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RESUMO

Neste estudo os autores examinaram, de forma integrada, diversos
postulados concernentes ao processo de categorização social. Trinta
estudantes universitários (15 de Psicologia e 15 de Economia), distribufdos
ao acaso para três condições de estudo foram instados, através de instruções
contidas nos instrumentos, a criar categorias profissionais de inclusão e
contraste, a apontar as suas caracterlsticas, os motivos de suas criações, as
suas diferenças, os seus protótipos e o grau de tipicidade de cada profissional
categorizado. As respostas livres, submetidas à análise de conteúdo morto-
sintático, não apresentaram diferenças significativas entre psicólogos e
economistas. A cateçorização temática revelou a utilização de temas
divergentes entre os dois grupos de estudantes. Estes resultados, bem como
aqueles referentes à indicação de protótipos e à atribuição do grau de tipicidade
do profissional, foram analisados e discutidos de forma integrada à luz dos
postulados teóricos referentes aos fenômenos de categorização, identificação
e representação social.

ABSTRACT

The authors have searched several postulates concerning the process of
social categorization. They have surveyed thirty students (15 on Psychology
and 15 Economics) wich were divided into three groups in order to: creating
professional categories of inclusion and contrast and pinting their features,
the reasons of their conception, their differences, their prototypes and the
degree of feature of every one on the categories. The free answers viewed
through a morpho-syntatical content analysis did not show relevant differences
between Psychologist and Economist. The thematic categorization shows
differences between the two groups. These data (as well as those reffering to
prototypes and to atlribution of degrees offeaturing) were completely analysed
and argued according to categorization phenomena to identification and social
representation.

Parte deste trabalho foi apresentado na XXII Reunião Anual de Psicologia - Ribeirão Preto,
1992,- sob o titulo: "Categorias Profissionais de Inclusão e Contraste: Uma Aplicação da
Análise de Conteúdo ao Estudo do Processo de Categorização.

I.)Professores do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia - MG.
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INTRODUÇÃO

1 - O CONCEITO DE CATEGORIZAÇÃO

_ a cada um de nós diariamente são
As informaçoes que Cheg:~remamente variada: algumas vêm

numerosas e de natureza _ outras da nossa memória e outra ,
diretamente de n?ssa ~er~epç:~~m são fornecidas pelas relaçõ
veiculada.s ou na? pe a inqu indivlduos ou grupos (Codol, 1989).
estabelecldas ~oclalme~te ?°:VídUOS a este conjunto de estimulaçã ,
tratamento aplicado pe os m-rl s resulta ou produz conhecimento
através de process~s ACO~n1IV~ identificação social. Desta forma,
relevantes para a vlvencla,~ extremamente adaptativo e regulativ I

cogniçã? p~s,saa ter u~ ?ara_e~e ao mesmo tempo, reconhecer o
para o mdlv.lduo permltlndObl. n'te sejam estes físicos ou sociais,
múItiplos objetos de seu am rente, .

. 'fi do pessoais
Ihe~~:~~~a;:~~:d~:~~~~~~~s sinais forn~c~do~por nosISO:~~en:

,. ' it I"mitada em relaçao a comp eXI
social e _flsl~o e ~UI o I submetidos. Desenvolvemos então, urn
info~maçoes a\quts':~~~~a reduzir esta difícil tarefa de tratar
~onjunto ~e es ra egl identificar objetos e Ihes dar uma estrutlll
mforma~oes, poder f er esta tarefa a cada vez que um nov I

significativa" sem ter que re a~be_se ue, face a um objeto novo, I

objeto nos e apresentado. t~osObjeto~já conhecidos e codificado 11
indivíduo compara-o com ou Considera-se também, que I
memória 5C~do.I, 1.~89). as ortadora de senso, entre o n VII

correspondencla slmPhf~caddoram'mpro~essode categorização que t 'li

t'go ocorre no seio e u -'de o an I, _ . e identificar informaçoes recebi as.
por sua vez, a fun9ao de tnar de categorização como um conjun«

pode-se conceituar ?d~~~~~:roum objeto comparando-o a o~tro I
de r.ewas qu(~p~r~~t~~9) Outra forma de definição seria consid r ,
codlflca.dos_ o o, . o de ordenar o ambiente em categort
categonzaçao como um.processeventos similares entre si de modo 'li

agrupando pessoas, objetos oUações intenções ou atitudes indivldll I
eles sejam relevantes para as Iano 'estritamente social do proc I

~1~~e~:e~~~IS98~8~~~~::;::~:t~~:;:(;!~~~"'.~~~~~~~~'::
do ambledntefosrOmCalaq'\~:o ~;:ftado seja relevante para o indivídu
pessoas, e

2 - O PROCESSO DE CATEGORIZAÇÃO
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Para que seja possível ao indivíduo criar categorias, é necessário
existir uma certa constância ou regularidade entre os objetos do ambiente
físico e social. Observando as características invariantes dos objetos,
é possível formar conjuntos portadores de uma ou várias características
comuns, sejam elas um simples traço, atributo, qualidade ou propriedade
particular. Estas características, por sua vez, não precisam
necessariamente corresponder às qualidades intrínsecas ou
propriedades reais dos objetos considerados. Deste modo, a idéia de
características comuns deve ser vista de forma mais abrangente: toda
sorte de razão que leva alguém a agrupar objetos constitui uma
característica comum.

No que se refere à categorização social de grupos, Knippenberg
(1984) considera que o sistema individual de categorias sociais resulta
de um intercâmbio dialético entre as concepções individuais e as
concepções do meio. Esta concepção da categorização, ressalta o papel
fundamental do meio social sobre a formação de categorias de objetos
estritamente sociais. Assim, o processo de categorização social seria
constituido por internacionalizações de representações coletivas, ou
imagens socialmente compartilhadas, como apregoa Moscovici (1976,
1981) através dos postulados da teoria de representações sociais. Por
outro lado, este tipo de categorização é mais vulnerável aos viéses, na
medida em que as informações sobre objetos sociais são mais ambíguas
do que aquelas sobre objetos físicos (Tajfel e Forgas, 1981).

Os viéses presentes naformação de categorias sociais, responsáveis
pela ambigüidade nelas presentes, podem ser de natureza motivacional,
normativa ou valorativa. Segundo Tajfel e Forgas (1981) os valores têm
papel fundamental no processo de categorização social em diversas
etapas: durante as fases de formação, preservação e estabelecimento
de distintividade entre categorias.

A formação de categorias, sociais ou não, é feita ao redor de um
protótipo considerado como o centro, o melhor representante ou o
modelo da categoria. Segundo Rosch (1975) cada objeto é mais ou
menos típico de uma dada categoria, conforme sua proximidade em
relação ao protótipo. Assim, a distância percebida entre cada elemento
da categoria, em relação ao protótipo, caracteriza o "grau de
tipicidade"do objeto (Rosch, 1975).

A categorização social também inclui o posicionamento de indivíduos
ou grupos em relação ao protótipo. Quando categorizamos alguém em

lação a um protótipo, já definido e existente em nossa memória,
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estamos expressando sobre esta pessoa, um conjunto de teorias pr
existentes sobre o tipo de pessoa que, para nós, ela representa. 1 111
sido também sugerido que a facilidade ou dificuldade com que n I

lembramos de alguém está relacionada com o grau em que o alv
consistente ou inconsistente com o protótipo previamente estabelecI I

3 - AS FUNÇÕES PSICOLÓGICAS DA CATEGORIZAÇÃO SOCIAl

Segundo postula Codol (1989) a categorização tem co~o ~un II

filtrar as informações novas, organizá-Ias e Ihes da~ um slgnlfi d"
relevante para o indivíduo. Está bem estab~le~ldo que n6
registramos o que para nós é significativo. Tal Significado ~e d p I
relação de referência entre um indivíd~o e um d~?o objeto. l I
referência, por sua vez, pode-se dar atraves de axpenencias pes o I
com o objeto, ou por transmissão social. .

Outra função atribuída à categorização é aquela de se~,r 1111

instrumento de sistematização do ambiente de forma que a açao p
ser orientada (Tajfel e Forgas, 1981). Ampliando esta idéia, Knipp nt I

(1984) considera que a categorização, no âmbito social, cap 1
indivíduo a definir sua posição na sociedade como membro do grupll
aos quais ele pertença. Esta função da cateqorização ~ermlt
indivíduo adquirir identidade social que, por sua vez, e definida COl! I

parte do auto-conceito derivado do fato de alguém s~ber que p rt III

a um ou mais grupos sociais ligando, a este conhecimento, os v lell
e os significados emocionais desta afilia?áo. Assim, o 'p~oce I

categorização social capacita-nos a definl~. a nossa pO~,ça? (
engloba, ao mesmo tempo, aspectos coqnitivos e emocionais.

Discutindo a formação psicológica dos grupos, Turner (1
hipotetiza que a auto-definição em categori~s soci~i~ é .mais prov
de emergir na medida em que: (a) percepçao de símüarídades IIIr
eu e os outros aumenta; (b) quando a similaridade percebida anil
grupo e uma coleção de outras pessoas diminui e quando (
dimensões de semelhanças e diferenças aumentam em sair 1\ I
número no campo da percepção total.

Através do processo de categorização observa-~e o fenôm 11
acentuação de diferenças e similaridad:s as qu~,s corre~p 1
segundo Codol (1989), a uma simplificaçao da reall.dade. EVld 1\

este respeito são fomecidas pelos trabalhos realizados por I I
Wilkes (1963): a classificação de objetos diferentes em c tv~~ulnl:=
distintas acentua a diferença percebida entre estes objetos. O f n I I

de contraste constitui-se, então, num fator de discriminação c 111
Por outro lado, a dassificação de objetos diferentes na mesma - •••1.~•• "!,, ••
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acentua a semelhança percebida entre os objetos. A assimilação conduz
estereotipia cognitiva que consiste em atribuir aos objetos de uma

mesma categoria todos os traços supostos de caracterizar o conjunto
de objetos da categoria. Não importa se estes objetos são pessoas
que as categorias sejam sociais, pois nada muda no processo.

A categorização social representa, portanto, uma atividade cognitiva
que envolve o agrupamento de objetos do meio social (formação de
categorias), o auto posicionamento em uma ou mais categorias
(inclusão), a diferenciação entre categorias (contraste), a escolha de
um foco central de cada categoria (protótipo) e a determinação das
distâncias existentes entre os vários objetos agrupados e o seu protótipo
(grau de tipicidade).

A organização cognitiva, resultante deste complexo processo de
categorização, permite ao indivíduo reconhecer objetos, comunicar sobre

les, orientar suas ações e definir-se socialmente a partir de auto-
Inclusões em diversas categorias.

Com o intuito de avaliar de forma integrada o processo de
tegorização social, este estudo buscou analisar os aspectos cognitivos

ue permeiam a formação de categorias profissionais de inclusão e
ntraste, a escolha do protótipo categorial e o estabelecimento do grau
tipicidade profissional.

Participaram desta pesquisa 30 estudantes universitários de ambos
sexos em idade média de 23 anos e 8 meses, sendo 15 do curso de
icologia e 15 do curso de Economia de uma universidade federal,
m os quais constituiu-se dois grupos de estudo.

• PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS

Tendo em vista que o estudo pretendia comparar as respostas de
is grupos de sujeitos - estudantes de Psicologia e Economia - sobre
rocesso de categorização social envolvendo a formação de categorias

rofissionais de inclusão e de contraste e, ao mesmo tempo, controlar
possibilidade das instruções levarem os sujeitos a se incluirem em

a das categorias profissionais por elas criadas, foi necessário
tabelecer três condições de estudo (A, B, C,) e criar quatro versões
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do instrumento contendo, cada uma delas, quatro blocos de tarefas.

2.1. DEFINICÓES

Categoria de Inclusão - foi considerado aquele conjunto de
profissionais onde os estudantes incluiam o nome da sua futura

profissão. . fi" d tre
Categoria de Contraste - esta seria o conjunto de pro tssroneis ~n

os quais os estudantes não incluiam o nome de sua futura profissao.

2.2. CONDIÇÓES DE ESTUDO

As três condições de estudo criadas (A, B, C,), espe~i~cadas a ~eg~ir,
diferiram entre si somente nas instruções dadas aos SUJ~I~OSno pn,!,elro
bloco de tarefas dos instrumentos, quando.lhe~ era soíicitada a criação
de duas categorias excludentes de profissionais:

A _ Nesta situação 10 sujeitos (5 estudantes de Psicologia e 5 d
Economia) deveriam criar livremente, no primeiro bloco de tarefas, dua
categorias excludentes de profissionais e responder ~os o~tros tr
blocos de tarefas do instrumento em função das cate~ona~ cnadas. O
sujeitos desta condição responderam à primeira versao do mstrumento

B _ Neste caso, aos sujeitos (5 estudantes de Psicologia .e 5 d
Economia) era solicitado, no primeiro bloco ~e tarefas, que cnass 111
duas categorias excludentes de profissionais sendo que numa d
categorias (a de inclusão) já estava incluído o nome de s~a profiss
( sicólogo para os estudantes de Psicologia e economista para
tstudantes de Economia) e a outra categoria 5a ~e c~ntras!e). dev, ri
ser constituída de tal forma que a sua pr~fi~sa.o Ja~als se~a_mcíuid
Os outros três blocos de tarefas eram idênticos a _cond.lçao A.
estudantes de Psicologia responderam à segunda versao do instrurn nh
e os de Economia, à terceira versão.

C _Nesta condição solicitou-se, no primeiro blo~o de tarefas, qu I

sujeitos (5 estudantes de Psicologia e 5~? Economia) formassem dllcl
categorias de profissionais: uma onde ja esta'ya .pres~nte ? ~om

rofissão "jornalista" e outra onde esta profissao J~mal~ s,ena m~luld,
~s demais blocos de tarefas do instrumento eram Iguais a condiç )
constituindo-se na quarta versão do instrumento.

2.3. OS INSTRUMENTOS
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Os instrumentos, em suas quatro versões, diferiam entre si, apenas
nas instruções dadas aos sujeitos no primeiro bloco de tarefas e
mantinham constantes as demais questões. As quatro versões do
instrumento justificam-se tendo em vista a necessidade de dar instruções
específicas aos sujeitos estudantes de Psicologia e Economia
submetidos à condição C, referentes ao primeiro bloco de tarefas.

Desta forma, os sujeitos da condição A responderam à primeira
versão do instrumento, os da condição B responderam à segunda
(psicóloga) e à terceira versões (economistas) e os sujeitos da condição
C à quarta versão.

A seguir serão especificadas as instruções dos instrumentos divididas
em quatro blocos de tarefas.

Primeiro Bloco de Tarefas - Formação de Categorias Profissionais:
com instruções específicas para as condições A, B e C já descritas, os
sujeitos de cada grupo foram levados a criar nesta etapa, duas categorias
excludentes de profissionais.

Segundo Bloco de Tarefas - Características das Categorias, Motivos
dos agrupamentos e Diferenças entre elas: com as mesmas instruções
para sujeitos das três condições (A, B e C) foi solicitado aos sujeitos
que indicassem: (a) as características comuns aos profissionais
pertencentes a cada uma das categorias (categorias de inclusão e
contraste) por eles constituídas no primeiro bloco de tarefas, (b) os
motivos dos agrupamentos dos profissionais nas respectivas categoriais
e (c) as diferenças entre as duas categorias criadas.

Terceiro Bloco de Tarefas - Protótipos: nesta parte dos instrumentos,
todos os sujeitos (condições, A, B e C) foram levados a: (a) escolher
um melhor representante para cada uma das duas categorias por eles
constituídas (protótipos), (b) apontar os motivos destas escolhas, (c) e
as principais características de cada um dos representantes das
categorias criadas.

Quarto Bloco deTarefas - Grau de Tipicidade: esta variável foi
mensurada através de duas figuras circulares onde a todos os sujeitos
foi solicitado que colocassem no centro de cada figura os nomes dos
representantes (protótipos) das categorias criadas e, nas linhas que
saíam do centro da figura indo até o seu círculo exterior, posicionassem
os demais profissionais pertencentes a cada categoria. Foi informado
aos sujeitos que cada linha media oito centímetros e quanto mais perto
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do representante estivesse localizado o nome de um profissional
pertencente à categoria, mais parecido ele seria com o representante
da categoria e, quanto mais distante,menos parecido. As instruções
foram idênticas para as condições A, B e C.

2.4. APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS

As versões do instrumento, específicas para cada condição de estudo,
foram distribuídas ao acaso aos sujeitos em sala de aula. Foram-lhe
dadas instruções gerais e solicitado que qualquer dificuldade relativ
ao preenchimento do questionário poderia ser resolvida com o
pesquisadores.

2.5. ANÁLISE DO CONTEÚDO

Todas as respostas obtidas de questões abertas e que permitissem
uma avaliação de seu conteúdo foram submetidas aos procedimento
de categorização gramatical (morto-sintática) e temática (Bardin, 1977)

NaAnálise Gramatical (morto-sintática) buscou-se verificar se haviam
diferenças significativas de estilo gramatical entre as respostas qu
envolviam a caracterização da categoria profissional na qual o sujeit
se incluia (inclusão e outra que lhe servia de parâmetro para distintividad
(contraste).

Foram escolhidas como unidades de registro (indicadores) quatr I

classes de palavras: substantivos, adjetivos, verbos e advérbios. A
unidades de contexto foram definidas como um conjunto de palavr
ou frases que completavam uma resposta total a cada questão ab ri
do questionário.

Para proceder a análise morto-sintática. tomou-se isoladamente c d
resposta livre dos sujeitos (unidade de contexto) e categorizou-s
palavras nela contidas (unidades de registro). Este procedimento 111

aplicado sobre as respostas obtidas das questões abertas do segun 11,
e terceiro bloco de tarefas do instrumento. Os resultados individuai I
freqüência das quatro classes de palavras, foram transformado I I

contagens grupais, separando-se os resultados referentes à cate DII

de inclusão e contraste de cada grupo de sujeitos.
Usando uma versão da técnica de análise de expressão propo I

por Roche (1971), foram calculados, com base nas freqüência ti
classes gramaticais, quatro Quocientes de Gênero Gramatical (Q.
dois para as respostas dos estudantes de Psicologia e dois para ,I
Economia, referentes às suas respectivas categorias profission j II
inclusão e contraste.
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Q.G.G. = (Verbos + Advérbios)
(Substantivos + Adjetivos)

Neste caso, o discurso seria considerado dinâmico se o Q.G.G.
revelasse uma relação maior de verbos e advérbios (V + ADV > SUB +
ADJ) e descritivo se ocorresse o inverso (V + ADV < SUB + ADJ). As
comparações entre os quatro Q.G.G. obtidos foram realizadas através
do teste x2 (p < 0,05).

Na Análise Temática, o conteúdo semântico das respostas livres foi
categorizado através do "procedimento por milha" (Bardin, 1977) o qual
representa uma classificação analógica e progressiva dos elementos
ou unidades de registro, quando inexistem categorias pré-estabelecidas
obtidas de fundamentos teóricos. Estas foram isoladas em cada questão
do instrumento (unidades de contexto) na medida em que expressavam
o cerne da resposta do sujeito. Por exemplo, na questão referente aos
"motivos do agrupamento dos profissionais" teve-se como resposta:
"São profissões que se referem à parte social, relacionadas com as
atividades dentro de uma sociedade". Neste caso, foram isolados os
conteúdos que "se referem mais à parte social" e "atividades humanas
de uma sociedade" para servirem como um único indicador de que o
motivo de agrupamentos dos profissionais girava em torno do termo
"sociedade". Com este procedimento, foi possível identificar,
respectivamente, para o grupo de psicólogos e para o grupo de
economistas, os temas centrais, em cada condição do estudo, quando
estes sujeitos referiam-se ao seu grupo de inclusão ou de contraste.

A partir dos indicadores temáticos isolados no conteúdo semântico
das respostas livres, pretendia-se verificar se haveriam diferenças entre
os dois grupos de estudantes quanto aos temas utilizados para se
referirem às suas respectivas categorias de inclusão e contraste
profissional.

2.6. A DETERMINAÇÃO DO GRAU DE TIPICIDADE

Foi possível determinar o grau de tipicidade, atribuído à profissão
dos sujeitos, mensurando a distância existente entre ela e o protótipo
da categoria. Para este efeito, colocou-se uma régua milimetrada sobre
a linha da figura na qual estava presente o nome da profissão do sujeito
(psicológico ou economista) fazendo-se o ponto zero da régua coincidir
com o extremo exterior da linha. Assim, quanto mais próximo ao protótipo
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(centro da figura) fosse posicionado o profissional, maior seria o grau
'de tipicidade a ele atribuído. O protótipo de cada categoria, que deveria
ser colocado no centro da figura, receberia um grau de tipicidade
máximo, equivalente a oito pontos.
RESULTADOS

Embora fosse hipotetizado que as três condições de estudo (A, B e
C) gerassem resultados divergentes, tal fato não ocorreu. Desta forma,
todos os sujeitos incluiram-se em uma das duas categorias de
profissionais por ele criadas, mesmo quando as instruções do
instrumento não solicitaram este auto-posicionamento (condições A e

B).
Estes resultados anularam a suposta influência das condições de

estudo sobre o posicionamento ou não dos sujeitos nas categorias
profissionais por eles criadas, e permitiram que apenas fossem
analisadas as respostas dos dois grupos de estudantes, comparando-
se os dados referentes às suas respectivas categorias de inclusão
contraste profissional.

1 - A FORMAÇÃO DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS

Quando agruparam profissionais para representar sua categoria d
inclusão, os estudantes de Psicologia fizeram citações de 3
profissionais distintos, sendo o médico o mais citado pelos sujeito
(93,33%). Na categoria de contraste, foi citada uma totalidade de 4
profissionais tendo sido o engenheiro o mais apontado (80%). (Tab I

1). Os sujeitos do curso de Economia apontaram um conjunto varia I

de 50 profissionais quando formaram sua categoria de inclusão, sen II
o administrador o profissional mais citado (65,66%). Para sua cateqon
de contraste, os sujeitos dispersaram-se entre 43 profissionais fazen II
maiores referências aos médicos e veterinários (73, 33%). (Tabela )
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TABELA 1

FREQÜ~NCIAS E PORCENTAGENS DE CITAÇÓES DOS PROFISSIONAIS
NAS CATEGORIAS DE INCLUSÃO E CONTRASTE CRIADAS PELOS

ESTUDANTES DE PSICOLOGIA (n = 15)

CATEGORIA DE INCLUSÃO CATEGORIA DE CONTRASTE

NOME DOS PROFISSIONAIS f % NOME DOS PROFISSIONAIS f %

M6dico 1<4 93,33 Engenheiro 12 80,00

Dentista 12 80,00 Agrônomo 07 46,67

Advogado 07 46,67 Arquiteto, Economista 05 33,33
Veterinário, Historiador

Biólogo, Pedagogo 06 40,00 Advogado, Pedreiro 04 26,67
Professor

A1or, Enfermeiro 04 26,67 Administrador de Empresas,
Veterinário

03 20,00
Carpinteiro, Decorador,
Jornalista, Oulmico

AlSistente Social Bancário, Contador, Desenhista
Filioterapeuta, Músico, 02 13,33 Flsico, Matemático, Mecânico, 02 13,33
Sociólogo, Secretária Pintor, Progr. de Computador

Alfaiate, Bancário, Cantor Alor, Aux. de Escritório
Comerciante, Costureira, Cabelereiro, Cantor, Comunicador
Cozinheiro, Datilógrafo, CrHico de Arte, Dentista, Digitador,

oonomista, Filósofo 01 6,67 Eletricista, Empresário, Encanador, 01
onoaudiólogo, Jornalista,

6.,67
EscuRor, Geógrafo, Guarda, Lixeiro

UI.ar, Motorista, Nutricionista Médico, Motorista, Pedagogo,
reiro, Pintor, Oulmico Professor de Matemática,

plteiro Vendedor.
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TABELA 2

FREQÜ~NCIAS E PORCENTAGENS DE CITAÇÕES DOS PROFISSIONAIS
NAS CATEGORIAS DE INCLUsAo E CONTRASTE CRIADAS PELOS

ESTUDANTES DE ECONOMIA (n = 15)

CATEGORIA DE INCLUSÃO CATEGORIA DE CONTRASTE

NOMEDOSPROFISSIONAIS f % NOMEDOSPROFISSIONAIS f %

10 66,66 Médico, Veterinário 11 73,33Administrador

09 60,00 Dentista 10 66,66Advogado

08 53,33 Engenheiro 04 26,67Contador

Professor, Psicólogo 07 46,67 Psicólogo, Sociólogo 03 20,00

Agrônomo, Biólogo, Enfermeiro
13,3306 40,00 Pedreiro, Pintor, 02Jornalista

Programador

Comerciante Vendedor 05 3333 Advoaado AlIricultor, Ana~sta
Engenheiro 04 26,67 de Sistemas, Artista, As. Social,
Bombeiro, Dentista 03 20,00 Ator, Aux. de Laboratório, Bancário,
Bancário, Escultor, Botanico, Cineasta, Contador,
Geógrafo, Historiador, Dançarino, Datilógrafo, Delegado,
Matemático, Médico, 02 13,33 Doméstica, Escrivao, Escritor, 01 6,61
Motorista, Policial, Esportista, Flsico, Fisioterapeuta,
RelaçOes Públicas Geneticista, Inventor, Juiz,
Agrônomo, Analista de Mágico, Militar, Motorista, Músico,
Sistemas, Arquiteto, Artista, Normalista, Nutricionista,
Ator, Bibliotecário, Cabeleireiro Promotor, Zootecnista
Cantor, Carpinteiro,
Compositor, Costureiro 01, 6,67
Cozinheiro, Decorador,
Digilador, Diplomata,
Empresário, Enfermeiro,
Flsico, Fisioterapeuta,
Gerente de Vendas
Músico, Pedagogo, Pedreiro,
Pintor, Poliglota. Publicitário,
RelaçOes Intemacionais,
Secretária, Servidor Público,
Sociólogo.
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2 - OS RESULTADOS DAS ANÁLISES DE CONTEÚDO

Quando aplicc~-se os procedimentos de categorização gramatical
(morto-sintática) sobre as respostas livres, suscitadas pelas questões
abertas do segundo e terceiro bloco de tarefas, verificou-se que o
discurso dos dois grupos de estudantes era mais de natureza descritiva
do que dinâmica visto que a proporção de substantivos e adjetivos era
maior do que a de verbos e advérbios. Os Quocientes de Gênero
Gramatical (Q.G.G.) não apresentaram diferenças significativas quando
comparou-se o Q.G.G. da categoria de inclusão versus categoria de
contraste criadas pelos estudantes de Psicologia (x2 = 0,13, NS), o
mesmo ocorrendo com os estudantes de Economia (x2 = 0,02, NS.)

Resultados semelhantes foram obtidos da comparação entre os
Q.G.G., referentes às categorias de inclusão dos dois grupos (x2 = 0,02,
NS) e categorias de contraste (X2 = 0,31, NS) (Tabela 3).

TABELA 3

FREQÜÊNCIAS DE CLASSES GRAMATICAIS E QUOCIENTES
DE GÊNERO GRAMATICAL DAS CATEGORIAS DE INCLUSÃO

E CONTRASTE DOS DOIS GRUPOS DE ESTUDANTES
(PSICOLOGIA E ECONOMIA)

V+AV Q.G.G.

216 2,00

ESTUDANTES DE PSICOLOGIA (n = 15) ESTUDANTES DE ECONOMIA (n = 15)

CATEGORIA DE
INCLUSÃO

CATEGORIA DE
CONTRASTE

CATEGORIA DE
CONTRASTE

CATEGORIA DE
INCLUSÃO

S+A V+AV Q.G.G. S+A

«)7 232 1,75 366
V+AV Q.G.G. S+A

218 1,68 481
V+AV Q.G.G. S+A

243 1,98 431

S = SUBSTANTIVO; A = ADJETIVO; V = VERBO; AO - ADVÉRBIO;
O.G.G. = QUOCIENTE DE GÊNERO GRAMATICAL

A análise de conteúdo temática, aplicada sobre as respostas livres,
obtidas do segundo bloco de tarefas, revelou a utilização de temas
divergentes pelos dois grupos de estudantes ao se referirem à sua
categoria de inclusão e contraste profissional. Assim sendo, não foi
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possível estabelecer comparações estatísticas entre os resultados das
análises temáticas oriundas dos dois grupos de sujeitos. Os resultados
serão analisados e discutidos apenas numa dimensão semântica.

Enquanto a maioria das respostas dos estudantes de Psicologia foi
norteada pelo tema "o homem"(86,67%) para se referirem à sua
categoria de inclusão e o "mundo material"para se expressarem sobre
sua categoria de contraste (Tabela 4), os estudantes de Economi
recorreram mais à noção de "sociedade"(53,33%) quando escreveram
sobre seu grupo de inclusão e "indivíduo" (46,67%) ao se referirem ao
seu grupo de contraste profissional (Tabela 5).

Os temas contidos nas tabelas 4 e 5, foram repetidament
empregados pelos respectivos grupos de estudantes para: caracteriz r
os profissionais por eles agrupados, justificar o agrupamento feito
diferenciar as duas categorias citadas - inclusão e contraste. Tal
resultados indicam que os sujeitos de um dado grupo usaram os mesmo
temas para responder às questões formuladas pelo segundo bloco d
tarefas.

Os resultados apresentados nas tabelas 4 e 5 permitem identific ,
outros aspectos nos quais os dois grupos de sujeitos se diferenciam
Os estudantes do curso de Psicologia não apresentaram freqüênci
de citações de temas para a categoria de contraste quando este tem
era usado para caracterizar a sua categoria de inclusão e vice-ver ,
excessão ocorrida apenas no tema "Comunicação" quando observa
a sua presença nas duas categorias. Estes resultados são diferent
para o grupo de estudantes de Economia, pois três temas (o indivídu ,
a área de conhecimento e o método de trabalho) estão presentes n I

discurso referente à categoria de inclusão e de contra t ,
simultaneamente.
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TABELA 4

FREQÜ~NCIA E PORCENTAGENS DE CITAÇÕES DE TEMAS
REFERENTES A CATEGORIA DE INCLUSÃO E DE CONTRASTE

NO GRUPO DE ESTUDANTES DE PSICOLOGIA (n = 15)

TEMAS
Categoria Categoria

SUB-TEMAS de Inclusão de Contraste

f 0/. f -t.
1. O HOMEM Lidam, trabalham, atuam,

prestam serviços diretos ao ser

humano, são profissionais da área

da saúde e bem-estar humano, 13 86,67 - -
preocupam-se com a integridade

flsica e psicológica do ser humano.

2. O MUNDO sao profissionais que lidam com

MATERIAL cálculos, números e objetos 10- - 66,67
materiais, palpáveis e quantificáveis.

3. O FATO SOCIAL Buscam o entendimento, o estudo,

o discernimento e a análise de fatos - - 2 13,33

sociais, têm como objeto de estudo

os fatos sociais.

4. A COMUNICAÇÃO sae pessoas comunicativas que lêem

muito, escrevem, estãe ligados à 2 13,33 1 6,67
comunicaçao e sabem improvisar.

5. RELAÇÃO Nao trabalham, não lidam e não
atuam diretamente com o ser

humano, usam instrumentos não - - 2 13,33

diretos (projetos, leis) na relação

com o ser humano

TOTAIS 16 100 16 100

Revista de Psicologia, Fortaleza, V 11 (112), V. 12 (112); p.169-p.189, Jan./Dez. 1993194

183



TABELA 5

FREQÜ~NCIA E PORCENTAGENS DE CiTAÇÓES DE TEMAS
REFERENTES A CATEGORIA DE INCLUSAO E DE CONTRASTE

NO GRUPO DE ESTUDANTES DE ECONOMIA (n = 15)

Categoria categoria
SUB-TEMAS de Inclusão de ContrasteTEMAS

f % f %

1. A SOCIEDADE sao profissionais que se interessam
e trabalham com assuntos envolven~
a sociedade como um todo, têm um 8 53,33 - -
conhecimento geral e um contato
direto com a sociedade.

2. O INDlvlDUO sao profissOes que têm como ~eto
ou meta-o indivlduo como ser VIVO,

os seus corpos, a saúde, o seu
3 20,00 7 46,67bem-estar individual e alirnentaçao,

trabalham com os problemas
objetivos dP homem não possuindo
um contato permanente com a
sociedade como um todo.

Tmbelham nas áreas de 2 13,33 3 20,003. ÁREA DE
CONHECIMENTO humanidades, biológicas ou exatas

4. O MÉTODO sao profissOes que empregam
1 6,67 2 13,DE TRABALHO procedimentos de trabalho distintos:

alguns usam a análise, outros
aplicam o bom senso e a prática

5. CARACTERis- são profissionais frios, diretos,
2 13, Iou subjetivos ou que buscam e - -TICASDOS

PROFISSIONAIS e transmitem magia

Lidam com a vida cotidiana 1 6,67 -6.AEMPRESA
das empresas.

7. A JUSTiÇA E O que os caracteriza é a relação
- 1 , ,com as leis, a parte jurldica no -AS LEIS

campo criminal ou social.

TOTAL 15 100 15 111
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8CH-PER/ODIC(),
Dentre os temas empregados pelos estudantes de Psicologia, a

maioria refere-se ao objeto de trabalho dos profissionais (o homem, o
mundo material, (I fato social e as comunicações), enquanto os temas
utilizados pelos estudantes de Economia variam entre os objetos de
trabalho (a sociedade, o indivíduo, a empresa e a justiça), as áreas de
conhecimento, os métodos de trabalho e as características dos
profissionais.

3 - PROTÓTIPOS DAS CATEGORIAS DE INCLUSÃO E CONTRASTE

Os estudantes de Psicologia indicaram, como protótipos de sua
categoria de inclusão, o próprio psicólogo (46,66%), o médico (40%), o
ator (6,67%) e o professor (6,67%). A categoria de contraste recebeu
como indicação de protótipos o engenheiro (53,88%), o físico (6,66%),
o economista (6,66%), o veterinário (6,66%), o pedreiro (6,66%), o
jornalista (6,66%), o advogado (6,66%) e o historiador (6,66%).

Os economistas citaram como protótipos para sua categoria de
inclusão a sua própria profissão (46,66%), os médicos (20%), os
psicólogos (13,33%), os empresários (6,67%), os jornalistas (6,67%), e
os advogados (6,67%). Na categoria de contraste estão os médicos
(59,98%), os sociólogos (6,67%), os juízes (6,67%), os físicos (6,67%),
os pedreiros (6,67%), os mágicos (6,67%) e os datilógrafos (6,67%).

Quando justificaram a escolha dos protótipos e apontaram as
principais características de cada protótipo das categorias, os estudantes
de Psicologia, como também os de Economia, novamente usaram os
mesmos temas já descritos, respectivamente, nas tabelas 4 e 5.

4 - GRAUS DE TIPICIDADE

Dentre os 15 sujeitos estudantes de Psicologia, sete (46,66%),
apontaram o psicólogo como protótipo de sua categoria de inclusão.
Os oito sujeitos, que não citaram o psicólogo como protótipo de sua
categoria, atribuiram um grau de tipicidade médio de 5,6 o que significa
uma distância de 2,4 do protótipo.

No grupo de estudantes de Economia, sete (46,66%) sujeitos
escolheram a si mesmos como protótipos de sua categoria de inclusão.
Os demais sujeitos, que não se posicionaram como representantes desta
categoria de inclusão, atribuiram um grau de tipicidde médio de 5,6 ao
economista.

Observa-se que os graus de tipicidade, atribuídos pelos dois grupos
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de estudantes às suas respectivas profissões, não diferem.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

A di ões de estudo não provocaram respostas

dif:;:~~~a~~i~eo:sd~~: :n7po~ de sUje~~:n~:iC:~O~~: ~ e~r~~:!~ta~~

~~~~:~~a~~~r~~~~I~~U~~;: e~~o~v:~riaçãO ~e ~~:g~;:~~~i~:~e n~:

~~~~:S~ãSoUj:~~r:~d:el~e:O~~:u~~~, i~~~~:~:~ mas sim valorizada pelo

ind~i~~~d~~~:' ~i~Omc!~~~~~~~~~:~u~:::~a~~~!s~~!~~~e~! v~~~O
grupos po ., d . d'cação de características dos profissional
que er~ SOI~~~v~ d~~na~rupamentos e justificativas das escolh~S do
agrup~ os, rtamente suscitou maior uso de substantivos
protôttoos, o que ce . .

adjeotisvOreSs~~t~~~sv~:o:neá~:::I~~ticas aplicadas sobre fio ~ont~súdn
amento de pro issronat

das res~osta~ livre~ revelara~~~:~ ~~r~~egOria de contraste, não f
categona de inciusão, como .' . delas característic
f 'to na-o foi J'ustificado e nem fOi diferencia o P t d
el , ..' r aspectos comuns a o o
intrínsecas dos profissionais, mas s~~, po íeit estudantes d
eles. co.m .est~ organiza~ão _~og;~t~~a~~!g~~J:~~~~c1USãO pelo f til

Psicologia, Justlficara~ a cnaça m se especialmente pelas diver
de seus integrantes Inter~ssare - ontrastaram
dimensões pess~~~s ~ particulares do se~~~mr~~~s~o~al cujo inter
com maiores frequenclas, com uma c:teJo m~ndo material constitu d'l

~~~~~~!~~~~_~:fC~I~o~s~ml~~li~~::~~~~~~rii.~:'~~a~ d:a;:~~~'11
Assim as razoes ou - mpartilh I

~:O~~:~f~:E:~~:1~~~E~~;F:~~~ã~:~~~fi~~ft~~~~::~:,I:'
de profissionais. Prov~vel~ente! esta conc~P~om o médico, alt rn 1I

estudantes de psi?~logla se Ident~fic~~:d~~~~luSãO, e a reafirm r 111

citado com~ pro~otlpo d~ sua ca eg psicólogo é essencialment I

~~~;S~i~~~II~a v~;;an~~íni~a ~~ ~etrimento de sua atuação em 1111

áre~~ ~~::~I~~!~~I~~ economia i~clue~-se~ com r:naiore~ freqiJ I': I
numa categoria cujo interesse prímordial sao as dímensoes so .
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fatos, eventos e provlemas de interesse coletivo, contrastando-se, na
maioria das vezes, com um conjunto de profissionais voltados para as
dimensões individuais e particulares do ser humano.

Podem-se constatar, através destes resultados, que o processo de
categorização social permite ao estudante posicionar-se e contrastar-
se profissionalmente, e ir cristalizando, como defendem Tajfel e
colaboradores (Tajfel e Tumer, 1979; Tumer. Hogg, Tumer e Smith,
1984), a sua identidade social, a sua afiliação psicológica a uma categoria
social mesmo quando não existem interações entre os seus elementos,
mas prevalece a percepção de que pertencem àquela coleção de
indivíduos (Ullah, 1987; Tumer, 1982).

Um outro aspecto relevado r dos dados deste estudo refere-se ao
fato de que a categorização social dos dois grupos de sujeitos, respalda-
se numa dimensão transcendente, num princípio cognitivo maior,
aplicável a todos os profissionais reunidos numa categoria e não em
suas eventuais peculiaridades. A presença deste princípio maior foi
observada em todas as etapas do processo de categorização social
quando solicitou-se aos sujeitos que indicassem as características
comuns dos elementos das categorias, justificassem sua criação,
estabelecessem diferenças entre as categorias, expusessem as razões
das escolhas de seus protótipos e especificassem suas características
principais.

No caso dos estudantes de Psicologia, o princípio maior empregado
foi o "ser humano" e suas dimensões físicas, psíquicas e sociais. Ele
norteou as respostas dos sujeitos quando referiam-se à categoria de
inclusão e, provavelmente, influenciou a escolha do fator de contraste
categorial que permeou as respostas deste grupo quando se
expressavam sobre os profissionais que lidam com outro objeto: o
mundo material. A indicação do psicólogo e do médico como protótipos
mais citados para a categoria de inclusão, pode ser interpretada como
uma forma de tomar o princípio maior uma idéia mais operacionalizada,
palpável e concreta o qual, ao ser personificado num nível material,
tomar-se-ia mais fácil de ser comunicado e expressado socialmente.
Pode-se, portanto, entender ou interpretar os resultados deste estudo
dentro da abordagem das representações sociais defendida por
Moscovici (19876,1981). Quando os estudantes expressam conteúdos
lingüísticos cujos temas incluem expressões de um princípio cognitivo
maior, estamos diante do processo de produção de uma representação

ocial. Como é necessário transpor, segundo teoriza Moscovici, para o
plano real as idéias para que neste plano elas possam ser
compartilhadas por todos os integrantes de um grupo ou comunidade,
faz-se necessário escolher uma imagem mais concreta e física que
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personifique claramente uma imagem existente ao nível da cognição.
Assim, os conceitos de "ser humano", "mundo material", são
transportados para o mundo real através de profissionais como o
psicólogo ou o médico e o engenheiro, respectivamente. No caso dos
economistas, o imaginário" "sociedade" é personificado pelos próprios
economistas, por administradores, advogado ou contadores e a idéia
ou noção de "indivíduo" pelos médicos, veterinários e dentistas. Com
base nos pressupostos defendidos por Moscovici pode-se concluir que
os temas que norteiam a categorização social são trabalhados ao nível
abstrato e são facilmente comunicados através dos protótipos das
categorias sociais.

No que se refere aos graus de tipicidade atribuídos pelos estudantes
de Psicologia e Economia, respectivamente, os resultados deste estudo
parecem revelar que quando o indivíduo está estabelecendo
categorização social envolvendo a si mesmo, ele tende ou a se perceber
como protótipo da sua categoria de inclusão ou a se posicionar, o mais
perto possível, deste representante. Estes dados poderiam estar
relacionados com a necessidade individual de expressar, ou organizar
cognitivamente, uma noção clara de sua identidade pessoal a partir de
posicionamentos centrais em uma dada categoria social. Considerando-
se como protótipo, ou situando-se próximo a ele, parece ser mais fácil
ao indivíduo perceber sua identidade profissional e, ao mesmo tempo,
estabelecer contraste ou diferenciação com outros profissionais alocados
em uma categoria distinta.

Os resultados deste estudo, quando procurou-se analisar de forma
integrada o processo de categorização social, permitem concluir que
existe um princípio cognitivo maior permeando todo o processo, desde
a criação das categorias profissionais até a escolha dos seus protótipos
Entretanto, este princípio maior difere entre psicólogos e economista
que, por sua vez, recorrem às respectivas representações sociais d
suas profissões para categorizar seus grupos de inclusão ,
provavelmente, escolher as categorias de contraste profissional.

Apesar de algumas evidências demonstradas através deste estudo,
são necessárias novas investigações recorrendo-se a outras altemativ
metodológicas para que fiquem mais fortalecidas as interpretações, d
cunho cognitivista, aplicadas aos resultados aqui obtidos. Futur
pesquisas poderiam verificar a adequação da metodologia utilizada p I

este estudo, analisando as respostas de outros grupos profissional
verificando-se entre estes sujeitos prevalece a utilização de um princlp 11

cognitivo transcendente e norteador do processo de categorização I

cial.
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