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Psicologia Social da Vida Quotidiana 
 

VII - Género 
1 – Introdução 
Psicologia social – é o estudo cientifico de como o contexto social afecta os pensamentos, os 
sentimentos e os comportamentos da pessoa. 
 
2 – Sexo, Género e Preferência Sexual 
Sexo – referir-se-á ao estatuto biológico de ser homem ou mulher. 
Género – referir-se-á às significações que a sociedade e pessoas dão ao ser-se homem ou mulher.  
Por outras palavras, sexo refere-se à construção biológica e género à construção cultural. 
Preferência sexual – designa-se uma pessoa é heterossexual, sexualmente atraída por membros do sexo 
oposto, ou homossexual, sexualmente atraída por membros do mesmo sexo. 
 
3 – Género e Cultura 
Estereótipos de género – são as perspectivas populares de como homens e mulheres diferem na sua 
maquilhagem psicológica. Por exemplo, diz-se muitas vezes que os homens são mais agressivos que as 
mulheres, enquanto que estas são mais emotivas que os homens. 
Ideologia do papel do género – é a crença acerca das relações de papéis apropriados entre homens e 
mulheres. 
 
3.1 – Natureza dos estereótipos de género 
Embora a maior parte do trabalho sobre os estereótipos esteja relacionado com crenças e atitudes acerca 
de grupos étnicos, investigações mais recentes têm focalizado os estereótipos de género. Tais estudos 
têm mostrado que crenças estereotipadas dos papéis e características masculinas e femininas persistem, 
apesar da existência de movimentos que lutam pela igualdade dos dois sexos. 
 
Os estereótipos são sistemas de crenças que se atribuem a membros de grupos simplesmente pelo facto 
da pertença a esses grupos. Trata-se de generalizações através das quais se procura o sentido num meio 
social complexo. São generalizações incorrectas sobre as características dos membros de um grupo. (4 
características – conjunto de crenças; - com que espécie de homem/mulher se é; - partilhado pelos 
membros de um grupo particular; - relevando domínio cognitivo). 
 
Os estereótipos de género referem-se a sistemas de crenças a propósito dos homens e das mulheres, 
podendo-se conceptualizar a dois níveis:  

• estereótipos dos papeis do género – são crenças sobre a apropriação de vários papéis e 
actividades aos homens e às mulheres. 

• estereótipos dos traços de género – são constelações de características psicológicas que se 
pensa caracterizarem os homens mais ou menos frequentemente que as mulheres. 

 
Intimamente associados aos estereótipos de género encontramos os papéis de género – que são 
actividades com significado social em que os dois sexos participam actualmente com frequência diferente. 
 
3.2 – Variações nos estereótipos de género 
O conhecimento dos estereótipos de género mostrou-se influenciável pelo nível sócio-cultural da família na 
qual a criança é educada. 
 
3.3 – Activação dos estereótipos de género 
Uma das questões a que os psicólogos sociais têm procurado dar resposta é a de se saber em que 
condições os estereótipos de género são mais susceptíveis de influenciar as nossas percepções sociais. 
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Segundo Deaux e Major (1987) há três factores que determinam se os estereótipos de género são 
activados: 

1. A pessoa-alvo – há diversas características da pessoa-alvo que podem contribuir para activar os 
estereótipos de género. Uma característica que se tem revelado particularmente importante 
relaciona-se com as pistas de aparência física. 

2. A pessoa que percepciona – as pessoas que se conformam com as expectativas de género é, 
segundo Bem (1981), esquemáticos no género. Estas pessoas em geral percepcionam o mundo 
com lentes masculinas e femininas. Por outro lado, as pessoas aesquemáticas no género são as 
que em geral não processam informação segundo as qualidades masculinas ou femininas 
percepcionadas. Uma das consequências de se ser esquemático no género que se associa com 
os estereótipos, é que se tende a identificar mal diferentes membros do outro sexo (Frable e Bem, 
985). Para as pessoas esquemáticas os membros do outro sexo parecem geralmente 
semelhantes. 

3. A situação – há situações que também podem activar os estereótipos de género. Deaux e Major 
(1987) sugerem que contexto, tais como um salão de cabeleireira ou uma garagem podem levar 
automaticamente a pessoa que percepciona a fazer distinções com base no género. Isso tem a 
ver com o facto de o sexo da pessoa-alvo ser particularmente saliente em tais contextos. 

Um outro aspecto da situação susceptível de activar os estereótipos de género é a pressão temporal. Os 
estereótipos de género são mais susceptíveis de aparecer na percepção social quando as pessoas estão 
sob constrangimentos de tempo (Jamieson e Zanna, 1989). 
 
3.4 – Agentes de socialização dos estereótipos de género 
Passemos agora a examinar alguns dos principais agentes de socialização através dos quais os 
estereótipos de género continuam a ser transmitidos aos homens e às mulheres. Os pais constituem os 
primeiros e principais agentes de socialização na nossa sociedade. A criança também recebe informação 
acerca do mundo social fora de casa. Os meios de comunicação reflectem e modelam a sociedade são 
extremamente influentes, muito especialmente junto de crianças que não podem diferenciar de modo claro 
a fantasia da realidade. 
A informação proveniente do meio ambiente é um poderoso factor que contribui para a aquisição dos 
estereótipos. 

1. Família – Os pais têm percepções, expectativas e valores estereotipados para os seus filhos. 
Desde que a criança nasce as crenças acerca do género estão tão profundas enraizadas que 
começam a influenciar o comportamento dos adultos. Para além disso, os irmãos contribuem 
também para a socialização das crenças estereotipadas de género. Os irmãos, em particular, os 
mais velhos, reforçam e modelam os comportamentos e interesses estereotipados de género 
(Huston, 1983). 

2. Escola – apesar das escolas estarem a mudar, ainda desempenham um papel importante na 
socialização do papel de género tradicional. Professores interagem muitas vezes com os seus 
alunos de modo a reforçar os estereótipos de género e a favorecer os rapazes em relação às 
raparigas. Por vezes vêem os alunos como sendo intelectualmente mais competentes que as 
alunas. 

3. Colegas – os colegas são também agentes importantes de socialização. Tornam-se cada vez 
mais importantes durante os anos da escola. Muitas vezes a pressão de colegas é mais forte e 
eficaz que a dos pais, ou de outros adultos, em especial durante a adolescência. 

4. Meio de comunicação social – um dos modos de transmissão dos estereótipos sexuais aos 
membros de uma sociedade é através das imagens de mulheres e de homens apresentadas nos 
meios de comunicação social. 

 
Face-ismo – tendência a enfatizar a face de um homem e o corpo de uma mulher nas fotografias e noutras 
representações sociais. 
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Em suma – a família, a escola, os colegas e os meios de comunicação social transmitem informação 
estereotipada quanto ao género às crianças. Para além disso, rapazes e raparigas são tratados de modo 
diferente na família e na escola. Apesar de em todas essas instituições os estereótipos estarem menos 
vincados do que duas décadas atrás, ainda são frequentes apresentações estereotipadas dos papeis de 
género. 
 
3.5 – Os estereótipos de género são verdadeiros? 
Com base em investigação sobre diferenças biológicas, psicológicas e sociais entre sexos pode-se 
concluir que os estereótipos de género podem ter um fundo de verdade, simplificando e exagerando 
todavia essa verdade (Eagly, 1987; Maccoby e Jacklin, 1974; Spence, Deaux, e Helmereich, 1985). 
Parece que as crenças sobre as diferenças sexuais são mais acentuadas e abundantes que as próprias 
diferenças. 
 
3.6 – Mudanças 
Nas décadas de 70, 80 e 90 os movimentos feministas têm feito ouvir a sua voz em todo mundo ocidental. 
Mason, Czajke e Arber (1976) estudaram as mudanças nas atitudes dos papéis sexuais das mulheres em 
três períodos: 1964, 1970 e 1973-74. O primeiro destes intervalos de tempo ocorrem antes do advento do 
movimento as mulheres nos Estados Unidos e o segundo coincidiu com o período em que esse 
movimento começou a contribuir para a tomada de consciência do estatuto das mulheres e ater uma 
influencia politica e social. 
 
3.8 – Ideologias do papel de género 
Ideologia do papel de género – crenças sobre relações de papel adequadas entre mulheres e homens. 
Enquanto que os estereótipos sexuais são crenças consensuais mantidas acerca de características dos 
homens e das mulheres, a ideologia do papel sexual consiste em crenças prescritivas acerca do 
comportamento apropriado às mulheres e aos homens. 
 
Recentemente examinámos as características psicadélicas de uma medida da ideologia do papel sexual 
(Sex-Role Ideology Scale – SRIS – Kalin e Tilby, 1978). A SRIS mede crenças a respeito dos papéis 
sexuais com base em cinco áreas: 

• Papeis do trabalho de homens e mulheres, 
• Responsabilidade parentais de mulheres e de homens, 
• Relações pessoais entre mulheres e homens, 
• Papeis específicos de mulheres, 
• Maternidade, aborto e homossexualidade. 

Em geral os scores mais igualitários foram obtidos em países com desenvolvimento socioeconómico 
relativamente elevado, uma proporção elevadas de Cristãos (e uma baixa proporção de Mulçulmanos), 
uma elevada percentagem de mulheres empregadas fora de casa e a estudar ao nível universitário. 
Os papéis de género não são o resultado de diferenças biológicas, mas são determinados pela cultura ou 
pela sociedade em que se é educado. 
A aprendizagem dos estereótipos de género começa geralmente antes dos cinco anos e continua através 
da infância e da adolescência. O projecto intercultural apresentado sobre os estereótipos de género 
permite-nos concluir que existe um modelo pancultural dos estereótipos de género, cuja existência é 
evidente em todos os grupos culturais estudados, com variações relativamente menores resultantes de 
influências culturais. 
 
4 – Comparações de género 
Quais são efectivamente as diferenças entre o comportamento masculino e feminino na nossa sociedade? 
4.1 – Análise de diferenças de género de Maccoby e Jacklin 
A análise efectuada por Eleanor Maccoby e Carol Jacklin (1974) contribuiu para mudar a perspectiva sobre 
o género em psicologia. Defenderam que só havia algumas áreas do funcionamento psicológico em que 
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as diferenças de género podiam ser documentadas. Essas áreas de diferenças de género eram as 
seguintes: 

• As mulheres têm maior capacidade verbal. 
• Os homens têm maior capacidade visual-espacial, 
• Os homens têm maior sucesso em testes de matemática, 
• Os homens são mais agressivos. 

 
Poucos anos após a publicação deste trabalho de Maccoby e Jacklin, os psicólogos recorreram a um novo 
método para rever e sintetizar a investigação, a meta-analise – permite realizar três objectivos: 

• Determina quando uma diferença de género se encontra de modo fidedigno em muitos estudos, 
• Permite identificar o tamanho destas diferenças, 
• E informa-nos se as diferenças de género dependem de outras variáveis. 

 
4.2 – Diferenças cognitivas 
Poder-se-á interrogar porque é que se está interessado em capacidades cognitivas num manual de 
Psicologia Social. Podem-se entrever pelo menos duas razões para tal: 

• Em primeiro lugar – tais diferenças podem contribuir para os estereótipos de género e influenciar 
os papéis de género criados pela sociedade para os homens e as mulheres. 
• Em segundo lugar – os tamanhos das diferenças de género nas capacidades intelectuais podem 
ser úteis para se comparar com os tamanhos das diferenças de género em comportamentos sociais, 
tais como agressão, comportamento de ajuda e conformidade. 

 
A interpretação avançada por Berry é a de que as capacidades espaciais são altamente adaptativas para 
ambos os sexos nesta sociedade e quer os rapazes quer as raparigas têm um amplo treino e experiências 
que promovem a aquisição da capacidade espacial. 
 
4.3 – Diferenças emocionais 

1. Depressão – Frieze e tal. (1978) – Encontraram nas mulheres e tendência a fazerem mais 
atribuições externas que internas sobre as causas do seu comportamento. 

O desânimo aprendido1 (Seligman, 1975) leva por sua vez à depressão. Este desânimo aprendido 
ancora-se muitas vezes na realidade: as mulheres têm menos controlo sobre as suas vidas que os 
homens. 
2. Bem-estar – o bem-estar é um termo relativo. Para umas pessoas pode significar sentir-se 

realizado profissionalmente ou sentir-se bem com a família, com os amigos. Para outras significa 
riqueza, poder ou prestigio. Para outras ainda o bem-estar pode consistir em disfrutar de uma 
copiosa refeição ou de um dia sem sofrimento. 

 
A investigação tem posto em evidencia três componentes do bem-estar subjectivo: afectividade 
positiva2, afectividade negativa e satisfação com a vida3 (Andrews e Withey, 1976). Os dois primeiros 
componentes referem-se a aspectos emocionais do construto e o terceiro refere-se a aspectos 
cognitivos de julgamento. 
 

4.4 – Diferenças no comportamento social 
1. Agressão – por agressão os psicólogos não entendem a auto-afirmação, mas o comportamento 

que visa ferir. 
Em duas meta-análise também se encontrou que o sexo masculino era mais agressivo que o feminino, 
quer na agressão física quer na verbal, muito embora a diferença entre os sexos seja maior para a 

                                                 
1
 Exposição repetida a um estimulo negativo e inevitável pelo que o organismo mais tarde é incapaz de evitá-lo e 

exibe afastamento passivo. 
2
 Afectividade positiva/afectividade negativa – aspectos emocionais dos construto 
3
 Satisfação com a vida – aspectos cognitivos de julgamento. 
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agressão física (Eagly e Steffen, 1986 – Hyde, 1986). A partir destes estudos pode-se pois dizer que o 
sexo masculino é mais agressivo e os autores sugerem que esta diferença pode ter uma base 
biológica que cria uma maior prontidão para a agressão nos homens do que nas mulheres. 
2. Influenciabilidade e conformidade – Eagly, 1987 – efectuou uma revisão da investigação sobre 

a conformidade e rejeitou amplamente a hipótese de que as mulheres são mais facilmente 
influenciadas que os homens. Encontrou que diferenças na conformidade desaparece quando as 
tarefas dadas aos homens e às mulheres são iguais relativamente à sua familiaridade para ambos 
os sexos. 

3. Comportamento de ajuda – Eagly e Crowley (1986) – efectuaram uma revisão meta-analise de 
172 estudos de comportamento pró-social. Encontraram que os homens eram mais susceptíveis 
que as mulheres de oferecerem assistência. 

4. Comportamentos não verbais – os estereótipos a respeito da «intuição» feminina deixam filtrar 
que o sexo feminino pode descodificar melhor o comportamento não verbal que o sexo masculino. 

As mulheres em média são superiores aos homens na descodificação de pistas não verbais, em 
particular, as expressões faciais. 
5. Comportamento em grupos pequenos – Diferenças de género tem também sido evidenciado 

num certo número de aspectos do comportamento em grupos pequenos (Caril, 1982). As 
mulheres em média mostram mais comportamentos sócio-emocionais positivos, tais como agir de 
modo amigável, concordar com outras pessoas, oferecer apoio emocional. Os homens mostram 
mais comportamentos orientados para a tarefa, tais como dar e pedir opiniões, tentar resolver a 
tarefa em grupo. 

Os homens são mais susceptíveis de aparecer como líderes de grupos orientados para a tarefa e as 
mulheres como líderes sociais e emocionais (Eagly e Karau, 1991). As mulheres em posições de 
liderança adoptam mais um estilo democrático e participativo que os homens (Eagly e Johnson, 1990). 
Em suma – estas diferenças no comportamento em grupo sugerem que os homens estão mais 
focalizados na concretização de tarefas e de recompensas e as mulheres são mais tocadas pelos 
aspectos sociais da interacção e em manter sentimentos positivos entre os membros do grupo. 

 
4.5 – Diferenças de género: conclusões e precauções 
As diferenças dentro dos sexos são maiores que entre os sexos.  
Pagina: 89 
 
Sumário nas páginas 115 – 116 - 118 e 119. 
 
 

VIII – Atracção interpessoal 
1 – Introdução 
A palavra afiliação é utilizada pelos psicólogos sociais para se referirem a um desejo ou motivação para 
se estar com outras pessoas, muitas vezes apesar de se gostar de outras. 
A atracção refere-se a uma atitude ou emoção positiva que se sente em relação às outras pessoas que 
pode levar-nos a aproximarmo-nos e a procurar a sua companhia. 
 
2 – Afiliação 
2.1 – Estudos laboratoriais da afiliação 
O modelo para grande parte dessa investigação adveio de estudos efectuados nos anos 50 por Stanley 
Schachter (1959) – Partiu da ideia que os seres humanos afiliam-se para reduzir o medo. 
Quanto maior o medo, maior é a tendência à afiliação. 
Já o embaraço reduz a probabilidade de afiliação. 
Por isso a desgraça pode gostar de companhia, mas a desgraça embaraçada gosta de privacidade – 
Morris et al. 1976. 
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2.2 – Satisfação das nossas necessidades 
Robert Weiss (1974) propôs uma análise das necessidades afiliativas. Segundo ele as relações sociais 
fornecem ao indivíduo: 

• Vinculação – é o sentimento de segurança e de conforto proporcionado pelas nossas relações 
mais íntimas. 
• Integração social – é o sentimento de ter atitudes e interesses partilhados o que se proporciona 
muitas vezes pelas relações com amigos, colegas de trabalho, etc. 
• Certeza restabelecida de valor – é proporcionada quando as pessoas apoiam o nosso 
sentimento de sermos uma pessoa competente e estimada. 
• Um sentimento de aliança consistente – advém de se saber que há pessoas que nos ajudam 
em caso de necessidade. 
• Obtenção de encaminhamento – é fornecida por consultores, professores, médicos, amigos e 
outras pessoas para quem nos voltamos solicitando conselhos e informações. 
• Oportunidade de educação – ocorre quando somos responsáveis pelo bem-estar de outra 
pessoa. 

 
3 – Teorias de atracção interpessoal 
Um certo número de mini-teorias têm sido avançadas para explicar porque é que gostamos dos outros ou 
não gostamos. Entre estas explicações estão: 

• De reforço, 
• Da troca social, 
• Da equidade,  
• Da sociobiologia 

 
3.1 – Teoria do reforço 
A teoria do reforço salienta o poder de uma recompensa (ou de uma experiência positiva) para fazer com 
que queiramos o comportamento que conduziu à recompensa. A ideia básica do modelo reforço-afecto de 
Byrne e Clore (1970) é muito simples: gostamos dos que nos recompensam e não gostamos dos que nos 
castigam. Esta é a parte do modelo «reforço»; a parte «afecto» são os sentimentos que associamos com 
outra pessoa através de um processo de condicionamento. 
Assim em muitas situações não são os atributos de uma pessoa que são importantes para a atracção 
interpessoal, mas muito simplesmente associação de sentimentos positivos e agradáveis com essa 
pessoa. 
 
3.2 – Teoria da troca social 
A teoria da troca social não recusa o postulado de que o reforço é um alicerce importante da atracção 
interpessoal. Todavia diferentemente da teoria do reforço que acaba de ser apresentada, a teoria da troca 
social toma em consideração de modo muito mais explicito ambas as partes do relacionamento. Parece 
mais razoável considerar-se o modo como duas pessoas interagem na medida em que a atracção envolve 
duas pessoas, do que só ter em conta as características de uma pessoa. 
O nível de resultado que as pessoas sentem que receberiam numa relação é chamado o nível de 
comparação. 
 
3.3 – Teoria da equidade 
Segundo esta teoria não se tomam em conta somente os nossos próprios custos e recompensas como 
também os custos e as recompensas para a outra pessoa na relação – Walster e Berscheid, 1978. 
 
3.4 – Explicações sociobiologicas 
A sociobiologia que estuda cientificamente as bases biológicas do comportamento, explica a atracção 
recorrendo a ideias da teoria evolutiva e coloca o comportamento social no contexto do nosso longo 
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passado evolutivo (Buss, 1994). Defende que os seres humanos agem egoisticamente para tornar máxima 
a possibilidade de perpetuação dos próprios genes. 
 
Em suma – quadro da pagina 153 
 
4 – Determinantes da atracção interpessoal 
4.1 – Familiaridade 
A familiaridade é um factor importante da atracção interpessoal.  
A exposição frequente a uma pessoa pode aumentar o, gostar-se dessa pessoa. O efeito da mera 
exposição foi demonstrado por Zajonc (1968) expondo aos sujeitos fotografias de faces. 
Há alguns limites para o efeito de mera exposição. Caso uma pessoa ou objecto seja inicialmente avaliado 
de modo neutro ou positivo, a exposição repetida geralmente aumenta o gostar, não acontecendo isso se 
a pessoa ou objecto é muito negativo (Perlman e Oskamp, 1971). Outra excepção à ligação entre 
familiaridade e gostar aparece quando duas pessoas têm conflitos de interesses, de necessidade ou de 
personalidade. O aumento de contacto pode exagerar e aumentar os conflitos e por isso o contacto 
frequente pode levar a que essas pessoas gostem menos uma da outra. Um outro limite pode advir do 
facto da exposição causar aborrecimento e saciação. 
 
4.2 - Proximidade 
Ora um dos factores que contribui para o aumento da probabilidade das pessoas se encontrarem e 
estabelecerem relações é a proximidade geográfica ou propinquidade. 
A proximidade pode ser de dois tipos: 

• Distância física actual – que existe entre duas pessoas, 
• Distância funcional – entre duas pessoas. Esta última é mais importante para o relacionamento na 
medida em que podemos estar fisicamente perto de alguém e funcionalmente estar longe. 

Somos susceptíveis de experienciar dissonância quando temos contactos frequentes ou íntimos com uma 
pessoa desagradável e por isso tentamos reduzir a dissonância centrando-nos nas melhores qualidades 
dessa pessoa. Mas qualquer que seja a explicação, a proximidade só por si é um determinante potente do 
gostar. 
 
4.3 - Semelhança 
Outro factor básico da atracção interpessoal é a semelhança. Tendemos gostar das pessoas que são 
semelhança a nós na personalidade, nas atitudes, nos valores e em características sociodemográficas. 
 
Mais do que a semelhança de personalidade, os psicólogos sociais estudaram a semelhança de atitudes. 
Numerosos estudos de campo e de laboratório mostraram nitidamente que quanto maior é a semelhança 
nas atitudes de duas pessoas, mais gostarão uma da outra. 
 
Byrne e Nelson (1965) – convencidos da relação directa entre a atracção e semelhança de atitudes, 
propuseram que a atracção poderia ser percepcionada como uma função linear e positiva da proporção de 
atitudes semelhantes que percepcionamos num indivíduo. 
Dado que a semelhança de atitudes acarreta claramente a atracção interpessoal, não é surpreendente que 
a semelhança de valores também esteja associada com o gostar. 
Dados sociodemográficos tais como origem étnica, religião, afiliação politica, classe social, instrução e 
idade influenciam a atracção. 
 
Mas porque é que a semelhança será tão importante para a atracção interpessoal? Têm sido propostas 
quatro explicações (Huston e Levinger, 1978): 

• Em primeiro lugar – a semelhança pode ser directamente reforçante. 
• Em segundo lugar – o facto de mais alguém ter atitudes ou qualidades semelhantes às nossas 
pode levar a um sentido de confirmação dos nossos pontos de vista sobre o mundo. 
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• Em terceiro lugar – explicação é que a aprendizagem de atitudes e de valores que outra pessoa 
tem, permite-nos formar uma impressão dos traços que a outra pessoa tem. 
• Em quarto lugar – também é possível que gostemos das outras pessoas semelhantes porque 
inferimos que elas vão gostar de nós. 

 
4.4 - Complementaridade 
A hipótese da complementaridade aplicou-se sobretudo a casais. Esta hipótese avança que maridos e 
esposas são mais compatíveis quando as necessidades de um cônjuge são preenchidas através de 
necessidades de outro cônjuge (Winch, 1958). 
Kerckhoff e Davis (1962) – no desenvolvimento das relações, a complementaridade não é muito 
importante no começo, mas torna-se o cimento necessário para que as pessoas permaneçam juntas por 
muito tempo. 
 
Estudos que examinaram a felicidade em casais encontraram que a felicidade está ligada à semelhança. E 
não à complementaridade (Bentler e Newcomb, 1978). 
 
4.5 - Reciprocidade 
Como já se referiu encontra-se geralmente uma reciprocidade do gostar: tendemos a gostar daqueles que 
gostam de nós. Backman e Secord (1959) testaram a ideia de que a percepção de gostarem de nós 
precede e influencia o gostar. 
Há excepções à reciprocidade do gostar, uma da qual se refere à auto-estima. A teoria do equilíbrio prediz 
que cognições acerca de nós próprios e dos outros ajustam-se conjuntamente em padrões consistentes. 
De acordo com esta teoria as pessoas com baixa auto-estima não são susceptíveis de se lhe poder aplicar 
a hipótese da reciprocidade. Não gostam das pessoas que pensam que gostam delas, pois não gostam 
delas próprias. Esta predição pode ser confirmada (Shranger, 1975). 
 
4.6 – Qualidades positivas 
Causa pouca surpresa que gostemos mais de pessoas com qualidades agradáveis que com qualidades 
desagradáveis. 
Para Rubin os componentes-chave do gostar são afeição e respeito. A afeição é o resultado do modo 
como outra pessoa nos trata e é experienciada como próxima e calorosa emocionalmente. O respeito tem 
por base a admiração das características desejáveis e competência de uma pessoa. Ora quer o calor quer 
a competência tenham, sido alvo de investigação. 
 
4.7 – Atractividade física 
Atractividade física reveste-se de enorme interesse na vida quotidiana. 

1. O que se entende por «fisicamente atraentes» - são diversos os factores físicos e 
comportamentais que podem estar implicados. Certos aspectos do comportamento externo 
podem desempenhar um papel para além da aparência física. 

As faces mostraram ter ligeiramente mais influencia do que os corpos. 
É importante ter presente que a atractividade não é um dado absoluto. Há uma grande variação nas 
opiniões sobre o que constitui a beleza em diferentes culturas, bem como no seio da mesma cultura 
ao longo do tempo. As condições em que o julgamento é feito também se podem revestir de 
importância. 
A teoria da reactância. 
A teoria da dissonância cognitiva. 
2. A hipótese de correspondência – a importância da correspondência é mostrada pelo facto de 

que os casais onde não há correspondência são mais susceptíveis de dissolução do que os 
casais com atractividade semelhante (White, 1980). 

Em suma – se em abstracto preferimos a pessoa mais atractiva, em contextos mais baseados na 
realidade escolhemos alguém que se aproxime do nosso novel de atractividade. Ao fazermos essas 
escolhas, combinamos a informação acerca da atractividade da pessoa com o nosso próprio 
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julgamento de probabilidade em sermos aceites (Shanteau e Nagy, 1979), e perante essa estratégia o 
resultado é muitas vezes a correspondência. 
3. Estereótipos de atractividade física – se há uma tendência para se pensar que o que é bonito é 

bom, há então o estereótipo da atractividade física, as pessoas atraentes possuindo outras 
características socialmente desejáveis. 

Sumário página 186. 
 

IX – Relações íntimas 
1 – Introdução 
2 – Natureza da intimidade 
2.1 – Intimidade  
Essas definições podem reagrupar-se em quatro temas principais: 

• A intimidade pode ser considerada como uma necessidade, oscilando enormemente de pessoa 
para pessoa, exprimindo-se por uma preferência por relações em que há muito calor e troca com outra 
pessoas – McAdams, 1985. 
• A intimidade pode também ser definida como uma capacidade pessoal, de certo modo estável, 
em se comprometer perante outra pessoa e em aceitar os sacrifícios e os compromissos ligados à 
manutenção dos compromissos – Erikson, 1963. 
• A intimidade é perspectivada muitas vezes como um processo em que duas pessoas tentam 
aproximar-se uma da outra (Hatfield, 1984), chegam a conhecer-se no que cada uma delas tem de 
mais profundo (Chelune, Robinson e Kommor, 1984) e estabelecem uma interdependência (Berscheid 
e Peplau, 1983). 
• A intimidade foi definida a maior parte das vezes como o que distingue as relações íntimas, isto é, 
os elementos característicos deste tipo de relações. 

 
2.2 – Auto-revelação 
Levinger (1974), como se disse, descreve a intimidade ou mutualidade como um continuum com diversos 
graus numa relação. 
A vontade em revelar factos e sentimentos íntimos a alguém, denomina-se de auto-revelação que 
desempenham um papel fundamental nas relações íntimas (Altman e Taylor, 1973; Derlega e Berg, 1987; 
Jourard, 1964). 
A auto-revelação reveste-se de um certo número de funções (Derlega e Grzelak, 1979): facilita a auto-
expressão e propicia uma oportunidade para desabafar; promove a autoclarificação porque nos fornece 
uma oportunidade para pensar e compreender os nossos próprios pensamentos e sentimentos; oferece 
validação social porque obtemos retroactivamente dos outros a aprovação e a normalidade dos nossos 
sentimentos; fornece-nos controlo social, pois podemos escolher o que e quanto revelamos sobre nós 
próprios e por isso influencia as impressões que fazemos; e, enfim, é importante para o desenvolvimento 
de relações. 
Altman e Taylor (1973) defenderam que a amizade começa quando uma pessoa partilha reciprocamente 
alguma informação pessoal de igual modo íntima. 
Diferenças culturais na tendência à auto-revelação têm sido evidenciadas. 
2.3 – Desenvolvimento das relações intimas 
Entre a multiplicidade de encontros que temos, só um número muito reduzido vai desembocar em relações 
interpessoais. Um número ainda menor entre as nossas relações transforma-se em relações íntimas. 
Como é que um encontro inicial superficial se torna uma relação íntima? 
Diversos autores propuseram certas etapas de desenvolvimento. 
O modelo de Levinger (1974), avança três etapas de desenvolvimento de uma relação íntima: 

• O estádio da atenção 
• O estádio do contacto superficial 
• O estádio da mutualidade 
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O modelo de Murstein, integrado na teoria dos «estímulos-valores-papeis», aborda sobretudo as 
relações íntimas que levam ao casamento e ressalta três estádios cronológicos: 

• O estádio dos estímulos 
• O estádio dos valores 
• O estádio dos papeis. 

 
O modelo de Secord e Backman (1974) distingue quatro estádios no desenvolvimento das relações 
íntimas: 

• O estádio precoce 
• O estádio de negociação 
• O estádio do compromisso 
• O estádio da institucionalização. 

 
3 – Relações íntimas na família 
3.1 – Vinculação pais-filhos 
A semelhança das respostas dos bebés primatas e humanos perante a separação de suas mães levou 
Bowlby a considerar o fenómeno da vinculação como um processo biossocial que serve para proteger a 
criança de explorar o seu meio e de estabelecer contactos de afiliação com outros membros da família e 
da sociedade. 
 
A investigação da vinculação mãe-criança identificou três tipos de relações entre filhos e mães (Ainsworth, 
1989): 

• As crianças com um estilo de vinculação seguro têm mães que são sensíveis aos seus sinais 
de preocupação, felicidade e fadiga, 
• As crianças com um estilo de vinculação esquivo, tendem a ter mães que se comportam de 
modo afastado e distante, e tentam evitar as tentativas das crianças para estabelecer intimidade,  
• Enfim, as crianças que formam um estilo de vinculação ansioso/ambivalente têm mães que 
são inconsistentes e autoritárias na sua afeição, muitas vezes inundando-as de atenção, ao passo 
que outras vezes expressando desinteresse. 

 
De um modo geral durante a infância as crianças vinculadas de modo seguro mostram maior competência 
social e maiores níveis de auto-estima e maior complexidade no auto-conceito que as crianças nos dois 
grupos inseguros (Schulman, Elicker, e Sroufe, 1994; Waters, e Cheek, 1991). As crianças vinculadas de 
modo inseguro apresentam muitas vezes um comportamento social contraditório. 
Bowlby avança a hipótese que os modelos de interacção aprendidos aquando da relação mãe-criança 
influenciam os comportamentos ulteriores e tornam-se uma componente central da personalidade do 
adulto. 
 
Em suma – a investigação sobre a vinculação denota que a procura e o evitamento da intimidade pode ter 
as suas raízes na história do desenvolvimento da pessoa. Estas experiências de vinculação podem, por 
sua vez, modelar os autoconceitos de pessoas na sua capacidade e desejo consciente de contacto social 
íntimo. 
 
3.2 – Parentes íntimos 
Seja qual fora relação que os parentes próximos sentem em relação ao bebé ou à criança, ficam muitas 
vezes apreensivos quando os filhos se aproximam da puberdade. 
Com base nos escritos de São Tomás de Aquino, o modelo de Jeffries sugere que o amor pelos pais de 
uma pessoa consiste em dois componentes básicos: atracção e virtude. 
 
Este estudo evidencia que as relações pais-filhos são de importância primordial para o sucesso das 
relações interpessoais vindouras. 
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4 – Amizade 
Se as relações com parentes não são voluntárias, as relações de amizade são voluntárias e mutuamente 
satisfatórias. 
 
Hays (1988) definiu a amizade como envolvendo «interdependência voluntária entre duas pessoas ao 
longo do tempo de que se espera que facilite objectivos sócio-emocionais dos participantes, e pode 
envolver vários tipos e graus de companhia, intimidade, afeição e assistência mútua» Auhagen (1991) 
perspectiva-a como uma relação diádica, pessoal, informal, envolvendo reciprocidade e atracção mútua, e 
que é voluntária, com longa duração, positiva na sua natureza e não envolve de modo explícito 
sexualidade. 
 
Segundo Paul Wright (1984) há pelo menos dois níveis de amizade: 

• Amizades superficiais – que são formadas e mantidas porque são recompensadoras, 
• Amizades desenvolvidas – que se baseiam não só nas recompensas, mas também em assuntos 
mútuos par o bem-estar de cada um dos amigos. 

Ao invés das amizades superficiais, as amizades desenvolvidas são menos dependentes da necessidade 
de trocar recompensas e são mais comunais (Hays, 1989). 
 
As amizades das mulheres tendem a ser mais intimas que as dos homens, ao passo que as dos homens 
são mais orientadas para a actividade (Duck e Wright, 1993). As amizades com pessoas do outro sexo 
também parecem ser um pouco diferentes de amizades entre pessoas do mesmo sexo, pelo menos entre 
heterossexuais. Põe exemplo, são mais difíceis em estabelecer-se e suscitam outros desafios que devem 
ser negociados, tais como a atracção sexual (e.g. O’Meara, 1994). 
As amizades tendem a ser mais intimas na adolescência que na infância. 
 
5 – Amor 
5.1 – Dificuldades e importância do estudo do amor 
O primeiro problema a ter presente quando se pretende fazer uma análise científica do amor é defini-lo. 
Trata-se de uma tarefa difícil, pois o amor comporta uma paleta diversificada de experiências e emoções. 
O amor pode ter várias componentes: umas boas outras más. 
 
5.2 – O amor como emoção 
O que é o amor? 
Na linguagem quotidiana, a palavra amor parece revestir-se pelo menos de dois sentidos: 

• Pode designar um estado emocional curto (e.g. uma vaga de paixão, uma vaga de afeição) e, 
• Uma disposição continua para experienciar esse estado em relação a determinada pessoa. 

 
Diferentes autores têm assinalado diversas características do amor ao defini-lo. 
Segundo Freud (1922/1951) o desejo de união sexual está no centro da emoção. Quando esse desejo 
está recalcado compensa-se a frustração resultante mediante e idealização da outra pessoa e 
apaixonando-se por ela. 
Watson (1924) definira o amor como sendo uma emoção inata suscitada pela estimulação cutânea das 
zonas erógenas. 
Fromm (1956) viu o amor como um dispositivo utilizado para reduzir a sensação de isolamento e de 
solidão. 
Para Swenson (1972) o amor é um comportamento tal como oferecer prendas, partilhar actividades, 
comunicar informações íntimas. 
Para Centers (1975) o amor é uma resposta evocada nas pessoas quando a interacção com outra pessoa 
é gratificante. 
Lasswell e Lasswell (1976) definiram o amor em termos de afecto (sentimento, emoção), activação 
fisiológica e cognição. 
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Se o amor é uma emoção, então a questão «o que é o amor?» suscita uma outra questão «o que é uma 
emoção?» Frijda (1986) define as emoções como sendo tendências para a acção organizadas que são 
evocadas por avaliações de acontecimentos ou situações em relação a interesses (necessidades, 
objectivos, valores, desejos). 
 
 A emoção é um construto organizado, acompanhando-se de padrões complexos de interesses, 
avaliações e tendências para a acção. Tal vai fazer com que possam ser percepcionadas como totalidades 
com sentido. 
Uma das implicações da análise de Frijda (1986) das emoções enquanto tendências organizadoras de 
acção é que as emoções não são só sentimentos. Mais concretamente o amor é mais que um sentimento. 
è uma tendência complexa para pensar e agir de determinadas maneiras em relação a outra pessoa. 
 
5.3 – A experiência do amor 
Na escala do amor de Rubin (1970), o amor aparece associado a uma constelação de pensamentos 
acerca da pessoa amada. Nessa escala foram identificados três temas principais: 

• A vinculação 
• A solicitude 
• E a intimidade 

Os resultados postos em evidencia ressaltaram que as percepções de quanto uma pessoa amava um 
companheiro eram mais influenciadas pelo grau de solicitude que pelo de vinculação. As pessoas que 
apresentavam uma forte vinculação, mas não manifestavam forte solicitude foram avaliadas como tendo 
atracção, mas não amor. À intimidade foi dada muito menos importância que à solicitude ou à vinculação. 
 
Prentice e tal. (1983), analisaram as atitudes de estudantes universitários em relação a comportamentos 
que eles próprios percepcionavam como sendo românticos. Três categorias de comportamentos 
apareceram significativamente correlacionados com o amor romântico: 

• Romance tradicional (e.g. dizer «amo-te»), 
• Comportamento sexual, 
• Actividades rotineiras (e.g. correr em conjunto). 

 
A experiência amorosa, para além de pensamentos e comportamentos, está igualmente associada a 
vários sentimentos. 
 
5.4 – Variedades de amor 
Há muitas teorias acerca do amor. Uma abordagem clássica vê o amor como uma troca de recompensas e 
de custos, análogos a outros tipos de troca na vida social (Blau, 1964). O amor tem sido identificado com a 
paixão (Berscheid e Walster, 1974), o compromisso pragmático (Kelley, 1983) e uma preocupação 
obsessiva com a pessoa amada (Tennov, 1979). 

• Amor vs amizade – amor está relacionado com a amizade, mas também parecem ser 
diferentes. Zick Rubin (1970, 1973) foi um dos primeiros cientistas sociais que estudou a 
semelhança e a diferença entre os dois conceitos de modo rigoroso. Rubin (1970) encarou o amor 
do ponto de vista conceitual como «uma atitude tida por uma pessoa em relação a uma pessoa 
particular, envolvendo predisposições a pensar, sentir e comportar-se de certas maneiras em 
relação à outra pessoa». O amor aparece assim como sendo uma atitude, e a amizade também 
pode ser encarada do ponto de vista conceitual como sendo uma atitude. 
Para Rubin os três componentes do amor seriam a vinculação a uma outra pessoa, a 
preocupação com a outra pessoa e um sentimento de exclusividade em relação à outra pessoa. 
Há estudos que encontraram que as pessoas diferem nas suas experiências específicas de amor, 
o que sugere que há diferentes tipos de amor. Passaremos agora a examinar quatro tipologias do 
amor: o amor companheiro e o amor apaixonado, estilos de amor, o modelo triangular do amor e a 
vinculação emocional. 
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• Amor apaixonado e amor companheiro - o amor apaixonado foi descrito por Berscheid e 
Walster como «estado emocional caprichoso; sentimentos ternos e sexuais, alegria e dor, 
ansiedade e alívio, altruísmo e ciúme coexistem numa confusão de sentimentos» 1978. As 
emoções desempenham um papel central no amor apaixonado. As pessoas são arrebatadas por 
paixões incontroláveis que as arrastam de um modo irresistível para a pessoa amada. 
A psicologia social experimental elaborou uma teoria do amor apaixonado que combina como é 
que uma pessoa sente e pensa, o que é conhecido como a teoria dos «dois componentes». Trata-
se de um caso especial da teoria dos dois componentes de Schachter (1964) sobre a 
autopercepção das emoções. Berscheide e Walster (1974), apoiados na teoria de Schachter, 
sugerem que as pessoas experenciam amor romântico quando ocorrem duas coisas 
simultaneamente: activação fisiológica intensa e informações situacionais que indicam que 
«amor» é o rótulo apropriado para os sentimentos experienciados. 
O amor companheiro foi definido como «afeição que sentimos por aquelas pessoas com quem 
as nossas vidas estão profundamente entrelaçadas» (Berscheid e Walster, 1978). A tonalidade 
emocional do amor companheiro é mais moderada, o valor e a afeição são mais comuns do que 
as paixões extremas. 
• Estilo de amar – Lee (1973) cuja tipologia é constituída por seis estilos de amor. 
      *** Três primários – Eros – amor apaixonado, amor romântico. 
                                           Ludus – o amor como um jogo, 
                                           Storge – amor baseado na amizade. 
                                           Compara-os com as três cores primárias – o vermelho, amarelo e azul. 

                  *** Três secundários – Pragma – amor prático 
                                                          Mania – amor dependente, possessivo, 
                                                          Ágape – amor altruísta. 

• O modelo triangular do amor – Robert Sternberg (1986, 1987) propôs um modelo triangular 
para conceptualizar as semelhanças e as diferenças entre diferentes espécies de amor. 

 
O componente intimidade refere-se aos sentimentos de proximidade e de união nas relações amorosas. 
Por consequência, inclui os sentimentos que originam a experiência de entusiasmo nas relações amorosas. 
A componente paixão refere-se aos impulsos que levam ao romance, a atracção física, à sexualidade e 
aos fenómenos relacionados nas relações amorosas. Por consequência, a paixão inclui as fontes 
motivacionais e outras fontes de activação que conduzem a experienciar a paixão numa relação. 
A componente decisão/compromisso refere-se, a curto termo, ao compromisso em manter esse amor. 
Por conseguinte, a componente decisão/compromisso inclui elementos cognitivos que estão envolvidos na 
tomada de decisão acerca da existência e o compromisso potencial a longo termo com uma relação 
amorosa. 
 
Uma análise destas três componentes levou Sternberg a identificar oito espécies de amor, dependendo da 
presença ou da ausência de cada componente. 

• Vinculação emocional – Hazan e Shaver (1987) analisaram o amor segundo a perspectiva 
da teoria da vinculação. Esta abordagem está baseada no trabalho de John Bowlby e de 
Ainsworth, Blehar, Maters e Wall. As crianças desenvolvem fortes laços emocionais em relação às 
pessoas que cuidam delas, laços que dão um importante sentido de segurança. Esta vinculação 
pode assumir três formas: 
        *** Vinculação segura, 
        *** Vinculação esquiva, 
       ***Vinculação ansiosa/ambivalente. 
Hazan e Shaver propõem que as nossas primeiras relações amorosas com os nossos pais 
influenciam o modo como abordamos os nossos envolvimentos românticos como adultos. 
Hazan e Shaver (1987) encontraram que as experiências românticas dos adultos podem ser 
categorizadas nos mesmos três tipos descritos para a vinculação na infância: 
        *** Adultos seguros 
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        *** Adultos esquivos 
        *** Adultos ansiosos/ambivalentes. 

 
5.5 – Diferenças individuais no amor 

• Género – dados existentes na literatura a propósito das diferenças de género podem der 
agrupados tendo em conta, por um lado, o amor como um conjunto de emoções e de atitudes em 
relação a uma ou mais pessoas e, por outro lado, concepções genéricas acerca do amor 
difundidas numa sociedade. 
Um dos mitos culturais muitas vezes defendidos é que os homens são mais práticos e insensíveis 
acerca do amor que as mulheres, talvez por causa da associação da instrumentalidade aos 
homens e da expressividade às mulheres. Acontece que vários autores construíram escalas para 
medir o romanticismo e geralmente encontrou-se o contrário desse mito cultural. 
Na amostra portuguesa foram significativos dois efeitos principais: Ludus e Ágape. 
O sexo masculino revelou ser mais lúdico e agápico. A qualidade instrumental, apanágio do Ludus, 
talvez seja consistente com atitudes sexuais mais liberais no sexo masculino. Estereótipos 
populares acentuam as qualidades lúdicas do sexo masculino. Ao invés, os estereótipos populares 
também acentuam o altruísmo e a maior atenção aos outros por parte do sexo feminino. 
• Personalidade – Certas variáveis da personalidade foram também relacionadas com a 
propensão para as experiências amorosas. Uma dessas variáveis é o chamado Locus de 
Controlo interno-externo (Barros, Barros, e Neto, 1993). Uma outra variável que tem sido 
considerada a esta respeito é a auto-estima. Dion e Dion (1975) tomaram em consideração para 
além, da auto-estima. o nível de defesa que revelou ser uma variável pertinente. Encontraram que 
as pessoas que diziam sentir-se bem com elas próprias (alta auto-estima) e queriam admitir ter 
pensamentos e sentimentos que as outras pessoas podiam não aprovar (baixa defesa) referiam 
com mais frequência estar apaixonadas e também amar alguém sem ser amadas. Por outro lado, 
as pessoas que diziam que se sentiam bem com elas próprias (alta auto-estima), mas não 
queriam admitir ter pensamentos e sentimentos que as outras pessoas podiam não aprovar (alta 
defesa) referiam menos frequentemente estar apaixonadas e amar sem correspondência. As 
pessoas com baixa auto-estima tinham valores intermédios em estar apaixonadas e em não ter 
sucesso em tal. 
Uma outra característica associada ao amor é a ansiedade. Hatfield, Brinton, e Cornelius (1989) 
encontraram correlações positivas e significativas entre ansiedade traço e estado e resultados 
numa escala de amor em jovens adolescentes. 
Enfim, concluiremos esta ilustração de como diferenças de personalidade podem contribuir para o 
nosso conhecimento acerca das relações amorosas, referindo-nos ao papel da autovigilancia. 
Segundo Snyder (1974) as pessoas com elevada autovigilancia perspectivam com sucesso o seu 
próprio comportamento para criar o efeito desejado em determinada situação. Pelo contrário, as 
pessoas com baixa autovigilancia tentam mostrar as suas próprias tendências e atitudes pouco se 
interessando com a situação. 
Efectivamente, estudantes universitários dos dois sexos com scores elevados em autovigilancia 
tendiam a adoptar uma orientação «descomprometida» em relação ao namoro – Snyder e 
Simpson 1984. 
Ao invés, os estudantes com scores baixos em autovigilancia tendiam a adoptar uma orientação 
«comprometida» no seu namoro. 
Os trabalhos de Snyder e dos seus colaboradores chamam-nos assim a atenção para duas 
psicologias das relações românticas: uma aplica-se à orientação comprometida e investida de 
emoção das pessoas com baixa autovigilancia; a outra aplica-se à orientação relativamente 
descomprometida e baseada na actividade das pessoas com elevada autovigilancia. 

 
5.6 – Determinantes situacionais 
Referiremos sucessivamente a activação e o pensamento. Já foi sugerido que a activação pode ser um 
dos determinantes essenciais do amor romântico (Hatfield e Walster, 1978). 
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Um outro determinante do amor pode ser o pensamento. Tesser (1978) propôs um modelo de mudança 
de atitude auto-generada em que quantos mais pensamos sobre uma questão, mais extremas se tornarão 
as nossas atitudes em relação a essa questão. 
 
O papel da mudança de atitude auto-generada no amor foi examinado por Tesser e Paulus (1976). Os 
resultados mostraram que as relações entre amor e pensamento são biunívocas: quanto mais amamos 
alguém, mais pensamos sobre a pessoa amada; quanto mais pensamos sobre a pessoa amada, mais a 
amamos. 
 
5.7 – Semelhanças e diferenças interculturais no amor 
Dispõe-se de alguns estudos que mostram que em certa medida os conceitos de amor romântico e as 
características preferidas nos parceiros têm aspectos culturais específicos. Simmons, von Kolpe, e 
Shimizu (1986) compararam amostras da Alemanha, dos Estados Unidos e do Japão, utilizando a escala 
de romanticismo de Hobart (1958) e as escalas de atitudes em relação ao amor (Knox e Sporakowski, 
1968). 
Os resultados confirmaram de um modo geral a perspectiva teórica de que o amor romântico é altamente 
valorizado nas culturas menos tradicionais em que as famílias nucleares são a fonte primaria dos laços 
adultos e menos valorizado nas culturas em que as redes de parentesco são fortes e os laços de amor 
romântico influenciam e reforçam a relação entre os casais. Em geral os sujeitos japoneses referiam de 
modo significativamente mais baixo a concordância com atitudes que valorizam o amor romântico que os 
sujeitos alemães. As respostas dos sujeitos americanos situavam-se entre essas duas culturas. 
 
O resultado deste estudo puseram em evidencia que os efeitos culturais são geralmente maiores que os 
efeitos de género. 
 
6 – Sexualidade 
Trata-se de uma parte importante da interacção humana, está relacionada com as nossas atitudes, com as 
normas da sociedade e com os processos básicos de aprendizagem. 
 
6.1 – Amor e sexualidade 
Podemos encarar a relação entre o amor e sexo tendo em conta o objectivo do sexo. As três perspectivas 
mais comuns do sexo podem ser denominadas de atitudes procriativas, recreativas e relacionais. 
 
6.2 – Mudanças nas atitudes e nos comportamentos sexuais 
O comportamento sexual e as reacções à sexualidade variam segundo as gerações e as culturas. No 
mundo ocidental, em particular, ocorreram mudanças nas atitudes e comportamentos sexuais o que é 
muitas vezes referido como uma «revolução sexual». 
Após nos referirmos ao marco histórico que é representado pelos estudos de Kinsey, abordaremos os dois 
tipos de mudança: de repressão à revolução e um certo retrocesso. 

1.  Os estudos de Kinsey – foi o pioneiro no estudo da sexualidade. 
2. A revolução sexual – Glenn e Weaver (1979) examinaram as mudanças de atitude de geração 

para geração comparando as atitudes de diferentes grupos étnicos. No que diz respeito às 
relações sexuais pré-conjugais verificaram que a cada nível etário, a permissividade aumenta 
quando aumenta o nível de instrução. 

3. Contra-revolução – encontraram-se indicações de mudança de comportamento que podem ser o 
prenúncio de uma inversão na permissividade sexual. 

Os dados sugerem globalmente uma contra-revolução sexual. Todavia revolução e contra-revolução 
não aconteceram num vácuo. Emergiram num contexto cultural envolvido em diversos factores:  

•••• Uns tecnológicos – a invenção de antibióticos e de contraceptivos, 
•••• Outros demográficos. 
 

6.4 – Variações culturais sobre o comportamento sexual 
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6.5 – Efeitos das imagens eróticas 
Os materiais eróticos produzem efeitos quer ao nível mental quer ao nível fisiológico. Nos estudos de 
Kinsey as mulheres declaravam que eram menos estimuladas que os homens por materiais eróticos. 
 
7 – Problemas relacionais 
Por meio do recurso a teorias e métodos aplicados ao estudo das relações íntimas tem-se efectuado 
progressos na compreensão dos problemas relacionais, tais como o amor não correspondido, a dissolução 
de relações, ciúmes, timidez e solidão. 
 
7.1 – O amor não respondido 
A pessoa rejeitada sofre uma mágoa profunda e uma perca de auto-estima. Todavia dado que esta pessoa 
mantém muitas vezes cegamente sentimentos de esperança, pode ter em ultima instancia algumas 
recordações positivas do episódio, juntamente com desilusão. Para a pessoa que rejeita, o quadro é ainda 
mais negativo. Se bem que no início a auto-estima possa ser reforçada pelo interesse da pessoa rejeitada, 
rapidamente os benefícios para a auto-estima são suplantados por sentimentos de culpa, irritação e 
mesmo raiva. 
 
7.2 – Dissolução de relações 
Lee (1984) a partir de respostas a um inquérito de indivíduos que tinham acabado o seu relacionamento 
avançou cinco estágios para o fim de uma relação romântica. Estes estágios são: 

• A descoberta do problema, 
• A exposição do problema ao parceiro, 
• A negociação do problema de que resulta  
• Alguma forma de resolução 
• E eventualmente uma transformação da relação. 

 
Um outro modo de se aprender sobre a dissolução conjugal é mediante o estudo das características de 
pessoas que se divorciaram (Morgan e Rindfuss, 1985). E conhecido que a idade no momento do 
casamento está associada ao rompimento conjugal. Quanto mais os casais se casam jovens, maior é a 
probabilidade do casamento acabar em divórcio. 
 
As pessoas confrontam-se com as suas relações conflituosas de inúmeros modos, mas tem identificadas 
quatro tácticas que emergem de maneira consistente (Rusbult e Zembrodt, 1983): 

• Expressão – discutir problemas, procurar ajuda junto de um terapeuta ou de um padre, sugerir 
soluções para problemas, perguntar ao parceiro o que é que o aborrece, tentar mudar a si próprio e ao 
parceiro, 
• Lealdade – esperar que as coisas melhorarão, «dando tempo ao tempo», rezar pelo 
melhoramento, 
• Negligencia – ignorar o parceiro ou passar menos tempo com ele, recusar discutir problemas… 
• Saída – separar-se formalmente, deixar a residência conjunta, decidir serem só amigos, obter o 
divórcio. 

Estas quatro tácticas diferem em duas dimensões: 
• Saída e expressão – são respostas de confronto activas, 
• Negligencia e lealdade - são respostas passivas. 
A segunda dimensão é desconstrutiva-construtiva. 

 
Há investigação que sugere que os homens sofrem efeitos mais adversos do divorcio que as mulheres 
(Chiriboga, Roberts e Stein, 1978). 
As amizades femininas são mais caracterizadas pela auto-revelaçao recíproca e pela partilha emocional, e 
as amizades masculinas pela camaradagem e actividades comuns. 
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7.3 – Ciúmes 
Os ciúmes vão para além de uma simples experiência desagradável. São uma complexa combinação de 
experiências cognitivas, emocionais e comportamentais (Pfeiffer e Wrong, 1989). O comportamento 
cognitivo envolve consciência de uma ameaça real ou imaginaria a uma relação importante. 
 
As reacções emocionais nos ciúmes envolvem uma complexa variedade de sentimentos negativos, 
incluindo surpresa, medo, mal-estar, ira, aborrecimento e posse (Bush, e Jennings, 1988). As respostas 
comportamentais aos ciúmes envolvem estratégias de confronto que ajudam as pessoas ciumentas a 
adaptarem-se ao medo percepcionado. 
 
Os homens tendem a reagir aos ciúmes ou por negação ou de um modo zangado e competitivo. as 
mulheres tendem a reconhecer os seus ciúmes, a censurarem-se, a deprimirem-se e exibem cada vez 
mais um comportamento dependente. E interessante notar que os homens parecem mais tocados pelo 
rival que pela companheira; esta reacção competitiva tem sido denominada de «efeito de galo» 
(Thompson e Richardson, 1983). 
 
Aplicações: confronto com a timidez – pagina 297, 298 e 299 
Sumário – Página 300 e 301 
 

X – Solidão 
1- Introdução 
Solidão – constitui um lado perturbante da atracção. Trata-se de uma experiência dolorosa que se tem 
quando as nossas relações sociais não são adequadas. 
 
2 – O que é a solidão? 
2.1- Definir a solidão 
Nas definições apresentadas há um acordo em três aspectos gerais que também são partilhados por 
outras definições avançadas na literatura (Peplau e Perlman, 1982): 

• A solidão é uma experiência subjectiva que pode não estar relacionada com o isolamento 
objectivo; 
• Esta experiência subjectiva é psicologicamente desagradável para o indivíduo, 
• A solidão resulta de alguma forma de relacionamento deficiente. 

O âmago da solidão é a insatisfação em relação ao nosso relacionamento social. 
Definições de solidão – páginas 322, 323. 
 
2.2 – Formas de solidão 
Têm sido utilizadas várias tipologias para distinguir diferentes formas de solidão: 

• Um primeiro factor – foi avançado por Moustakas (1961), fazendo a distinção entre 
***ansiedade -solidão – é aversiva e resulta de uma «alienação básica entre homem e homem»  
***e ansiedade-existencial – faz parte integrante da experiência humana, implicando momentos de 
autoconfrontaçao e proporcionando autocrescimento. 
• Um segundo factor – tem sido o tempo. A solidão pode ser encarada enquanto traço de 
personalidade, sendo as pessoas solitárias as que referem uma longa história de sentimentos 
frequentes e intensos de solidão. Pode também encarar-se enquanto estado psicológico em que as 
pessoas experienciam solidão durante diferentes lapsos de tempo em diferentes momentos da sua 
existência. O indivíduo pode ter uma curta experiência de solidão, ou pode ser uma «pessoa só». 
Contribuições conceituais e empíricas para compreender as diferenças entre solidão situacional e 
crónica foram dadas por Shaver e a sua equipa. Shaver et al referem quer a cronicidade quer a 
generalização a diferentes contextos como características que diferenciam a solidão enquanto traço, 
da solidão enquanto estado. 
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• Um terceiro factor – tem sido o défice social implicado. Weiss (1973) distinguiu a: 
*** Solidão social – em que a pessoa se sente insatisfeita e só por causa da falta de rede social de 
amigos e de pessoas conhecidas 
***solidão emocional – em que se está insatisfeito e só por causa de uma relação pessoal intima. 

 
2.3 – O que se sente quando se está só 
Quando uma pessoa se sente sozinha, experiência angústia, insatisfação e exclusão. Tal não significa que 
sintamos a solidão sempre do mesmo modo, pois diferentes pessoas, perante diferentes situações, podem 
experienciar diferentes sentimentos de solidão. 
 
Vê-se, pois, que a solidão inclui desejo do passado, frustração com o presente e medos acerca do futuro. 
Rubenstein e Shaver (1982), a partir de um inquérito efectuado na população em geral, encontraram 
quatro conjuntos de sentimentos que as pessoas dizem ter quando estão sós: 

• Desespero, 
• Depressão 
• Aborrecimento impaciente, 
• Autodepreciaçao. 

 
5 – Quem são as pessoas sós? 
5.1 – Idade 
Sullivan (1953) defendera que a solidão não pode ocorrer até à pré-adolescencia, altura em que os 
indivíduos procuram validar o seu valor através de relações exteriores à família, em particular nas relações 
com os companheiros. Autores mais recentes sugeriram que a solidão pode ocorrer muito mais cedo – 
Rubin, 1982 -, talvez na infância – Ellison, 1978 -. Evidência empírica disponível indica que a solidão pode 
ser medida de modo fidedigno em crianças com sete e oito anos de idade – Ascher, Hymel e Renshaw 
1984; Asher e Wheeler 1985. 
 
Existe na nossa cultura o estereótipo que as pessoas idosas são solitárias. Este estereótipo não se 
confirma todavia quando as pessoas revelam a sua própria experiência de solidão. A tendência geral que 
se encontra é para a solidão diminuir com a idade, obtendo as pessoas mais idosas as pontuações mais 
baixas de solidão. 
A idade pode também acarretar maiores habilidades sociais e expectativas mais realistas acerca das 
relações sociais. 
 
5.2 - Sexo 
Os estudos efectuados sobre a solidão não são concludentes sobre as diferenças sexuais na solidão. 
 
5.3 – Estado Civil 
As pessoas que não estão casadas sofrem mais da solidão que as casadas – Weiss, 1982. Todavia num 
estudo, quando se subdividia o grupo das pessoas não casadas, a solidão era maior nas pessoas viúvas e 
divorciadas que nas solteiras. A solidão parece, pois, ser determinada mais pela perca de uma relação 
conjugal que pela sua ausência. 
 
5.4 – Outras características 
A solidão é mais comum entre as pessoas pobres que entre as ricas - Weiss 1982. Boas relações podem 
manter-se mais facilmente quando as pessoas têm tempo e dinheiro para actividades de lazer. Todavia em 
Portugal não se encontraram diferenças na solidão entre jovens de diferentes níveis sócio-culturais. 
 
 
6 – Fontes da solidão 
A experiência da solidão resulta da interacção de factores situacionais e de características pessoais 
(Shaver, Furnam, e Buhrmester 1985). Os factores situacionais são acontecimentos que reduzem a 
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quantidade e a qualidade das interacções sociais. As características pessoais podem dispor alguns 
sujeitos a tornarem-se solitários ou a experienciarem a solidão durante longos lapsos de tempo. 
 
6.1 – Influencias situacionais 
São muitos os factores que na vida moderna contribuem para a quebra da rede de relações das pessoas e 
daí pode advir a solidão. 
 
Em suma – a lista apresentada que tem por suporte investigação empírica confirma a proposição teórica 
de que a solidão é, pelo menos em parte, determinante por factores situacionais susceptíveis de dilacerar, 
de impedir ou de ameaçar as relações interpessoais. 
 
6.2 – Características pessoais 
Certas pessoas são mais susceptíveis de experienciarem a solidão de modo mais intenso e duradoiro que 
outras. 
A ligação entre solidão e depressão está bem documentada na literatura. Estudos recorrem a auto-
avaliaçoes breves da depressão encontram que as pessoas que dizem que se sentem sós também dizem 
que se sentem deprimidas. 
E, no entanto, importante também realçar que a solidão e a depressão são fenómenos distintos embora 
em parte coincidentes (Russel, Peplau, e Cutrona 1980). Nem todas as pessoas sós estão deprimidas, e 
nem todas as pessoas deprimidas se sentem sós. 
Este resultado levou Bragg (1979) a propor uma distinção entre: 

• «Solidão deprimida» - estava claramente associada com a negatividade global, apreendida na 
insatisfação não só com as relações sociais, como também com a escola, o trabalho e muitas outras 
facetas da vida. 
• «Solidão não deprimida» - expressavam insatisfação só com as suas relações sociais, não se 
sentindo necessariamente infelizes a respeito de outros aspectos das suas vidas. 

 
Tentou-se observar em diversas investigações a relação entre a solidão e o autoconceito. 
No âmbito do trabalho levado a cabo por Young (1982) o autoconceito está entre as categorias propostas 
que permitem uma melhor compreensão da solidão. Assim os solitários podem apresentar um 
autoconceito negativo. Devido a pensamentos automáticos, consideram-se indesejáveis em vários 
aspectos. Julgam-se não atractivos, não amáveis, aborrecidos, estúpidos, frios ou egoístas. 
Goswick e Jones (1981) mostraram que as pessoas solitárias estavam insatisfeitas com elas e tinham um 
autoconceito negativo. 
 
A auto-estima constitui um corolário íntimo do autoconceito. 
As pessoas sós sentem-se muitas vezes sem valor, incompetentes e não susceptíveis de serem amadas. 
Efectivamente a ligação entre a solidão acentuada e uma auto-estima fraca constitui uma das descobertas 
mais consistentes entre as investigações sobre a solidão. 
As pessoas que dizem solitárias tendem a olhar-se como sendo indignas e desprezíveis. 
Eddy (1961) encontrou uma correlação significativa entre solidão e uma medida indirecta da auto-estima, a 
discrepância entre o autoconceito ideal e o actual da pessoa.  
Goswick e Jones (1981) encontraram que a solidão estava associada com percepções negativas do seu 
corpo, sexualidade, saúde e aparência. 
 
A timidez que é «uma tendência para evitar interacções sociais e para falhar a participação de modo 
apropriado em interacções sociais» - Pilkonis 1977 – pode predispor para a solidão. 
 
Tem sido sugerido que a falta de habilidades sociais pode estar associada à solidão – Weiss, 1973. 
 
Em suma – baseados na investigação descrita é possível traçar um quadro compósito das pessoas 
solitárias. São pessoas com uma visão pessimista delas próprias e das outras pessoas, tímidas e sem 
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assertividade, não respondentes e insensíveis nas interacções sociais e diferentes em determinadas 
características nas situações sociais. Muitas destas características constituem uma dificuldade para que a 
pessoa se envolva em relações íntimas e por essa razão podem conduzir à solidão. 
 
6.3 – Atribuições causais da solidão 
Entre vários modelos da atribuição, o de Weiner já mostrou ser relevante neste domínio. Como já se viu, 
Weiner aplicou a teoria da atribuição ao domínio da realização. Este enfoque é útil para compreender a 
solidão porque as relações sociais de uma pessoa são uma indicação de sucesso em muitas sociedades 
ocidentais.  
Peplau e a sua equipa examinaram duas dimensões das atribuições que fazemos porque estamos 
descontentes com as relações sociais: 

• Locus de causalidade – interno ou pessoal vs externo ou situacional. 
• Estabilidade – estável vs instável. 

 
 
7 – Confronto com a solidão 
7.1 – O que fazem as pessoas quando se sentem a solidão 
Ao nível mais básico as pessoas diferem na facilidade em reconhecer ou admitir a solidão. 
O temor de estigma por exemplo, pode levar algumas pessoas sós a evitar a etiqueta «só» mesmo quando 
procuram ajuda profissional. 
 
Para além de diferenças em querer reconhecer a sua solidão, as pessoas podem também diferir nas 
acções específicas que realizam para se confrontar com a solidão. 
 
Diversos estudos encontraram que as pessoas sós eram mais susceptíveis em indicar o confronto com a 
solidão evitando os outros (Jones, Cavert, Snider e Bruce 1985), a sensibilidade à rejeição (Russell e tal 
1980), passividade (Dubrey e Terrill 1975), menor compromisso em funções sociais activas (Evans 1983). 
 
Discutindo as estratégias de auto-ajuda das pessoas sós, Rook e Peplau (1982) fazem a distinção entre 
estratégias cognitivas e estratégias comportamentais de confronto. 
7.2 – Como ajudar as pessoas a sentirem-se menos sós 
Tal sugere que ao trabalhar-se com pessoas solitárias, deve-se reconhecer a sua solidão para se poder 
ser útil. Importa pois antes demais que as intervenções sejam adaptadas aos problemas específicos das 
pessoas sós. 
 
Desenvolveram-se recentemente um certo numero de programas de tratamento da solidão crónica em 
vista a ajudar as pessoas a confrontar-se com a solidão, a prevenir as consequências mais sérias como 
depressão e suicídio e ajuda-las a criar redes sociais mais satisfatórias e alargadas (Rook 1984). Há 
fundamentalmente quatro abordagens: 

1. Tratamento cognitivo que tem como objectivo mudar as expectativas das pessoas de que serão 
rejeitadas nos encontros sociais. 

2. Treino das habilidades sociais que tem como objectivo melhorar a habilidade das pessoas para 
serem eficazes nos seus encontros sociais. 

3. Terapia de grupo que tem como objectivo aumentar a sensibilidade às outras pessoas. 
4. Abordagem comunitária que tem por objectivo aumentar as oportunidades das pessoas para a 

interacção. 
Aplicações: quebrar os muros do isolamento social, páginas 377, 378. 
Sumário: páginas 379, 380. 
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XI – Influencias sociais 
1 – Introdução 
Efectivamente os pensamentos e os comportamentos dos outros revestem-se de suma importância para 
nós, donde o frequente confronto com os das outras pessoas. Não é por acaso que certos grupos de 
pessoas usam roupas semelhantes, tem ideias semelhantes acerca da educação das crianças, são 
simpatizantes de um partido ou emigram para outro país. 
A influência social envolve o exercício de poder social por uma pessoa ou grupo para mudar as atitudes ou 
o comportamento de outras pessoas numa determinada direcção. O poder social refere-se à força 
disponível no influenciador para, motivar esta mudança. Abordaremos neste capítulo alguns dos 
fenómenos mais importantes que têm sido estudados a propósito da influência social: 

• A condescendência – interrogamo-nos como é que uma pessoa pode fazer para influenciar outra. 
A condescendência ocorre quando as pessoas agem publicamente de acordo com um pedido directo. 
O que caracteriza a condescendência +e que estamos a responder a um pedido de outro sujeito ou 
grupo. 
• A normalização – Implica uma influência recíproca dos elementos de um grupo em situações em 
que não existe consenso da maioria sobre uma resposta «correctas», estando os indivíduos incertos 
quanto às suas respostas. 
• A conformidade – ocorre quando os indivíduos modificam os seus comportamentos ou atitudes 
para aderirem às normas sociais existentes, isto é, regras amplamente aceites que indicam como as 
pessoas devem comportar-se em certas situações e nas circunstâncias específicas. 
• A obediência – que ocorre em situações em que as pessoas mudam o seu comportamento em 
respostas a ordens directas dos outros. Uma pessoa ou um grupo tem autoridade legítima para 
influenciar o nosso comportamento em certas situações sociais. 
• A inovação – refere-se ao processo de criação de novas normas com o intuito de substituir as 
existências. 

 
2 – Condescendência 
A condescendência ocorre em situações em que é feito um pedido directo e a pessoa concorda em 
comportar-se de acordo com esse pedido 
 
2.1 – Humor positivo 
Quando as pessoas fazem pedidos muito rapidamente descobrem que os outros são mais susceptíveis de 
condescender quando estão de bom humor, em especial se o pedido se o pedido é de natureza pró-social 
(Isen 1987). 
 
2.2 - Reciprocidade 
Muitas vezes somos obrigados a condescender com pedidos porque já recebemos um benefício da 
pessoa que faz o pedido. 
A norma de reciprocidade diz que pagaremos favores aos que nos ajudaram: 

• Grande pagamento por um pequeno favor – a utilização mais simples da norma de 
reciprocidade é usar um pequeno favor para obter uma concessão muito maior. 
• Não é tudo! – Talvez já tenha visto esta técnica na televisão. Em primeiro lugar o preço 
«habitual» é reduzido, e depois acrescentam-se vários bónus adicionais. O vendedor parece estar a 
fazer uma concessão que os potenciais compradores se sentem então obrigados a retribuir. 
• A técnica da porta na cara – Fazer em primeiro lugar um grande pedido e depois um mais 
pequeno pode aumentar a condescendência com o pequeno pedido. Price Dillard, 1991. 

 
2.3 - Compromisso 
Em geral não gostamos de mudar quando já nos tínhamos comprometido com uma posição ou acção. 
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• A técnica do pé na porta – Uma maneira de se aumentar a condescendência é levar a pessoa a 
concordar em primeiro lugar com um pequeno pedido. Após haver concordado com essa pequena 
acção é mais fácil concordar com um pedido maior. è a isso que se chama técnica do pé na porta. 
• A técnica do favor disfarçado – Foi em 1978, somente alguns anos após ter dado a conhecer a 
técnica da porta na cara, que Cialdini propôs uma nova técnica de condescendência: a técnica do 
favor disfarçado. 
O princípio do favor disfarçado consiste em levar um sujeito a tomar uma decisão, quer escondendo-
lhe alguns dos seus inconvenientes (primeira forma de disfarce), quer apontando vantagens fictícias 
(segunda forma de disfarce), a verdade só sendo revelada ulteriormente. Trata-se portanto de um 
«engodo» fazendo-se uma proposta inicial interessante, antes de voltar à verdade proposta. 
Se bem que esta técnica seja em muitos aspectos semelhante à do pé na porta, há pelo menos uma 
diferença importante entre ambas as técnicas. Na técnica do favor disfarçado o compromisso inicial 
refere-se a um comportamento a realizar, enquanto que na técnica do pé na porta, o compromisso é 
antes demais em relação a um comportamento diferente e menos exigente. 

 
2.4 – Reactância psicológica  
A teoria da reactância psicológica diz que quando as pessoas sentem ameaçada a sua liberdade de 
escolha, experienciam activação desagradável (isto é, reactância), que as motiva a restaurar a sua 
liberdade (Brehm e Brehm 1981). 
 
3 – Normalização 
Foi a partir dos trabalhos de Sherif (1936) que o estudo do processo de normalização adquiriu importância 
no seio da Psicologia Social. 
Este autor define norma social como uma escala avaliativa que indica uma margem aceitável e uma 
margem não aceitável para o comportamento, a actividade, os acontecimentos, as crenças, ou outro 
qualquer assunto dizendo respeito aos membros de uma unidade social. Sublinha ainda que todo o grupo 
que tem uma certa continuidade possui um sistema de atitudes, de valores, de leis e normas que regem as 
relações entre os indivíduos. 
 
3.1 – Investigação de Sherif sobre a formação  
Segundo Sherif, conhecer as reacções dos indivíduos isolados face a estímulos, obtendo-se assim pontos 
de comparação que permitiriam delinear o processo de produção colectiva de normas.  
Sherif escolheu para a sua experiência uma situação em que se podia produzir o efeito autocinético. Este 
efeito manifesta-se quando um estímulo visual não tem quadro de referência: basta colocar, na 
obscuridade total, uma pequena fonte luminosa e esta parece, mover-se de forma mais ou menos caótica 
em diferentes direcções. Mesmo quando se sabe que a luz está imóvel, o efeito continua a manifestar-se. 
 
O conjunto destes estudos indica que quando se está perante a incerteza acerca de como interpretar ou 
julgar acontecimentos nas nossas vidas, somos susceptíveis de ser influenciados pelos outros, sobretudo 
se eles aparecem confiantes. Não só somos susceptíveis de aderir aos seus pontos de vista da realidade, 
como também de continuar a usar a sua perspectiva quando efectuamos julgamentos mesmo na sua 
ausência. Esta adesão a normas da realidade de outras pessoas constitui o alicerce do processo de 
socialização em todas as sociedades. 
 
3.2 – Explicações  
Sherif conclui que mesmo quando a norma se estabelece em função das respostas dum sujeito cuja 
influência é dominante, as suas respostas também são influenciadas pelos outros membros do grupo; se o 
líder modifica a sua norma uma vez a norma do grupo estabelecida, os outros podem deixar de o seguir. A 
norma resultante depende assim do processo de interacções próprio a cada grupo. 
 
Allport (1924) – nas experiências que realizou, verificou que em presença de outrem, as respostas dos 
sujeitos mudam em relação à condição individual: elas moderam-se. 
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Montmollin (1965) – segundo este autor os sujeitos comportam-se como «estatísticos» que tem em conta 
as características da distribuição das respostas do seu grupo. Fala também na noção de «margens de 
probabilidade»: cada sujeito, além de um certo desvio, não tem em conta as respostas mais extremas 
relativamente à sua avaliação. 
 
Moscovici (1979) – interpreta o processo de normalização como um mecanismo de evitamento do conflito, 
através do compromisso. 
 
5 – Obediência 
Do mesmo modo, ao receberem-se elogios de pessoas insinuadoras, os alvos de influência não estão 
muitas vezes conscientes de que estão a ser manipulados. Sobre este aspecto a obediência difere dessas 
consequências comportamentais de influência social porque é clara e facilmente reconhecida como um 
exercício de poder. 
 
Stanley Milgram  - que havia estudado com Solomon Asch, planeou a experiência mais dramática, 
porventura a mais significativa da psicologia social: até que ponto uma pessoa vai obedecer a ordens de 
uma figura investida de autoridade? 
 
5.1 – A experiência original de Milgram 
A experiência consistia em ministrar choques eléctricos. 
5.2 – Variações sobre o tema 
Os estudos de Milgram sobre este tópico representam um dos mais amplos programas integrados de 
investigação em Psicologia Social. Entre os factores identificados refiram-se:  

• Proximidades da vítima – os professores de Milgram manifestaram menos compaixão quando não 
podiam ver os alunos. 
• O prestígio da instituição – Milgram duvidou que o valor elevado de submissão verificado no 
estudo original se devesse à legitimidade conferida ao experimentador em virtude de estar ligado a 
uma instituição de prestígio – Yale. 
Milgram concluiu que não é preciso ser uma instituição especialmente famosa ou distinta para se obter 
determinados resultados. 
• Proximidade da autoridade – Quanto mais perto do sujeito estava a figura de autoridade (o 
experimentador), maior era a percentagem de sujeitos que obedeciam até ao limite. Talvez a presença 
do experimentador na mesma sala seja importante na medida em que o sujeito para abandonar tinha 
de se confrontar directamente com o experimentador. Uma possível causa da obediência poderá pois 
ser o embaraço suscitado em se dizer a alguém que se parte (Sabini e Silver, 1982). Quando o 
experimentador não estava na sala os sujeitos estavam livres deste embaraço e obedeciam menos. 
• Pressão do grupo – os professores que se tinham revoltado mostram que o poder social do 
experimentador não era tão forte que não se pudesse resistir. 
• Características pessoais do sujeito. 

 
 Em suma – parece que a obediência pode variar em função de variáveis de personalidade e de factores 
situacionais, muito embora haja problemas associados a ambas as espécies de determinantes – Blass, 
1991. 
 
5.3 – Processos implicados na obediência à autoridade  
Kelman, 1973 – identificou três processos psicológicos importantes que permitem compreender porque é 
que comportamentos socialmente repreensíveis ocorrem: 

• A autorização – sanção dada pelas figuras investidas de autoridade, permite que as pessoas 
reclamem pouca responsabilidade pelos seus actos. 
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• Rotinizaçao – transforma o comportamento em operações rotineiras. As pessoas podem 
concentrar-se em determinados pormenores do trabalho que estão a executar, evitando assim pensar 
sobre as implicações do que estão a fazer. 
• Desumanização – as vitimas são privadas da sua individualidade, sendo mais fácil agir contra elas. 

 
5.4 – Questões suscitadas pelos estudos de obediência 
Talvez a crítica mais forte tenha vindo de Baumrind (1964) que pensava que os estudos estavam, não só 
desprovidos de ética, como também lhes faltava a capacidade de generalizações a situações de 
obediência no mundo real. 

• Ética de experiência – assim Baumrind criticou a experiência, dizendo que esta colocava em risco 
a saúde emocional, a dignidade, a auto-estima, isto é, o bem-estar dos participantes e perguntava se 
tinham sido tomadas algumas medidas para os proteger. 
A experiência de Milgram foi também criticada pelo facto de poder alterar a capacidade do sujeito de 
confiar em autoridades adultas em situações futuras. 
• Falta de generalizações dos resultados – também se questionou se os graus extremos de 
obediência encontrados nos sujeitos de Milgram poderiam ser generalizados ao mundo real. 
Apesar das críticas imbuídas de legitimidade, o vasto programa de investigação de Milgram 
demonstrou que a desobediência é um fenómeno muito mais espalhado do que se tinha pensado. Os 
postulados acerca da natureza humana eram muito mais favoráveis do que ressaltavam os resultados. 

 
5.5 – Obediência em diferentes culturas 
Em suma – os estudos que recorreram a este paradigma experimental sugerem dois aspectos: 

• Por um lado – um grande número de pessoas numa variada gama de países obedecerá a ordens 
de uma autoridade, mesmo quando este comportamento magoe as pessoas. Todavia não se pode 
concluir com a segurança que se está perante um aspecto universal do comportamento social, pois os 
estudos referidos foram efectuados todos eles em países altamente industrializados, à excepção da 
Jordânia. 
• Por outro lado – os estudos sugerem que os níveis de obediência podem variar em função dos 
contextos sociais. Os contextos sociais definem o significado das ordens dadas e a sua importância 
pode também variar de país para país. 

Sumário: Páginas 484, 485 e 486 
 
 

XII – comportamento em grupos 
1 – Introdução  
Floyd Allport (1924) – afirmara que «ninguém tropeçara alguma vez num grupo», o que implica que os 
grupos são ilusórios, só existem na mente das pessoas. Para Allport os grupos não são mais do que 
conjuntos partilhados de valores, de pensamentos, de hábitos que existem simultaneamente nas mentes 
de várias pessoas. 
 
2 – A natureza dos grupos 
2.1 – O que é um grupo? 
Várias definições, páginas 503e 504. 
Nenhumas das definições aí apresentadas dão conta de tal. E que o paradigma do grupo mínimo suscita 
uma mudança na conceptualizaçao de um grupo.  
Já nesta via Tajfel e Turner conceptualizaram o grupo «como uma colecção de indivíduos que se 
percepcionam como membros da mesma categoria social, partilham algum envolvimento emocional nesta 
definição comum deles próprios, e realizam algum grau de consenso social sobre a avaliação do seu 
grupo e dos seus membros nele». 
De um modo mais sucinto e básico Brown considera que «um grupo existe quando duas ou mais pessoas 
se definem como membros dele ou quando a sua existência é reconhecida pelo menos por algum outro». 
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2.2 – Diferentes tipos de grupos 
A maior parte ou talvez todas as culturas tem: 

• Endogrupos – grupos a que as pessoas pertencem, 
• Exogrupos – grupos, a que não pertencem. 

 
Na literatura cientifica encontra-se com frequência a distinção entre: 

• Grupo formal – é um grupo «que tem por função desempenhar um trabalho especifico e bem 
definido» - Maillet, 1988. Geralmente é formado pela direcção de uma organização que estabelece as 
normas de rendimento, o objectivo e o estatuto dos seus membros. 
• Grupo informal – desenvolve-se de modo natural tendo em conta preferências ou interesses 
comuns. A adesão ao grupo informal é voluntária, não resultando de uma nomeação como no caso do 
grupo formal. 

 
Uma outra distinção relativamente importante é q que é feita entre: 

• Grupo primário – é composto por pessoas com quem temos contactos regulares, pessoais e 
íntimos, como com a nossa família ou com os nossos amigos – Van der Zanden, 1987. 
• Grupo secundário – é composto por um conjunto de pessoas habitualmente maior, com contactos 
mais esporádicos entre eles e num contexto mais oficial e impessoal. 

 
Outra distinção, utilizada com muita frequência em psicologia social é: 

• Grupos de pertença -  
• Grupos de referência – conceito introduzido por Hyman, 1942, são os que uma pessoa adopta 
como quadro de referência para os seus comportamentos, atitudes ou valores. Muitas vezes, o grupo 
de referência de uma pessoa é também um grupo de pertença. 

 
Também pode revestir-se de utilidade distinguir os grupos tendo em conta o seu tamanho: 

• Grupo restrito – no caso de um grupo relativamente bem estruturado, composto por um número 
pequeno de pessoas com contactos face a face de modo mais ou menos regular, Anzieu e Martin, 
1976. 
• Categoria social ou multidão – para designar um grupo muito grande relativamente pouco 
estruturado, composto por centenas ou por milhares de pessoas em que não existem interacções face 
a face entre os seus diferentes membros, Anzieu e Martin: Brown. 

 
2.3 – Porque é que as pessoas se juntam em grupos? 
Existem dois motivos gerais: 

• Em primeiro lugar, uma pessoa pode juntar-se a um grupo em vista a atingir objectivos que não 
poderia atingir trabalhando só. Foi sugerido haver três objectivos principais que podem ser atingidos 
pelos grupos, Mackie e Goethal, 1987: 
       *** Objectivos utilitários – que se relacionam com necessidades do grupo em dinheiro, 
realização, influenciam, etc.  
       *** Objectivos de conhecimento – que se relacionam com a obtenção de informação, de 
conhecimento ou de um consenso partilhado sobre a realidade entre os membros Festinger, 1950 
       *** Identidade social (Turner e Oakes, 1989) – os grupos fornecem à pessoa uma definição 
reconhecida de modo consensual e uma avaliação de quem se é, como se deve comportar e como 
será tratada pelos outros. Propicia assim uma redução na incerteza subjectiva.  
• Em segundo lugar, os grupos podem constituir modos de satisfazer necessidades humanas e de 
obter recompensas sociais, tais como aprovação, pertença, prestigio, elogio, amor ou amizade. 

 
2.4 – Grupos e tempo 
O desenvolvimento do grupo envolve muitas vezes cinco estádios, Tuckman e Jensen, 1977: 
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• Orientação (formação) – os membros dos grupos orientam-se uns em relação aos outros. 
• Conflito (tempestade) – os membros dos grupos entram em conflito uns com os outros e é 
procurada uma solução para melhorar o ambiente do grupo. 
• Organização (norma) – desenvolvem-se padrões de comportamento e papeis que regulam o 
comportamento. 
• Realização – o grupo atingiu o ponto em que pode trabalhar como uma unidade para realizar os 
objectivos desejados. 
• Dissolução (encerramento) – termina a sequência de desenvolvimento: o grupo dissolve-se. 

 
O processo pelo qual as pessoas progridem desde recém-chegadas até membros plenos de um grupo 
denomina-se de socialização grupal. 
Foi proposto que este processo implica cinco fases psicológicas principais (Moreland e Levine, 1982). Em 
primeiro lugar, individuo e grupo, avaliam-se mutuamente, durante um processo denominado de 
investigação. Em resultado da avaliação, o grupo pode decidir aceitar inicialmente o individuo como 
membro, no caso do indivíduo também decidir ter interesse em juntar-se ao grupo. 

Socialização, aceitação, manutenção, divergência, ressocializaçao e lembrança. 
 
3 – Influencia da presença de outras pessoas 
A presença de outras pessoas pode afectar a realização de três modos gerais: mediante a quantidade de 
esforço desenvolvido, o aumento da activação, e a influencia de factores cognitivos, tais como a 
distracção e a apreensão em ser avaliado. 
 
3.1 – A presença de outras pessoas afecta o esforço 
Floyd Allport (1924) sugeriu que o aumento de actividade na presença de outros co-actores era devido a 
dois factores: 

Rivalidade – refere-se ao aumento de motivação e de esforço por causa da competição (certamente 
um factor central na corrida de bicicleta). 
Facilitação social – refere-se a estimulação simplesmente por se ver ou ouvir movimentos 
semelhantes de outras pessoas (como pode ser o caso de correr com uma equipa durante o treino). 

 
3.2 – A presença de outras pessoas aumenta a activação 
Zajonc (1965) – a presença de outras pessoas leva em primeiro lugar ao aumento do nível de activação ou 
de motivação do organismo. 
 
Segundo a teoria da facilitação social, a realização melhoraria se é um bom jogador e pioraria se é um 
jogador medíocre. 
 
3.3 – A presença de outras pessoas pode causar distracção e apreensão da avaliação 
Conttrell previu que os observadores tornam-nos inquietos da avaliação que vão fazer de nós. Para 
verificar a existência desta apreensão da avaliação. 
 
Bond (1982) defende que as pessoas com um público executam melhor uma tarefa simples porque as 
pessoas querem dar a impressão certa, querem aumentar a sua estima perante os outros, uma 
perspectiva próxima da de Conttrell. Tal é suficiente para dar conta do aumento na realização de tarefas 
simples, e no caso da diminuição em tarefas complexas? Bond defende que não é por causa do aumento 
geral da activação, mas que é consequência do embaraço. 
 
3.4 – Tentativa de integração 
Quando as pessoas sentem que a sua realização individual pode ser avaliada, tal é susceptível de 
melhorar a realização em tarefas simples (facilitação social), mas piora a realização em tarefas complexas 
(devido à distracção ou à apreensão da avaliação). 
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4 – Características de grupo 
Os grupos implicam interacção, o desenvolvimento de percepção partilhada e laços afectivos e a 
interdependência de papéis. Nesta secção abordaremos três modos em que os grupos podem diferir: a 
estrutura, a coesão e a comunicação. 
 
4.1 – Estrutura do grupo 
Os três conceitos importantes a propósito da estrutura de todos os grupos sociais são: 

Os papeis – o papel como um conjunto de comportamentos esperados e julgados apropriados para 
uma pessoa que ocupa uma certa posição no grupo (Sarbin e Allen, 1968). 
Os papéis podem ser informais evoluindo gradualmente em consequência da interacção continuada, 
ou podem ser organizacionais, no sentido em que títulos particulares, tais como «secretaria» ou 
«director do departamento», são atribuído. Dois papéis informais importantes que se encontram na 
maior parte dos grupos orientados para a tarefa são o de «especialista na tarefa» e o de «especialista 
sócio-emocional». O primeiro papel é geralmente preenchido pela pessoa que é percepcionada como 
tendo a maior competência para orientar o grupo nos seus objectivos. 
O estatuto – é uma posição de ordem social dentro de um grupo. Cada membro de um grupo tem um 
estatuto e todos os estatutos tem certas características.  
As normas – associada a cada posição está um conjunto particular de regras sobre o que se espera 
que a pessoa nessa posição faça e sobre as suas responsabilidades. Estas regras e expectativas 
denominam-se de Normas sociais. as normas sociais regulam as relações entre indivíduos nos 
grupos. As normas podem assumir a forma de regras explicitas que se fazem cumprir por legislação e 
sanções (por exemplo, normas da sociedade relacionadas com a propriedade privada), ou podem ser 
implícitas, Garfinkel (1967) acreditava que estas ultimas normas são escondidas porque fazem parte 
integrante da vida quotidiana e dão conta de grande parte do comportamento que muitas vezes é 
denominado de instintivo e inato. 

 
4.2 - Coesão 
Coesão – é o conjunto dos factores que contribuem para que os membros de um grupo desejem pertencer 
a um determinado grupo. Um grupo coeso mostra sentimentos de harmonia e de solidariedade. 
Há fundamentalmente cinco factores que produzem coesão grupal: 

• Atracção dos membros entre eles como indivíduos. 
• Avaliação de cada membro pelo grupo como uma fonte de identidade social. 
• Valores e objectivos comuns partilhados. 
• Sucesso na obtenção de objectivos ou no progresso em relação a eles. 
• Ameaça comum de um inimigo exterior. 

A coesão pode ter efeitos positivos e negativos sobre a produtividade de grupos orientados para a tarefa. 
Talvez a medida mais conhecida da coesão grupal seja a escolha sociometrica, Moreno 1953. 
 
4.3 - Comunicação 
A comunicação é essencial para as actividades do grupo, seja a que ocorre numa reunião do conselho de 
administração de uma empresa, sejam as intimidades partilhadas em conversa prolongadas até altas 
horas da madrugada entre amigos. 
Existem várias formas de redes de comunicação dentro do grupo. 
 
A estrutura de comunicações pode ajudar ou estorvar um grupo, mas o conteúdo das comunicações é do 
mesmo modo importante. Como estudar de modo científico o conteúdo de comunicações nos grupos? 
Uma técnica desenvolvida por Bales foi a análise do processo de interacção (IPA) 
Subjacente ao sistema IPA está uma perspectiva teórica. Esta perspectiva, uma teoria funcional, defende 
que os grupos devem resolver dois conjuntos de problemas para manterem a sua existência: 

• O primeiro conjunto – denominado problemas de tarefa – refere-se aos que um grupo encara 
quando tenta alcançar os seus objectivos. 
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• O segundo conjunto – denominado problemas sócio-emocionais – refere-se problemas 
interpessoais que se levantam entre membros do grupo. 

 
As categorias particulares que compreendem o sistema de codificação da IPA advêm desta teoria. Mais 
especificamente, o sistema da IPA consiste em 12 categorias. Estas categorias podem ser distribuídas por 
agrupamentos. A distribuídas por agrupamentos. a distinção mais ampla e mais importante é entre actos 
de tarefa e actos sócio-emocionais. Os actos de tarefa – categoria 4-9 – são comportamentos 
instrumentos que levam um grupo à realização dos seus objectivos. Os actos sócio-emocionais (categoria 
1-3 e 10-12) são reacções emocionais, positivas e negativas dirigidas em relação a outros membros do 
grupo. 
 
Uma outra classificação das categorias da IPA é indicada pelas letras a-f. Estas letras representam 
questões que são encaradas por qualquer grupo. Dentro da área de tarefas estão as questões a) 
orientação, b) de avaliação, c) de controlo. Dentro da área sócio-emocional são as questões d) de decisão, 
e) de manipulação de tensão e f) de integração. 
O sistema IPA fornece meios de observar quem fala nos grupos e que género de coisas se dizem. 
Um resultado que emerge com regularidade nestes estudos é que os membros do grupo não participam 
de modo igual numa discussão. 
Um outro resultado destes estudos diz respeito à estabilidade da participação: o membro do grupo que 
inicia a maior parte da comunicação durante os primeiros minutos de interacção muito provavelmente 
continuará a faze-lo durante a vida do grupo. S e um grupo de resolução de problemas se encontra 
durante varias sessões, põe exemplo, o membro com mais elevada participação durante a primeira sessão 
é susceptível de se manter nessa posição nas sessões seguintes. 
O sistema IPA fornece um modo de avaliar a frequência com que os vários actos ocorrem nos grupos. 
 
Uma outra técnica desenvolvida por Bales após mais de duas décadas de investigação foi o SYMLOG 
(Systematic Multiple Observation of Group) que permite analisar as interacções grupais. O sistema 
SYMLOG examina as interacções sociais por meio de três dimensões que medem a dominância e a 
submissão, a amizade e a inimizade, as comunicações controladas e expressivas. 
 
Sumário, páginas 566 e 567 
 
 

XIII – Comportamento colectivo 
1 – Introdução 
Além dos grupos, existem outros tipos de agrupamentos que se distinguem deles. Eis uma pequena 
amostra de exemplos: os espectadores de um jogo de futebol, os ouvintes de um programa de rádio, uma 
manifestação de trabalhadores, um linchamento… 
Estamos efectivamente perante o nível mais difuso do comportamento social, o colectivo. 
A psicologia colectiva é frequentemente considerada «como o domínio por excelência da psicologia 
social» Stoetzel 1963. 
 Uma multidão é um agrupamento relativamente amplo de indivíduos que estão fisicamente próximos para 
se influenciar uns aos outros, muito embora não haja relações particulares entre estes indivíduos. Uma 
multidão é desorganizada, anónima, casual e temporária (Milgram e Toch, 1969). Este tipo de 
agrupamento de pessoas é o ideal para o desenvolvimento do comportamento colectivo, dado que esse 
comportamento depende da falta de estrutura de um grupo e de normas apropriadas. 
 
2 – O que é o comportamento colectivo? 
São várias as características que definem o comportamento colectivo: 

• Emerge de modo espontâneo numa colectividade de pessoas, como por exemplo, numa multidão, 
em toda uma sociedade ou cultura. 
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• E relativamente desorganizado. 
• Não é planificado no curso do desenvolvimento e por isso é quase imprevisível. 
• E o produto da interestimulaçao entre os participantes, isto é, os indivíduos são influenciados 
pelas acções dos outros e as suas reacções por sua vez influenciam as pessoas que as tinham 
influenciado, Milgram e Toch 1969. 

 
3 – O estudo do comportamento colectivo 
Os cientistas sociais tem recorrido a métodos de inquérito, quer sob a forma de questionários quer de 
entrevistas pessoais, para estudar o comportamento colectivo. 
 
A análise de conteúdo propicia um método de estudo após o acontecimento que também se reveste de 
utilidade para aumentar a compreensão do comportamento colectivo. 
 
Brown (1954) propôs dois tipos de multidões: 

• As multidões activas  
• As multidões passivas por ele denominadas audiências. 

 
4 – Os comportamentos das massas 
4.1 – Acção colectiva 

• Violências colectivas – as pessoas que assistiram a manifestações de violência na multidão são 
unânimes em considerar que o horror é a regra quer se trate de motins, de revoltas, de revoluções, ou 
de linchamentos, (Mannoni 1985). 
Stoetzel (1963) pode notar que, ultrapassado o horror das descrições de violências colectivas, o que 
surpreende é o carácter quase ritual das violências. 
No caso concreto do linchamento é usual distinguirem-se duas formas: 
       *** «Linchamento Bourbon» em que a acção colectiva é «ordenada» e acompanhada por 
pessoas ricas com o intuito de castigar o culpado. 
       *** «Linchamento do proletariado» - é cometido por pessoas desfavorecidas de modo 
desordenado. 
Miller e Dollar (1941) apontam três condições para o aparecimento do linchamento: 
       *** Uma componente económica 
       *** Uma componente social 
       *** Um incidente gerador 
• Alegrias colectivas – as alegrias são colectivas em dois sentidos: 
       *** Uma emoção partilhada entre um conjunto disperso de pessoas que prestam atenção ao 
mesmo objecto mais ou menos ao mesmo tempo e que estão conscientes que outras pessoas 
também estão nesse caso 
       *** Ou a emoção dominante de uma multidão junta num local. 

 
4.2 – Desagregação colectiva: pânico 

• Natureza do pânico – o pânico é mais que uma ansiedade, medo ou terror, mesmo se algumas 
das primeiras conceptualizaçoes sublinharam o estado emocional da pessoa, Cantril 1940. No âmbito 
do comportamento colectivo o pânico implica medo e fuga e uma via de escape. 
Num pânico a fuga não é social nem racional (Quarantelli 1957). O sujeito pensa na sua própria 
sobrevivência e não presta atenção ao facto do modo como age poder prejudicar o bem-estar 
colectivo. 
• Simulação do pânico – Mintz (1951) realizou uma experiência para testar a hipótese, segundo a 
qual, o pânico deve-se mais à desintegração da cooperação do que ao medo ou ao perigo. 
Fritz e Williams (1957) concluíram que o pânico é mais susceptível de ocorrer quando existem as 
seguintes condições: 
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       *** As pessoas percepcionam um perigo imediato e grave, como por exemplo, segurança 
financeira ou estatuto social dentro da comunidade. 
       *** As pessoas percepcionam que há só um número limitado de vias de escape ou algum outro 
item com pequena provisão. 
       *** As pessoas acreditam que as vias de escape existentes estão a fechar-se, de modo que se 
não se sai à pressa, não haverá nenhum escape. 
       *** Ou há uma falta de informação ou os canais de comunicação existentes são incapazes de 
conservar todas as pessoas informadas de modo adequado sobre a questão. 
• Comportamentos nos desastres – todavia as pessoas que são vítimas de desastres nem 
sempre reagem de modo desorganizado, irracional. A análise de desastres em diversos contextos 
culturais mostra que a fuga desorganizada é rara. 
Observações de vítimas de desastres têm mostrado que o «síndrome do desastre» (apatia, choque) 
só afecta uma minoria de pessoas e durante pouco tempo. De um modo geral, as pessoas reagem 
imediatamente e de um modo lógico à situação. 

Sumária páginas 637, 638. 
 
 
 

 
 
 


