era 

obter correlações positivas fracas, mas significativas para todas as amostras, de acordo com 

experimentos predominantes que utilizaram o TAI. Embora existam exceções, encontrar graus 

de correlações baixas e significativas entre as medidas explicitas e implícitas está em 

conformidade com a literatura atual (Fiske & Taylor, 2013; Kahneman, 2011). 

 

Método e Medidas 

 

Portal Eletrônico 

O acesso ao TAI “Países” completo do portal eletrônico brasileiro ocorreu através da 

internet pelo endereço https://implicit.harvard.edu/implicit/brazil/ e utilização de um 

computador com sistema operacional Windows (a partir da versão XP), Linux, ou sistema IOS, 

sendo incompatível com a maioria de tablets ou iPads. Nas informações prévias do portal 

brasileiro, inaugurado no final de 2008, incluem-se aspectos teóricos, técnicos e éticos aos 

visitantes, antes de escolher e efetuar qualquer um dos sete testes disponíveis. Apenas o que 

mensura o grau de “nacionalismo” implícito, nomeado “Países”, foi utilizado nesse trabalho. 

Dois questionários eram disponibilizados após o clique no link do teste: um com perguntas 

demográficas gerais, como sexo, idade, escolaridade, etnia, profissão, religião, país de 

cidadania, país de residência (vide Apêndice A), e outro questionário com perguntas referentes 

às atitudes ou crenças explícitas sobre o tema escolhido, incluindo avaliações de medidas 

https://implicit.harvard.edu/implicit/brazil/
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pessoais do tipo Likert e de diferencial semântico (vide Apêndice B). Os dois questionários 

poderiam ou não ser respondidos e eram apresentados no decorrer das tarefas. 

A divulgação do portal online ocorreu com a utilização de redes sociais, envio de e-

mails endereçados para representantes de várias Universidades Públicas e Privadas no país, e-

mails para redes de contatos pessoais, links em blogs brasileiros e conversas informais. Além 

disso, em uma ocasião a rádio Universitária da UFRN divulgou o projeto e convidou ouvintes 

de Natal a participar como voluntários. O teor destas divulgações limitou-se a falar sobre a 

existência do TAI brasileiro online, sugerindo experienciar o teste sobre “nacionalismo”, 

inicialmente. 

 

Sujeitos: critérios de inclusão para medidas implícitas 

 Obtivemos os dados dos tempos de latências e resposta para cada estímulo no banco de 

dados do Projeto Implícito. As análises foram realizadas de acordo com o protocolo proposto 

por Greenwald et al., 2003 e considerando alternativas às técnicas de precisão posteriores 

(Glashouwer et al., 2013). Neste sentido, atendemos aos seguintes procedimentos para cada 

sujeito na obtenção das medidas implícitas (Escores D): respostas muito rápidas (com tempos 

inferiores a 350 milissegundos) foram recodificadas para 200 milissegundos; respostas lentas 

(com latências superiores a 10.000 milissegundos) foram descartadas e; respostas de 

categorização erradas foram contabilizadas até o acerto. Considerando que os tempos de 

latência, incluindo os de respostas erradas até o acerto, tenham sido computados, não aplicamos 

penalizações. No entanto, em etapa posterior, desprezamos os resultados de participantes que 

cometeram muitos erros (mais de 30% no total das tarefas) e os que responderam muito 

rapidamente mais de 10% de respostas dos blocos críticos (3 e 5), isto é, abaixo de 350 

milissegundos. Por motivos óbvios, a não finalização das tarefas (e.g., abandono do teste, erros 

nos servidores ou motivos desconhecidos) também geraram exclusões. Para detalhamento, 
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consultar Nosek, Smyth, et al. (2007); Lane et al. (2007) e Nosek, Greenwald, et al. (2007). 

Com este rigor, descartamos inicialmente 9,89% dos 3153 participantes desde o início de 2009 

até final de 2014.  A medida do Escore D podia variar de -2 até +2, sendo os valores positivos 

representantes de preferências implícitas pelo Brasil em relação aos EUA, os negativos o 

inverso, e 0 (zero) neutralidade.  

 

Sujeitos: critérios de inclusão para medidas explícitas (autorrelatos) 

Na primeira pergunta do questionário explícito do TAI online “Países”, pedia-se para 

que os participantes escolhessem uma das afirmações que melhor descrevessem suas atitudes 

relacionadas ao teste. A saber: a) “Eu prefiro fortemente o Brasil em relação aos EUA”, b) “Eu 

prefiro moderadamente o Brasil em relação aos EUA”, c) “Eu prefiro levemente o Brasil em 

relação aos EUA”, d) “Eu gosto igualmente do Brasil e dos EUA”, e) “Eu prefiro levemente os 

EUA em relação ao Brasil”, f) “Eu prefiro moderadamente os EUA em relação ao Brasil”, g) 

“Eu prefiro fortemente os EUA em relação ao Brasil”. Essas perguntas constituíram as 

preferências explícitas deste estudo e foram codificadas entre -3 e +3, com +3 representando 

maior preferência pelo Brasil em relação aos EUA, 0 (zero) ausência de preferência e, -3 

preferência maior pelos EUA em relação ao Brasil. Nesse sentido, retiramos mais 260 sujeitos 

que deixaram de preencher a esta medida. Em relação ao questionário demográfico, os sujeitos 

que declararam não possuir cidadania primária brasileira (49), que não preencheram este campo 

(153), ou que declararam residir no exterior (103), foram desconsiderados. Ao todo, sobrando 

2271 participantes, sendo que destes apenas 67 não declararam sexo. 

Assim, todos esses participantes declararam ser brasileiros residentes no Brasil e 

completaram o teste online de 01/01/2009 até 31/12/2014. A amostra era caracterizada pelo 

seguinte perfil demográfico: sexo ♂=1359(59,8%), sexo ♀=845(37,2%), sem resposta de 

sexo=67(3,0%); idade média=26,67 anos (DP=9,54), sem resposta de idade=44(1,9%); 
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brancos=1379(60,7%), pardos ou mulatos=406(17,9%), cafuzos=104(4,6%), 

negros=69(3,0%), asiáticos=54(2,4%), índios=7(0,3%), caboclos=51(2,2%), mestiços de 

asiáticos com brancos=32(1,4%), outros=35(1,5%) e sem resposta racial=134(5,9%). A maior 

parte dos que preencheram os dados sobre religião optou pela opção “Outra”=715(31,5%), a 

segunda maior foi composta por católicos=643(28,3%), seguida por ausência de 

preenchimento=443(19,5%), protestantes=201(8,9%), e espíritas=193(8,5%), sendo religiões 

pouco frequentes o budismo=31(1,4%), judaísmo=22(1,0%), umbanda=20(0,9%) e 

hinduísmo=3(0,1%). Cabe salientar que no portal brasileiro eletrônico não há opções de “ateu” 

ou “agnóstico”, o que pode justificar a grande quantidade dos que não preencheram a esse dado 

ou colocaram pertencentes a “Outro” tipo de religião. Um volume de 2271 voluntários, 

predominantemente composto por pessoas jovens com ensino superior (43,7%) ou ensino 

médio completo (26,4%) caracterizaram a amostra analisada. Embora muito divergente dos 

índices educacionais presentes na realidade brasileira, o volume de participações é 

incontestável para a originalidade e importância do estudo. A Tabela 3 apresenta o número de 

participantes por sexo e a idade média. 

 

Tabela 3. Perfil dos participantes por sexo sem contabilização dos que não declararam. 

 

 

Variáveis e Limitações 

Por se tratar de um teste anônimo com objetivos educacionais, disponível 

continuamente desde o final de 2008 no Brasil, não há como monitorar quem são os 

participantes e se há repetição de participação nos diferentes períodos de coleta, o que 
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sustentaria uma melhor validação da causalidade para o “efeito Copa”, ao qual nos propusemos 

investigar. Outra limitação foi que, embora houvesse diversas variáveis demográficas para 

observar o perfil dos participantes, não pudemos analisar diversos dados explícitos dos 

participantes porque detectamos erros do software oficial Flipper na ordenação das variáveis 

em dados demográficos de 2014. Desta forma, para manter a acuidade em nossa análise, 

conseguimos selecionar aqueles que seguiram determinados critérios de inclusão e 

preenchimento das variáveis (Tabela 4), detalhadas posteriormente. 

 

Tabela 4. VD intervalar (implícita), VD ordinal (explícita), e VIs 

nominais. 

 

 

 

As duas variáveis dependentes referem-se à preferência atitudinal do sujeito entre Brasil 

e EUA, com possibilidade de neutralidade. A medida implícita diz respeito ao grau de reação 

favorável ou não do sujeito entre as duas nações de acordo com a pontuação do teste. A medida 

explícita diz respeito ao grau de reação informada pelo participante sobre a mesma questão. 

Ambas têm as seguintes características: 

- Medidas Implícitas ou Escores D:  variam entre -2 a +2, normalmente distribuídos e 

intervalares; 

- Medidas Explícitas pela escala Likert: variam entre -3 a +3, sem normalidade de distribuição 

e ordinais. 
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Estratégias investigativas: 

 

(1) Sobre o Nacionalismo na Copa do Mundo da FIFA: 

As Copas do Mundo de 2010 na África do Sul e de 2014 no Brasil ocorreram na mesma 

época do ano e com a mesma duração de um mês: começando no dia 11 de junho e terminando 

no dia 11 de julho em 2010, e com início em 12 de junho e término em 13 de julho em 2014. 

Pela semelhança cronológica, incluindo a eliminação da seleção brasileira no início de julho 

(dias 2 e 8, em 2010 e 2014 respectivamente), agrupamos as variáveis dependentes em anos 

que ocorreram o mundial (2010 e 2014) e em anos que não ocorreram (2009, 2011, 2012 e 

2013). Dessa forma foi possível comparar os resultados das medidas implícitas e explícitas, 

abarcando os períodos-chave para verificar o que nomeamos de “efeito Copa” sobre o 

nacionalismo. Para testar a Hipótese, utilizamos o Modelo Misto Linear Generalizado 

(GzLMM) para mensuração de atitudes e análises de correlação de Spearman. 

(2) Sobre o Nacionalismo em toda a amostra: 

 Inicialmente, investigamos a variação do nacionalismo dos brasileiros em decorrência 

dos anos da amostra com uso do Modelo Misto Linear Generalizado (GzLMM). Trabalhamos 

novamente com apenas duas variáveis dependentes: Medidas Implícitas e Medidas Explícitas. 

Para as atitudes nacionalistas gerais dos brasileiros durante todo o período avaliado, efetuamos 

comparações descritivas entre as médias das respostas explícitas e resultados implícitos. 

(3) Sobre o Nacionalismo e o sexo dos participantes: 

 Para verificação de qualquer interferência significativa do sexo dos participantes no 

resultado, efetuamos análises simples e comparativas entre os dados explícitos e implícitos 

entre as duas variáveis dependentes na amostra total (variável independente sexo). De forma 

clássica, baseamos em métodos de comparações com o d de Cohen. 
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Análises dos dados e resultados 

 

 (1) Sobre o Nacionalismo na Copa do Mundo da FIFA: 

Com base na variável dependente de Medida Implícita, não houve efeitos principais na 

variável independente Meses do Ano nem na variável independente anos FIFA/não FIFA, 

isoladamente. Contudo, observamos efeito na interação das variáveis entre meses e anos 

FIFA/anos não FIFA nos resultados apresentados na Tabela 5a (p<0,05). Todos os meses 

estiveram próximos da média geral (M=0,53; EP=±0,03 pelos dados descritivos da Tabela 5b, 

tanto para os Anos FIFA quanto para os Anos não FIFA e não diferem entre si, exceto no mês 

5, no qual os Anos FIFA (M=0,63; EP=±0,04) apresentam média maior que os anos não FIFA 

(M=0,48; EP=±0,04). 

 

Tabela 5a. Resultados do teste GzLMM para medidas implícitas. 

 

 

Tabela 5b. Médias implícitas mensais agrupadas em anos FIFA 

(2010,2014) e não FIFA, com destaque ao mês 5 em que há diferenças. 
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Na comparação das medidas implícitas ao longo dos anos, visualiza-se na Figura 1a 

que em maio a média é significativamente maior em comparação aos anos sem o torneio 

(p<0,001). A queda observada das médias em julho em anos FIFA, no entanto, não foi 

estatisticamente inferior. Não obstante, não poderíamos afirmar que se trataria do período “pós 

Copa”, como observaríamos se ocorresse em agosto. Porque o final das Copas (2010 e 2014) 

abarcou um terço de julho, aproximadamente. Ademais e contraditoriamente, no mês posterior 

ao torneio, nota-se um aumento do nacionalismo ao invés de uma queda, como suposto. 

 

 

Figura 1a. Médias dos Escores D de preferência implícita entre Brasil e EUA agrupadas por mês em anos FIFA 

(2010 e 2014) e não FIFA (2009, 2011, 2012, 2013) no período de um ano. Valores positivos representam 

preferência atitudinal do Brasil em relação aos EUA e podem variar de -2 a +2. 

 

Nas análises das medidas explícitas, os resultados (Tabela 6a) evidenciam efeito 

principal apenas em relação às variáveis Meses sobre as medidas, sem interação com a outra 

variável de interesse do estudo, anos FIFA/não FIFA. Isso mostra que, pelos dados explícitos, 

não há mudanças ou “efeito Copa” explícito como observado nas medidas implícitas nos 
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critérios adotados. As médias explícitas, referentes às diferenças dos meses com anos FIFA/não 

FIFA são apresentadas graficamente na Figura 1b. 

 

Tabela 6. Resultados do teste GzLMM para dados explícitos. 

 

 

 

 

Figura 1b. Médias das pontuações de preferências explícitas agrupadas por meses em anos FIFA (2010 

e 2014) e não FIFA (2009, 2011, 2012, 2013) no período de um ano. Valores positivos representam 

preferência atitudinal do Brasil em relação aos EUA. 

 

(2) Sobre o Nacionalismo em toda a amostra: 

Na análise apenas com a variável anos, obtivemos diferenças significativas nas medidas 

explícitas no Modelo Linear Generalizado Univariado (F=5,83; gl=5, 2197,22; p<0,001). O ano 

de 2009 é significativamente maior que os anos de 2012 (p<0,001), 2013 (p<0,001) e 2014 

(p<0,001), e similar aos anos de 2010 (p=0,080) e 2011 (p=0,330). Já em relação às medidas 

implícitas, não obtivemos diferenças entre os anos (F=1,12; gl=5, 2197,31; p=0,345). Esses 
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resultados, ilustrados na Figura 2a e Figura 2b, indicam uma maior estabilidade para os dados 

implícitos e uma oscilação maior entre os dados explícitos, mesmo numa análise entre os anos, 

o que implica abarcar uma grande quantidade de dados. Os resultados médios positivos em 

ambas medidas indicam a preferência pelo Brasil, independente dos valores oscilarem. 

 

 
Figura 2a. Diferenças entre os escores explícitos entre os anos 2009 e 2012, 2013 e 2014. 

 

 

 
Figura 2b. Ausência de diferenças entre os escores implícitos entre os anos. 
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Para cálculo das forças dos efeitos dos testes das amostras dos dados, incluímos o efeito 

de Cohen (d-Cohen). Predominantemente, constatamos que todos os respondentes têm atitudes 

de preferências maiores pelo Brasil, tanto através da Medida Implícita quanto através da Medida 

Explícita, ao nível α=0,05. Pegando a amostra como um todo, a média de pontuação implícita 

foi 0,53 (DP=0,36) e a média de pontuação explícita 1,14 (DP=1,72). Para amostra única grupal, 

observa-se: Medida Implícita, t(2270)=69,282, p<0,001, d-Cohen=1,45 (efeito grande); para 

Medida Explícita, t(2270)=31,581, p<0,001, d-Cohen=0,66 (efeito médio). Nossos resultados 

corroboram as hipóteses de tendências nacionalistas implícitas e explícitas gerais serem a favor 

do grupo de pertinência, independente da ocasião. 

De forma curiosa, propomos observar que, embora a média de ambas as pontuações 

fossem positivas, encontraríamos vieses nas respostas de alguns sujeitos. Isso é visível na 

Figura 2c, cujas pontuações implícitas no eixo y foram ordenadas com as respostas explícitas 

dos sujeitos. De acordo com o agrupamento dos sujeitos nas 7 respostas explícitas possíveis, 

obtivemos, respectivamente, um número de 94, 140, 179, 307, 364, 600 e 587 respondentes por 

resposta. Nesta divisão, observa-se claramente que, embora grande parte dos respondentes 

declarassem preferências explícitas pelos Estados Unidos em relação ao Brasil ou neutralidade 

(720 voluntários, ou 31,7% da amostra), a média de preferência implícita a favor do Brasil foi 

maior e positiva para essa parcela, apontando a existência de inconsistências entre autorrelatos 

e resultados implícitos para esses participantes, em particular. 
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Figura 2c. Resultados médios das atitudes nacionalistas implícitas dos sujeitos de acordo com os autorrelatos 

explícitos. Todos os Escores D médios são positivos e demonstram que a preferência pelo Brasil em relação aos 

EUA ocorre até quando os autorrelatos dizem o oposto, o que que aponta vieses de respostas por grande parte dos 

sujeitos. 

 

(3) Sobre o Nacionalismo e o sexo dos participantes: 

Ao comparar as respostas entre as pessoas do sexo masculino (1359) e sujeitos do sexo 

feminino (845), respectivamente, obtivemos os seguintes valores para Medidas Implícitas: 

M=0,5096 (DP=0,3798), d-Cohen=1,34 e M=0,5631 (DP=0,3435), d-Cohen=1,64, com 

t(2202)=3,333 e diferenças significativas de p<0,001. 

Para Medidas Explícitas: M=1,04 (DP=1,72), d-Cohen=0,60 e M=1,30 (DP=1,66), d-

Cohen=0,78, com t(2202)=3,497 e p<0,001. A Figura 3 aponta as atitudes implícitas e 

explicitas nacionalistas das mulheres em comparação com as do homem, com grandes efeitos 

e resultados que se encontram sintetizados com a consolidação de valores d-Cohen. 
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Figura 3. As análises comparativas das atitudes de preferências 

nacionalistas entre os sexos dos participantes demonstraram diferenças 

relevantes do poder de efeito entre as variáveis explícitas e implícitas e 

apontam como as respostas explícitas e implícitas das pessoas do sexo 

feminino são maiores que as do sexo masculino. 

 

A correlação de Spearman (ρ) entre os valores explícitos e implícitos para toda a 

população (2271) foi baixa, mas significativa (rs=0,264, p<0,001). A correlação de Spearman 

(ρ) para voluntários do sexo masculino foi de rs=0,260, p<0,001 e para participantes do sexo 

feminino ligeiramente superior, rs=0,272, p<0,001. 

 

Discussão 

Pouquíssimos estudos empíricos se aprofundaram com o uso do TAI e com uma amostra 

numerosa de participantes. Certamente, as limitações desse estudo são grandes, como 

mencionamos anteriormente, a começar pelo manejo dos dados e formas mais sofisticadas de 

validação e identificação dos sujeitos. Um estudo que utilizasse os mesmos sujeitos antes e 

depois da Copa poderia certamente contribuir no argumento fundante de causalidade para 

estudar o “efeito Copa”, embora alguns recursos devam ser investidos para que isso aconteça.  
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Apreciado e assistido por muitos brasileiros, o futebol é indiscutivelmente associado à 

paixão da cultura nacional. Não é sem motivos que está presente em diversas propagandas e 

vinculado a produtos, já que a associação potencializa os resultados de vendas dos produtos 

associados ao esporte. À despeito, de todos os mundiais da Copa do Mundo, a nação tem 

motivos a se orgulhar, permanecendo como país com a maior coleção de títulos para sua cultura. 

Nesse estudo, os dados do TAI online amplificaram a compreensão implícita e explícita nas 

atitudes inter e intragrupais em grandes confrontos, através de símbolos nacionais e com pouco 

contato entre pesquisador e voluntários. Os dados foram consistentes com a maior parte das 

predições nas mudanças de categorizações e preferências implícitas antecessoras a um período 

de conflito, observadas na véspera do mundial. Sherif et al. (1961) já apontara que uma das 

formas dos homens se prepararem para um confronto é aumentando a união do grupo de 

pertinência, gerando maior cooperação e comportamentos de coalização, típicos do 

etnocentrismo. No sentido proposto por Hammond and Axelrod (2006), os resultados 

corroboram com o aumento do grau de preferência intragrupal na véspera de um grande torneio 

(confronto), permitindo fortalecer o grupo de forma dinâmica e rápida. Ainda que os sujeitos 

não apresentassem isso nos autorrelatos (medidas explícitas). 

Não obtivemos uma diminuição significativa no período logo após a Copa do Mundo, 

embora a queda em julho, seja visualmente clara, inclusive em comparação aos anos não FIFA. 

A subida contraditória do nacionalismo implícito em agosto pode ter ocorrido por vários fatores. 

Entre eles, o início das campanhas eleitorais para presidência da república, a morte trágica de 

um dos principais candidatos às eleições presidenciais em 13 de agosto e a outros elementos. 

Certamente, estratégias deveriam ser adotadas para eliminar os ruídos desses episódios que 

afetam fortemente o sentimento nacionalista de uma população. 

As análises do segundo tópico reasseguram que o favoritismo em direção ao grupo de 

pertinência independe do contexto. Pela lógica, a análise de um grande banco de dados que 
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abarca um amplo espaço de tempo dilui qualquer evento pontual, ou que venha a influenciar 

nuances da amostra. Por isso, as poucas variações observadas nas Medidas Implícitas e 

Explícitas nunca deixaram de ser positivas, ou seja, a favor do país de pertinência (Brasil). 

Em relação às diferenças encontradas entre os sexos dos participantes, encontramos 

dados inéditos a serem explorados no futuro. O fato de participantes do sexo feminino 

mostrarem mais nacionalismo do que os do sexo masculino, foi contrário à nossa predição e é 

surpreendente, uma vez que, do ponto de vista evolutivo homens tendem a ser mais agressivos 

e a ligação do grupo é uma das formas de incentivar e dirigir tal agressividade. Isto poderia 

espelhar mudanças culturais recentes, em função de mulheres estarem assumindo papéis mais 

proeminentes na sociedade. Poderia também espelhar uma atitude menos crítica em relação ao 

país e seus representantes, mas isto precisa ser melhor investigado. A importância desse achado 

pode contribuir com as controvérsias presentes em estudos que vêm discutindo essa questão. 

(Cotton, McIntyre, & Price, 2013; Deaner, Lowen, Rogers, & Saksa, 2015; Niederle & 

Vesterlund, 2011). 

As correlações fracas e positivas entre as medidas explícitas e implícitas encontradas 

apontam que as investigações do estudo estão em conformidade com a maior parte dos estudos 

da área (Payne, Burkley, & Stokes, 2008). Não obstante, a necessidade de criar novas 

estratégias para que as correlações passem a ser mais fortes e passíveis de predições 

comportamentais devem surgir em novos estudos. De acordo com proposições de Nosek et al. 

(2011), a ampliação de conhecimentos dos mecanismos mentais e das medidas implícitas 

devem contribuir em predições comportamentais importantes. 

Talvez, uma das contribuições deste estudo foi demonstrar a dinâmica do nacionalismo 

como parte dos mecanismos mentais sofisticados e universais, relacionados com nossa 

capacidade de categorização e de preferência de pertinência grupal. Com a evolução cultural e 

acelerada não acompanhada pela evolução biológica, não é de se admirar que um dos 
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subprodutos dinâmicos, que preparavam nossos ancestrais caçadores coletores para confrontos, 

seja o nacionalismo. Contudo, para termos mais evidências, a conclamação por estudos 

empíricos continua presente e necessária para quebra de alguns mitos de naturezas apenas 

sociológicas e esclarecimentos das medidas implícitas. 
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4. CONCLUSÃO GERAL 

 

 O resgate de estudos das atitudes implícitas, através de um reconhecido método de 

investigação, remonta a um tempo em que a Psicologia começava a dar seus primeiros passos 

relevantes e de grande importância em pesquisas na área social. Não por acaso, seria o professor 

de Anthony Greenwald (um dos líderes fundadores do teste de associação implícita e bastante 

conhecido na psicologia contemporânea), o Gordon Allport quem protagonizou mudanças 

importantes nas pesquisas em psicologia social consolidadas com o livro “The nature of 

prejudice” (Allport, 1954). 

 Nesse trabalho, pudemos resgatar conceitos importantes e históricos que ainda 

permanecem controversos no campo da psicologia social, experimental ou aplicada, como o 

conceito de atitude, tão enfatizada pelo próprio Allport, como apontam Bohner e Dickel (2011) 

e conceitos sobre o funcionamento dos processos mentais (Fiske & Taylor, 2013). 

 A necessidade de transitar entre os conceitos e o contexto histórico fizeram com que 

esse trabalho ficasse mais complexo, mas com um rigor interessante e improvável de acontecer 

sem mergulhar no vasto universo por trás dos idealizadores do TAI, que formaram uma 

vanguarda na psicologia contemporânea. Nesse elo, o legado de Allport permanece vivo e 

dialogando entre as inúmeras áreas do conhecimento através de seus herdeiros intelectuais, que 

podem comprovar cientificamente elementos inviáveis na época de seu tutor (Banaji & 

Greenwald, 2013). 

O aprofundamento teórico e conceitual do TAI online permitiu chegar um pouco mais 

além do que imaginava, através de comprovações empíricas sobre mudanças das dinâmicas 

implícitas dos processos psicológicos. Isso ficou claro no estudo proposto no segundo artigo 

apresentado aqui. De forma clara e relevante, a ampliação dos estudos do TAI em conexão com 

as propostas que advieram da Psicologia Evolucionista (PE), mostra-se surpreendentes. Não 
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apenas pela possibilidade de ter ampliado o conhecimento histórico da psicologia, mas por 

poder esboçar alternativas integrativas e consistentes entre as diversas áreas do estudo do 

comportamento que pareciam abandonadas pelo tempo. 

Sem dúvidas, os avanços das medidas implícitas em Psicologia Social em conexão às 

propostas da Psicologia Evolucionista (Buss, 2005; Bussab, Ribeiro, & Souza, 1998; Gaulin & 

McBurney, 2001; Geary, 2005), fundadas na evolução e nos mecanismos psicológicos 

universais evoluídos, mostram-se altamente indissociáveis aos avanços do conhecimento de 

nossa natureza, calcadas pelo rigor das ciências naturais. Há pouco, inviável sem avanços 

tecnológicos e de investigações do comportamento humano. Nesse sentido, parece que vivemos 

em um momento em que as congruências dos conhecimentos técnicos com os avanços das 

psicologias mais “humanas” devem se reconciliar nos próximos anos, oferecendo resultados 

práticos para demandas importantes para o progresso de nossa humanidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

5. REFERÊNCIAS 

 

Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Cambridge: Addison-Wesley Pub. Co. 

Banaji, M. R., & Greenwald, A. G. (2013). Blind Spot: Hidden Biases of Good People. New 

York, USA: Random House. 

Bohner, G., & Dickel, N. (2011). Attitudes and Attitude Change. Annu Rev Psychol, 62, 391-

417. doi: 10.1146/annurev.psych.121208.131609 

Buss, D. M. (2005). The handbook of evolutionary psychology: John Wiley & Sons. 

Bussab, V. S. R., Ribeiro, F. L., & Souza, L. (1998). Biologicamente cultural. Psicologia: 

reflexões (im) pertinentes, 175-193.  

Darwin, C. R. (1872). The expression of the emotions in man and animals. London, UK: John 

Marry.  

Fazio, R. H. (1995). Attitudes as object-evaluation associations: Determinants, consequences, 

and correlates of attitude accessibility. In R. E. Petty & J. A. Krosnik (Eds.), Attitude 

strength: Antecedents and consequences (Vol. 4, pp. 247-282). Hillsdale, NJ: Lawrence 

Erlbaum. 

Fazio, R. H. (2001). On the automatic activation of associated evaluations: An overview. 

Cognition and Emotion, 15(2), 115-141. doi: 10.1080/02699930125908 

Fazio, R. H., Jackson, J. R., Dunton, B. C., & Williams, C. J. (1995). Variability in automatic 

activation as an unobtrusive measure of racial attitudes: A bona fide pipeline? Journal 

of Personality and Social Psychology, 69(6), 1013-1027. doi: 10.1037/0022-

3514.69.6.1013 

Fazio, R. H., & Olson, M. A. (2003). Implicit measures in social cognition research: Their 

meaning and use. Annu Rev Psychol, 54(1), 297-327. doi: 

10.1146/annurev.psych.54.101601.145225 



74 
 

 

Fiske, S. T., & Taylor, S. E. (2013). Social cognition: From brains to culture: Sage. 

Furnham, A. (1986). Response bias, social desirability and dissimulation. Personality and 

individual differences, 7(3), 385-400. doi: 10.1016/0191-8869(86)90014-0 

Gaulin, S. J., & McBurney, D. H. (2001). Psychology: An evolutionary approach: Prentice Hall. 

Geary, D. C. (2005). The origin of mind: Evolution of brain, cognition, and general intelligence. 

Washington, DC, US: American Psychological Association. 

Gouveia, V. V., Athayde, R. A. A., Mendes, L. A. C., & Freire, S. E. A. (2012). Introdução às 

medidas implícitas: Conceitos, técnicas e contribuições. Diaphora - Revista da 

Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, 12(1), 80-92.  

Gouveia, V. V., Mendes, L. A. d. C., Freire, S. E. d. A., Freires, L. A., & Barbosa, L. H. G. M. 

(2014). Medindo associação implícita com o freeIAT em Português: um exemplo com 

atitudes implícitas frente ao poliamor. Psicologia: Reflexão e Crítica, 27(4), 679-688. 

doi: 10.1590/1678-7153.201427408 

Greenwald, A. G., McGhee, D. E., & Schwartz, J. L. (1998). Measuring individual differences 

in implicit cognition: the implicit association test. J Pers Soc Psychol, 74(6), 1464-1480. 

doi: 10.1037/0022-3514.74.6.1464 

Krumpal, I. (2013). Determinants of social desirability bias in sensitive surveys: a literature 

review. Quality & Quantity, 47(4), 2025-2047. doi: 10.1007/s11135-011-9640-9 

Kubota, J. T., Banaji, M. R., & Phelps, E. A. (2012). The neuroscience of race. Nature 

Neuroscience, 15(7), 940-948. doi: 10.1038/nn.3136 

Lane, K. A., Banaji, M. R., Nosek, B. A., & Greenwald, A. G. (2007). Understanding and using 

the implicit association test: IV, What we know (so far) about the method. In B. 

Wittenbrink & N. Schwarz (Eds.), Implicit measures of attitudes: procedures and 

controversies (pp. 59-102). New York, USA: The Guilford Press. 

Lehrman, S. (2006). The implicit prejudice. Sci Am, 294(6), 32, 34.  



75 
 

 

Nosek, B. A., Banaji, M. R., & Greenwald, A. G. (2002). Harvesting implicit group attitudes 

and beliefs from a demonstration web site. Group Dynamics: Theory, Research, and 

Practice, 6(1), 101-115. doi: 10.1037/1089-2699.6.1.101 

Nosek, B. A., Greenwald, A. G., & Banaji, M. R. (2005). Understanding and using the Implicit 

Association Test: II. Method variables and construct validity. Pers Soc Psychol Bull, 

31(2), 166-180. doi: 10.1177/0146167204271418 

Nosek, B. A., Greenwald, A. G., & Banaji, M. R. (2007). The Implicit Association Test at age 

7: A methodological and conceptual review. In J. A. Bargh (Ed.), Social psychology and 

the unconscious: The automaticity of higher mental processes. London: Psychology 

Press. 

Schultz, D. P., & Schultz, S. E. (2012). A history of modern psychology (10th ed.). Belmont, 

CA, USA: Wadsworth Cengage Learning. 

Torres, C. V., Pilati, R., & Fernandes, S. R. (2014). Abordagens Metodológicas em Psicologia 

Social e da Saúde. Revista Brasileira de Psicologia, 1(2).  

Wittenbrink, B., & Schwarz, N. (2007). Implicit measures of attitudes. New York, USA: The 

Guilford Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

6. APÊNDICES 

Apêndice A: Questionário Demográfico do Portal brasileiro online do Project Implicit 

Por favor, responda estas perguntas sobre você 

 

1) Sexo: “m” Masculino ou “f” Feminino. 

 

2) Idade: de 7 até acima de 90 anos. 

 

3) Raça: “BRA” Branca, “NEG” Negra, “PAR” Parda, “AMA” Amarela, “IND” Indígena, 

“NBR” Mais do que uma raça - Negro/Branca, “ABR” Mais do que uma raça - Amarela/Branca, 

“IBR” Mais do que uma raça - Indígena/Branca, “MUL” Mais do que uma raça - Outra, “OUT” 

(Outra ou Desconhecida). 

 

4) Quantos TAIs já realizou anteriormente: de 0 até mais de 6. 

 

5) Identidade política: “1” (extrema esquerda), “2” (esquerda), “3” (centro esquerda), “4” 

(centro), “5” (centro direita), “6” (direita) e “7” (extrema direita). 

 

6) Afinidade partidária: 

“DEM” (Democratas), “PDT” (Partido Democrático Trabalhista), “PMD” (Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro), “PSD” (Partido da Social Democracia Brasileira), “PSO” 

(Partido Socialismo e Liberdade), “PT” (Partido dos trabalhadores), “PTB” (Partido Trabalhista 

Brasileiro), “PV” (Partido Verde), “OUT” (Outros). 

 

7) Como você descreveria a sua categoria profissional: “EMGR1” (empregador/gerente de um 

estabelecimento com 10 ou mais empregados), “EMGR2” (empregador/gerente de um 

estabelecimento com menos de 10 empregados), “PRFW” (profissional liberal, i.e., advogado, 

médico, professor, etc.), “SUPY” (supervisor, i.e., empregado de escritório que supervisiona 

outros), “NSUP” (empregado de escritório que não é supervisor), “FRMN” (gerente ou 

supervisor de operários industriais), “SKMN” (trabalhador manual ou agricultor especializado), 

“UNSK” (trabalhador manual ou agricultor não especializado), “RETP” 

(aposentado/pensionista ou (não trabalhando), “HMMK” (Dona de Casa), “STUD” 

(Estudante), “UNEM” (Desempregado). 

 

8) Profissão: Empregados de Escritório e Administrativo - Gerentes de Escritório e 

Administradores de Programa, Empregados de Escritório e Administrativo - Assistentes 

Pessoais e Secretarias, Empregados de Escritório e Administrativo - Trabalhos Gerais, 

Empregados de Escritório e Administrativo - Atendimento e Recepcionistas, Empregados de 

Escritório e Administrativo - Trabalhadores em Informática, Empregados de Escritório e 

Administrativo - Auxiliares de Escritório e Administrativos, Empregados de Escritório e 

Administrativo - Outros Empregados de Escritório e Administrativos, Trabalhadores de Serviço 

Comunitário e Pessoal - Trabalhadores Auxiliares de Saúde e Serviço Social, Trabalhadores de 

Serviço Comunitário e Pessoal - Assistentes e Auxiliares, Trabalhadores de Serviço 

Comunitário e Pessoal - Trabalhadores de Acolhimento, Trabalhadores de Serviço Comunitário 

e Pessoal - Trabalhadores de Serviço de Proteção, Trabalhadores de Serviço Comunitário e 

Pessoal - Trabalhadores de Serviço Pessoal e Desporto, Donas de Casa, Trabalhadores - 

Trabalhadores de Limpeza e Lavandarias, Trabalhadores - Trabalhadores da Construção e 

Minas, Trabalhadores - Trabalhadores do Processo Fabril, Trabalhadores - Trabalhadores 

Agrícolas, das Florestas e Jardineiros, Trabalhadores - Assistentes da Produção Alimentar, 

Trabalhadores - Outros Trabalhadores, Operadores de Máquinas e Motoristas - Operadores de 
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Máquinas e equipamentos estacionários, Operadores de Máquinas e Motoristas - Operadores 

de Máquinas Móveis Fabris, Operadores de Máquinas e Motoristas – Caminhoneiros, 

Operadores de Máquinas e Motoristas – Armazenistas, Gestores - Chefes Executivos, Gerentes 

Gerais e Legisladores, Gestores - Agricultores e Gerentes Agrícolas, Gestores - Gerentes 

Especialistas, Gestores - Gerentes Hoteleiros, do Varejo e de Serviços, Profissionais - 

Profissionais das Artes e da Mídia, Profissionais - Profissionais da Gestão, dos Recursos 

Humanos e do Marketing, Profissionais - Profissionais do Design, da Engenharia, das Ciências 

e dos Transportes, Profissionais - Profissionais da Educação, Profissionais - Profissionais da 

Saúde, Profissionais - Profissionais das Tecnologias da Informação e da Comunicação, 

Profissionais - Profissionais da Assistência, Social e Legal, Trabalhadores do Comércio - 

Agentes e Representantes de Vendas, Trabalhadores do Comércio - Assistentes de Vendas e 

Vendedores, Trabalhadores do Comércio - Trabalhadores de Apoio às Vendas, Estudante – 

Universidade,  Estudante - Ensino Técnico ou profissionalizante, Estudante - Ensino 

Secundário, Estudante - Ensino Fundamental, Trabalhador Técnico e de Comércio - Técnicos 

de Engenharia, Informação, Tecnologia e Ciências, Trabalhador Técnico e de Comércio - 

Trabalhadores do Comércio de Automóveis e Engenharia, Trabalhador Técnico e de Comércio 

- Trabalhadores de Comércio de Construção, Trabalhador Técnico e de Comércio - 

Trabalhadores de Comércio de Eletrônica e Telecomunicações, Trabalhador Técnico e de 

Comércio - Trabalhadores do Comércio da Alimentação, Trabalhador Técnico e de Comércio 

- Trabalhadores Especializados em Animais e Hortifrútis, Trabalhador Técnico e de Comércio 

- Outros Trabalhadores Técnicos e de Comércio, Desempregado, Outros. 

 

9) Religião: “CAT” (Católico), “PRO” (Protestante), “ESP” (Espírita), “UMB” (Umbandista), 

“BUD” (Budista), “MUM” (Muçulmano), “JUD” (Judeu), “HIN” (Hindu), “OTH” (Outra). 

 

10) Religiosidade: “4” fortemente religioso, “3” moderadamente religioso, “2” ligeiramente 

religioso, “1” nada religioso. 

 

11) Grau de Instrução: "INF" (Educação Infantil), "FUN" (Ensino Fundamental), "MED" 

(Ensino Médio), "SUP" (Ensino Superior), "ESP" (Especialização), "MES" (Mestrado), "DOU" 

(Doutorado), "MBA" (M.B.A.), "OGA" (Outro grau avançado). 

 

12) Se você completou algum curso superior, indique o domínio principal de estudo do curso 

ou grau mais elevado que obteve: "BLS" (Ciências Biológicas/ciências da vida),  "BUS" 

(Administração), "CMN" (Comunicações), "CMP" (Computação e Ciências da Informação), 

"EDU" (Educação), "ENG" (Engenharia, Matemática, ou Ciências Físicas/Ciências 

Tecnológicas), "HLH" (Profissões da Área de saúde ou Áreas relacionadas), "HUM" 

(Humanidades), "LAW" (Direito), "PSY" (Psicologia), "SSC" (Ciências sociais ou história), 

"VPA" (Artes visuais ou Teatro), "OTH" (Outra). 

 

13) País/Região de residência:  

 

14) País/Região de cidadania primária 

 

15) CEP do seu endereço atual: preenchimento manual 

 

16) CEP do endereço em que viveu mais tempo: preenchimento manual 
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Impressão de tela do questionário demográfico do TAI brasileiro do Project Implicit: 

Apêndice B: 

Impressão de tela do questionário explícito do TAI brasileiro “Países” do Project Implicit 
 

 


