
onhece aquela piada da loira que ficou feliz da vida 
quando terminou de montar um quebra-cabeça 
em "apenas" seis meses, pois na caixa estava 
escrito: "de 2 a 4 anos"? Ou a da loira que não 

conseguiu fazer gelo porque esqueceu da receita? Anedotas 
preconceituosas sobre mulheres de cabelos claros não faltam. 
Por que tantos preconceitos estigmatizam sua suposta inge
nuidade e a baixa capacidade intelectual? Esses estereótipos 
têm razão de existir? Pesquisas recentes demonstram que não. 

O economista David Johnston, da Universidade de Que-
ensland, na Austrália, por exemplo, apresentou um estudo 
controverso, no qual concluiu que o salário das loiras tende 
a ser mais alto que o de outras mulheres com o mesmo ní
vel de instrução. Johnston argumenta que os cabelos claros 
substituem competência: uma loira com um nível cultural 
correspondente a dois anos de estudos universitários rece
beria o mesmo salário que uma morena com três anos do 
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polo negativo, de vulgaridade), a coisa muda de 
figura - pelo menos no imaginário dos homens 
ingleses. Em um experimento, o pesquisador 
Viren Swami, da Universidade de Westminster, 
em Londres, pediu a uma jovem voluntária que 
usasse uma peruca loira, na sequência uma de 
cor castanha e depois, ruiva - e passeasse por 
diversos locais de Londres à noite. A proposta 
era contar o número de homens que se aproxi
mavam da moça quando estava com cada cor 
de cabelo. Sozinha, a peruca loira atraiu tantos 
rapazes quanto a ruiva e a castanha juntas - ao 
menos nos locais de programação noturna. 

Na hora de conseguir uma carona as loiras têm 
mais sucesso que a mulher de cabelos escuros. 
Em uma variação do teste precedente, realizamos 
um experimento noqual uma jovem ficava na beira 
de uma estrada, ostentando uma peruca loira, de
pois ruiva e castanha. Novamente a loira "venceu". 

No f im das contas, parece que embora tan
tas mulheres se empenhem em clarear os fios, 
ser loira não é exatamente vantajoso, na opinião 
de Swami. O pesquisador retocou a fotografia 
de uma jovem, de modo a justapor cabelos de 
diversas cores, e em seguida pediu a alguns 
homens que dessem sua opinião sobre sua 
beleza. Com surpresa, constatou que a garota 
era considerada mais bonita quando usava a 
peruca castanha escura. 

É um curioso paradoxo: embora um conside
rável número de homens ache as loiras menos 
atraentes, tende a abordá-las com mais frequ-

mesmo estudo. Ou seja: outros atributos além 
a inteligência e da competência seriam caracte
rísticos das donas de fios platinados. 

Obv iamente , pesquisas como esta esta
belecem correlações superficiais. O próprio 
Johnston observou que - pelo menos na Aus
trália, onde predominam pessoas de cabelos 
e pele claros - maridos de loiras geralmente 
ganham mais. Pode-se, então, imaginar que 
as mulheres loiras vivam em um ambiente que 
lhes permite estabelecer contatos privilegiados 
e, consequentemente, conseguir salários mais 
altos. Mais uma vez o preconceito está implícito: 
a influência masculina, aqui, seria responsável 
pelo sucesso delas. Mas o próprio pesquisador 
reconhece que esta é só uma hipótese que não 
leva em conta o preconceito mais amplo com 
pessoas de ascendência negra ou oriental. 

Se excluirmos os favores dos quais as loiras 
podem se beneficiar por meio de sua situação 
conjugal e se nos concentrarmos unicamente no 
seu "valor" no mercado de trabalho, os resultados 
vão depender muito do setor levado em conside
ração. Estudos dirigidos pela psicóloga Margaret 
Takeda e por seus colegas da Universidade do 
Tennessee, em Chattanooga, sobre profissões em 
que o aspecto físico é um requisito importante, 
ser loira podeconstituirvantagem.Jáas morenas 
seriam preferidas nas profissões mais bem remu
neradas, que requerem competências cognitivas 
específicas e nas quais a competição é grande. 

DECARONA 
Margaret catalogou a cor dos cabelos dos princi
pais analistas de comércio internacional da bolsa 
de valores de Londres. Nesse ambiente o processo 
de contratação é muito longo e complexo e o can
didato precisa ter uma ampla gama de qualidades 
para ser aprovado ao final de um longo percurso 
de seleção. É possível, então, supor que não exista 
espaço para preconceitos e estereótipos durante 
uma seleção desse tipo. No entanto, segundo a 
psicóloga, a avaliação das loiras analisadas entre 
as 500 mulheres que se destacam no mercado 
financeiro é 1 0 % inferior em comparação à das 
outras candidatas. O estereótipo da loira menos 
competente poderia explicar esse resultado. 

Entretanto, nenhuma pesquisa científica evi
denciou diferenças entre a capacidade intelectual 
associada à cor dos cabelos. Quando se trata 
de capacidade de sedução, sensualidade (e no 
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ência. No entanto, o fascínio que elas exercem 
no imaginário masculino pode ser atribuído a 
alguns fatores. O primeiro é muito simples: em 
uma lógica de mercado, o que é raro é mais pro
curado. Avalia-se, de fato, que as loiras naturais 
constituem apenas 2% da população mundial : 
por isso atraem mais a atenção e poderiam tirar 
alguma vantagem disso. A segunda razão está 
relacionada à lógica indireta referente à juventu
de: o psicólogo Davis Matz, do AugsburgCollege 
de Minneapolis, em Minnesota, demonstrou que 
quanto mais claros os cabelos de uma mulher, 
mais se tende a considerá-la jovem. De forma 
geral, os homens sentem-se mais atraídos por 
mulheres mais jovens, provavelmente porque 
são mais férteis e a evolução favoreceu a busca 
de parceiros para reprodução. Privilegiando 
outra hipótese, alguns pesquisadores acredi
t am que os homens busquem, geralmente, 
companheiras mais jovens para poder ocupar 
posição dominante no relacionamento, fazendo 
prevalecer sua maior experiência. 

As duas primeiras hipóteses, porém, não 
explicam o aparecimento de um estereótipo 
negativo em relação às mulheres loiras. Um 
terceiro fator, de o rdem social, poderia ser 
determinante. A imagem da loira foi forjada há 
mais de meio século, no cinema e em outras 
mídias, como a de uma mulher fácil, sensual, 
que explora mais os atr ibutos físicos que os 
intelectuais. É difícil intuir as razões de uma 
estratégia que a t ing iu seu ápice nos anos 

50 com Mari lyn Monroe e depois avançou 
nos anos seguintes com Grace Kelly, Brigitte 
Bardot, Sharon Stone até Scarlett Johansson. 

É inegável que a luminosidade e o bri lho 
desempenham um papel essencial nos filmes e 
que as mulheres com cabelos dourados tenham 
sido favorecidas nesse contexto. Mas o cinema 
foi seguido também pelas outras mídias, nas 
quais as loiras estão muitas vezes presentes em 
proporção amplamente superior em relação à 
que encontramos no mundo "de verdade". Os 
pesquisadores Melissa Rich e Thomas Cash, da 
Universidade Old Dominion, de Norfolk, nos Es
tados Unidos, examinaram revistas publicadas 
ao longo de 40 anos - como Vogue, de moda, 
ou destinadas ao público mascul ino, como 
Playboy. Constataram que, embora apenas 5% 
das mulheres americanas tenham os cabelos 
naturalmente claros, nas revistas de moda 3 5 % 
das modelos aparecem loiras. 

Não há dúvida de que o cinema tenha sa
cralizado a imagem da blondies, suscitando um 
desejo de imitação nas leitoras. A indústria de 
cosméticos, e principalmente a de tinturas de 
cabelo, tornou-se um dos principais anunciantes 
das revistas femininas e, naturalmente, criaram 
uma super-representação da loira apresentando 
modelos que reforçam o desejo de glamourização. 

As revistas femininas não foram as únicas a 
condicionar os gostos neste campo. Playboy, por 
exemplo, apresenta 4 1 % de loiras, ou seja, quase 
oito vezes mais do que a população que represen
tam na realidade. Muitos psicólogos acreditam 
que esta superexposição leva a associação das 
loiras a uma representação feminina vinculada 
unicamente ao corpo. Se ainda for somado o fato 
de que muitas atrizes de cinema pornográfico 
clareiam seus cabelos, a ligação entre a "loirice" 
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e o culto ao corpo parece confirmada. De fato, os 
homens - quase a totalidade do público de revis
tas pornográficas - tendem a associar as loiras à 
disponibilidade sexual. A representação dessas 
mulheres simplesmente como objeto sexual ex
plicaria a difusão de muitos preconceitos. 

A prova de que essa associação é produto de 
uma construção da mídia consiste no fato de que 
o equivalente masculino não existe. Aliás, não há 
nenhum preconceito contra os homens loiros. Os 
fios dourados masculinos não causam nenhum 
impacto específico sobre as mulheres. Em nossos 
experimentos sobre cor de cabelo, observamos 
que os homens que fingiam pedir carona não 
tiveram mais sucesso em razão da cor dos cabelos. 
Da mesma forma, peruca loira ou castanha não 
influiu na aceitação de convites para dançarfeitos a 
mulheres durante uma festa. Também neste caso, 
pesquisadores acreditam que existe responsabili
dade da mídia, sobretudo porque o cabelo claro 
é super-representado entre as mulheres, mas o 
mesmo não ocorre com os homens. 

ARMADILHAS INCONSCIENTES 
Em todo caso, os estereótipos criaram raízes. Em 
nossas pesquisas, constatamos que a presença 
de uma jovem com uma peruca loira sentada à 
mesa de um bar enquanto lê uma revista provoca 
maior número de comentários preconceituosos 
e machistas por parte de homens sentados à sua 
volta do que acontece quando a moça é morena. 
Do mesmo modo, Swami demonstrou, usando 
fotografias retocadas para mudara cor dos cabelos 
das mulheres, que os fios dourados induzem os 
homens a considerar a mulher menos competen
te, menos inteligente e mais volúvel - independen
temente de esses traços terem algo de verdadeiro. 

É prec iso levar em conta , porém, que 
estereótipos podem ser, ao menos em alguns 

casos, "autor rea l izantes " : ou seja, acabam 
r e a l m e n t e p r o v o c a n d o c o m p o r t a m e n t o s 
que est igmatizam. Ao ouvirem dizer que são 
incompetentes - e se fami l i a r iza rem c o m 
essa ideia -, algumas loiras podem se sentir 
pressionadas e inseguras, acabando por duvidar 
da própria capacidade, mostrando-se justamente 
como os outros as veem, criando armadilhas 
inconscientes para si mesmas. 

O fenômeno de autorrealização foi estuda
do pela psicóloga Clementine Bry, da Universi
dade de Nanterre, em Paris. Ela e seus colegas 
submeteram um grupo de mulheres morenas 
e loiras a testes de cultura geral. De m o d o 
mu i to discreto, pouco antes da avaliação, lem
bravam às participantes o estereótipo segundo 
o qual "as loiras se destacam mais pelo físico 
do que pela inteligência", ou mostravam uma 
série de fotografias de misses loiras. Resulta
do: no teste realizado em seguida à menção 
desses estereótipos, as participantes de ca
belos claros t iveram pontuação mais baixa, 
embora sua pontuação tivesse sido normal 
quando não houve comentários. 

Assim ficou evidenciado o poder autorreali-
zante dos estereótipos - nesse caso específico 
sobre as loiras. Felizmente, o experimento forne
ceu também a chave para não ser vítima desse 
efeito: quando era aconselhado às participantes 
que se considerassem autônomas, com história 
única e combinação de capacidades próprias, 
diferentemente da de qualquer outra pessoa elas 
mant inham boa pontuação e não sofriam mais 
o impacto dos preconceitos. Enfim, para não se 
curvar sob o fardo das opiniões preconcebidas é 
muito útil afastar-se dos julgamentos generali
zados de forma crítica, desenvolvendo o hábito 
de manter certo grau de inconformismo com o 
que parece óbvio. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 237, p. 26-30, out. 2012.




