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INFLUENŢA STEREOTIPURILOR ÎN VIAŢA SOCIALĂ 

 Ina CRASNOJON-LABA 

 Catedra Psihologie Aplicată  
   
Stereotypes play a fundamental role in our lives, causing directly or indirectly, more or less visible, our behaviors. The 

concept of "stereotype" was first used by Lippmann, as representing a set of images" that are indispensable in order to 
cope with information sent from our environment." 

The most popular metaphor of Lippmann on the stereotype is that of "images in our minds." In his view, human   
beings do not respond directly to external reality, but to a representation of the environment which is more or less 
created by the individual himself. 

A definition accepted by most authors would be presenting stereotypes as "a shared set of beliefs regarding the personal 
characteristics of personality traits and behavior that are specific to a group of people". 

 
 
Conform dicţionarului Cambridge, stereotipurile sunt „o idee fixă, despre cum este cineva sau ceva, în 

special despre ceva greşit”. 
Stereotipurile sunt nişte „scurtături cognitive”, „scheme de percepţie” sau teorii implicite ale personalităţii, 

relativ rigide, pe care le împărtăşesc indivizii aparţinând unei entităţi date, cu privire la ansamblul atributelor 
sau al membrilor unui alt grup, precum şi ai propriului grup. 

Stereotipurile sunt un ansamblu de păreri referitoare la atributele personale împărtăşite de un grup de 
oameni (Leyens, Yzebyt şi Shadron, 1994; Stroebe şi Insko, 1989). 

Stereotipurile joacă un rol fundamental în viaţa noastră, determinând, direct sau indirect, comportamentele 
noastre, mai mult sau mai puţin vizibile. 

Comportamentul nostru determinat de stereotipuri şi prejudecăţi este de cele mai dese ori cauza unei co-
municări dificile şi a conflictelor care se află la baza diferenţelor interetnice. Totul a pornit atunci când ne 
formam şi eram influenţaţi, personalitatea nefiind însă bine conturată. 

A construi stereotipuri este o funcţie naturală a minţii omeneşti, care, dorind să atenueze anxietatea faţă 
de necunoscut, simplifică realitatea complexă şi ajută corpul şi mintea noastră să dezvolte răspunsuri auto-
mate la stimulii similari. Însă, a construi stereotipuri şi a le utiliza este periculos, deoarece ele simplifică 
realitatea umană complexă, negând individualitatea fiecăruia dintre noi. Atunci când construim stereotipuri, 
foarte frecvent completăm datele care ne lipsesc cu ajutorul cunoştinţelor şi informaţiilor luate din baza noastră 
de date. Din acest considerent, diferenţa culturală dintre oameni poate determina formarea unor stereotipuri 
care nu corespund realităţii înconjurătoare. 

Unii cercetători consideră că nu se poate vorbi despre stereotipuri decât dacă reprezentarea este deprecia-
tivă. Alţii consideră că este indispensabil caracterul lor eronat. O a treia categorie de cercetători susţine că nu 
putem vorbi despre stereotipuri decât în cazul unor convingeri care fac obiectul unui consens sau care repre-
zintă o mare rigiditate. 

Walter Lippmann este cel care, în 1922, a introdus noţiunea de stereotip în cartea intitulată Public Opinion. 
Fiind ziarist, el împrumută termenul din lumea tipografiei, unde „stereotip” semnifică o formă metalică care 
serveşte la tipărirea unui clişeu tipografic. Selectarea lui avea drept scop sublinierea caracterului stabil, rigid 
al imaginii pe care şi-o fac indivizii despre mediul lor. 

Conceptul de „stereotip” a fost utilizat de către Lippmann ca reprezentând un set de imagini „indispensabile 
pentru a face faţă informaţiilor emise din mediul nostru înconjurător”. 

Cea mai cunoscută metaforă a lui Lippmann referitoare la stereotip este aceea a „imaginilor din mintea 
noastră”. În opinia lui, fiinţele umane nu răspund în mod direct la realitatea externă, ci la o reprezentare a 
mediului care este mai mult sau mai puţin creată de individul însuşi. Aşadar, stereotipurile nu pot fi decât 
reprezentări schematice şi inexacte. Lippmann susţine că stereotipurile preced utilizarea raţiunii. Ele sunt o 
formă de percepţie, deoarece impun un anumit caracter datelor provenite de la simţurile noastre înainte ca 
acestea să fie preluate de inteligenţă. 

Spre deosebire de numeroşi autori, Lippmann nu consideră că stereotipurile ar fi neapărat eronate sau 
dăunătoare, ci, dimpotrivă, le priveşte ca pe un fenomen inevitabil. El explică faptul că stereotipurile raţiona-
lizează starea în care se află o societate şi le plasează sorgintea în socializarea cetăţeanului. 
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În cazul în care noi ne apreciem convingerile ca fiind drept realităţi, fapte, ele ne afectează judecata. Însă, 
dacă caracterul subiectiv al convingerilor ar fi scos la iveală (de exemplu, prin studierea istoriei) atunci gradul 
lor de nocivitate ar putea fi limitat. 

Stereotipurile reprezintă impactul unei funcţionări cognitive adecvate a indivizilor. A stereotipiza un careva 
grup nu se rezumă la a-i atribui un conţinut, ci înseamnă a avea o explicaţie netă asupra motivelor care leagă 
acest conţinut cu un grup anume. 

Walter Lippmann a menţionat că noi suntem determinaţi să funcţionăm corespunzător unor imagini din 
mintea noastră, unor generalizări, unor pierderi de memorie. Din considerentul că mediul este foarte complex, 
suntem nevoiţi să realizăm unele selecţii pentru a-l percepe mai bine, iar mijloacele acestei selecţii sunt repre-
zentate de categorii (Bruner şi Tagiuri, 1954); respectiv, stereotipurile trimit la categoriile personale (Tajfel, 
1972). Adică, suntem dispuşi să atribuim un sens acţiunilor celuilalt, vorbelor lui, tuturor manifestărilor com-
portamentului lui, încadrându-l într-o anumită categorie. 

Un experiment realizat de către Dovidio, Evans şi Tyler (1986) ilustrează foarte bine fenomenul expus 
anterior. Ei au prezentat subiecţilor albi, timp de două secunde, cuvintele „alb”, „negru” sau „casă”. După 
500 miimi de secundă, un al doilea cuvânt apărea pe ecran. Subiecţii trebuiau să spună dacă cuvântul respec-
tiv putea servi la descrierea unei persoane. Termenul ales definea o caracteristică pozitivă sau negativă, aso-
ciată în mod stereotip albilor sau negrilor. Deoarece stereotipurile se caracterizează prin legături asociative 
puternice în memorie, intuitiv subiecţii răspundeau cu atât mai rigid cu cât trăsătura caracteristică se asocia 
cu grupul rasial. În rezultat, s-a observat că trăsăturile pozitive erau atribuite mai mult albilor decât negrilor, 
în timp ce celor din urmă le erau atribuite mai mult trăsăturile negative. 

Opiniile stereotipe se dezvoltă uşor într-un sens corespunzător stadiului în care se află relaţiile dintre gru-
puri. Stereotipurile sunt depreciative între grupurile inamice şi măgulitoare între aliaţi. 

Allport (1954), în lucrarea sa The nature of prejudice (Natura prejudecăţilor), consideră, la fel ca şi Lippmann, 
că procesul de categorizare are drept misiune simplificarea unui mediu prea complex şi că stereotipurile con-
stituie un derivat nefericit al acestei operaţiuni necesare. 

În rezultatul unui experiment, în care şase interlocutori trebuiau să-şi transmită o povestire unul altuia, 
Allport şi Postman au constatat că s-au schimbat unele elemente ale scenei, ceea ce denotă că existenţa unor 
opinii stereotipe dirijează achiziţionarea de noi informaţii într-o anumită direcţie. 

Foarte puţini cercetători se pot mândri că au influenţat abordarea cognitivă a stereotipurilor atât de mult 
ca Allport. Unica excepţie este Tajfel. În perioada celui de-al doilea război mondial, Tajfel, polonez de origine 
evreiască, s-a înscris ca ofiţer în armata franceză. Fiind luat prizonier, a profitat de faptul că cunoştea foarte 
bine limba franceză ca să înşele lumea şi să scape de exterminare. Dificultăţile prin care a trecut l-au sensi-
bilizat în ceea ce priveşte problema categorizării. În opinia lui, categorizarea ne ajută să ne simplificăm me-
diul şi să ne orientăm în el. Cercetările realizate de Tajfel conchid că simplul fapt de a categoriza obiectele în 
grupe distincte modifică felul în care sunt percepute. 

Aşadar, Lippmann, Allport şi Tajfel, toţi trei, au remarcat rolul factorilor cognitivi în dezvoltarea percepţiei 
şi a relaţiilor dintre grupuri. 

Mulţi psihologi sociali, fiind încântaţi de perspectiva cognitivă, au reexaminat o serie de subiecte din do-
meniul formării impresiei şi din cel al stereotipurilor şi s-au referit la om ca la o maşină de prelucrat informaţia. 
Stereotipurile sunt privite ca manifestare a unei funcţionări cognitive „normale” şi sunt considerate un fel de 
tribut plătit pentru o adaptare bună la mediul ambiant. 

Conţinutul reprezentărilor pe care şi le fac grupurile unele despre altele poate depinde de tipul de relaţie 
sau de interdependenţa care există între aceste grupuri. Se are în vedere, aici, un conţinut stereotipic dictat de 
interes, de o motivaţie: reprezentarea este aceea care se potriveşte cel mai bine. 

În opinia lui Hamilton, exagerările caracteristice ale stereotipurilor sunt o consecinţă a limitelor noastre 
cognitive. În cazul în care nu suntem dispuşi să prelucrăm decât un număr limitat de informaţii, devenim 
foarte sensibili la evenimentele distinctive din mediul înconjurător. Ceea ce se produce mai rar ne atrage 
atenţia şi se bucură de o tratare privilegiată. 

Realizând un experiment, Hamilton şi Gifford (1976) au concluzionat că stereotipurile depind de o îmbi-
nare dintre vizibilitatea minorităţilor sociale, comportamentele sociale şi comportamentele nedorite din punct 
de vedere social. 

Lippmann vedea adevărata origine a stereotipurilor în cultura ambiantă. Cercetările realizate au descoperit 
trăsăturile descriptive cele mai populare ale unui grup etnic. Eforturile depuse au demonstrat în ce măsură 
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stereotipurile fac parte din peisajul cultural şi faptul că în cadrul unei societăţi există un consens larg în ceea 
ce priveşte caracteristicile atribuite diferitelor grupuri sau naţiuni. 

Chiar dacă la originea stereotipurilor nu se află nici o motivaţie deosebită, acestea reflectă diferenţele reale 
observate între grupuri diferite dintr-o societate sau sunt rezultatele unor influenţe sociale prin intermediul 
mass-media sau al interacţiunilor sociale. 

Cercetările contemporane demonstrează că stereotipurile exercită un impact asupra judecăţii şi ne pot 
deforma perceperea realităţii. Stereotipurile sunt susceptibile de a-şi crea propria realitate, chiar dacă ele sunt 
mai degrabă extravagante iniţial. Aşteptările unui individ pot avea repercusiuni asupra comportamentului 
celuilalt în asemenea măsură, încât faptele să confirme prejudecăţile. 

Cert ceste că, de cele mai dese ori, cunoaştem despre culturile străine, precum şi despre cultura proprie, 
lucruri ce ne sunt transmise din familie sau din mediul social în care trăim. Posedăm o imagine a rusului, 
evreului, bulgarului, chiar dacă nu cunoaştem foarte mulţi reprezentanţi ai acestor etnii şi nu avem motive 
întemeiate să menţionăm cât de tipici sunt acei indivizi pentru naţiunea pe care o reprezintă. 

Valoarea stereotipului depinde în mare măsură de situaţia geopolitică a momentului: ţările ce reprezintă 
un pericol din punct de vedere politic, economic sunt descrise în termeni negativi, pe când ţările ce sunt la nivel 
de egalitate cu cea a autorului sau chiar inferioare, dar care nu reprezintă niciun fel de pericol, sunt reprezen-
tate în termeni de laudă. 

Joep Leerssen consideră că nimeni nu este în măsură să descrie o identitate culturală, astfel dând naştere 
unui stereotip etnic. Ceea ce este descris prin imagini este o diferenţă culturală, este felul în care o naţiune 
este percepută ca fiind diferită de celelalte. 

În reprezentarea unei culturi străine, mereu găsim un subiectivism puternic, o puternică amprentă a valo-
rilor culturale proprii. 

Stereotipurile au o influenţă asupra percepţiei, memoriei, gândirii umane, asupra relaţiilor interetnice. Ele, 
precum era de aşteptat, influenţează şi comportamentele oamenilor, conţinând în sine programe de acţiune a 
oamenilor. Dacă eu ştiu cine este individul A, atunci eu ştiu ce atitudine voi avea faţă de el. Având un stereo-
tip despre acest individ, eu îi incriminez calităţi şi motive şi-mi programez potenţialele acţiuni reieşind din 
aceste trăsături ipotetice sau reale. Eu am la fel şi nişte expectaţii perspicace vizavi de A, privind comporta-
mentele posibile în diferite situaţii. Toate acestea omul le obţine nu doar din experienţa proprie, dar şi în pro-
cesul de socializare. 

M.Sherif (1971) susţine că există mai multe feluri de stereotipuri, clasificate în special după conţinutul pe 
care îl au – neutru, pozitiv sau negativ. Fiecare cultură este asociată cu anumite clişee şi stereotipuri. 

Clişeul reprezintă rezultatul unei operaţiuni de categorizare a realului printr-un mecanism de simplificare 
ce constă în extragerea comportamentului mediu al unei populaţii. Altfel spus, clişeul nu susţine că întreaga 
societate se va comporta corespunzător medianei pe care o propune clişeul. El doar prezice că, cel mai probabil, 
comportamentul subiecţilor aparţinând populaţiei respective se va îndrepta cel mai probabil în acea direcţie. 

Stereotipurile constituie un construct cognitiv care porneşte de la realitate şi care satisface nevoia de a 
aranja realitatea în scopuri funcţionale, pentru a permite anticiparea conduitei indivizilor. 

În practică, clişeele sunt rezultatul experienţei interculturale şi se construiesc prin generalizare: „Dacă 
vorbesc cu un evreu şi acesta se comportă într-un anumit fel, atunci toţi evreii se vor comporta la fel”. 

Stereotipurile sunt utile, având acea funcţie anticipativă necesară pentru un debut favorabil al colaborării 
interculturale. Cu încărcătură pozitivă sunt cele care valorează diferenţele culturale. De exemplu: moldovenii 
sunt ospitalieri, veseli, sociabili. Dificultăţi apar atunci când avem de-a face cu stereotipuri cu încărcătură 
negativă. De ex.: moldovenii sunt lacomi, proşti etc. 

Încă din 1953, Avigdor a demonstrat că imaginea pe care un grup o dezvoltă despre „celălalt” depinde de 
tipul de contact existent între cele două grupuri. Astfel, autorul evidenţiază următoarele: 

• stereotipul este în general defavorabil dacă relaţiile dintre două grupuri sunt conflictuale şi este favo-
rabil dacă relaţiile sunt amicale sau au un caracter cooperant; 

• stereotipul conţine caracteristicile cele mai apte să inducă comportamente ce contribuie fie la alimen-
tarea conflictului, fie la ameliorarea relaţiilor dintre cele două grupuri. 

William G. Simmer (1906) afirmă că ostilitatea faţă de out-group este proporţională cu intensitatea coeziunii 
în in-group, iar Iluţ (2004) este de părere că, chiar dacă nu ajunge în formă de ostilitate, mândria de „noi", 
acompaniată adesea de o implicită sau expresivă desconsiderare a „celorlalţi”, este vizibilă începând cu gru-
purile familiale. 
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O caracteristică importantă a stereotipurilor o reprezintă marea lor stabilitate în timp, fiind destul de rezis-
tente la schimbare, chiar şi atunci când realitatea furnizează dovezi contrare conţinutului lor. Cu toate acestea, 
stereotipurile nu constituie nişte scheme rigide care sunt activate indiferent de situaţia în care se află individul.  

Ellemers şi Van Knippenberg (1997) arată că trăsăturile pe care le conţine stereotipul sunt activate în mod 
diferit, în funcţie de contextul social în care se află persoana: într-o anumită situaţie sunt utilizate doar acele 
elemente ale stereotipului care se potrivesc cel mai bine situaţiei specifice şi pe care individul le selectează în 
mod adaptativ. 
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