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" Não existem sonhos impossíveis para aqueles 

que realmente acreditam que o poder realizador 

reside no interior de cada ser humano. Sempre 

que alguém descobre esse poder, algo antes 

considerado impossível, se torna realidade.” 

 

(Albert Einstein)



 

 

RESUMO 

 

 

 “Rir é o melhor remédio”, essa frase, comumente usada, apoia o papel do riso na saúde e bem-

estar. Porém, para alguns indivíduos com traços significativos de gelotofobia, o riso é uma 

expressão emocional que prejudica a vida, causa vergonha e deve ser evitada a todo custo. 

Consistentemente com esta perspectiva, a gelotofobia é caracterizada como uma desordem onde 

os sujeitos com alta pontuação são descritos como neuróticos e introvertidos, apresentando uma 

tendência paranoica de antecipar a zombaria. Apesar de pesquisas sobre o tema terem 

progredido nas últimas duas décadas, a comunidade cientifica investiga os potenciais feitos da 

gelotofobia em reação ao contato com os olhos. Estudos anteriores, apontaram para dificuldades 

em discriminar a direção do olhar como base de possíveis interpretações errôneas das intenções 

ou estados mentais dos outros. O presente trabalho examina se a predisposição a gelotofobia 

influência na dificuldade em discriminar estados mentais de outras pessoas pela interpretação 

do olhar. Foi realizado uma coleta com a aplicação de dois instrumentos psicométricos. O 

primeiro deles, o questionário de autorrelato GELOPH<15> para analisar traços de gelotofobia 

e o segundo, um teste Revisado de Leitura da Mente nos Olhos (RMET), uma avaliação de 36 

itens para analisar a capacidade de interpretar os estados mentais a partir de expressões faciais. 

Participaram do estudo 60 acadêmicos da UFPA, recrutados por meio de chamadas 

direcionadas a estudantes que se identificavam com sintomas de ansiedade afetando o seu 

desempenho acadêmico. Os resultados do estudo indicaram que os gelotófobos cometeram mais 

erros do que os não-gelotófobos na tarefa de discriminação do olhar. Como esperado os escores 

da amostra para gelotofobia excederam a média quando comparados com outros estudos 

envolvendo amostras de indivíduos saudáveis com a confiabilidade alta (α = 0,90). Assim como 

a pontuação do RMET mostrou-se compatível com literatura em confiabilidade (α = 0,66). Em 

complemento a hipótese principal, foi encontrado no segundo teste que os gelotófobos 

apresentavam mais probabilidades de apresentar dificuldades na tarefa de cognição social 

quando separado determinados estímulos por blocos de valência emocional. Portanto 

estatisticamente os dois testes propostos apresentaram relevância na tarefa de compreender o 

contato visual e a influência do medo de ser ridicularizado numa tarefa de discriminação do 

olhar. 

    

Palavras-chave: Gelotofobia, RMET, contato visual, discriminação pelo olhar. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

“Laughter is the best medicine”, this phrase, commonly used, supports the role of laughter in 

health and well-being. However, for some individuals with significant traces of gelotophobia, 

laughter is an emotional expression that harms life, causes shame and must be avoided at all 

costs. Consistent with this perspective, gelotophobia is characterized as a disorder where 

subjects with high scores are described as neurotic and introverted, presenting a paranoid 

tendency to anticipate mockery. Although research on the topic has progressed in the past two 

decades, the scientific community is investigating the potential achievements of gelotophobia 

in reaction to eye contact. Previous studies have pointed to difficulties in discriminating the 

direction of the gaze as the basis for possible misinterpretations of the intentions or mental 

states of others. The present work examines whether the predisposition to gelotophobia 

influences the difficulty in discriminating other people's mental states through the interpretation 

of the gaze. A collection was carried out with the application of two psychometric instruments. 

The first, the GELOPH <15> self-report questionnaire to analyze traces of gelotophobia and 

the second, a Revised Mind Reading in the Eyes (RMET) test, a 36-item assessment to analyze 

the ability to interpret mental states from of facial expressions. Sixty students from UFPA 

participated in the study, recruited through calls directed to students who identified themselves 

with anxiety symptoms affecting their academic performance. The results of the study indicated 

that gelotophobes made more mistakes than non-gelotophobes in the task of gaze 

discrimination. As expected, the sample scores for gelotophobia exceeded the average when 

compared to other studies involving samples of healthy individuals with high reliability (α = 

0.90). Just as the RMET score was compatible with the literature on reliability (α = 0.66). In 

addition to the main hypothesis, it was found in the second test that gelotophobes were more 

likely to have difficulties in the task of social cognition when separating certain stimuli by 

emotional valence blocks. Therefore, statistically, the two proposed tests were relevant in the 

task of understanding eye contact and the influence of fear of being ridiculed in a task of 

discriminating the gaze. 

 

Keywords: Gelotophobia, RMET, eye contact, discrimination by looking. 
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1  Considerações Iniciais  

 

1.1 Motivação  

 

“Rir é o melhor remédio”, essa frase feita, comumente usada, apoia o papel do riso na 

saúde e bem-estar. Porém em algumas pessoas com um quadro de ansiedade social há um 

aparente desconforto pronunciado de observar o riso, associando-o a uma tentativa de 

ridicularização. Para esses indivíduos, o riso é uma expressão emocional que prejudica a vida, 

causa vergonha e deve ser evitada a todo custo. A gelotofobia (do grego gelos que significa 

riso) é definida como o medo potencialmente debilitante de ser ridicularizado (PAPOUSEK, et 

al., 2009). Isso pode significar a simples visão de um sorriso ou ouvir risadas de longe o 

suficiente para provocar intensa vergonha, ansiedade e medo (MARTÍNEZ-MARTI, et. al., 

2014), como é ilustrado na figura 1.  

 

Figura 1 – Gelotofobia 

 
Fonte: Zaraska, 2017 

 

 

Os primeiros trabalhos publicados no campo surgiram a partir de meados de 2005, 

fazendo com que muitos aspectos do diagnóstico ainda sejam um mistério, e o tratamento torne-

se limitado (RUCH, et. al., 2005). A gelotofobia já foi estudada em cerca de 73 países, e seus 

instrumentos traduzidos para 42 idiomas (PROYER, et. al., 2009). Os resultados desses estudos, 
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refletem os aspectos transculturais da gelotofobia e fazem com que a porcentagem de indivíduos 

gelotófobos representem um índice retrato dos problemas sociais ou traços de personalidade 

(CHAN, 2016; PAPOUSEK et al., 2009; HOFMANN, et. al., 2015), oriundos, provavelmente, 

de onde a pessoa viveu na infância, do desenvolvimento de sua personalidade, da sua vida 

social, das relações parentais e do seu próprio humor (TORRES-MARÍN, et. al., 2017). Alguns 

países como a Grã-Bretanha tem a maior prevalência de pessoas com essa fobia, com 13% da 

população, apresentando traços; porém, não patológicos e apenas 1% da população do Reino 

Unido, tendo um medo patológico do riso, o que tem um grande impacto na vida diária (PLATT, 

et. al, 2009). Também há números relevantes em algumas partes do continente asiático, onde a 

vergonha pode ser usada como uma forma de controle (PROYER, et al., 2009). Já a Dinamarca 

apresenta a gelotofobia mais baixa já verificada, com menos de 2% (FÜHR, et. al., 2009). A 

figura 2, mostra os países onde já foram realizados estudos padronizados, e a escalonamento 

dos países no plano cartesiano reflete as pontuações médias das amostras coletadas. 

 

Figura 2  – Estudo transcultural da gelotofobia envolvendo aproximadamente 73 países 

 
Fonte: PROYER, et al., 2009. Adaptado 
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As variações nos escores médios obtidos nos países foram mais relacionadas à cultura 

de um país e não ao seu idioma (PROYER, et al., 2009). Através da identificação de duas 

dimensões (inseguro vs. intensivo evitativo-restritivo e baixa vs. alta tendência e suspeitas em 

relação ao riso dos outros), foi possível identificar que as várias amostras derivadas de um país 

tendem a ser (com algumas exceções) semelhantes e a aproximação geográfica não é um fator 

determinante. 

Em um outro estudo (MULDER, et. al., 2002), foram coletados dados de 39 países em 

todos os cinco continentes. No total, 116 participantes responderam a uma pesquisa de humor 

que também envolveu questões relacionadas ao medo de ser ridicularizado. Entre as questões 

avaliadas estava o quão forte é o medo da ridicularização em média nas pessoas de um país, e 

quanto isso afeta seu comportamento. A maioria dos entrevistados admitiu que o medo de ser 

ridicularizado existe em sua cultura e que é bastante forte a forma como isso afeta o 

comportamento. Apenas 5% dos informantes disseram que não é característico de sua cultura 

ou até mesmo inexistente. Além disso, nestes países, houve diferenças de gênero entre os 

informantes na avaliação da existência do medo de ser ridicularizado (maior endosso das 

mulheres). No geral, estes estudos fornecem evidências iniciais sobre a existência global do 

medo de ser ridicularizado. No entanto, o número de informantes de alguns países era baixo e 

alguns continentes não estavam bem representados como na América Latina com apenas sete 

representantes (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Porto Rico) dos 20 países 

membros do bloco. 

 

1.2 Justificativa  

 

A necessidade de compreender os gatilhos norteadores para a gelotofobia assim como o 

efeito dela sobre os indivíduos é de extrema importância no contexto da sociedade. Onde 

profissionais que lidam com gelotófobos, como terapeutas e psicólogos precisam de métricas 

capazes de mitigar a prática clínica. O medo da gargalhada em pacientes com traços, 

significativamente, expressivos, pode levá-los a desistirem do tratamento no momento que o 

seu psicólogo esbanja um sorriso ao receber o paciente. Uma pessoa que sofre de gelotofobia 

pode ouvir a risada de um estranho e acreditar que é dirigida a ele. Em casos extremos, a 

resposta pode ser palpitações, suor ou até violência. (BRAUER, et.al., 2019).  
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As pesquisas progrediram gradualmente, nas últimas duas décadas, levando a um quadro 

teórico de referência, incluindo os achados e possíveis causas, sejam elas desencadeadoras ou 

modeladoras (MARTÍNEZ-MARTI, et. al., 2014). A fobia social também chamada de 

Transtorno de Ansiedade Social (TAS), caracterizada pela ansiedade e pelo medo intenso de 

estar exposto, podendo ser avaliado e julgado por outros (PEREIRA, et. al., 2012), pode ser 

usada como uma forma inicial para mensurar o número relativo de indivíduos gelotófobos que 

indubitavelmente estão incluídos nesse grupo. Nessa condição, o indivíduo costuma ser muito 

inseguro e adquire uma baixa autoestima, o que leva ao sentimento de desvalorização e 

inferioridade (COSTA, et. al., 2019).  

Em um levantamento representativo de corte transversal, realizado com 5.037 adultos, 

com a prevalência de 12 meses, referente a população da cidade de São Paulo, revelou que 

19,9% dos participantes entrevistados sofrem com algum tipo transtornos de ansiedade e destes 

3,9% da população do município, sofre com transtornos de ansiedade social (ANDRADE, et. 

al., 2012). Realizando uma projeção da população de São Paulo estimada em 2020 (IBGE, 

2020), seria algo próximo de 480 mil habitantes acometidos pela doença.  

A necessidade em discutir a relação entre a gelotofobia e o TAS é um importante tema 

para a área de cognição social. Há evidências que o conceito de gelotofobia seja um sinal de 

TAS (CARRETERO-DIOS, et. al., 2010), e é justificável que a comparação entre as duas áreas 

possa incorporar muitos níveis. Uma das discussões, questiona se tratamento de um, pode 

reduzir com sucesso, mas ainda deixar o outro inalterado. Obviamente, se o medo do riso 

prevalecer após um tratamento bem sucedido de ansiedade social, pode-se ter a sobreposição 

da gelotofobia (CARRETERO-DIOS, et. al., 2010), e nestes casos, o medo de ser ridicularizado 

será encontrado tanto em indivíduos com alta pontuação de TAS, quanto baixa pontuação. 

Porém quando investigado populações saudáveis com sintomas ansiedade social, afetando 

algum aspecto da vida, surge uma lacuna na literatura, e neste contexto o trabalho contribui 

com o tema a fim de demostrar como os sujeitos estudados realizam uma tarefa de cognição 

social e como está tarefa e influenciada pelos escores da gelotofobia sendo um valioso critério 

de diagnostico adicional para TAS. 

Diante disso, a nossa hipótese é que a gelotofobia está associada a uma deficiência na 

Teoria da Mente (ToM) uma vez que pessoas com gelotofobia apresentam uma maior 

dificuldade em discriminar emoções positivas. 

Como consequência do que foi pesquisado é importante avaliar a população brasileira,  

através da aplicação de estudos regionais, diante da dimensão continental do país, e assim 

investigar particularidades de grupos específicos, entre eles a população acadêmica de 
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estudantes universitários, caracterizada em diversas publicações, por apresentar predisposição 

a ter problemas psicológicos, sendo o ambiente acadêmico o “estopim” para o surgimento, 

desenvolvimento ou manifestação de inúmeros transtornos mentais como a ansiedade social. A 

Universidade Federal do Pará é a maior universidade pública da Amazônia, estudos de cognição 

social dessa natureza são uma ferramenta necessária para a universidade planejar ações que 

favoreçam o diagnóstico precoce de indivíduos com traços de gelotofobia na comunidade 

discente e assim programe atividades de apoio e atendimento psicológico. 

 

1.3 Objetivo do Trabalho  

1.3.1 Objetivo Geral   

• Verificar a relação entre a gelotofobia e a capacidade em discriminar estados emocionais 

de outras pessoas pela interpretação do olhar. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos   

• Aplicar o questionário psicométrico de autorrelato GELOPH<15> para avaliar os 

escores de gelotofobia em uma amostra de discentes da UFPA; 

• Examinar a possibilidade utilizar o teste de Leitura da Mente nos Olhos (RMET) para 

identificar a gelotofobia. 

• Analisar se há relação entre os resultados dos testes GELOPH<15> e RMET nos 

indivíduos investigados. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

 

No Capítulo 1, apresenta a motivação deste estudo, a definição de gelotofobia e o 

objetivo pretendido. No Capítulo 2, apresenta os principais trabalhos relacionados ao presente 

estudo, disponíveis na literatura, acerca da gelotofobia e da cognição social. Além disso, define-

se os principais argumentos para a utilização de dois testes numa análise. O Capítulo 3 aborda 

os métodos e procedimentos empregados na pesquisa para a coleta de dados, procedimentos e 

design dos testes. O Capítulo 4 apresenta os resultados do estudo e as discussões. E no Capítulo 

5 são apresentadas as considerações finais e os trabalhos futuros. No Anexo A, encontra-se o 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). O parecer com a aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências da Saúde (ICS) da UFPA é apresentado no Anexo 
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B. No anexo C é apresentado o formulário de autorrelato GELOPH<15>, e as imagens usadas 

no teste RMET, no anexo D, apresenta o glossário com os significados das expressões usadas 

no teste de discriminação da direção do olhar. Por fim, no anexo E as palavras alvo, distratores 

e estímulos do RMET.
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2 Revisão da Literatura 

 

Neste capítulo, aborda-se os aspectos teóricos necessários para o desenvolvimento da 

dissertação. Foi realizado uma revisão bibliográfica com trabalhos científicos significativos 

para a presente pesquisa, apresentando um panorama sobre o tema. A seguir são discutidas as 

abordagens usadas na literatura para combinar e cruzar o resultado de instrumentos na 

investigação do medo de ser ridicularizado.  

 

2.1 A tarefa da cognição social  

 

Apesar de um sorriso indicar um estado de valência emocional positiva, o 

comportamento pode mascarar diversos aspectos, como esconder emoções negativas e neutras 

ou definir hierarquias sociais e extroversão (NIEDENTHAL, et. al., 2010). Há evidências de 

que um sorriso percebido como falso seja avaliado mais negativamente e pode levar o 

observador a mostrar menos cooperação ou confiança em comparação com um sorriso genuíno 

ou prazeroso (JOHNSTON, et. al., 2010). 

Paralelo a realidade apresentada, o processo de interpretação de expressões emocionais 

aparece “como uma condição complexa e momentânea que surge de experiências de caráter 

afetivo” (ATKINSON, et.al., 2002; DAVIS, et. al., 2003; FRIJDA, 2000; GAZZANIGA, et. 

al., 2006; LEVENSON, 1999) sendo composta por componentes como a reação muscular 

interna, o comportamento expresso, a impressão afetiva subjetiva e a cognição social 

(SCHULTZ, et. al., 2005; LEDOUX, 1996; MANDLER, et. al., 2003; NIEDENTHAL, et. al., 

2006; PLUTCHIK, 2002; SCHULTZ et. al., 2009; STRONGMAN, 2003). 

Há evidência de que olhar e o contato visual desempenham papéis relevantes nos 

processos de reconhecimento e inferência com relação aos significados dos sorrisos dos outros 

(NIEDENTHAL et. al., 2010). De fato, o olhar implica uma fonte essencial de informação, por 

melhorar nossa compreensão das intenções de outras pessoas e facilitar a adaptação ao meio 

ambiente durante as interações sociais (ARGYLE, et. al., 1976; BARON-COHEN, 1994; 

CAÑADAS et. al., 2012). 

Outra abordagem teórica é a importância da discriminação de expressões emocionais 

interpretadas especificamente no olhar, ou seja, quando os indivíduos têm que interpretar as 

intenções ou antecipar as ações de outros deduzindo os desejos e intenções a partir da região 
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dos olhos e não a face completa. A figura 3 ilustra esse processo, nela podemos perceber 

diferentes tipos de expressões faciais típicas de seis emoções básicas: a. alegria, b. medo, c. 

surpresa, d. tristeza, e. nojo, f. raiva, e a variância dos diferentes componentes que formam as 

expressões faciais na região dos olhos.  

 

Figura 3 – Exemplos de expressões faciais básicas típicas de emoções básicas 

 

Fonte: Miguel, 2015. 

 

A Teoria da Mente (ToM), caracterizada por aglutinar estudos que analisam a 

capacidade de fazer inferências sobre estados mentais, e definir proposições de como funciona 

o sistema de “leitura da mente”, (BARON-COHEN, 1995), explica como indivíduos nessa e 

em muitas situações compreenderem seus estados mentais e de outros e, dessa maneira, 

predizem suas ações ou comportamentos (JOU, 1999). Imagine como seria o cotidiano se não 
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fossemos capazes de interpretar desejos ou intenções ou de prever o nosso próprio 

comportamento, ou daqueles próximos a nós, será que poderíamos nos relacionar socialmente 

sem esta capacidade (JOU, 1999).  

Pode-se observar uma representação na figura 4, onde há um modelo simplificado, que 

mostra o processamento emocional da informação e como um indivíduo ao ter contato visual 

realiza a atividade cognitiva de interpretar expressões emocionais. O modelo é composto por 

três itens: 

• Um evento, percebido por um sujeito; 

• A cognição, seja está consciente ou inconsciente, onde é atribuindo um valor ao 

acontecimento. Reflexo do histórico de vida do sujeito, das suas experiências 

individuais e sociais e, portanto, da forma como as pessoas percebem o mundo 

(MIGUEL, et. al., 2015).  

• As reações: afetos subjetivos (impressão subjetiva); reações comportamentais 

(comportamento expresso), que incluem desde expressões faciais, vocais, 

alterações na postura e até movimentação; e mudanças corporais (alterações 

fisiológicas), como sudorese, dilatação das pupilas ou alteração do batimento 

cardíaco e da respiração. 

 

Todas as três reações (impressão subjetiva, comportamento expresso e alterações 

fisiológicas) podem ocorrer concomitantemente, por exemplo, ao escutar uma gargalhada e 

espontaneamente rir também, o coração acelera e o indivíduo sente-se bem. Em caso de ocorrer 

duas reações (impressão subjetiva e alterações fisiológicas), por exemplo, ao visualizar uma 

expressão facial positiva o indivíduo sente-se incomodado, alterando a respiração, porém sem 

alterar a sua expressão facial. No entanto, caso ocorra apenas uma reação (impressão subjetiva 

ou alteração fisiológica), por exemplo, ao receber um sorriso simples de bom dia ou mesmo 

nenhum, o sujeito interpreta o caso como um evento sem valor para o indivíduo ou reage com 

o disparo de sua respiração.  

Existe ainda, um fenômeno em que a informação processada não passa pelo item de 

cognição. Esse fenômeno pode ser exemplificado com uma situação em que o indivíduo percebe 

um objeto se movendo perto de si e, imediatamente, contrai o corpo (comportamento expresso), 

ficando em alerta, para só então perceber que se tratava apenas de um evento qualquer como 

uma folha caindo no chão, e não algo realmente ameaçador. Nessas situações, a informação 

segue uma via neuronal direta para o tálamo, que provoca a reação muscular, demorando um 
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pouco mais para chegar ao neocórtex, onde se considera que esteja o julgamento (LEDOUX, 

et. al., 1996). 

 

Figura 4 - Modelo integrativo de processamento emocional. As setas de linha contínua do grupo 

de reações retornando para o bloco de cognição indicam os fluxos de retroalimentação e as setas 

de linha tracejada indicam casos em que a informação não passa imediatamente pelo item de 

cognição. 

 

Fonte: (MIGUEL et. al., 2015) 

 

2.2 Retrato dos estudos de gelotofobia 

 

Investigar se indivíduos com gelotofobia e, consequentemente, com problemas de 

cognição social, apresentam ou não dificuldades em interpretar estados emocionais a partir do 

olhar de outros indivíduos, envolve uma revisão da literatura com os principais achados e 

descobertas sobre o assunto. As tabelas 01 e 02 apresentam uma revisão da literatura sobre a 

gelotofobia e a tarefa de realizar a leitura da Mente nos Olhos. 

 Observa-se que a aplicação do formulário de GELOPH<15> é a abordagem mais 

comumente usada na literatura. Há estudos transculturais entre países (MULDER, et al., 2002; 

PROYER, et al., 2009), ou até mesmo entre regiões de países continentais (LAMPERT et al., 

2010) demostrando a universalidade do instrumento. Existe uma variedade de estudos que 

procuram investigar, compreender ou examinar a gelotofobia seja como uma variável 

dependente (HAVRANEK, et. al. 2017; CARRETERO-DIOS, et al. 2010; EDWARDS, et al., 

2010) ou independente (LAMPERT et al., 2010; TORRES-MARÍN, et al., 2017). A maioria 

dessas pesquisas investiga aspectos norteadores ou desencadeadores com outros transtornos: de 
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ansiedade social (HAVRANEK, et. al., 2017), angústia (CARRETERO-DIOS, et. al. 2010), 

memórias negativas vividas na infância ou na adolescência (EDWARDS, et al., 2010) ou 

vergonha (RUCH, et. al., 2009). 

Há uma variedade de publicações, focadas em analisar amostras de indivíduos 

gelotófobos ou não, comparando os escores com a coleta de sinais biológicos (PAPOUSEK, et. 

al., 2016; HAO, et. al. 2019; CHAN, 2016; RUCH, et. al. 2014), durante atividades diversas ou 

à medida que são realizados testes de cognição social.  Estes estudos sempre visam identificar 

os vieses do processamento emocional à luz da fisiologia, buscando sempre compreender os 

modelos cognitivos consolidados e os processos básicos subjacentes às interações sociais. 

Uma hipótese investigada pela comunidade cientifica, é que a ToM pode estar 

comprometido em gelotófobos, o que levaria esses indivíduos a interpretar que as pessoas não 

estão rindo com elas, mas sim delas, durante as interações sociais (RUCH, et al., 2008).  

Gelotófobos, em comparação com não gelotófobos, parecem exibir manifestações emocionais 

diferenciadas (PAPOUSEK, et. al., 2009):  Eles são mais sensíveis para o contágio de emoções 

negativas, mostram menos expressões relacionadas a estados afetivos positivos como sorrisos 

alegres, e exibem reações fisiológicas específicas a potenciais ameaças de risada (RUCH, et. 

al., 2008). Contudo, apesar dos inegáveis progressos realizados na compreensão da gelotofobia, 

novos estudos são necessários para aprofundar o papel do medo de ser ridicularizado no 

processamento da informação emocional. (TORRES-MARIN, et. al., 2017).  
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Tabela 1 – Características dos artigos buscados sobre gelotofobia e fobias sociais 
(continua) 

Estudo Amostra Instrumentos Objetivos Resultados Limitações 

Ponto de 

corte 

(M±DP) 

HAVRANEK 

et. al., 2017 

133 participantes 

(64 pacientes 

psiquiátricos 

 e 69 pacientes 

saudáveis) 

pareados por idade 

e sexo 

-Geloph<15>; 

-Social 

Avoidance and 

Distress. 

Investigar as 

semelhanças entre o 

Transtorno de 

ansiedade social 

(TAS), o Transtorno de 

personalidade esquiva 

(TPE) e o medo em ser 

ridicularizado 

(Gelotofobia) numa 

população clínica. 

O número de indivíduos gelotófobos 

foi significativamente maior entre os 

pacientes com TAS (n = 22) e TPE 

(n = 12) em comparação com 

pacientes saudáveis e outros grupos 

psiquiátricos. As pontuações de 

gelotofobia foram mais altas em 

pacientes que sofrem de SAD e TPE, 

e todos os pacientes que sofrem de 

ambos os distúrbios também sofriam 

de gelotofobia 

Amostra do 

grupo de 

tratamento 

pequena 

2.3 ± 0.7* 

CARRETERO-

DIOS, et. al., 

2010 

211 participantes 

adultos saudáveis 

-Geloph<15>; 

-Fear of 

Negative 

Evaluation 

scale (FNE) 

Examinar a relação 

entre as medidas do 

Questionário de fobia 

social e a gelotofobia 

Confirmar que a escala de Avaliação 

de Ansiedade Social e Angústia e o 

medo de avaliação negativa 

coincidem com o medo de 

ser ridicularizado sem ser idêntico a 

ele. O TAS e o FNE 

correlacionaram-se altamente com o 

GELOPH <15> 

As correlações 

foram maiores 

com a medida 

TAS do que com 

a escala FNE 

 

2.5 ± não 

reportado* 

EDWARDS, 

et. al., 2010 

207 estudantes de 

graduação 

-Geloph<15> 

-Teasing 

Questionnaire 

– Revised 

(TQ-R) 

Compreender as 

relações entre 

gelotofobia e memórias 

durante a infância e 

adolescência   

A gelotofobia foi relacionada ao 

sofrimento, mas não à frequência das 

provocações na infância. Foi 

revelado que a gelotofobia estava 

fortemente relacionada a três 

medidas de ansiedade, mas não para 

medos específicos relacionados à 

morte, doença, ferimentos, animais 

ou situações 

A avaliação das 

provocações na 

infância era uma 

retrospectiva por 

e por natureza 

pode ter 

tendência a vieses 

de memória 

1.92±não 

reportado* 
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Conclusão 

Estudo Amostra Instrumentos Objetivos Resultados Limitações 

Ponto de 

corte 

(M ± DP) 

PAPOUSEK, 

et. al., 2016 

60 participantes 

(30 pacientes com 

espectro de 

esquizofrenia e 

fobia social e 30 

indivíduos de 

controle). 

-Geloph<15> 

-Captura de 

EEG 

Investigar o controle 

modulatório do cérebro 

sobre a entrada 

perceptual emocional 

A gelotofobia foi associada a um 

acoplamento funcional mais frouxo 

do córtex pré-frontal e o córtex 

posterior durante o processamento 

de expressões de raiva e agressão, 

deixando assim o indivíduo 

relativamente desprotegido de ser 

afetado por esses sinais sociais 

Não Reportado 

Entre 2.8 e 

2.9 ± Não 

reportado 

LAMPERT et. 

al., 2010 

1361 participantes 

(568 homens e 758 

mulheres) 

-Geloph<15> 

Examinar as diferenças 

étnicas nos Estados 

Unidos (EUA), com 

foco especificamente 

nas pontuações da 

amostra de indivíduos 

com descendência 

europeia, asiática e 

americana 

Indivíduos com origem (asiático-

americana) apresentam maior 

preocupação em serem 

ridicularizados do que aqueles com 

origem (europeia americana) 

Identificar as 

preocupações 

sociais e as 

estratégias de 

autorregulação 

entre culturas 

étnicas 

vinculadas. 

1.68 ± Não 

reportado 

TORRES-

MARÍN, et. al., 

2017* 

80 participantes 

-Geloph<15> 

-Tarefa de 

discriminação 

da direção do 

olhar 

Examinar se a 

predisposição a 

gelotofobia modula 

os efeitos do contato 

visual (ou seja, a 

discriminação do olhar) 

ao processar rostos 

retratando 

expressões emocionais 

Os gelotófobos cometem mais erros 

do que os não-gelotófobos na tarefa 

de discriminação do olhar. Assim 

como os gelotófobos não exibiram 

nenhum problema com a 

identificação de emoções dos outros, 

ou uma atribuição geral incorreta de 

características afetivas, como 

valência, intensidade ou excitação. 

Baixa prevalência 

de indivíduos 

gelotófobos numa 

população não 

clínica. 

2.5± Não 

reportado 

*Resultados obtido ao parear o questionário GELOPH<15> (como variável dependente) com outros instrumentos (variável independente). M = Média. DP=Desvio padrão. 
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Tabela 2 - Características dos artigos buscados sobre cognição social e RMET 
(continua) 

Estudo Amostra Objetivos Resultados Limitações RMET 

(M ± DP) 

SPAIN, et. al., 

2016 

50 participantes 

do sexo feminino 

Investigar comportamentos 

antissociais e traços 

psicopáticos 

Correlação negativa entre traços de 

psicopatia e cognição social 

Foi avaliado somente 

aspectos da cognição 

social, como a emoção 

excluindo a percepção do 

olhar, prosódia e a 

identificação do sarcasmo 

Não reportado 

AHMED, et. al., 

2011 

123 participantes 

saudáveis (70 

mulheres e 23 

homens) com 

idade média de 

19 ± 1.3 

Examina a relação entre a 

Função Executiva (EF) e a 

Teoria da Mente (ToM) 

usando o Sistema de Função 

Executiva Delis-Kaplan (D-

KEFS) e três testes de ToM 

(RMET, Strange Stories test 

e Faux Pas test). 

Apenas as pontuações de Quociente 

de inteligência (QI) estimadas foram 

preditores significativos no 

desempenho do RMET 

Amostra extremamente 

homogênea, dificultando a 

diferenciação das 

variáveis analisadas 

27.3 ± 3.7 

BARON-

COHEN, et. al., 

2001 

239 participantes 

sorteados entre 

grupo de controle 

e tratamento 

 

 

Investigar um grupo de 

adultos com Síndrome de 

Asperger (AS) ou autismo de 

alto funcionamento (AAF)  

O Teste de Olhos Revisado melhorou 

o poder de detectar indivíduos com 

sutis diferenças na sensibilidade 

social 

Limitações em 

discriminar adultos com 

Síndrome de Asperger 

(AS) ou autismo de alto 

funcionamento (AAF) 

Homens: 27.3 

± 3.7 

Mulheres: 28.6 

± 3.2 
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(continua) 

Estudo Amostra Objetivos Resultados Limitações 
RMET 

(M ± DP) 

COOK et. al., 

2010 

88 estudantes de 

graduação com 

idade média de 

22.2 ± 5.6 

Explorar a relação entre as 

habilidades que normalmente 

demonstram vantagens 

masculinas e desempenho no 

RMET 

Não foi encontrado diferenças 

significativas entre homens e 

mulheres na tarefa de realizar o 

RMET 

Não reportado 

Homens: 26.1 

± 3.7 

Mulheres: 27.2 

± 4.1 

GIORDANO, 

et. al., 2020 
91 participantes 

Investigar a relação entre a 

estrutura do cérebro e a teoria 

da mente (ToM). 

Não houve estatisticamente 

associações significativas entre o 

desempenho do RMET e as medidas 

estruturais do cérebro 

O teste teve uma 

consistência interna 

relativamente baixa 

26,6 ± 3,6 

HALLERBÃCK 

et. al., 2009 

158 estudantes de 

graduação (83 

mulheres e 75 

homens) com 

média de idade de 

23,9 ± 3.3 

Analisar a confiabilidade do 

RMET ponderando seus 

pontos fortes e fracos 

A distribuição das respostas dos 

participantes foi uniforme 
Não reportado 

*Homens: 18.5 

± 1.9 

*Mulheres: 

19.2 ± 2.3 

GUASTELLA, 

et. al., 2013 

115 participantes 

submetidos a 

acompanhamento 

psicológico 

Parear tarefas de cognição 

social com testes 

neuropsicológicos 

Os participantes com doenças 

psicóticas obtiveram desempenho 

reduzido no RMET em comparação 

com pacientes com doenças como 

bipolaridade e depressão 

A falta de um preditor no 

estudo capaz de mesurar 

os aspectos positivos e 

negativos do RMET com 

doenças psicóticas 

Não reportado 
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(conclusão) 

Estudo Amostra Objetivos Resultados Limitações 
RMET 

(M ± DP) 

HARKNESS, 

et. al., 2010 

93 estudantes ( 

76 mulheres e 

17 homens) com 

idade média de 

18.9 ± 1.4 

Investigar se o padrão de 

desempenho no RMET de 

pacientes com depressão está 

relacionado 

especificamente com a 

patologia ou se é 

simplesmente uma 

característica da disfunção 

transitória do estado 

Os participantes previamente 

deprimidos foram significativamente 

mais precisos em seus pensamentos 

julgamentos do estado do que os 

participantes nunca deprimidos, 

sugerindo que o estado mental 

decodificado pode ser uma 

característica específica da depressão 

Não reportado 

*Homens: 17.6 

± 3.4 

*Mulheres: 

19.0 ± 3.6 

CHANDER, et. 

al., 2020 

295 participantes 

com idade média 

de 86 ± 3,95 

Desenvolvimento de uma 

versão abreviada do RMET  

Sugestão de um teste RMET entre 10 

a 21 itens conforme a amostra 

investigada 

Indivíduos com 

desempenho de RMET 

abaixo da média tendem a 

ser mais velhos 

23.84 ± 4.32 

RMET: Revised Reading the Mind in the Eyes Test com 36 items. *RMET com 28 itens. Resultados obtido ao parear RMET com outros instrumentos. M = Média. 

DP=Desvio padrão. 
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2.3 Transtorno de ansiedade social e gelotofobia  

 

Conforme o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), o 

Transtorno de Ansiedade Social (TAS) é caracterizado por um medo acentuado ou intenso de 

situações sociais nos quais o indivíduo pode ser avaliado por outras pessoas em suas interações 

sociais (APA, 2014). Envolvendo assim uma ampla gama de situações e estímulos (RUCH, et. 

al., 2008). 

Alguns autores consideram a gelotofobia como um transtorno de ansiedade social. 

Nessa mesma perspectiva, alguns trabalhos detalham e propõem a gelotofobia como um subtipo 

específico de TAS (HAVRANEK, et. al., 2017), enquanto outros trabalhos propõem como um 

sintoma, podendo assim ocorrer em outros transtornos psiquiátricos (CARRETERO-DIOS, et. 

al., 2010).  

Acrescentando a isso, três estudos realizados com participantes saudáveis (WEISS, et. 

al., 2012; PAPOUSEK et. al., 2014; PAPOUSEK et. al., 2016), não apenas encontraram uma 

associação entre gelotofobia e TAS, mas também entre gelotofobia e uma propensão para 

transtornos de personalidade do grupo A, quando rastrearam participantes saudáveis para 

gelotofobia. Independente da abordagem, (TITZE, et. al., 2009) a gelotofobia deve ser 

considerada uma síndrome distinta que apresenta comorbidades nos indivíduos a serem 

investigados. 

 

2.4 Os testes de Cognição Social (RMET)  

 

A cognição social é uma subárea da psicologia social que investiga a forma como as 

pessoas compreendem outros indivíduos e a si mesmo (FISKE, et. al., 2008). Paralelo a isso, a 

gelotofobia é uma área de pesquisa recém consolidada (RUCH, et al., 2005), tornando assim a 

implementação de inúmeros estudos, onde são realizadas análises pareando os resultados dos 

questionários de autorrelato de gelotofobia (GELOPH<46>, GELOPH<15>, 

GELOPH<Picture>) (RUCH, et. al., 1998; RUCH, et. al., 2008; RUCH, et. al., 2017), com 

diversos testes psicométricos disponíveis na literatura.  

O Revised Reading the Mind in the Eyes Test (RMET) conhecido na língua portuguesa 

como Teste Revisado de Leitura da Mente nos Olhos, é um teste que requer apenas a escolha 

de uma palavra para associar a visão de um par de olhos com a emoção correspondente dentre 
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quatro opções (BARON-COHEN, et. al. 2001; GREGORY et al. 2002; HAPPE, 1994). O 

desempenho bem-sucedido no RMET pode exigir apenas um conhecimento básico das palavras 

emocionais em contanto visual com um estímulo. 

Os gelotófobos parecem ser menos capazes de identificar com precisão alguns aspectos 

emocionais e interações sociais, como a valência dos estados emocionais (positivo, negativo e 

neutro) e a direção do olhar dos outros (direta ou invertida), podendo contribuir para uma 

interpretação das interações sociais como ambíguas ou, até mesmo, ameaçadoras (RUCH et. 

al., 2014; TORRES-MARÍN, et. al., 2017). 

Em estudos anteriores (PAPOUSEK et. al., 2009), foram demostrados uma série de 

achados, entre eles, a determinação de que a tarefa de categorização de expressões emocionais 

de outros indivíduos, era mais rápida, quando realizada por gelotófobos, e o efeito desaparecia 

quando realizada pelo grupo de controle. Em outros estudos, referente às expressões emocionais 

com rostos neutros (STARTUP, et. al., 2007; CALVO et. al., 2008; MILDERS, et. al., 2011; 

TORRES-MARÍN, et. al., 2017), foi concluído tais estímulos como “chaves afetivas” 

indefinidas, ou seja, rostos neutros que foram rotulados erroneamente pelos gelotófobos, sendo 

interpretados muitas vezes, como rostos exibindo raiva em homens ou mostrando surpresa em 

mulheres. Além disso, em estudos adicionais (BROWN, et. al., 2005), é apresentado que rostos 

exibindo raiva ou felicidade (valência negativa e positiva, respectivamente), a partir da 

interpretação do olhar, foram mais bem avaliados do que aquelas com expressão neutra 

(GANEL, et. al., 2005).  
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3 Materiais e métodos 

 

Neste capítulo será discutido os materiais e métodos empregados na presente pesquisa 

para a coleta e processamento dos dados, sendo mostrado o design do experimento, os 

instrumentos empregados, os estímulos analisados, e os indicadores aplicáveis para os dois 

testes realizados.  O presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do Instituto 

de Ciências da Saúde (ICS) da Universidade Federal do Pará (CAEE: 

28646419.4.0000.0018/Parecer: 3.965.234). 

 

3.1 Participantes 

 

Participaram do estudo inicialmente 107 voluntários, todos estudantes de graduação e 

pós graduação da UFPA, destes apenas 60 responderam aos dois instrumentos propostos nesta 

pesquisa (GELOPH<15> e RMET), tornando-se aptos para compor a amostra final do estudo 

com 19 homens (31,6%) e 41 (68,3%) mulheres, saudáveis com idades entre 18 a 33 anos 

(média de M = 22,93 e desvio padrão DP = 3,92).  

Todos os participantes foram recrutados a partir de chamadas nas redes sociais 

realizadas no primeiro semestre de 2020. A chamada intitulada: “Gelotofobia e cognição social: 

Uma análise de ansiedade”, dirigida exclusivamente a alunos da UFPA que se identificavam 

com os sintomas de ansiedade afetando o seu desempenho acadêmico e consequentemente sua 

produtividade. Nenhum participante recebeu qualquer benefício para participar do estudo. 

Todos os participantes ao realizar os testes foram orientados sobre a natureza do estudo e foram 

definidos canais por e-mail para facilitar a realização de contatos para dirimir dúvidas.  

O perfil socioeconômico dos indivíduos é apresentado na tabela 3. Cerca de setenta e 

oito porcento eram oriundos de cursos de graduação (engenharias, ciências humanas e saúde) e 

21% estudantes de mestrado e doutorado (engenharias e ciências biológicas). Sessenta porcento 

tinham como ocupação somente o estudo e 20% além do estudo já exerciam atividade 

profissional. Além disso, para compor o perfil, cerca de 93% se declaram viver em família, e 

6% declararam viver sozinhos. 
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Tabela 3 – Perfil socioeconômico 

Variável n % 

Sexo 

Masculino 19 31,67% 

Feminino 41 68,33% 

Formação 

Graduando 47 78,33% 

Pos Graduando 13 21,67% 

Ocupação 

Estudo 36 60% 

Estudo e trabalho 24 40% 

Convívio   

Vive sozinho 4 6,67% 

Vive com a família  56 93,3% 

  Amostra de 60 participantes 

 

3.2 Instrumentos 

 

3.2.1 GELOPH<15> 

 

Foi usado a versão em português brasileiro do instrumento GELOPH <15> (PROYER, 

et. al., 2009). O GELOPH<15> é um questionário de autorrelato composto por 15 

questões(itens), com respostas organizadas em uma escala likerd de 4 pontos (1 = “discordo 

fortemente”, 2 = “discordo moderadamente”, 3 = “concordo moderadamente” e 4 = “concordo 

fortemente”) (ver anexo C). Todos os itens são codificados e o resultado é formado pela média 

dos itens obtidos do respondente. A consistência interna foi calculada através do teste de alfa 

de Cronbach, uma ferramenta estatística que quantifica, numa escala de 0 a 1, a confiabilidade 

de um questionário (ALMEIDA, et. al., 2010). 

As pontuações em gelotofobia podem ser agrupadas de duas formas, uma delas é a 

classificação nas seguintes categorias (PROYER, et. al., 2009) baseadas na média aritmética: 

menor que 2,00 (sem gelotofobia); entre o intervalo de 2,00 a 2,50 (no limítrofe de medo), entre 

2,50 e 3,00 (leve expressão), acima de 3,00(expressão pronunciada). Dos 60 participantes, seis 

(10%) não apresentaram gelotofobia, quinze (25%) estavam dentro do limítrofe, dezessete 

(28,3%) leve expressão e vinte dois (36,7%) com expressão acentuada. 
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Figura 5 –Formulário GELOPH<15> 

 

Fonte: O autor. 

 

A segunda abordagem consiste em reagrupar as 4 subcategorias citadas em apenas duas: 

indivíduos com traços significativos e não significativos de gelotofobia. No presente estudo 

foram explorados três pontos de corte diferentes: 1,92 (EDWARDS, et. al., 2010), 2,3 

(HAVRANEK, et. al., 2017) ou 2,5 (CARRETERO-DIOS, et. al. 2010), sugeridos na literatura 

por apresentar estudos de gelotofobia pareados com instrumentos que mensuram transtornos de 

ansiedade social.  

A aplicação do questionário teve duração entre 10 e 15 minutos e foi disponibilizada, 

através do envio de um link diretamente ao e-mail cadastrado pelo participante ao se inscrever 

para a chamada. Os participantes foram esclarecidos quanto a objetivos, procedimentos e usos 

dos dados, antes da aplicação dos instrumentos, e assinaram um termo de consentimento livre 

e esclarecido (TCLE).  
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3.2.2 Teste Revisado de Leitura da Mente nos Olhos (RMET) 

 

 O RMET é uma tarefa de Teoria da Mente utilizada para avaliar a capacidade de 

compreender estados mentais de terceiros, tanto em populações saudáveis como clínicas 

(PESTANA, José et al., 2018). A tarefa foi realizada usando a versão em português brasileiro 

do RMET, normalizado, que inclui 37 itens (01 item de treinamento e mais 36 itens de estímulo) 

(SANVICENTE-VIEIRA, Breno et al, 2014). A tarefa consistiu em 36 fotografias em preto e 

branco da região dos olhos, de diferentes atores e atrizes. Cada par de olhos é padronizado para 

o mesmo tamanho (15,8 cm x 6,3 cm), de forma que a região dos olhos seja visível logo acima 

da sobrancelha até o meio do nariz. Os participantes são instruídos a fazer uma escolha entre 

quadro palavras (a resposta alvo padronizada e três distratores), que descrevem o que a pessoa 

na fotografia pode estar pensando ou sentindo, ou seja, um estado mental complexo (BARON-

COHEN, et al., 2001), conforme pode ser visto na figura 8. 

 

 

Figura 6 – Apresentação dos estímulos em versão digital do RMET 

 

Fonte: O autor. 
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3.3 Aparelhos e estímulos 

 

 Para a realização deste experimento usando a tarefa de RMET, tanto para o 

desenvolvimento, quanto para a apresentação dos estímulos, randomização dos itens e coleta 

de dados foi usado o software, PsychoPy3 versão v2020.2.2. A tarefa foi disponibilizada aos 

participantes através de uma plataforma online especializada na execução de experimentos 

comportamentais denominada de pavlovia.org (BRIDGES, David et al., 2020).  

 A interface do experimento foi desenvolvida para ser apresentada numa tela de 17” com 

resolução de 1024 pixels por 768 pixels. A interface gráfica contou com recursos de usabilidade 

possibilitando o teste ser executado em qualquer dispositivo eletrônico, adequando as interfaces 

com telas menores, como a de smartphones e tablets, garantindo que problemas envolvendo as 

propriedades gráficas ( distância de visualização, resolução e fluência) fossem minimizados. 

 Todas as imagens do teste assim como os estímulos, os glossários e as recomendações 

para a aplicação, foram selecionados a partir do repositório Adult Eyes Test fornecidos pelo 

Autism Research Centre (ARC) (TONELLI, Hélio, 2013). 

 

3.4 Procedimentos 

 

 Foi usado o mesmo protocolo empregado nos trabalhos de TORRES-MARÍN, et. al, 

(2017) e ALVI, et. al., (2020). Para realizar a tarefa de discriminar expressões emocionais, os 

participantes foram orientados no início da tarefa com as instruções de como realizar o teste, 

para cada item(rosto), apresentado no centro da tela, o participante teve que decidir qual melhor 

adjetivo descreve o que a pessoa na fotografia estava sentindo (clicando neste adjetivo ou 

pressionando a palavra na tela conforme o dispositivo eletrônico usado) separados por um ponto 

de fixação no centro da tela que aparece entre itens com duração de 500 ms. Embora a maioria 

dos distratores tenham, aproximadamente, a mesma valência emocional que a palavra alvo, 

distratores e alvo não compartilhavam sistematicamente a mesma valência. Os participantes 

tiveram tempo ilimitado para decidir, mas foram solicitados a responder o mais rápido possível. 

Em linha com estudos anteriores foi fornecido antecipadamente, um glossário (anexo D), 

apresentando uma breve definição de cada palavra, caso o participante achasse necessário. O 

primeiro trial foi usado como treinamento e então os 36 triais restantes aparecem de forma 

sucessiva e randomizada.  
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O desempenho (respostas adequadas), foi calculado, baseado no total de respostas 

respondidas corretamente. Cada item é pontuado como correto ou incorreto. Assim, as 

pontuações podem variar de 0 a 36, bem como as pontuações das subescalas, seguindo uma 

classificação de validade de subescalas de valência emocional e o número de itens do RMET 

(HARKNESS, et. al., 2005). Para valências negativas com 12 itens (chateado, preocupado, 

arrependido, acusador, descrente, preocupado, desafiador, hostil, cauteloso, desconfiado, 

nervoso e suspeito), para valências positivas 8 itens (brincalhão, fantasioso, pensativo, 

amigável, fantasioso, interessado, paquerador e confiante) e para valências neutras 16 itens 

(desejoso, insistente, apreensivo, abatido, preocupado, cauteloso, cético, aflito, contemplativo, 

decidido, incerto, pensativo, interessado, reflexivo, sério e preocupado).  

 

3.5 Análises Estatísticas 

 

Todas as análises estatísticas foram realizadas no software Statistical Package for the 

Social Science (IBM SPSS v.25.0). O valor da significância estatística estabelecida foi de p = 

0,05. Primeiramente, foi analisado a normalidade dos dados usando os testes de Shapiro-Wilk 

e Kolmogorov-Smirnov. Como o valor de p foi maior que 0,05 para a variável com a média do 

GELOPH <15>, significa então que os dados seguem uma distribuição normal. Porém o valor 

de p foi menor que 0,05 para a variável com o score do RMET, denotando então, que os dados 

do segundo teste, não seguem uma distribuição normal e, portanto, para avaliá-los foram 

utilizados testes não paramétricos.  
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4 Resultados 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados e discussões do estudo. Inicialmente, são 

apresentados os dados demográficos e suas estatísticas descritivas. A análise seguinte compara, 

os scores dos dois testes apresentados, pareando-os. Consequentemente, as amostras passam a 

ser avaliadas por pontos de corte explorados na literatura. Por último, o desempenho na tarefa 

da discriminação de expressões emocionais e avaliado agrupando as respostas pelas subescalas 

de valência emocional. 

 

4.1 Análise das variáveis sociodemográficas 

 

Para explorar as diferenças entre as características demográficas, foi realizado 

inicialmente um teste t independente para os dados contínuos com distribuição normal, presente 

na Tabela 3, demostrando que não houve diferença significativa entre os entrevistados do sexo 

masculino e feminino (t (53) = 0,675; p > 0,05).  

  

Tabela 3 – Variáveis categóricas sexo e idade dos participantes 

Sexo n (%) Idade (M ± DP t gl Valor-p 

Masculino 19(31,6) 22,84±3,80 
-0,122 58 0,904 

Feminino 41(68,3) 22,98±4,02 

n (%) = número de participantes da amostra por sexo e o percentual em relação a amostra total. M = Média. DP = 

desvio padrão calculado. t = valor do teste. gl = graus de liberdade. Valor-p, o valor adquirido pelo teste estatístico.  

 

Foi verificado se havia alguma associação entre as variáveis sociodemográficas (idade, 

sexo, escolaridade e ocupação) com a média obtida pelos participantes no GELOPH<15> ou o 

desempenho alcançado no RMET, apresentado na Tabela 5. 

Por meio do teste Qui quadrado independente descobriu-se que não há tendência a 

gelotofobia em relação ao sexo ([χ2(1) = 2,378; p > 0,05]), idade ([χ2(1) = 0,04; p >

0,05]), formação ([χ2(1) = 0,87; p > 0,05]) ou ocupação ([χ2(1) = 1,778; p > 0,05]) dos 

participantes da pesquisa. 



39 

 

Os testes de Qui quadrado independente também obtiveram como resultado que não há 

tendência entre os scores do RMET em relação ao sexo ([χ2(1) = 0,232; p > 0,05]), idade 

([χ2(1) = 0,106; p > 0,05]), formação ([χ2(1) = 0,344; p > 0,05]) ou ocupação ([χ2(1) =

0,012; p > 0,05]) dos participantes da pesquisa. 

Como os scores do RMET não apresentam uma distribuição normal, foi realizado o 

Teste de Mann-Whitney mostrando que nenhum dos dados demográficos analisados possui 

efeito sobre o resultado do RMET. Sexo (U = 291,000, p > 0,05), idade (U = 305,500, p > 0,05), 

escolaridade (U = 267,500, p > 0,05) e ocupação (U = 397,500, p > 0,05). 

 

4.3 Análise dos itens de cada instrumento 

 

Todos os itens do questionário GELOPH<15> foram codificados e o resultado do alpha 

de Cronbach α = 0,90. Para o RMET, o resultado do alpha de Cronbach α = 0,66. Apesar da 

confiabilidade está abaixo de 0,7 os resultados se mostram moderados por estarem próximos a 

literatura. (VELLANTE, Marcello et al., 2013) α = 0,65, (CHANDER, Russell, et. al., 2020) α 

= 0,68 e (HARKNESS, et. al. 2010) α = 0,58. 

 

4.3.1 Estatísticas descritivas do questionário GELOPH<15>  

 

A tabela 4 descreve a média e o desvio padrão de cada item do questionário. A maioria 

das respostas obtidas, foi de concordância moderada a expressiva com M = 2,70 e DP = 0.62.  

 

Tabela 4 – Estatística descritiva com a frequência da resposta dos participantes e a correlação 

total ajustada pelo item 

(continua) 

Nr. 

Item 

Participantes 

(M ± DP) 
CITC sexo idade 

1 2,92 ± 0.91 0,49 -0,19 -0,26 

2 2,48 ± 1.04 0,55 -0,63 -0,16 

3 2,58 ±1.06 0,68 -0,23 -0,15 

4 2.63 ± 1.19 0,64 -0,09 -0,16 

5 2.60 ± 0.96 0,59 -0,09 0,06 

6 3.17 ± 0.97 0,55 -0,10 -0,13 
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(conclusão) 

7 2.65 ± 1.10 0,23 -0,15 0,14 

8 2.35 ± 1.07 0,7 -0,07 -0,25* 

9 2.80 ± 1.02 0,58 -0,06 -0,00 

10 3.10 ± 1.02 0,52 -0,03 -0,02 

11 2.58 ± 0,92 0,37 -0,00 0,03 

12 2.83 ± 0,92 0,54 -0,00 -0,72 

13 3.03 ± 1.17 0,41 -0,19 -0,15 

14 2.32 ± 1.06 0,61 -0,33** -0,27* 

15 2.58 ± 0.88 0,56 -0,78 -0,52 

Total 2.70 ± 0,62 0,54 -0,19 -0,12 

Nr = número do item. M = média.  DP = desvio padrão. CITC = correlação total ajustada pelo item. Sexo = 

correlação de Pearson (0 = homens, 1 = mulheres). idade = correlação de *valor de p < 0,05. **valor de p < 0,01. 

 

A média obtida de 2,7 está acima da pontuação encontrada na literatura, com indivíduos 

saudáveis, mas apresentou-se compatível com estudos de gelotofobia envolvendo participantes 

não clínicos, porém afetados pelo TAS cujas pontuações descritivas obtiveram escores acima 

de 2,0 (CARRETERO-DIOS, et al. 2010; HAVRANEK et al. 2017). O CITC mostrou que a remoção 

de um item não aprimora a consistência interna (α = 0,90) do teste de gelotofobia aplicado. 

 

4.3.2 – Estatísticas descritivas do Teste RMET  

 

A tabela 6 apresenta a concordância de respostas na aplicação do RMET para cada opção 

da tarefa. Dos 36 itens, seis alcançaram 90% ou mais de concordância, sete tiveram 80% ou 

mais, oito tiveram 70% ou mais e nove tiveram 60% ou mais de concordância. Também é 

possível verificar através da concordância das respostas que houve um considerável 

desempenho (a maioria dos respondentes selecionou o estímulo correto), exceto o item 35, cujo 

a alternativa correta obteve apenas 25% de acertos. 

A figura 7 apresenta a média de desempenho obtida pelos participantes em cada item do 

teste RMET, assim como a média geral dos indivíduos classificados como não gelotófobos (M 

= 73,74% de acertos) e gelotófobos (M = 69,80% de acertos).
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Tabela 5 – Variáveis sociodemográficas dos participantes do estudo 

 

GELOPH<15> RMET 

Traços não significativos 

de gelotofobia (M < 2,5) 

Traços significativos de 

gelotofobia (M >= 2,5)  valor-p 
Desempenho < 27 Desempenho >= 27 

valor-p 

n % N % n % n % 

Sexo                     

Masculino 5 8,3 17 29,3 
0,123 

 

11 18,3 8 13,3  

0,63 Feminino 14 23,3 24 40 21 35 20 33,3 

Idade           

18 a 24 anos 16 26,7 30 50  

0,949 

24 40 22 36,7 
0,744 

 25 a 33 anos 5 8,3 9 15 8 13,3 6 10 

Formação           

Graduando 16 26,7 31 51,7  

0,767 

26 43,3 21 35 
0,558 

 Pos graduando 5 8,3 8 13,3 6 10 7 11,7 

Ocupação           

Estudo 13 21,6 23 38,3 

0,182 
 

21 35 18 30 
 

0,914 
Estudo e 

trabalho 
8 13,3 16 26,6 11 18,3 10 16,7 

n = número de respondentes para cada variável. M = Média obtida por cada participante ao preencher o GELOPH<15>. Score = Somatório dos estímulos respondidos 

corretamente no RMET. Valor p* < 0,05. 
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Tabela 6 – Concordância de opção de itens no estudo 

Item Opções (% vezes selecionadas) 

1 Brincalhão (66.6) Consolador (20)  Irritado (5) Entediado (8.4)  

2 Horrorizado (26.7) Chateado (70)  Arrogante - Irritado (3.3)  

3 Brincalhão (1.6) Incomodado (26.6)  Desejoso (43.4) Convencido (28.4)  

4 Brincalhão (1.6) Insistente (83.4)  Divertido (3.3) Relaxado (11.7) 

5 Irritado (3.3)  Sarcástico (23,4)  Preocupado (70) Amigável (3.3)  

6 Chocado (5) Fantasioso (46.6)  Impaciente (33.3) Alarmado (15)  

7 Arrependido (8.3)  Relaxado (33.3)  Apreensivo (50) Desanimado (8.3)  

8 Abatido (90)  Aliviado (8.3)  Tímido (1.6) Entusiasmado -  

9 Irritado (8.3)  Hostil (10)  Aliviado (8.3) Preocupado (73.4)  

10 Cauteloso (55)  Insistente (30)  Entediado (11.7) Chocado (3.3)  

11 Horrorizado (8.3)  Divertido (16.6)  Arrependido (63.4) Paquerador (11.7)  

12 Indiferente (21.6)  Constrangido (1.6)  Cético (73.4) Desencorajado (3.3)  

13 Decidido (8.3)  Aflito (56.6) Hostil (6.7) Tímido (28.3)  

14 Irritado (13.3)  Decepcionado (10)  Depressivo (3.3) Acusador (73.4)  

15 Contemplativo (90)  Afobado (6.7)  Encorajador (1.6) Divertido (1.6)  

16 Irritado -  Pensativo (88.3)  Encorajador (3.3) Solidário (8.3)  

17 Descrente (63.3)  Afetuoso (26.6)  Brincalhão - Chocado (10)  

18 Decidido (91.6)  Divertido - Chocado (3.3) Entediado (5)  

19 Arrogante (5)  Grato (11.7)  Sarcástico (16.6) Incerto (66.6)  

20 Dominador (13.3)  Amigável (80) Culpado (6.7) Horrorizado - 

21 Constrangido (15)  Fantasioso (78.3)  Transtornado (6.7) Apavorado - 

22 Preocupado (81.6)  Grato -  Insistente (11.7) Suplicante (6.7)  

23 Satisfeito (1.6)  Arrependido (5)  Desafiador (48.3) Curioso (45)  

24 Pensativo (86.8)  Irritado (1.6)  Entusiasmado (1.6) Hostil (10)  

25 Apavorado (1.6)  Incrédulo (15)  Abatido (10) Interessado (73.4)  

26 Alarmado (13.3)  Tímido -  Hostil (81.6) Ansioso (5)  

27 Brincalhão (1.6)  Cauteloso (63.3)  Arrogante (18.7) Encorajador (16.6)  

28 Interessado (93.4)  Brincalhão (1.6)  Carinhoso (3.3) Satisfeito (1.6)  

29 Impaciente (23.3)  Chocado -  Irritado (11.7) Reflexivo (65)  

30 Grato (3.3)  Paquerador (88.3)  Hostil (8.3) Decepcionado -  

31 Envergonhado -  Confiante (95)  Brincalhão - Desencorajado (5)  

32 Sério (66.6)  Envergonhado (1.6)  Perplexo (18.3) Alarmado (13.3)  

33 Envergonhado (10)  Culpado (11.7)  Fantasioso (16.7) Preocupado (61.6)  

34 Chocado -  Transtornado (1.6) Desconfiado (96.8) Aterrorizado (1.6)  

35 Intrigado (51.6)  Nervoso (25)  Insistente (13.3) Contemplativo (10)  

36 Envergonhado (5)  Nervoso (3.3)  Suspeito (68.3) Indeciso (23.3)  

Porcentagem de escolhas mostradas entre parênteses. Palavras em negrito referem-se às opções corretas de cada 

item. “-” significa que nenhum dos participantes escolheu a opção correspondente. 
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Figura 7- Desempenho dos participantes no RMET  

 
Fonte: O autor. À esquerda, distribuição das pontuações do teste RMET por item. À direita, porcentagem geral 

com as médias de acerto. 

 

4.4 Estatísticas inferenciais 

 

As análises seguintes foram realizadas por meio da aplicação de testes não paramétricos 

para os dados contínuos sem distribuição normal como os testes de Mann-Whitney (para duas 

categorias: traços significativos e não significativos de gelotofobia) e Kruskal Wallis (para as 

demais análises envolvendo mais de duas categorias).  

 

4.4.1 – Análise do efeito da gelotofobia sobre a tarefa do RMET  

 

A análise da tabela 7 mede a ocorrência das médias obtidas no GELOPH<15> (variável 

independente) agrupadas em duas categorias (traços significativos e não significativos de 

gelotofobia), e se estas causam algum efeito sobre o resultado dos participantes ao realizar o 

RMET (variável dependente).  

O resultado do teste de Mann-Whitney mostrou que a gelotofobia (com ponto de corte 

de 2.5) tem efeito sobre a pontuação obtida pelos participantes no RMET (U = 276,000, p < 
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0,05). Assim como o ponto de corte de 2,3 (U = 182,000, p < 0,05). O ponto de corte de 1.92 

não apresentou relevância estatística significativa (U = 152,000, p > 0,05). 

 

 

Tabela 7 – Efeito da gelotofobia nos resultados da pontuação do RMET 

Ponto de corte Classificação 
Score RMET 

 (M ± DP) 
Valor-p 

1.92 
Traços não significativos 26.33 ± 3.77 

0.805 
Traços significativos 25.57 ± 4.10 

2.3 
Traços não significativos 27.73 ± 3.11 

0.026* 
Traços significativos 25.06 ± 4.10 

2.5 
Traços não significativos 26.31 ± 4.29 

0.038* 
Traços significativos 25.12 ± 3.86 

Ponto de corte = Indivíduos agrupados em duas categorias, aqueles que obtiveram uma média inferior 

ao ponto de corte e o grupo com uma média maior ou igual ao ponto de corte, calculados com base na 

média obtida pelos participantes no formulário GELOPH<15>. M = Média. DP = Desvio padrão. Valor 

de p < 0,05 usado no teste U de Mann-Whitney. 

 

 

4.4.2 – A relação estatística entre os dois instrumentos (GELOPH<15> e RMET) 

 

Foi aplicado duas correlações não paramétricas (Kendall e Spearman). O objetivo dessa 

avaliação foi verificar a correlação entre as médias obtidas no questionário GELOPH <15> e o 

desempenho dos participantes no teste RMET, conforme Tabela 8. 

 

 

Tabela 8 – Correlação entre as médias do GELOPH<15>  

e o desempenho no RMET 

 
Variáveis 

analisadas 
RMET GELOPH 

Kendall 
RMET - -0.216* 

GELOPH -0.216* - 

Spearman 
RMET - -0.303* 

GELOPH -0.303* - 

        *Valor de p < 0.05.**Valor de p < 0.01.  
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A correlação de Spearman mostrou que há uma correlação negativa e fraca entre 

gelotofobia e o resultado do RMET, (ρ = -0.303; p < 0.05). 

Adotando como referência o resultado da tabela 7, e selecionando os dois pontos de 

corte (2,3 e 2,5) com maior relevância, foi analisado na tabela 9, se há diferença na capacidade 

dos participantes em julgar imagens com valência positiva, negativa e neutra, e se os sujeitos 

apresentam desempenho significativo nestas três categorias.  

 

 

Tabela 9 – Valência das imagens (positivas, negativas e neutras) de indivíduos agrupados 

pelos dados limiares de 2.3 e 2,5 

Valência das imagens GELOPH<15> 

Valor-p 

ponto de corte 

de 2,3 

ponto de corte 

de 2,5 

Negativa 
Traços não significativos 

0,676 0,258 
Traços significativos 

Positiva 
Traços não significativos 

0,001** 0,019* 
Traços significativos 

Neutra 
Traços não significativos 

0,147 0,776 
Traços significativos 

Valor de p usando o teste U Kruskal-Wallis. *Valor de p < 0,05. **Valor de p < 0.001. 

 

O resultado do teste de Kruskal-Wallis obtido na tabela 9 mostrou que ambos os pontos 

de corte apresentam ter efeito sobre a pontuação obtida pelos participantes no RMET ao avaliar 

as imagens com valência positiva (U = 11,439; p < 0,001), mas não tem efeito sobre as imagens 

com valência negativa (U = 0,175; p > 0,05) assim como não há efeito sobre as imagens com 

valência neutra (U = 0,538; p > 0,05). 

A figura 8 ilustra essa interpretação através do teste U de Mann Whitney, comparando 

o desempenho geral dos participantes no teste de RMET, e as subescalas de valência emocional, 

dividas pelo ponto de corte com mais significância estatística da tabela 10 de 2,3. Enquanto não 

é observada nenhuma diferença significativa para estímulos não emocionais (valência neutra, 

U = 265,500; p > 0,05), assim como não é observado nenhum efeito para expressões emocionais 

negativa (U = 282,500; p > 0,05), a gelotofobia induz a redução de respostas corretas quando 

os participantes com traços significativos identificam expressões emocionais positivas (U = 

123, 500; p < 0,001).  
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Figura 8 – Pontuação dos participantes em porcentagem (%) no RMET separados pelo ponto 

de corte de 2,3 para gelotofobia. 

 
Fonte: Produzido pelo autor. Valor de p usando o teste U Mann Whitney. *Valor de p < 0,05. ns = não significativo. 

**Valor de p < 0.001. 

 

4.4.3 – Análise da influência do gênero dos rostos para a interpretação do olhar 

 

Foi verificado nesta etapa se o gênero dos participantes tinha efeito sobre a pontuação 

obtida no RMET ao separar as pontuações por categorias de valência emocional. As imagens 

com valência positiva apresentaram valor-p significativo (U = 7,782; p = 0,05), enquanto as 

imagens com valência negativa (U = 0,623; p > 0,05) assim como as imagens com valência 

neutra (U = 2,665; p > 0,05) não apresentam diferença.  

Uma hipótese (PEPPER, et. al., 2018) levantada é a possibilidade de indivíduos com 

uma pontuação baixa no RMET apresentarem dificuldade em discriminar o olhar de indivíduos 

do sexo masculino ou feminino. O resultado do teste de Mann-Whitney encontrado, mostrou 

que a pontuação no RMET tem efeito sobre a subescala de interpretação de rostos masculinos 

(U = 145,500,000, p < 0,001) e femininos (U=104,500, p < 0,001), de acordo o gráfico da figura 

9.  Para as demais variáveis demográficas (idade, formação e ocupação) não foi encontrado 

relação de efeito. 
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Figura 9– Desempenho dos participantes em discriminar rostos masculinos e femininos. 

Desempenho bom = Corresponde aos participantes que obtiveram no teste RMET pontuação 

maior ou igual a 27 acertos na tarefa de discriminar expressões emocionais a partir do olhar 

 

Fonte: Produzido pelo autor.  

 

Analisando o resultado da figura 9, é observável que o desempenho na tarefa de 

classificar expressões emocionais com rostos do gênero masculino a partir do olhar na sub-

amostra de indivíduos com desempenho regular, apresentou maior variabilidade em 

comparação com rostos femininos ou para a subamostra de indivíduos com desempenho bom. 

 

4.4.4 – Diferença dos estímulos com valência positiva 

 

Para definir a diferença entre as médias encontrado na tabela 9, foi realizado uma anova 

de uma via de Welch, que confirmou a ocorrência de efeito na diferença entre a pontuação 

obtida no RMET para os estímulos com valência positiva [F (3, 27.221) = 4.669,188; p <0.01]. 

O pos-hoc de Games-Howell apresentado na tabela 10, indica que indivíduos com uma 

pontuação no teste de GELOPH<15> menor que 2,00 (não gelotófobos), apresentam uma média 

superior na interpretação das imagens com valência positiva do que o grupo de indivíduos com 

uma pontuação no teste GELOPH<15> maior ou igual a 3,5(expressão pronunciada). Os grupos 

de participantes classificados em classes intermediarias (limítrofe e a expressão leve) não 
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apresentaram relevância significativa. Também não houve diferença entre os grupos na 

interpretação de imagens com valência negativa ou neutra. 

 

 

Tabela 10 – Pos-hoc de Games-Howell com a valência das imagens (positivas, negativas e 

neutras) versus as categorias de gelotofobia 

Valência Classificação(i) Classificação(j) Diferença(i-j) Valor-p 

 

Não gelotófobos 

Limítrofe -1,086  

 Expressão leve -0,36  

Negativa 

Expressão pronunciada -0,104 

0.338 

Limítrofe 

Não Gelotófobos 1,086 

Expressão leve 1,050 

Expressão pronunciada 0,982 

Expressão leve 

Não Gelotófobos 0,36 

Limítrofe -1,050 

Expressão pronunciada -0,68 

Expressão 

pronunciada 

Não gelotófobos 0,104 

Limítrofe -0,982 

Expressão leve 0,68 

Positiva 

Não gelotófobos 

Limítrofe 0,676 

0.009* 

Expressão leve 1,143 

Expressão pronunciada 1,461* 

Limítrofe 

Não Gelotófobos -0,676 

Expressão leve 0,467 

Expressão pronunciada 0,785 

Expressão leve 

Não Gelotófobos -1,143 

Limítrofe -0,467 

Expressão pronunciada 0,318 

Expressão 

pronunciada 

Não gelotófobos -1,461* 

Limítrofe -0,785 

Expressão leve -0,318 

Neutra Não gelotófobos 
Limítrofe 0,984 

0.950 
Expressão leve 1,000 
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 Expressão pronunciada 0,995  

 

Limítrofe 

Não Gelotófobos 0,984  

 Expressão leve 0,950  

 Expressão pronunciada 0,995  

 

Expressão leve 

Não Gelotófobos 1,000  

 Limítrofe 0,950  

 Expressão pronunciada 0,966  

 
Expressão 

pronunciada 

Não gelotófobos 0,995  

 Limítrofe 0,995  

 Expressão leve 0,966  

* Valor de p < 0.01. 

 

4.4.5 – Análise da valência de imagens positivas como previsores  

 

Também foi realizado uma regressão logística binária, demostrada na tabela 11, para 

verificar se o resultado parcial do bloco com resposta contendo as imagens com valências 

positiva, usadas como estímulo, e o resultado total do RMET, são previsores da gelotofobia na 

população com traços significativos (score acima de 2,3). 

O modelo contendo o número de acertos da subescala emocional positiva foi 

significativo [X² (1) = 13,987; p < 0,001; R²Nagelkerke = 0,321]. Ou, seja as respostas das 

imagens com valência positiva foram um preditor significativo (OR = 0,260; IC 95% = 0,101 

– 0,667), mas a pontuação total do RMET não. 

 

 

Tabela 11 – Regressão logística da gelotofobia em relação a pontuação do bloco com valência 

positiva 

 B S.E. Wald df Valor-p Exp(B) 95,0% C.I. para 

EXP(B) 

abaixo acima 

Valência 

Positivas 

-1,349 0,481 7,853 1 0,005 0,260 0,101 0,667 

Constante 10,321 3,395 9,242 1 0,002 53,341   
B: estimativas dos parâmetros das equações; SE: erro padrão; Wald: estatística de Wald; df: graus de liberdade; 

Sig: significância da estatística de Wald; Exp (B): OR; 90% CI: intervalo de confiança de 90% para OR. 
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Na figura 10 e demostrado que a probabilidade de sucesso de um indivíduo apresentar 

gelotofobia diminui à medida que o sujeito acerta um número maior de estímulos com valência 

positiva, sendo a variável preditora no eixo y o sucesso de ocorrência da gelotofobia. Neste 

resultado, quando o número de acertos é menor que 5, a inclinação da linha não é muito 

acentuada, o que indica que a probabilidade diminui lentamente à medida que a pontuação 

aumenta. A linha se torna mais acentuada a partir de 6 acertos, o que indica que o aumento de 

1 acerto exerce maior efeito sobre essas faixas.  

 

Figura 10 – Gráfico de linha de ajuste binário com a probabilidade dos participantes apresentam 

gelotofobia a partir da interpretação das imagens com valência positiva do RMET 

 

P(Traços sig) = exp (10,32 – 1,349 Positivas)/(1 + exp (10,32 – 1,349 Positivas)) = Equação que descreve a 

regressão logística binária. Positivas = número de questões respondidas corretamente. Probabilidade do evento = 
a razão entre o número de resultados favoráveis e o número de resultados possíveis. 

 

4.4.6 – Desempenho do modelo de classificação  

 

Tendo como objetivo avaliar a performance dos dois testes propostos neste trabalho, a 

figura 11 mostra a curva ROC (receiver operator characteristic curv), obtida no RMET (AUC 

= 0,702; p = 0,015) em relação à capacidade de classificar os indivíduos como gelotófobos ou 

não gelotófobos. 

Aplicando-se o ponto de corte de 27 acertos no RMET, proposto por Baron-Cohen, et. 

al., (2001) para populações saudáveis, constatou-se que dos 13 participantes de indivíduos 

classificados como não gelotófobos apenas três participantes do grupo de casos, obtiveram 

escore inferior ao valor esperado. Quando analisado os 47 participantes do grupo de sujeitos 
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gelotófobos, dezoito participantes do grupo de casos obtiveram escore igual ou maior ao valor 

esperado. 

 

Figura 11 - Curva ROC com os resultados da média do GELOPH<15> e a pontuação obtida no 

RMET em relação à capacidade de classificar os indivíduos como gelotófobos ou não 

gelotófobos. 

 
Fonte: Produzido pelo autor.  

 

 Realizou-se uma análise para validar a confiança acerca da proposta de entendimento 

do teste, avaliando se ouve tentativas de “chute” ao realizar o RMET. A figura 12 apresenta a 

acurácia do modelo. 

 

Figura 12 - Acurácia do modelo com as médias de desempenho obtidos no RMET pelos 

participantes gelotófobos e não gelotófobos.  

 
Fonte: Produzido pelo autor.  
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4.5 Discussão 

 
Este foi o primeiro estudo a investigar o efeito da gelotofobia na tarefa de interpretar 

expressões emocionais complexas a partir dos olhos por meio do teste RMET em uma amostra 

de estudantes saudáveis da UFPA, mas que se identificam com os sintomas da ansiedade social 

influenciando no seu desempenho acadêmico. Ao rastrear os participantes com traços 

significativos e traços não significativos de gelotofobia, foi possível demonstrar com o 

GELOPH<15> que há diferenças na tarefa de discriminar estados mentais dos outros, pelo 

olhar. Além disso as pontuações obtidas foram mais altas nos participantes com expressão 

pronunciada em gelotofobia, que apresentaram um escore menor na tarefa em interpretar 

imagens com valência emocional positiva, em comparação com participantes não gelotófobos. 

Embora também tenha sido encontrado indivíduos nas categorias limítrofe e expressão leve de 

gelotofobia com dificuldades em interpretar o bloco de valências positivas, os resultados não 

apresentaram significância estatística para afirmar o mesmo para essas subamostras. Assim 

como os blocos com valência negativa e neutra não apresentaram relevância estatística. 

Os resultados encontrados são consistentes com estudos similares que investigam a 

relação entre os aspectos da ansiedade social em sujeitos com gelotofobia ou não. Quanto mais 

situações sociais ou de desempenho um indivíduo diagnosticado com TAS é exposto, mais 

provável é o medo de ser ridicularizado em público (HAVRANEK et al. 2017) e 

consequentemente maior e o escore de gelotofobia. Outros estudos realizados com participantes 

saudáveis mapearam resultados similares, (PAPOUSEK et. al., 2014) encontrando uma 

associação entre a gelotofobia e a propensão para TAS usando, no rastreamento dos 

participantes a mesma abordagem empregada neste trabalho: primeiro o rastreamento de 

participantes saudáveis e em seguida sua propensão para gelotofobia e a realização de outros 

testes subsequentes.  

A análise dos resultados da gelotofobia através da metodologia de usar três escalas 

diferentes (CARRETERO-DIOS, et al. 2010) permitiu ao trabalho a capacidade de avaliar os 

participantes sob diferentes perspectivas, pois teoricamente não há evidência de um único fator 

geral de ansiedade social e portanto mais escalas permitiram um corte na amostra capaz de 

revelar a sensibilidade do escore de gelotofobia e o quanto a variável independente da 

gelotofobia é sensível a ajustes quando combinada com outros métodos que medem a 

interpretação do processamento visual como o RMET. A escala de 2,3 mostrou relevância 

estatística mais significativa (p < 0,01) para diferenciar o efeito do medo de ser ridicularizado 
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quando comparado com as demais (1,92 e 2,5) e quando pareada com a tarefa de cognição 

social proposta, apresentou proximidade aritmética com o ponto de corte adotado na literatura 

para avaliação do RMET (maior ou igual a 27) para indivíduos com traços não significativos 

de gelotofobia confirmando a compatibilidade do uso dos dois instrumentos nessa tarefa. 

 As correlações dos dois testes mostraram-se estatisticamente significantes (p <0,05), 

porém com uma correlação fraca. Apesar de apresentar um desempenho abaixo do esperado, a 

investigação mostrou-se condizente com a literatura (TORRES-MARÍN, et. al., 2017), 

apresentando um resultado similar a estudos com outros instrumentos de avaliação do olhar 

fixo. A possível razão da correlação baixa, apoia-se no pressuposto de que a variável 

dependente (pontuação do RMET) varia não somente baseada na média do GELOPH<15>, mas 

também oscila conforme a pontuação obtida pelos participantes nos sub-blocos do RMET 

(imagens com valência positiva, negativa e neutra). Estudos anteriores (VELLANTE, et. al., 

2013; MAURAGE, et. al., 2011) também exploram esse viés e apresentam características 

próprias desses sub-blocos em seus estudos.   

Diante dos resultados encontrados, foi possível verificar que o bloco de imagens com 

valência positiva, é um preditor expressivo para a gelotofobia (p < 0,001) de forma a estimar 

que quanto maior é o número de acertos com imagens positivas, menor é a probabilidade do 

indivíduo de apresentar gelotofobia, mas a pontuação total do RMET não é um preditor 

significativo para essa tarefa.    
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5 Considerações Finais 

 

Neste estudo, foi analisado se indivíduos com traços significativos de gelotofobia, 

apresentam dificuldade em discriminar os estados emocionais de outras pessoas, pela 

interpretação do olhar. Nesse contexto foi investigado aspectos cognitivos da gelotofobia na 

população discente da UFPA mensurando sujeitos gelotófobos ou não, que se identificam com 

sintomas da ansiedade social no ambiente acadêmico. A pesquisa teve como objetivo geral 

compreender se indivíduos com traços significativos de gelotofobia, apresentam dificuldade em 

discriminar os estados emocionais de outras pessoas, pela interpretação do olhar. Contatou-se 

que o objetivo geral foi atendido, pois o trabalho conseguiu demostrar estatisticamente que 

pessoas com traços significativos de gelotofobia obtiveram uma pontuação diferenciada na 

tarefa de interpretar expressões emocionais. 

Este trabalhou utilizou um banco de dados coletado online, composto por 60 

participantes que responderam a uma chamada vinculada ao Laboratório de Processamento de 

Sinais (LAPS) na UFPA. Conforme os objetivos específicos, a base de dados é formada pelos 

resultados da aplicação do questionário de autorrelato GELOPH<15> usado para analisar os 

traços de gelotofobia dos participantes, o resultado dos testes usando o instrumento RMET que 

avaliou a capacidade de interpretar os estados mentais de expressões faciais e os resultados 

quantitativos obtidos ao realizar a inferência estatística dos dados aferidos. 

A pesquisa partiu da hipótese de que o baixo desempenho no RMET é um efeito da 

média elevada obtida no GELOPH<15>. Foi considerado a gelotofobia como uma variável 

independente e o desempenho na tarefa de discriminar estados emocionais a partir do olhar 

como uma variável dependente. A hipótese foi confirmada através da média geral obtida pelos 

participantes de 2,7 para gelotofobia, acima do score da população não clínica, porém 

compatível com trabalhos relacionados a população com traços de ansiedade social. Nestes 

casos, os estudantes obtivem na pontuação média do RMET, um desempenho compatível com 

a população saudável, porém análises mais detalhadas, mostraram a dificuldade desses sujeitos 

em compreenderem estados emocionais de imagens de um bloco caracterizado por apresentar 

rostos com valências emocionais positivas. 

A avaliação de três tipos diferentes de ponto de corte para a pontuação obtida no teste 

de gelotofobia, permitiu que os dados fossem avaliados sob diferentes ângulos, e pareados com 

o segundo teste, trouxeram para a pesquisa o ajuste necessário para compreender aspectos 

quantitativos da interpretação do processamento visual e como a gelotofobia pode influenciar 
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nesse quesito. A partir disso foi possível verificar que o ponto de corte mais recente sugerido 

na literatura (HAVRANEK, et. al., 2017) de 2,3 se adequou significativamente (p < 0,05) a 

amostra analisada. Assim como foi possível realizar um estudo mais minucioso de posse desse 

dado limiar e comprovar que os indivíduos não gelotófobos apresentam mais facilidade (e, 

portanto, uma pontuação maior no RMET) para compreenderem estados emocionais do que 

indivíduos que apresentam expressão pronunciada de gelotofobia, localizados no outro extremo 

da escala. A pontuação do bloco de imagens com valência positiva, mostrou-se mais eficiente 

(p < 0,001) na tarefa de prever a gelotofobia do que a pontuação total do RMET, à medida que 

quanto maior é o desempenho do participante menor é a probabilidade do sujeito apresentar 

traços significativos de gelotofobia. As variáveis socioeconômicas não influenciaram no 

desempenho dos dois instrumentos psicométricos, possibilitando uma resposta confiável ao 

problema.  

A presente pesquisa apresentou algumas limitações. Em primeiro lugar devido ao baixo 

número de participantes se comparado com artigos, torna a amostra relativamente pequena. No 

entanto, o número de participantes selecionados quanto a estratégia adotada para a análise (ou 

seja, agrupá-los em duas categorias de indivíduos com traços significativos e não significativos 

de gelotofobia) estava em conformidade com pesquisas anteriores (PAPOUSEK et al., 2014; 

RUCH et al., 2015). Um segundo fator limitante foi a coleta de dados ter sido realizada no 

período de quarentena da Covid-19, é notório que nesse período todos os participantes passaram 

empiricamente por um treinamento de biofeedback, pois desde a instalação do quadro de saúde 

pública, para todos os indivíduos, circularem em vias públicas é recomendado o uso de máscara 

de proteção individual, e indubitavelmente todas as pessoas, deixaram de olhar para rosto das 

pessoas e passamos a olhar diretamente para os olhos dos outros, na busca de interpretar estados 

mentais, quando terceiros estão com a máscara. Porém mesmo com esse treinamento o estudo 

ainda apresentou resultados estatisticamente significativos para identificar anormalidades na 

tarefa de cognição social. 

 A primeira contribuição dessa dissertação foi validar o instrumento RMET como 

adequado para estudos envolvendo indivíduos gelotófobos, adicionalmente foi descoberto que 

um bloco composto por oito imagens (com valência emocional positiva) demostrou nos testes 

com participantes saudáveis, mais eficiência na descoberta de discrepâncias para a tarefa de 

detectar expressões do que o teste completo. 

Outra contribuição importante está relacionada possibilidade de sugerir a profissionais 

da saúde como psicólogos e terapeutas a inclusão do teste de RMET na sua prática clínica, 
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auxiliando-os a compreender pacientes com histórico de gelotofobia e/ou ansiedade social 

provocadas ou desencadeadas no ambiente acadêmico.  

 

6 Trabalhos Futuros 

 

Recomenda-se os seguintes trabalhos futuros: 

 

a) Incrementar nos testes elementos comportamentais adicionais além de fotografias e 

perguntas (como sons, movimentos, filmes, realidade virtual etc.) a dinâmica do 

experimento.  

b) Desenvolver cenários realistas de interações emocionais onde o riso está presente, o que 

certamente seria um avanço significativo na dinâmica dos estudos na área. 

c) Avaliar a base de dados através do uso de algoritmos de inteligência computacional 

como algoritmos genéticos, redes neurais, colônias de formiga e series temporais. 

d) Explorar testes de identificação de expressões emocionais com imagens de rostos de 

atores/atrizes com aparência dos indivíduos regionais. 

e) Verificar se os mesmos resultados encontrados neste trabalho, são replicados para 

amostras clínicas com indivíduos apresentando algum espectro de autismo, 

esquizofrenia, ou ansiedade severa. 

f) Investigar fatores como pressão social, representação de sucesso, coletivismo e 

individualismo no comportamento de indivíduos gelotófobos. 

 

7 Trabalhos Publicado em Congresso 

 

O trabalho publicado no qual este estudo foi baseado se intitula Gelotophobia in the 

academic envireronment: A preliminar study, publicado em 2020 nos anais do XXVII 

Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica (CBEB). O mesmo trabalho foi estendido para 

aceite de publicação na revista Proceedings da IFMBE (International Federation for Medical 

and Biological Engineering) da Springer, com previsão de publicação em fevereiro/2020. 
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ANEXO A – Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

Esclarecimentos 
Este é um convite para você participar da pesquisa: “Gelotofobia e Cognição 

Social”. 
O objetivo desta pesquisa é realizar um treinamento de biofeedback da 

variabilidade da frequência cardíaca (VFC) como intervenção terapêutica para auxiliar 
alunos da Universidade Federal do Pará (UFPA) a controlar os sintomas da gelotofobia 
e melhorar seu desempenho na universidade. Com a realização das sessões, serão 
coletados os dados da sua evolução durante todo o tratamento para fins de análise da 
eficácia do tratamento proposto. 

Caso decida participar, você será submetido aos seguintes procedimentos: 
responder questionários, avaliações cognitivas e registros da atividade elétrica corporal, 
com o eletrocardiograma (ECG) e a avaliação da atividade eletrodérmica (EDA). Todo 
o esforço será feito para que essas avaliações causem o menor desconforto possível e 
sejam realizadas de maneira rápida e ágil. 

Durante a realização dos procedimentos, a previsão de riscos é mínima. Para o 
registro da atividade elétrica (ECG), serão posicionados eletródios na superfície da pele, 
em algumas partes do corpo, de maneira indolor. 

Em caso de algum problema relacionado com a pesquisa, você receberá 
atendimento pelos pesquisadores participantes ou será encaminhado para atendimento 
médico especializado. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 
os números de telefone relacionados abaixo. 

Você tem o direito de recusar a participar da pesquisa ou retirar seu 
consentimento em qualquer fase dela, sem nenhum prejuízo. 

Os dados que você nos fornecerá serão confidenciais e serão divulgados apenas 
em congressos ou publicações científicas. A sua privacidade será preservada em todas 
as ocasiões. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa 
em local seguro por um período de 5 anos. 

Caso solicite, você será reembolsado se tiver algum gasto direto decorrente da 
sua participação nessa pesquisa. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá contactar o Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Pará, no seguinte endereço: 

 

Universidade Federal do Pará 
Instituto de Ciências da Saúde      
Rua Augusto Corrêa, 01 
CEP: 66075-110 - Guamá - Belém/PA  
E-mail: cepccs@ufpa.br 
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Consentimento Livre e Esclarecido 
Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 
benefícios da mesma e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em 
participar da pesquisa “Gelotofobia e Cognição Social” e autorizo a divulgação das 
informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas, desde que 
nenhum dado possa me identificar. 

 
Belém,  /  /  . 

 
 
 
 

 
Assinatura do participante da pesquisa 

 
 

Declaração do pesquisador responsável 
Como pesquisador responsável pelo estudo “Gelotofobia e Cognição Social” 

declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 
metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante 
desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade dele. 

Declaro ainda estar ciente que, na inobservância do compromisso ora assumido, 
infringirei as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Belém,  /  /  . 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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ANEXO B – Parecer Consubstanciado do 

Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo C - Questionário de autorrelato 

GELOPH<15> 
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Anexo D – Glossário de termos do RMET 
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Anexo E – Teste Revisado de Leitura da 

mente nos olhos (RMET) 
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