
    A análise das respostas dos participantes mostrou 
quais características ou comportamentos que os 
homens heterossexuais utilizam para identif icar mulhe-
res heterossexuais e mulheres homossexuais. De 
acordo com os participantes, as principais característi-
cas ou comportamentos utilizados para reconhecer 
tanto mulheres heterossexuais quantos as mulheres lés-
bicas são as “roupas” e a “aparência”. Na Tabela 1 é 
possível ver a frequência com que os homens heteros-
sexuais citaram tais características para ambos os 
grupos de mulheres. Por ser uma amostra pequena e 
por se tratar de uma análise inicial dos resultados, 
apenas as categorias que obtiveram pelo menos 5,4% 
em ambos os grupos (heterossexuais e lésbicas) são 
expostas aqui.
 Diferentemente das mulheres lésbicas, 
a categoria “feminilidade” foi um critério apontado 
pelos participantes como identif icador de mulheres he-
terossexuais. Outro ponto em comum na identif icação 
da orientação sexual de uma mulher é a categoria 
“comportamento”. Outros dois critérios se destacaram 
para a identif icação apenas das heterossexuais: 
“modo de falar”, “linguagem corporal”. Enquanto as 
mulheres lésbicas também podem ser identif icadas 
por demonstrações de “atração por mulheres”  
 É importante ressaltar que apesar os 
dois grupos apresentarem categorias iguais, as respos-
tas dadas para identif icar mulheres lésbicas ou hete-

RESULTADOS

Heterossexuais (N = 56) Lésbicas (N = 56)

Roupas 28,60% 42,90%

Aparência 8,90% 19,60%

Feminilidade 8,90% -

Comportamento 7,10% 5,40%

Modo de Falar 5,40% -

Linguagem Corporal 5,40% -

Atração por mulheres - 7,10%

Categorias

Tabela 1. Frequência das categorias com três ou mais palavras/expressões.

Heterossexuais Lésbicas

Roupas “usa salto”; “roupas mais sexys” “roupas masculinizadas”

Aparência “unhas grandes”; “cabelo longo” “cabelo curto”

Feminilidade “jeito de menininha” -

Comportamento “comportamento com homens” “tem muita atitude”

Modo de Falar “maneira de falar” -

Linguagem Corporal “expressões corporais”; “postura” -

Atração por mulheres - “se beija outra”

Categorias

Tabela 2. Exemplos de palavras/expressões usadas para ident if icar a orientação sexual de mulheres.

rossexuais, por vezes foi diferente (ver Tabela 2). Isso 
mostra que alguns critérios são utilizados por homens 
heterossexuais tanto para identif icar mulheres lésbicas 
e mulheres heterossexuais, mas que os atributos 
podem ser específ icos para cada orientação sexual.

MÉTODO
PARTICIPANTES
. 72 homens heterossexuais
. média de idade de 29,1 (DP = 14,0)
. escolaridade:

. regiões representadas:

INSTRUMENTOS
    A primeira parte do questionário foi composta por pergun-
tas sociodemográf icas sobre o sexo, idade, escolaridade, 
região, orientação sexual dos participantes. Em seguida, os 
participantes deveriam responder à pergunta “quais as 
cinco primeiras características ou comportamentos que 
vem à sua mente para identif icar...”. Então, o participante de-
veria responder a mesma pergunta para quatro grupos dis-
tintos (homens heterossexuais, homens gays, mulheres hete-
rossexuais e mulheres lésbicas). A ordem em que apare-
ciam os grupos foi aleatória para cada participante.

PROCEDIMENTOS
  - De coleta: Os participantes foram recrutados nas redes so-
ciais e por convites enviados via e-mails. Nos convites in-
cluía-se o link para que eles respondessem o questionário 
numa plataforma online. 
 - De análise de dados: as respostas dadas pelos participan-
tes para caracterizar mulheres heterossexuais e mulheres 
homossexuais/lésbicas foram agrupadas pelos pesquisa-
dores de acordo com a similaridade do conteúdo. A partir 
desse agrupamento, criaram-se as categorias. Por se tratar 
de uma análise inicial, os resultados do presente trabalho 
mostram apenas a primeira palavra que cada participante 
respondeu sobre cada grupo.
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DISCUSSÃO
    Os resultados mostraram que alguns critérios são uti-
lizados por homens heterossexuais para identif icar 
tanto mulheres heterossexuais quanto homossexuais. 
Roupa e aparência foram os mais citados, seguidos 
por comportamento. 
    Além disso, apresentaram-se outros critérios para 
identif icar especif icamente mulheres heterossexuais 
(feminilidade, modo de falar e linguagem corporal) e 
lésbicas (atração por mulheres). 
    Visto que a pergunta feito aos participantes era sobre 
os critérios utilizados para identif icar a sexualidade de 
mulheres é possível argumentar que não foram aces-
sados os estereótipos em si, mas sim as categorias 
que auxiliam nesta identif icação. Porém, este estudo 
auxiliará a direcionar novas pesquisas nesta área.

INTRODUÇÃO
    Estereótipos podem ser def inidos como crenças 
compartilhadas acerca de grupos ou dos indivíduos 
que os constituem. De uma forma geral, o estereótipo é 
um meio de simplif icar e agilizar o processamento de 
informações sobre os outros (Rodrigues, Assmar, & 
Jablonski, 2014. Os estereótipos vêm da necessidade 
humana de entender a realidade social de forma 
rápida e com o menor gasto energético possível (Aron-
son, Wilson, & Akert, 2002). Dentre as consequências 
dos estereótipos pode-se destacar a inf luência que 
exercem na atenção, memória e comportamento. 
    Além disso, os estereótipos também podem servir 
como base cognitiva que fundamenta preconceitos e 
discriminações. O preconceito ocorre quando as cren-
ças estereotípicas são acompanhadas de sentimentos 
negativos em relação a determinado grupo (Rodrigues 
et al., 2014). Enquanto a discriminação se refere ao 
comportamento injustif icado com a intenção de preju-
dicar um indivíduo de determinado grupo, pelo sim-
ples fato de pertencer a ele (Aronson et al., 2002).

OBJETIVOS
    Descrever os estereótipos utilizados por homens he-
terossexuais para identif icar mulheres heterossexuais e 
mulheres homossexuais. 
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