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PREFÁCIO 
 
Faz alguns anos, a Associação de Ex-Alunos da Vanderbilt University, respeitada 
instituição de ensino superior, localizada em Nashville, Estado de Tennessee, EUA, 
enviou um questionário para os graduados. Este questionário solicitou uma 
avaliação da experiência de cada graduado e, entre outras indagações, constava a 
seguinte pergunta: “Qual professor mais influenciou você durante seu curso?” 
 
Sem hesitação, respondi: “Dr. Eugene Weinstein” do Departamento de Sociologia. 
 
Tive o privilégio de cursar, entre 1966 e 1968, as disciplinas SOC 101-Introdução à 
Sociologia e SOC260-Psicologia Social. As duas foram inteiramente lecionadas por 
esse homem de fisionomia bem arredondada (não chegava a ser gordo), de cabelo 
crespo, de pouco mais que 35 anos de idade e que lecionava enquanto sentado 
acima da mesa da frente da sala. Freqüentemente, fumava um cigarro enquanto 
ministrava suas aulas. Ele morreu precocemente, aos 53 anos, de enfisema 
pulmonar.  

 
 Seu sotaque foi distintamente não sulista, diferente da maioria dos alunos da sala, 
pois éramos, principalmente, do Sudeste dos Estados Unidos. Ou seja, ele foi, para 
nós, um “Yankee”, expressão usada pejorativamente no Sul. Além disso, soubemos 
logo que ele era não somente de origem da grande metrópole de Chicago, mas 
também era judeu. Em comparação, a maioria de nós era de cidades bem menores 
que Chicago, muitas delas localizadas em regiões principalmente agrícolas e de 
forte tradição protestante.  

 
Esses dois fatos já caracterizaram claramente o Professor Weinstein como membro 
de uma minoria não tão valorizada na Vanderbilt University. Naquela época, o 
conservadorismo da instituição era bastante evidente. A maioria dos estudantes 
apoiava a então crescente Guerra do Vietnã, mostrava pouca preocupação com o 
racismo (Martin Luther King foi assassinado no Tennessee dois meses antes da 
minha formatura em 1968) e considerava muito decadente o movimento “hippie” que 
estava aflorando no outro lado do país, na Califórnia. Ou seja, Vanderbilt foi um 
campus “tranquilo” durante os grandes movimentos turbulentos que balançaram os 
EUA na década de 1960. Professor Weinstein foi para a maioria de nós um estranho 
no ninho. Para ser justo, preciso dizer que a cultura organizacional e estudantil da 
instituição hoje é completamente diferente daqueles tempos. 

 
Qual a biografia do Eugene Weinstein? Somente agora, 41 anos após ter cursado 
as disciplinas, consegui descobri-la, graças às seguintes informações obtidas da 
sua viúva e terceira esposa, Dra. Carolyn Ellis, socióloga e atualmente professora 
da Universidade do Sul da Flórida: Eugene Weinstein nasceu em 14 de junho de 
1931 e foi criado em Chicago, Illinois, EUA. Recebeu toda a sua educação primária 
e secundária na rede pública de ensino. Fez sociologia na Universidade de Chicago, 
formando-se com diploma de B.A. (Bachelor of Arts) em 1951, quando tinha apenas 
19 anos de idade. Fez M. A. na Universidade de Indiana. Foi diplomado com PhD 
em sociologia em 1955, pela Northwestern University em Evanston, Illinois. 
Lecionou nos departamentos de sociologia na Vanderbilt University e na 
Universidade Estadual de Nova Iorque em Stony Brook (SUNY), sendo Chefe nesta 
última. Faleceu em 8 de fevereiro de 1985. Para mais detalhes sobre a vida dele, 
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ver o epitáfio publicado pela SSSI Notes, v.10, Issue 3, 1985, e o livro de Carolyn 
Ellis, Final Negotiations (Temple University Press), publicado em 1995.  

 
O Professor Weinstein foi enfático sobre a seguinte tese de interacionismo 
simbólico, o conceito sociológico que mais norteava seu pensamento e ensino: 
“Human behavior is organized around the anticipated responses of others”. O 
equivalente em português seria: “O comportamento humano se processa como 
expectativa e antecipação das respostas dos outros” (nossa tradução). Hoje, 
reconheço que, por meio dessa frase e seus desdobramentos, principalmente 
quanto à linguagem (o “significado de significados”, por exemplo), consegue-se 
entender várias filosofias e escolas importantes da atualidade. Entre estas, destaco 
a semiótica e a hermenêutica. Vejo também muita interface com o conceito de 
comunicação definido pelos biólogos chilenos, Humberto R. Maturana e Francisco J. 
Varela, 2001, p. 214: “...o desencadeamento mútuo de comportamentos 
coordenados que se dá entre os membros de uma unidade social”. Esta definição 
pode ser encontrada no livro deles, A Árvore do Conhecimento (Palas Athena). 
No Anexo 1 destas notas de aula, apresento a minha interpretação gráfica dessa 
interface.  

 
Os apontamentos de aula que tomei para essas duas disciplinas ainda estão 
comigo. Como possível subsídio para estudantes aqui na Universidade Federal de 
Viçosa que sentem falta de uma boa base sociológica para diversos fins de teses, 
pesquisas e explicações sobre a vida em geral, fiz a tradução apresentada a seguir. 
Nesta tradução, fui auxiliado por duas estudantes de pós-graduação, a arquiteta e 
urbanista Clarissa Ferreira Albrecht e a jornalista Fernanda Fonseca Pessoa. 
Agradeço também ao Professor Jeferson Boechat Soares, do Departamento de 
Economia da UFV, pela revisão dos conceitos e especialmente pela ajuda na 
tradução para português da referida frase chave do Weinstein (“O comportamento 
humano...”).  

 
Segundo sua esposa, Carolyn Ellis, não era o costume de Weinstein guardar muito 
papel e as notas originais dele não podem mais ser encontradas. Como eu tinha 22 
anos quando completei as duas disciplinas aqui traduzidas, tenho certeza de que a 
qualidade das minhas anotações reflete meu então nível de compreensão dos 
conceitos apresentados. Sendo assim, qualquer erro ou omissão é inteiramente da 
minha responsabilidade como redator durante as aulas freqüentadas entre 1966 e 
1968, além de ser o primeiro tradutor deste trabalho.  

 
Finalmente, dedico este trabalho de tradução ao nosso (“nosso” para incluir minha 
esposa Bete) filho, Allan Maciel Griffith, que iniciará, neste ano, curso de graduação 
em Psicologia. Espero que os conceitos do Eugene Weinstein sejam úteis para ele 
como futuro psicólogo.  

 
15 de março de 2009 
 
James Jackson Griffith 
Professor Titular 
Departamento de Engenharia Florestal 
Universidade Federal de Viçosa 
Viçosa, Minas Gerais, Brasil  
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I. QUE É SOCIOLOGIA? 
 

 
O QUE SOCIOLOGIA NÃO É 
● Sociologia não é engenharia social; não é trabalho social. Já que trabalho social 
se trata de problemas sociais e engenharia social é uma tentativa de planejar 
inteiramente o que acontece na sociedade humana. Ambos exigem um 
conhecimento básico da sociedade, e esse conhecimento, sim, pode ser fornecido 
pela sociologia. Exemplos de engenharia social: planejamento urbano e alguns 
aspectos dos profissionais ligados a direito. 
● Sociologia não é, tampouco, socialismo (exemplo: W. G. Sumner fundamentou 
plutocracia em sociologia). Não existe nenhuma conexão intrínseca entre sociologia 
e qualquer ideologia. Mas há uma preocupação com as explicações daquilo que faz 
a sociedade humana funcionar. 
● Não é também senso comum, pois possui um compromisso com o 
estabelecimento de conhecimento fundamentado no método científico: a insistência 
na conformação ou não conformação empírica das situações, através da percepção 
sensorial e da observação; enquanto o senso comum é uma visão de retrospectiva, 
não sendo recomendado. 
● Nem mesmo é psicologia, porque essa se preocupa com o indivíduo. 
 
DIFICULDADES DE LEGITIMIDADE CIENTÍFICA DA SOCIOLOGIA 
Sociologia é uma ciência? 
O problema: todo leigo é seu próprio sociólogo; isso acontece por necessidade já 
que a pessoa precisa entrosar na sociedade humana. Exemplo: a atenção das 
pessoas às pesquisas de opinião pública. 
O problema principal é a dificuldade de conduzir estudos controlados por não ser 
possível ter o controle preciso de um laboratório, sendo preciso lidar com a 
sociedade humana “nua e crua”, sem poder controlar as condições sociais. 
Os dados mais interessantes para o sociólogo não são diretamente observáveis – 
somente podem ser inferidos por indicações. Não temos acesso direto, por 
exemplo, aos processos cerebrais. 
Definição de sociologia: é o estudo científico da sociedade humana; um corpo de 
conhecimento adquirido por meio do método científico, conhecimento sobre a vida 
social humana. É o estudo de indivíduos considerados como atores na sociedade.  
● Há uma preocupação com os atributos em comum dos seres humanos. 
● Há uma preocupação com o comportamento humano. 
● O problema básico é saber o que faz a sociedade humana funcionar. 
Thomas Hobbes (1588-1679) perguntou: Por que a sociedade existe? Por que a 
sociedade é possível? 
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TIPOS DE AFIRMAÇÕES QUE POSSUEM LEGITIMIDADE, OU NÃO POSSUEM, 
NO DISCURSO CIENTÍFICO 
Fato – uma afirmação empiricamente verificada, isto é, a experiência sensorial 
correspondente àquilo implicado pela afirmação.  
Falsidade – uma afirmação empiricamente inverídica, ou seja, não corresponde à 
experiência sensorial.  
Obs. do Prof.: Toda afirmação implica em experiência sensorial. No caso do fato, há 
uma correspondência “1:1” da experiência com a afirmação, o que significa 
objetividade (capaz de ser confirmada independentemente por outra pessoa ou 
grupo de pesquisadores). 
Crenças, opiniões, hipóteses – proposições aguardando, ainda, a coleta de 
evidências empíricas, portanto não possuem comprovação ou desaprovação.  
Afirmações de “bom” ou “mau” – julgamentos sobre valor ético.  
Obs. do Prof.: Essas afirmações implicam, em algum estado ou situação, o que é, 
ou não, desejável. Elas não têm lugar em ciência porque não há como fazer 
verificação; a única maneira de confirmar um julgamento sobre valor é por meio de 
outro julgamento de valor. E assim, sem lugar em sociologia, o único valor 
reconhecido pelo sociólogo é o método científico; em sociologia, o empirismo é 
aceito como ato de fé. 
 
SOBRE AS FINALIDADES E METAS DO EMPREENDIMENTO CIENTÍFICO 
Existem duas metas principais: 
1. Previsão (prever) – um produto final em si, mas é um ponto de início para ainda 
outros produtos. 
2. Explanação – explicar o porquê. 
Obs. do Prof.: As duas metas são muito interconectadas porque as previsões são 
derivadas das explanações. 
Hipóteses são previsões científicas: 
Uma previsão é uma afirmação que algo acontecerá em algum momento.  
Hipóteses podem ser abrangentes (“em geral”) ou específicas. 
O formato clássico de hipótese: “Se ____, então _____”.  
Se uma hipótese for repetidamente verificada, então será considerada uma lei 
científica. 
Explanações: 
Uma teoria é uma explanação que sempre precisa ser testada, pois a verdade 
científica sempre precisa ser verificada. No entanto, nenhuma proposição é 
completamente testada e, assim, conhecida com probabilidade “1”. 
Uma teoria é uma rede de afirmações logicamente consistentes.  
A utilidade de uma teoria depende da abrangência de suas previsões; quanto mais 
generalizável a explanação de uma teoria, melhor será essa teoria. 
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A melhor teoria é aquela capaz de: previsão, generalização (abrangência maior), 
parsinomia (“parsimony") – o número de pressuposições não testadas contidas na 
teoria, assim, quanto menor o número de axiomas não testados no longo prazo 
significa menor probabilidade de ser mostrada ser uma teoria equivocada. 
 
O PROBLEMA DE PROCEDIMENTO PARA TESTAR HIPÓTESES 
Exemplo de problema: a formulação das hipóteses durante a coleta de dados. 
As hipóteses devem ser declaradas de tal maneira que os dados a serem coletados 
sejam especificados pela hipótese. Deve-se definir os conceitos em termos dos 
procedimentos necessários para testar as hipóteses, ou seja, fazer uma definição 
operacional dos termos contidos na hipótese. 
● Definição operacional – detalhar exatamente o que será observado para medir 
os conceitos e termos contidos na hipótese. Exemplo: Tempo é o movimento dos 
ponteiros de um relógio. Inteligência é aquilo medido por uma prova de QI.  
Obs. do Prof.: A diferença entre discriminação e preconceito: pode-se discriminar 
sem preconceito; por exemplo, discrimina-se por motivos econômicos e não por 
preconceitos pessoais. 
● Definição nominal – significado em termos de outros conceitos; portanto, termos 
podem ter significado conceitual além de significado operacional. Assim, para que 
uma definição operacional tenha validade, é necessário que haja uma 
correspondência muito próxima entre a definição nominal e a operacional.  
Validade – o grau de correspondência entre a definição operacional e a definição 
nominal. Ter validez significa que uma medida é, ou não, considerada válida. Isto é 
uma questão de veracidade. Logo, a validade acaba sendo uma correlação entre 
medida e medida independente. Isto pode ser não aplicável em casos de mentira, 
distorção proposital, etc. 
Definições nominais são definições teóricas. 
Correlação – o grau da existência de variância (“variance”) sistemática, podendo 
ser positiva ou negativa.  
Duas propriedades necessárias para uma definição operacional: 
1. Validade. 
2. Confiabilidade – esta produz consistentemente os mesmos resultados.  
Exemplo de definição nominal: “Preconceito é a adoção de uma atitude negativa 
quanto algum grupo específico na ausência de evidência, ou de provas, para 
sustentar tal atitude”.  
Exemplo de definição operacional: “Todos os negros são estúpidos”. Obs. do Prof.: 
Muitas vezes as definições operacionais se tratam de qualidades, padrões e 
configurações geométricas.  
Correlação entre confiabilidade e validade: se um teste não é confiável, então está 
medindo variabilidade aleatória. A causa da falta de confiabilidade é o erro ao caso 
(“random error”). Obs. do Prof.: Um teste pode ser mais válido que confiável. 
Pode-se estudar o comportamento humano em três níveis: 
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1. Individual. 
2. De sociedade (“societal”): interação entre grupos, tarefas específicas em tempo e 
espaço. 
3. Cultural: as regras do jogo sob quais os seres humanos operam. 
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II. CULTURA 
 

 
Definição: A cultura é um todo complexo que inclui conhecimento, arte, crenças 
etc.; hábitos e habilidades adquiridas pelo Homem; uma tradição social; uma 
herança social. 
O problema básico da sobrevivência é adaptação ao meio. Alguns seres possuem 
instintos para sobrevivência, mas não o Homem: 
● O homem “pré-cultural” aprendeu a se adaptar ao meio através da experiência e 
assim desenvolveu regras enfocadas nesses modos de adaptação.  
● Não é necessário para cada nova geração de homens redescobrir esse modos. 
● Há necessidade de se adaptar ao meio físico e às outras pessoas. Obs. do Prof.: 
Foi por meio do desenvolvimento do meio físico que o Homem desenvolveu a 
adaptação social aos outros seres humanos. 
● A adaptação é transmitida por meio dos símbolos. A cultura é um dispositivo 
desenvolvido pela experiência para adaptação, sendo transmitida por meio da 
comunicação de símbolos. 
- Pré-existente. 
- Acumulativa.  
Resumo – “cultura” é o desígnio de modos de adaptação para um grupo.  
● Linguagem é tanto a causa potencializadora (“enabling”) quanto (?)2, uma parte 
importante da cultura. Grande parte da cultura é armazenada em linguagem.  
● Cultura é o que faz o ser humano ser humano. Para exemplificar, pode-se 
contrastar com os casos de crianças ferais. 
Existe uma grande diversidade de adaptações culturais, de “certo” e “errado” etc. 
Como existe relatividade de valores por causa da diversidade, é necessário analisar 
uma cultura em seus próprios termos.  
Condenação de etnocentrismo – julgamento de uma cultura relativa à posição 
própria versus relatividade cultural (julgar uma cultura por seus próprios 
fundamentos). 
Por que acontece etnocentrismo?  
● Somos socializados para isso. (Nota dos tradutores: Como exemplo do 
etnocentrismo não percebido, o Professor Weinstein fez, neste momento da aula, 
uma brincadeira didática, mostrando a estranheza da tribo “Nacirema”. Ver Anexo 2. 
O nome da tribo “Nacirema” é a palavra inglesa “American” invertida. Na tradução 
para português, o nome fictício da tribo é “Sonacirema”, ou seja, “Americanos”). 
● O Homem tem uma tendência básica de estruturar; assim, aquilo que é 
desconhecido, é rejeitado; para reduzir a dissonância interna é dispensado como 
“mau”. 

                                                 
2 Nota dos tradutores: A expressão “(?)” significa uma omissão ou falta de compreensão na redação 
original das notas de aula. 
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ETNOCENTRISMO 
É difícil se livrar disso porque somos socializados assim, e a sociedade requer isso, 
para formular padrões sociais. O fato de se ter conhecimento sobre relatividade 
cultural não garante que a pessoa seja livre do etnocentrismo. 
 
ANÁLISE DE CONTEÚDO CULTURAL 
Dividir conteúdo cultural em duas grandes classes: 
1. Cultura material que se refere aos objetos e produtos da atividade humana em 
que significados foram investidos. 
- Objetos, artefatos. Exemplo: uma marca muito badalada de sapatos. 
- Objetos transformados em valores simbólicos.  
- Toda tecnologia. 
2. Objetos não materiais. 
- Regras de jogo. 
- São chamadas “normas”. 
 
NORMAS 
A norma é o conceito mais básico. 
A palavra tem vários sentidos: pode ser norma de teste porcentagem expressada 
como norma (“test norm percentile”) ou, ainda, algo “normal”. Entretanto, em 
sociologia, uma norma não significa um paramétrico estatístico e não significa, 
necessariamente, algo “normal”. 
Em sociologia, norma se refere às expectativas compartilhadas por um grupo 
quanto ao comportamento. E deve-se estar consciente de que nem todas as normas 
são plenamente obedecidas (conformar à norma), e para que ela seja efetiva sua 
operação depende do aspecto de compartilhamento. Exemplo: semáforo de trânsito 
exige compartilhamento ou haverá uma colisão.  
As normas servem uma função vital na vida social. São regras de jogo e é pelos 
padrões de conduta que se estrutura a relação homem a homem além de homem 
ao objeto.  
 
TRÊS TIPOS DE NORMAS 
1. “Folkways” (definição de Sumner): costume ou uso repassado por tradição, 
desenvolvido originalmente por meio de experiência, mas aceito sem nenhum 
exame profundo de racionalidade. Exemplo: o ato de o homem tocar a ponta do 
chapéu quando passa uma mulher (regra de etiqueta). Pode ser superstição. O 
“folkway” possui uma dimensão temporal, assim pode variar. O cumprimento das 
saias, por exemplo: “craze”, “fad”, “fashion” - a loucura do momento pode possuir 
uma tradição instantânea, é uma “onda”, já que moda é mais durável.  
Nota dos tradutores: “folkway” = costume tradicional de um povo. 



 12

 
2. “Mores” (Nota dos tradutores: “mores” = costumes essenciais): especificam 
condições ou expectativas que o grupo considera essenciais para sua 
sobrevivência. O ato de desrespeitar os costumes essenciais (“mores”) é uma 
ameaça à continuação da existência do grupo. Exemplo: Os Dez Mandamentos. 
Obs. do Prof.: Um “folkway” não possui esses atributos: o grau de essencialidade é 
menor; a premiação e o castigo são mais extremos para os costumes essenciais 
(“mores”); folkways não são institucionalizados. 
3. Leis institucionalizadas como normas – premiação e castigo formalizados. 
Leis e costumes essenciais (“mores”): 
As leis necessariamente reforçam os costumes essenciais? Exemplos: a Lei Seca 
norte-americana; a lei contra segregação racial. Casos em que um costume 
essencial (“mos”) vai contra uma lei. Em parte, depende da facilidade de detectar a 
infração (a coisa errada fica muito visível?).  
A maioria das pessoas obedece as leis porque, no íntimo, não quer se revoltar. Os 
custos da conformidade à lei são menores que os da desobediência. Nesse sentido, 
as pessoas são egoístas (Locke). 
A efetividade da aplicação da lei depende em circunstâncias especiais; apoio para a 
legitimidade da lei. (?) 
Conformidade às normas por meio de dois sistemas principais de sanções: 
Obs. do Prof.: Sanção é uma demanda ou um castigo associado à um ato ou sua 
ausência; podem ser formais ou informais; física ou não física, neste caso, 
simbólica. Exemplo de sanção informal: a fofoca, que é uma forma de controle 
social. 
1. Sanção coerciva externa: 
Definição: premiação ou castigo dado por outros.  
Nenhuma sociedade consegue depender somente das sanções externas coercivas 
de premiação e castigo. Por causa disso existem... 
2. Sanções internas: 
No processo de socialização, o indivíduo incorpora as normas da sua sociedade 
como parte de si mesmo e sua própria desobediência é castigada por sanções 
internas, tomando a forma de culpa e satisfação. 
Nenhuma sociedade humana conseguiu existir sem um sistema de sanções. 
Todos os cenários de utopia têm como base a noção da destruição da sanção social 
do Estado. Não têm funcionado. 
 
A RELAÇÃO ENTRE CULTURA E ADAPTAÇÃO 
A cultura fornece os meios de adaptação ao meio: homem ao ambiente e homem ao 
homem. 
- Todas as sociedades enfrentam problemas de adaptação. Em razão disso, 
existem as funções essenciais, chamadas de pré-requisitos funcionais. Existem 
cinco deles, a seguir: 
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1. Distribuição de poder (sanções): 
Autoridade e poder de tomada de decisão. 
As organizações políticas cuidam dessa necessidade. Há vários tipos – democracia, 
ditadura, etc. 
2. Socialização: 
Adaptação do individuo à cultura, que é normalmente feita por meio da família e 
envolve agentes complexos, por exemplo, o sistema escolar. 
3. Integração de valores: 
Religião. Mas nenhuma religião se sustenta sozinha na sociedade.  
Uma amarração das normas; “controle social”. 
Legitimação de valores. 
4. Economia: 
Atendimento às necessidades biológicas. 
5. Reprodução: 
Todas as sociedades humanas possuem pelo menos um sistema informal de 
família.  
Sobre universais culturais: Alguns são biológicos. A maioria é fundamentada no 
cumprimento de algum pré-requisito funcional, por exemplo, níveis escolares, 
calendários, cosméticos, atléticos. A maioria não é explicada por instintos. As 
universais culturais podem ser encontradas em todas as culturas, mas pode variar. 
 
A VARIABILIDADE DAS FORMAS CULTURAIS 
Exemplo – a variabilidade na família: 
● Matrilinear – a ascendência familiar é traçado desde a mãe. Exemplo: a 
ascendência judaica que é sempre matrilinear porque não há dúvida quanto à 
maternidade. 
● Patrilinear – desde o pai. 
● Família de localização. 
● Família de orientação – irmãos, pais – aqueles que orientam a pessoa sobre a 
cultura. 
● Família de procriação – você, seu par, seus filhos. 
● Sistema residencial: “matriolocal”, quando se reside com a família da esposa; 
“patriolocal”, quando se reside com a família do pai; e “neolocal”, no caso dos 
Estados Unidos, é quando o novo casal começa uma nova unidade familiar. 
Poder e autoridade na família: 
Patriarcal ou matriarcal. 
Nos EUA, o sistema é igualitário, isto é, o poder e autoridade são iguais entre a 
esposa e o marido. Alguns afirmam que isso é uma matriarquia disfarçada. 
Normalmente é mais fácil definir quem está sendo mais favorecido que o outro, já 
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que é difícil manter a igualdade. As brigas de casal são, muitas vezes, conflitos 
sobre domínio e poder. Para funcionar, depende na fé absoluta na vontade do outro. 
Endogamia versus exogamia: 
Exogamia – um casamento fora de um determinado grupo. Toda sociedade possui 
a seguinte regra de exogamia: a proibição de incesto - uma exceção: a família 
egípcia real. 
A regra contra incesto não existe por causa da deterioração racial – está mais 
relacionada a problemas classificatórios e da rivalidade. Chama-se de primos 
“paralelos”, a união de filho com irmão do pai ou irmã da mãe; e primos “cruzados”, 
a união de filho com irmã do pai ou irmão do pai. 
Endogamia – um casamento dentro de certos grupos: 
● Raça. Exemplo: os índios americanos. 
● Religião - apoiados pelas normas religiosas. 
● Classe. Exemplo: às vezes condena-se a mulher que se casa com marido de 
classe inferior da classe dela, pois significa que ela está se desvalorizando. Mas, 
como o homem não depende da sua esposa, não existe desvalorização se ele se 
casar com mulher de classe inferior da classe dele. 
Obs. do Prof.: Há instituições que restringem endogamia: exemplo – os clubes 
sociais universitários nos EUA, “sororities” para mulheres, sofrem a pressão dos ex-
alunos; no entanto, nos “fraternities” para homens, a pressão não ocorre com a 
mesma intensidade que para as mulheres. 
O número de pares permitidos: 
● Monogamia. 
● Poligamia: poliginia, quando o marido tem várias mulheres; poliandria, quando 
a mulher tem vários homens; casamentos em grupo, o que é raro. Exemplo de 
poligamia: os mórmons. 
Obs. do Prof.: Nos EUA, a monogamia é mais comum, mas a poligamia é permitida 
se considerar “poligamia seqüencial”, isto, um casamento por vez. Apesar de a 
poligamia ser potencialmente preferida, a maioria dos homens não tem como 
sustentar mais que uma esposa. 
“Clubinhos de troca de chave” em que dois ou mais casais trocam seus pares – 
desvio da normalidade: 
● Exige apoio de grupo. 
● Senso de culpa distribuído igualmente entre esposo e esposa. 
● Seleção aleatória para evitar escolha que poderia gerar ciúmes e inveja. 
Quem escolhe o parceiro: 
Nos EUA ocorre um “acasalamento associativo”, que é um sistema de livre escolha 
em mercado, faz-se uma revisão daquilo que está disponível e assim escolhe-se. 
Isto é relativamente raro no mundo. 
Na maioria das sociedades, o casamento é arranjado. Nosso etnocentricismo torna 
isso repugnante. Entretanto, não existe nenhuma evidência que acasalamento 
associativo sustentado por “amor” resulta em estabilidade matrimonial. Ao contrário, 
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os casamentos arranjados por causa de outros valores de sustento são, em geral, 
mais estáveis, pois as metas do sistema são claramente definidas. Mas precisamos 
do mito do “amor” por causa de outros valores dependentes dele, já que as normas 
nunca existem em isolamento. 
 
EXEMPLO - A VARIABILIDADE EM RELIGIÃO 
● O sacerdócio versus adoração individual. 
● Características da deidade: 
- Antropomórfico – atribuir características humanas à substância não humana. 
- Panteísmo. 
- Ídolos animais.  
● Conceito da pós-vida: quantas vidas, reencarnação. 
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III. OS DIFERENTES NÍVEIS EM QUE SE PODE ANALISAR CONTEÚDO 
CULTURAL 

 

 
● Traço Cultural - nível comunitário. 
Exemplos: Uso de garfos, facas, mão esquerda usada com garfo etc. 
“Folkway” (costume tradicional de um povo) individual, ou traços culturais (simples). 
Os traços culturais não existem em isolamento. 
● Complexo Cultural – agrupamento de traços inter-relacionados. 
Exemplos: família, educação pública, sistema eleitoral. 
● “Ethos” Cultural – um tema dominante ou espírito difundido da cultura que a 
distingue das outras. 
Exemplos: materialismo; industrialização, nômade, façanhas individuais (os índios). 
Em resumo, os traços não existem em isolamento: Traços + complexos + “ethos” = 
um mosaico. Um traço que não cabe bem dentro do mosaico estabelecido não será 
bem aceito. 
 
RELAÇÃO DO MEIO COM A VARIABILIDADE CULTURAL 
Uma idéia do passado dizia que o meio físico era a causa das diferenças culturais, 
mas não é assim. Exemplo: Será que um árabe acostumado a viver no deserto vai 
saber pescar? 
Na verdade, o meio físico deve ser entendido como condição limitante para o 
desenvolvimento cultural, mas não como causa básica. Pode-se observar 
empiricamente condições climáticas iguais com mecanismos de adaptação 
diferentes, por exemplo. Os mecanismos de adaptação podem variar dentro de 
alguns limites, ou seja, a condição física é suficiente, porém não é necessária. 
 
COMO A CULTURA MUDA? 
 Há duas maneiras de ocorrer mudança nos mecanismos de adaptação: 
1. Invenção: uma descoberta. 
Uma invenção é uma nova maneira de combinar elementos pré-existentes. 
Mutações de vários elementos (são raras). 
Descobrimento (descobertas) é auto-regenerativo. 
Fatores que controlam a taxa de invenção: 
● Quanto mais elementos na base cultural, mais chance de novas combinações. 
● O enfoque cultural – se for um enfoque material, haverá uma taxa maior de 
invenção. 
● População – quanto mais pessoas presentes, mais pessoas inteligentes 
trabalhando com combinações novas de invenção. 
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Invenção é apenas uma maneira secundária para variação cultural (?).  
2. Difusão: tomar emprestado. 
Principal meio de mudança em qualquer cultura: É o ato de tomar emprestados 
elementos de outras culturas. 
Exemplo: o desenvolvimento das grandes civilizações em áreas diferentes tais 
como na região mediterrânea.  
Quanto maior a comunicação, maior o ritmo de desenvolvimento porque a base 
cultural é o que determina a cultura inteira. 
Lei principal: a mudança cultural tende a ocorrer em ritmo desigual – alguns 
aspectos mudam mais rapidamente. 
A cultura material muda mais rapidamente que normas, costumes essenciais, etc. 
Isto devido ao aspecto tecnológico. Os costumes essenciais (“mores”) são os 
mais resistentes à mudança. 
Taxas diferenciais de mudança significam uma futura defasagem cultural, que 
poderá resultar em colapso ou crise de padrões culturais; pois nesse caso, as 
regras para adaptação se aplicam a uma situação que não mais existe. 
A principal causa da desorganização social é a defasagem cultural: as normas, 
costumes essenciais (“mores”) etc. perdem o significado. Exemplo: a Corte 
Suprema - um voto por um representante na sociedade urbana. 
O principal problema do nosso tempo é a adaptação de homem a homem. É difícil 
compreender qual o papel do indivíduo. Os indivíduos são sujeitos a forças além do 
nosso controle. 
“Ethos” – Predominantemente individualista, porém a estrutura social é complexa 
demais para isso. Isso é a maior defasagem cultural em nossa sociedade: 
sociedade versus o sistema individualista de valores, o que resulta em áreas de 
desorganização. 
Transição de valores: mudança da responsabilidade do indivíduo, incluindo a 
“culpalização”, para a sociedade como responsável pelo indivíduo.  
As invenções sociais refletem isso: tentativas de diminuir a defasagem cultural, por 
exemplo, a reforma da previdência social. Mas tais mudanças geram conflitos de 
resistência à mudança. Essas tensões diminuem o ritmo da mudança. 
Existe uma taxa de mudança que é um limite além do qual a sociedade não 
consegue ultrapassar sem desmoronar. 
 
COMPORTAMENTO INDIVIDUAL 
Se tratarmos do comportamento humano como uma variável dependente, e então, 
isolar duas classes gerais de fatores que influenciam essa variável, tais como 
hereditariedade (um fato biológico) e o meio, qual delas será mais importante no 
comportamento humano? 
A idéia do passado de meio versus hereditariedade é uma falsa dicotomia, porque o 
ser humano é produto da interação dos dois. 
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Ter todos os fatores hereditários humanos possíveis não garante que alguém seja 
humano. Exemplo: o caso das crianças ferais que pode ser considerado um trote 
porque elas foram criadas em extremo isolamento. Aqueles casos mostram que 
muitas características não são adotadas: elas não eram instintivamente ferozes, 
tiveram que aprender a sua postura física (comparada com a postura de um animal) 
e até então, no seu estado selvagem, elas não tinham fala ou linguagem. Portanto, 
não tinham uso do pensamento ou racionalidade. As crianças ferais comprovam que 
as qualidades humanas dependem dos “outros sociais” e do uso de símbolos. 
Obs. do Prof.: Raciocínio versus percepção – para raciocinar, é necessário se 
livrar da percepção sensorial. Exemplo: fala-se a si mesmo para se isolar da 
percepção. 
Existem aspectos do comportamento humano que são unicamente da natureza 
humana. 
Uma explanação que tenta explicar uma variável por meio de um conceito único e 
independente (Isso nunca funciona!).  
Existe um requerimento de determinado nível biológico como pré-requisito da 
natureza humana, mas não é um requerimento suficiente: especialmente quanto ao 
sistema nervoso. O tamanho do cérebro não garante que somos humanos.  
 
INFLUÊNCIAS BIOLÓGICAS 
Em geral, a biologia é ignorada pelos cientistas sociais - inteligência como tabula 
rasa Lockeana. Entretanto, existem realmente fatores biológicos em indivíduos. 
Exemplo: existe uma forte correlação entre nível de situação sócio-econômica e 
inteligência. Ver o quadro abaixo. 
 
 Negro Branco 
Alta 33 55 
Baixa 65 45 
 100% 100% 

 
Mas levanta-se a objeção que a situação sócio-econômica reflete o meio, não a 
hereditariedade. Portanto, vamos modificar o método para responder à crítica. Ver o 
quadro abaixo: 

 Alta situação sócio-
econômica 

Média situação 
sócio-econômica 

Baixa situação sócio-
econômica 

 Negro Branco Negro Branco Negro Branco 
Alto (?)      
Baixo (?)      

 
Essas tabelas parciais e separadas reduzem o componente não-genético para 
estabelecer a correlação genética ao meio. 
O exemplo da inteligência de gêmeos corresponde gêmeo a gêmeo, não com a 
inteligência dos pais, isso indica uma correlação genética. Assim, a melhor previsão 
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de esquizofrenia é a verificação se o gêmeo também é esquizofrênico. Assim, 
quanto mais próxima a relação biológica, maior a correlação. 
● Sigmund Freud – determinismo pelos fatores biológicos. 
● W. H. Sheldon – correlacionou os tipos corporais com personalidade: endomorfo, 
mesomorfo e ectomorfo. Existem duas explicações alternativas para suas 
afirmações: 
1. o número de replicações; 
2. a reação “societal” aos tipos corporais pode determinar personalidade. Exemplo: 
sanções contra uma pessoa gorda. 
É necessário lembrar, também, que a evidência varia entre culturas diferentes.  
Exemplo: o incentivo para ter uma criança quieta, já que aquela criança que é 
barulhenta e hipersensível é considerada problemática. Essa resposta cultural pode 
ter um efeito sobre a criança. Mas, na verdade, após seis meses, o sistema nervoso 
da criança tende a tranqüilizar. Mesmo assim, há uma interação entre a biologia e o 
meio. 
A variabilidade em capacidade de inteligência pode variar entre indivíduos. Mesmo 
sendo originalmente um dote biológico, ainda existem influências ambientais tão 
importantes como a biológica. Exemplo: os atletas - dote natural versus treinamento. 
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IV. A NATUREZA HUMANA COMO PRODUTO SOCIAL 
 

 
Antigamente, a idéia da natureza humana “societal” era um reflexo do indivíduo. 
Hoje existe a idéia do indivíduo como reflexo da natureza humana “societal”. 
 
PERSONALIDADE 
Personalidade não é comportamento em si, mas forças de sustentação e 
condições que integram e traçam os padrões do comportamento. A personalidade 
se desenvolve por meio da socialização e o principal instrumento para isso é a 
linguagem, é por meio desta que se aprende cultura. 
 
O QUE É LINGUAGEM? 
 Definição: Linguagem é um sistema de símbolos significativos. 
● Um símbolo significativo é um gesto feito por parte de um individuo “A”, o que 
invoca em “A” a resposta do individuo “B” ao gesto. 
Um símbolo é um gesto que possui significância compartilhada. Por exemplo, ao 
jogar uma bola para outra pessoa pegar, o ato invoca no outro “a resposta do 
recebedor” na pessoa que está iniciando tal movimento. 
Invocar significa criar no atirador a imagem da resposta do recebedor. Obs. do 
Prof.: Um animal não consegue invocar tal símbolo em si mesmo. 
É por meio do sistema de linguagem que somos capazes de viver a experiência de 
algo que de fato não é encontrado na experiência real. Por exemplo, uma vaca de 
cor roxa. É o sistema que possibilita isso. As palavras possuem ligações a algo 
além de meros objetos. 
A coisa ou evento a qual um símbolo se refere é chamada referência. 
As palavras são ligadas a referências e também a outras palavras. Uma palavra, 
portanto, não somente denota uma referência, mas também conota outras palavras. 
O sistema nos permite resolver problemas. O homem é capaz de criar, 
internamente, experiências incorporadas em símbolos. 
Existe uma variedade de modos de associação pelos quais as palavras podem ser 
interligadas. 
 
NÍVEIS DE SÍMBOLOS 
Cada nível de símbolo possui uma relação distinta entre símbolo e referência. 
● Nível de símbolo expressivo 
É uma resposta biologicamente fundamentada de um organismo a um estado 
sensorial interno. Exemplos: ao enxergar uma cobra, o pássaro expressa um grito, o 
que invoca, biologicamente, o mesmo medo nos outros pássaros.  
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A conexão entre o símbolo expressivo e sua referência é uma conexão intrínseca, 
instintiva, não aprendida, construída dentro da sua neurologia. Outro exemplo: o 
choro de uma criança recém-nascida quando sente fome.  
Em adultos, o símbolo expressivo é culturalmente modificado, por exemplo, a 
expressão “ouch” em inglês versus “ai ai ai” em espanhol e português. 
● Nível de símbolo antecipatório 
É o início de uma seqüência de ações que evocam na pessoa que percebe o 
símbolo (Nota dos tradutores: o receptor?) a seqüência completada. Por exemplo, 
alguém ameaça golpear outra pessoa e aquela outra pessoa antecipa o que está 
para acontecer e abaixa a cabeça. Há uma antecipação do término da seqüência, 
pois o início da seqüência causa a sugestão da conclusão. A criança é incapaz de 
fazer isso. 
Outro exemplo: as pegadas de um coelho para um cachorro de caça – a referência 
é o coelho. 
O símbolo antecipatório é um padrão de estímulo que causa a antecipação da 
resposta de estímulo. 
● Nível de símbolo arbitrário 
É o símbolo da linguagem humana. Nesse caso, não existe nenhuma conexão 
intrínseca ou de ocorrência natural. O fato de existir tanta variação de linguagens 
demonstra que a ligação entre algum padrão sonoro com um objeto é puramente 
arbitrária. Exemplo: poderíamos chamar uma mesa um “glumf”! 
A conexão entre um símbolo arbitrário e sua referência acontece por meio de uma 
convenção social arbitrária. 
Obs. do Prof.: Existem alguns, porém poucos, símbolos que são universais, tais 
como “mamãe” e “mama” em razão da formação da palavra feita na parte dianteira 
da boca. 
 
A RELAÇÃO ENTRE O SÍMBOLO E SEU REFERENTE É SEU SIGNIFICADO. 
(Nota dos tradutores: até agora foi usado o termo “referência”. Aqui em diante o 
termo “referente” também é usado.) 
Não existe uma conexão intrínseca entre símbolo e referente; os dois são 
conectados pelo usuário. O significado, portanto, é uma relação tripartida entre 
símbolo, referente e usuário. 
O símbolo evoca no usuário sua experiência passada, o significado sendo um 
processo ativo de símbolos que disparam experiência do passado. E aquela 
experiência faz a conexão com a referência. 
Desse modo, considerando que os símbolos humanos são arbitrários na sua 
conexão aos fenômenos, pode-se simplesmente lidar com a realidade, na sua 
ausência, por meio da manipulação desses símbolos; ou seja, o homem nesse caso 
se livra daquilo que é imediatamente dado. O ser humano pode criar um futuro, 
lidando com o mundo com o menor vínculo de todos os organismos aos estímulos. 
Enquanto os animais se cedem à natureza, o homem impõe ordem sobre a mesma. 
A linguagem nos liberta do “aqui e agora”. 
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O uso da razão nos permite gozar da forma mais avançada da adaptação cognitiva, 
o que diferencia reconhecimento e discriminação (Nota dos tradutores: 
discernimento?). 
Diferentes graus de inteligência estão relacionados com a habilidade de usar 
símbolos arbitrários e maior número de abstrações. Quanto mais alta o nível de 
abstração, menor conexão à referência concreta. 
Por que o raciocínio depende de linguagem? Raciocinar invoca a habilidade de 
tomar mais que uma única perspectiva ao mesmo tempo por meio do uso dos 
símbolos. Essa é a função mais importante de linguagem: livrar o ser humano do 
mundo de experiência direta. 
  
SIGNIFICADO (OU SIGNIFICÂNCIA) 
A idéia precisa ser modificada porque o símbolo normalmente denota mais que um 
referente único; o símbolo denota uma classe de referência; isto é, uma classe é 
um símbolo denotando mais que um referente. 
Conceito de abstração: escolher os elementos em comum e ignorar os outros 
elementos. Ao selecionar os elementos, cria-se uma categoria; esta categoria é o 
resultado da abstração. 
Símbolos são categorias – não é necessário ter uma palavra única para cada 
referente porque estamos agrupando os elementos em comum, formando uma 
categoria. 
As palavras podem existir em vários níveis de abstração: 
- Exemplo: a vaca “Bessie”, “Mimosa”. 
- O nome se refere a um único referente. 
- O oposto de “abstrato” é “concreto”. 
- A maioria das palavras concretas são nomes próprios, “proper nouns”. 
- Grau de abstração, desde o concreto até o mais abstrato: Bessie, vaca “Jersey”, 
vaca, gado, mamíferos, animais. 
- Conforme as palavras ficam mais abstratas, o número de elementos em comum 
necessários para compor uma categoria diminui. Corolário a essa afirmação: os 
referentes são mais variáveis à medida que a categoria fica mais ampla. 
Problema: As pessoas esquecem que palavras são abstrações e tendem de 
generalizá-las em excesso. Dessa maneira, começa-se a estereotipar, uma 
conseqüência do mau uso das categorias. 
Os aspectos negativos do uso de estereótipos: 
- para as vítimas como membro alvo da categoria. 
- para a sociedade: a omissão de não distinguir nos leva à perda de recursos 
humanos e talentos. 
Os estereótipos estão embutidos no uso cotidiano da linguagem. 
Exemplos com seus respectivos elementos em comum que determinam uma 
categoria. 
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- o Negro: aspectos físicos sendo os elementos determinantes. 
- o Italiano: origem geográfica. 
- o Judeu: origens ancestrais e crenças religiosas. 
Possuímos rótulos de uso cotidiano que são substitutos para as categorias: 
- Negro: “Coon”, “Nigger”, “Jungle Bunny”, “Jig”, “Spade”, etc. 
- Italiano: “Wop”(origem: Without Passport)”, “Dago”, “Paison”, “Guinea”, etc. 
- Judeu: “Kike”, “Yid”, “Abee”, etc. 
Os traços comportamentais implicados pelos rótulos estereotipados comuns: 
- Negro: estúpido, amoral, preguiçoso, rítmico, fedorento. 
- Italiano: gordurento, macarrônico, mulheres gordas. 
- Judeu: rico, afoito. 
Problema: Esses rótulos perpetuam o estereótipo e são substitutos convenientes 
para o pensamento. 
Os estereótipos podem até ter alguma fundamentação empírica, mas o estereótipo 
não dá espaço para nenhuma variação individual; assim, uma generalização 
sociológica não é um estereótipo porque permite a variação individual. 
  
PSICOLOGIA SOCIAL 
O principal problema da psicologia social é como explicar o comportamento 
individual. 
O papel dos impulsos desejantes, ou “drives”, e redução desses impulsos. 
Comportamento social – fundamentado e estruturado por símbolos. 
Existe a necessidade para um princípio mais elevado quanto aos símbolos: 
Nota dos tradutores: A seguinte frase, apresentada neste momento da disciplina, é, 
segundo ele, o resumo dos ensinamentos de Interacionismo Simbólico do Prof. 
Weinstein: 

“Human behavior is organized around the anticipated 
responses of others.” 

 
“O comportamento humano se processa como expectativa e 

antecipação das respostas dos outros”. 
 
Somos todos orientados na organização das nossas atividades através da nossa 
percepção de como os outros responderão. 
O ponto crítico da psicologia social é a expectativa do outro e isso é ponto de 
partida para a sociologia em geral. 
Como antecipar as respostas dos outros: 
- Linguagem é o aspecto crítico. 
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- Importância a quem a resposta é direcionada. 
- Segundo Mead, existem dois estágios na auto-avaliação: 
1. Eu e o outro específico. 
2. Eu e o outro generalizado. 
Exemplo: o uso da palavra “quente” para dizer “não” para uma criança: 
- “Quente” significa tanto o objeto como a resposta dos outros ao comportamento da 
criança. 
- Os outros fornecem um estímulo importante – o rótulo auditivo – e a criança usa o 
rótulo para representar a resposta do outro, mesmo na ausência do outro. Pode-se 
estar diante um forno quente e também da advertência da mãe. Dessa forma, a 
criança aprende a colocar nomes em seus atos por meio de rótulos, associando 
suas respostas às respostas de outros específicos. Há ainda um desenvolvimento 
posterior na criança além desse estágio. 
G. H. Mead – a analogia de “brincar” e “jogo”. Exemplo: o “short stop” em beisebol 
espera respostas dos outros jogadores e também se conscientiza das reações entre 
os jogadores: 
- “Jogo” = uma resposta simples; “brincar” = uma resposta simples, mas que 
mantém a alerta de como se dão as reações entre os envolvidos. 
- O indivíduo precisa não somente relacionar com si mesmo, mas também 
relacionar com os outros, na rede de inter-relacionamentos, fundamentando-se nas 
respostas antecipadas. 
- O jogo de beisebol internaliza essa rede – esse internalização é o “outro 
generalizado”. 
O outro generalizado – o outro internalizado, dá resposta e dá expectativa da 
sociedade (à pessoa?) e às respostas entre si. 
O outro generalizado é o sistema internalizado plenamente desenvolvido na 
pessoa de expectativas internalizadas sobre as expectativas da sociedade quanto à 
pessoa em si, e quanto às expectativas funcionando entre os outros. 
A criança fica primeiramente ciente das expectativas dos outros, que são 
incorporadas em rótulos; mais tarde, também aprende o relacionamento, uns com 
os outros. Essa rede internalizada é o ”outro generalizado”. 
Quem fornece os rótulos para as ações da criança? 
- pais, irmãos, pares, seus iguais, professores, igreja, clubes, mídia. 
No início, a criança se relaciona diretamente com aqueles da lista acima, que são 
sua audiência (Nota dos tradutores: platéia?). Mas, muitos outros fornecem 
significados para comportamentos que a criança incorpora. 
- Primeiramente, associam-se os significados com as fontes; mais tarde, as fontes 
desaparecem e surgem os padrões da “audiência internalizada abrangente” que o 
indivíduo usa para avaliar seu próprio comportamento. Desse modo, o ser humano 
é capaz de ser audiência para seus próprios atos. Portanto, é sua consciência, 
superego (psicologia), outro generalizado (sociologia). 
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- Segundo G. H. Mead, é o ego ativo-impulsivo, cujas ações são avaliadas pelo ego 
social, o “eu”; assim, o “eu” é o outro generalizado. 
O conceito de grupos de referência: 
- O indivíduo que se encontra em situação nova procura encontrar as normas da 
situação. Aprende-se as normas por meio da participação em grupos e adota-se a 
perspectiva daquele grupo com o qual nos identificamos, que se chamam grupos de 
referência. 
- É possível permanecer em um grupo de referência, porém ser influenciado por 
outro. Por exemplo: a ascensão social em termos de classe social, a classe “A” 
influencia os pretendentes que hierarquicamente são de classes mais baixas. 
- Esses grupos de referência ficam integrados no sistema internalizado. Dessa 
maneira, o outro generalizado é nosso grupo de referência internalizado. 
- Definição do outro generalizado: o sistema internalizado de rótulos, plenamente 
desenvolvido para as expectativas e respostas “societais” dos outros quanto a um 
determinado homem, e para os outros quanto aos outros. 
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V. AUTO-IMAGEM; AUTOCONCEITO 
 

 
AUTO-IMAGEM 
Ver Charles Horton Cooley. 
Como se desenvolve a auto-imagem: 
● A parte física é simples: aquela que é vista, a reflexão no espelho. 
● “Como somos” é mais complexo: a noção de quem sou eu; percebe-se 
externamente (Nota dos tradutores: não pelo interior da pessoa).  
● O espelho nesse caso são as respostas dos outros. 
● Nosso conceito de “eu” se desenvolve através da maneira que parecemos aos 
outros e conseguimos essas noções fundamentadas nas suas respostas. 
● Se fosse levado ao extremo, a retroalimentação de cada pessoa seria aceita e o 
conceito de si estaria constantemente em fluxo. Nesse contexto, para não ter 
mudança constante na auto-imagem, temos internamente uma audiência estável 
devido ao outro generalizado; o outro generalizado coerente e consistente significa 
uma auto-imagem estável. Portanto, muitas mudanças na auto-imagem, evidenciam 
desestabilidade. 
● Se uma pessoa não conta com um outro generalizado estável, o seu “eu” e seu 
outro específico são muito mais influenciados pela audiência externa. 
 
DIFERENÇAS EM PERSONALIDADES 
Implicações para explicar as diferentes personalidades: o indivíduo que não possui 
um outro generalizado estável funciona ao nível do outro específico: inseguro, 
ansioso quanto às respostas dos outros e sua impressão dessas respostas, 
conforme a quaisquer expectativas do outro, o “outro-dirigido”. 
● A pessoa que é “outro-dirigida” valoriza acima de tudo ser aceita pelos outros. 
Outro extremo dessa situação é a pessoa “internamente-dirigida”: não receptiva aos 
outros; rígida. 
● A tendência nos Estados Unidos é ser “outro-dirigido”, fato evidente no campus 
através do “uniforme” vestido pelos alunos (todos se vestem iguais). 
● O fenômeno de uma sociedade “outro-dirigida” acontece devido aos grupos de 
referência que dão normas conflitantes – e a normas da sociedade são conflitantes. 
● Emile Durkheim e conceito de “anomie” (anomia).  
● A falta de normas é uma defasagem cultural. 
 
AUTOCONCEITO 
Os três componentes do Autoconceito: 
1. Percepção “real” - como os outros enxergam o sujeito; a sua aparência “real”. 
2. Autoconceito - como você enxerga a si mesmo. 
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3. Autoconceito ideal – o sentimento de como você deve se apresentar aos outros, 
oriundo do seu “outro generalizado” internalizado. 
Problema: a lacuna entre o Autoconceito e o Autoconceito ideal (item 2 versus 3) é 
a fonte de motivação humana. Na teoria de amor, por exemplo, o parceiro ajuda 
fechar essa lacuna. 
● Se a lacuna ficar grande demais, a pessoa afetada é capaz de se acalmar por 
meio de defesas e até desenvolver defesas neuróticas nos casos extremos, onde 
se encontra a origem das neuroses. 
Problema: A lacuna entre o Autoconceito e sua aparência “real” para as outras 
pessoas (item 1 versus 2) é a fonte das psicoses, é a impossibilidade de 
compreender corretamente o que suas ações significam para os outros. Não se 
trata daquilo que a pessoa faz, mas sua incapacidade de tornar explicável sua ação. 
Conclui-se então que realidade é uma questão de consenso social. 
É possível ver como os outros realmente nos enxergam quando nos colocamos na 
perspectiva dos outros por meio da linguagem. A linguagem possui significado 
compartilhado. A existência de uma lacuna entre o Autoconceito, “como realmente 
me enxergo”, e a visão dos outros de mim, pode-se reconhecida como um problema 
de comunicação lingüística. 
● O conceito “símbolos significantes” possui um aspecto de compartilhamento. 
● A esquizofrenia é um caso de rompimento do compartilhamento; um significado 
idiossincrático é um significado privado. Neste caso, não existe mais um espírito 
de tolerância para o sujeito porque não se consegue antecipar seu comportamento. 
A sua falta de previsibilidade leva à intolerância e, conseqüentemente, a pessoa não 
consegue integrar suas atividades com os outros. 
Empatia – o grau de precisão com que uma pessoa consegue avaliar a perspectiva 
dos outros. Uma definição operacional para empatia seria registrar nosso próprio 
sentimento de como seria a reação de X, Y e Z sobre determinado assunto, e, 
posteriormente, verificar como X, Y e Z realmente se sentem sobre tal assunto e 
fazer uma correlação. 
A centralidade de linguagem em socialização: 
● É central ao Autoconceito. É central ao outro generalizado.  
Conformidade é uma conseqüência da deterioração de normas e da 
imprevisibilidade. 
 
SISTEMAS 
Na verdade, o termo “sociedade” é antiquado. Hoje, usa-se o termo “Análise 
Funcional de Sistemas Sociais”.  
Três conceitos básicos para ciências de sistemas: 
1. Estrutura – se refere ao conjunto de elementos encontrados num determinado 
padrão de relações interconectadas. 
- um conjunto de elementos e o padrão da relação dos elementos entre eles. 
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2. Processo – os padrões recorrentes de mudanças entre a relação dos elementos 
dentro de uma estrutura. Um comportamento associado com uma estrutura. 
3. Função – as conseqüências da operação ou processo de uma estrutura para 
outras estruturas no sistema. Uma conseqüência, não necessariamente um 
propósito.  
 
QUAL O TIPO DE SISTEMA PARA SISTEMAS SOCIAIS? 
Sistemas para manutenção de equilíbrio: 
● Mudança significa mudança compensatória para trazer de volta ao sistema a 
mudança original. Nesse caso, as partes do sistema social são inter-relacionadas 
por interdependência funcional; ou seja, para que uma parte do sistema opere, 
precisa-se do funcionamento das outras partes.  
● Por causa da especialização funcional, nem todas as partes do sistema 
preenchem por si mesmas todos seus requerimentos – “divisão de tarefas” é o 
termo econômico para o mesmo fenômeno. 
Obs. do Prof.: É necessário existir um mínimo de especialização funcional, para 
garantir a reprodução e também para criar filhos. 
Conclusão: A divisão de tarefas é a parte central dos sistemas sociais. E é isso que 
organiza a sociedade e causa complexidades.  
● Exemplo: a depressão como exemplo de redução através do estresse. 
● A divisão de tarefas embute estresses dentro da sociedade, o que acaba sendo 
um paradoxo porque a “divisão de tarefas” significa que há perspectivas diferentes 
que necessariamente entre em conflito. 
● Quanto mais complexa a sociedade, mais o individuo perde de vista a sua 
contribuição à mesma. 
● Sociedades são instituições desenvolvidas para unir e canalizar tensões; pode-se 
ver, assim, a sociedade como “administradora” de tensões. Uma sociedade 
completamente homogênea perderia seu fundamento e vitalidade; assim, a tensão 
é, até certo ponto, necessária. 
● Implicações para interdependência funcional: mudanças significam mudanças nas 
funções compensatórias. 
● Exemplo: interdependência entre religião e tecnologia (economia; a coleta de 
ofertas na religião depende da economia). 
- Julgamento: Deus como juiz – há uns 200 anos, Deus era considerado como um 
ser irado. Essa visão era apropriada para ordem social fundamentada na 
agricultura, que era individualista, havia baixo nível de tecnologia e alta 
interdependência entre as famílias. 
- Riqueza: conceito de Deus no período entre 1880 a 1920: Deus do sucesso 
material. Os bem sucedidos foram os escolhidos por Deus, os zeladores dos 
tesouros de Deus na Terra, tal conceito era apropriado para o desenvolvimento 
materialista da época. 
- Deus como psicoterapeuta: paz de mente; significado de vida e contentamento.  
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SISTEMAS PARA ATENDER OS PRÉ-REQUISITOS FUNCIONAIS 
Para a sociedade subsistir, tem que ter algumas coisas básicas – os pré-requisitos 
funcionais.  
Os principais subsistemas se desenvolvem para atender esses pré-requisitos 
funcionais, cada um dando padrões de integração quanto a algum aspecto de um 
pré-requisito funcional. Os maiores são Instituições: 
● O “Sistema Família” é uma instituição. Entretanto, a minha família específica não 
é uma instituição.  
● As instituições possuem a qualidade de ser suficientemente estáveis, 
independentes do individualismo. O padrão permanece mais ou menos igual, 
apesar dos indivíduos que o constituem. 
● Grupo – uma coleção de pessoas, cujo inter-relacionamento depende das 
identidades particulares dessas pessoas – dependência nos indivíduos versus 
dependência nas posições sociais das pessoas. 
Dois fatores de Estabilidade em instituições: 
1. As regras e normas: a formalização das normas ajuda a se livrar da 
independência em indivíduos específicos. 
2. A rotatividade paulatina (“gradualness”) dos indivíduos nas instituições. A 
instituição desenvolve uma cultura organizacional, o que é transmitida aos 
neófitos – socialização em vez de descontinuidade. 
 
COMO NASCEM AS INSTITUIÇÕES: INSTITUCIONALIZAÇÃO 
Elas nascem por meio de movimentos sociais motivados por desejo de alterar o 
status quo, por um desejo para mudança. Este desejo começa em indivíduos e se 
desenvolve em movimentos organizacionais podendo alcançar a 
institucionalização, morrer ou ficar encapsulado (recuado em si mesmo, 
“encysted”). 
Existem vários fatores que afetam a transição à institucionalização. 
Exemplo: cinco aspectos e momentos de mudança no cristianismo: 
1. Desejo de mudança, dirigido contra a rigidez e inconsistências teológicas. Tem 
um começo como movimento de reforma. 
2. O movimento é organizado ao redor de um líder. O líder carismático encarna as 
idéias do grupo em carne e osso, quase como uma deificação. Exemplo: Presidente 
Theodore Roosevelt – tanto os apoiadores quanto seus inimigos o enxergaram 
como se fosse mais que humano. 
3. O grupo de seguidores ao redor do líder carismático constitui os apóstolos. 
4. O ponto crítico foi com o líder Paulo. 
- O importante é a base de apoio que identifica o movimento. 
- O cristianismo não foi nada mais que uma seita até Paulo. 
- Dois fatores a partir do Paulo: 
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i. Foi expandida a base de apoio para incluir os gentis por meio da redução da 
pureza ideológica. 
ii. A igreja foi levada à Roma – afiliação com o conjunto de instituições pré-
existentes. 
5. A Igreja Católica se tornou uma vasta burocracia. 
- Houve, portanto, no cristianismo, o desenvolvimento de uma instituição estável 
suficiente para ser independente de indivíduos. 
- Os líderes carismáticos podem conferir autoridade aos colegas, mas as regras e 
normas são as mantenedoras da estabilidade, já que não é uma estabilidade por 
meio dos indivíduos. O estabelecimento da sucessão do papa marca o ponto em 
que o cristianismo se tornou uma instituição, mas isso foi em virtude do cargo de 
ofícios ocupado, não por meio da identidade do líder. 
- Quando acontece uma deterioração de padrão (anomia), há o surgimento da 
liderança carismática. 
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VI. INSTITUIÇÕES 
 

 
Instituições são compostas de unidades menores, os componentes básicos da 
estrutura social, algo semelhante à relação entre células e organismo.  
A posição em relação às instituições. 
“Status” ou posição social é uma coleção de direitos e deveres.  
● Direito: o tipo de resposta que um indivíduo pode exigir dos outros. 
● Dever: a resposta social que os outros podem exigir da pessoa. 
O que é um direito para uma pessoa pode ser um dever para outra pessoa.  
Exemplos de posição social (“status”): médico, padre, criança, mulher. 
As pessoas adquirem posição social por meio de dois modos: 
1. Em virtude de alguma atividade realizada: “alcançada” (Nota dos tradutores: 
conquistada?). 
2. Em virtude de algumas características possuídas (pode ser que tenha nascido 
com elas) ou “atribuídas”. Exemplo: Negro. 
Todas as sociedades têm três posições sociais no ato do nascimento: 1. sexo, 2. 
parentesco e 3. idade.  
 Obs. do Prof.: Posição social de adolescente – nos EUA, é prolongada e o ritual de 
passagem é o casamento.  
“Papéis” (“roles”) se referem ao comportamento; posição social é potencial.  
Se posição social pode ser considerada igual aos blocos de construção, poderemos 
dizer que o comportamento esperado será a argamassa. Porque as normas são a 
força coesiva no sistema. 
● Uma norma exige duas pessoas (é “extra-individual”). 
● A sociedade é uma rede de relacionamentos sociais com atores fazendo seus 
papéis na sociedade.  
Portanto sociologia versus psicologia: 
A psicologia trata de indivíduos – as principais variáveis lidam com diferenças e 
unicidade; e a sociologia trata de semelhanças e padrões de comportamento 
comum (não comportamento individual). À sociologia é permitida essa perspectiva 
de grupos em vez de indivíduos, através da linguagem de símbolos, levando-a a 
abstração de perspectiva e não a particulares. 
Exemplo de perspectiva sociológica – Emile Durkheim construiu sua teoria sobre o 
fenômeno de suicídio; a enquadra como sociologia, pois as questões são grupais, 
não individuais.  
Exemplo: Porque alguns grupos são caracterizados por uma taxa elevada de 
suicídios e outros grupos por taxas baixas? A variável dependente é a taxa de 
suicídio porque essa taxa é fundamentada nos indivíduos de um grupo. A unidade 
de análise, portanto, é o grupo.  
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Pode-se dizer que acontecem mais suicídios em tempos de paz, entre idosos, 
quando ocorrem mudanças rápidas, entre Protestantes e entre residentes urbanos. 
A principal variável explanatória relaciona-se a normas. Existem três tipos de 
suicídio, cada um relacionado a normas. São eles: 
1. Altruístico – por causa das normas, suicida-se, sacrificando sua vida para 
alguma meta social. Exemplos: o budista que se queima em protesto; o kamikaze. 
2. Egoístico – porque não está suficientemente integrado às normas. Trata tudo o 
que lhe acontece como algo para ser suportado sozinho; seu motivo de existência é 
ele mesmo. Exemplo: suicídio num caso amoroso. 
3. Anômico (anomia é uma deterioração ou colapso (?) de normas, elas ficando 
ambíguas, conflitantes, não ajustáveis, desatualizadas) – de maneira semelhante ao 
egoístico, não possui normas para atá-lo a um grupo. 
A teoria de Durkheim é fundamenta na crença de que os principais fatores de 
estabilidade na sociedade são as normas que amarram o individuo ao grupo e, por 
meio dessas ligações, ele sabe o que pode se esperar de um grupo e vice-versa. 
Nessa situação, existe previsibilidade na vida.  
A anomia pode ser considerada uma enfermidade – e a sua taxa de incidência está 
crescendo. A contrapartida do indivíduo para anomia é ser “alienado”. 
Durkheim versus Freud: Freud afirmou que a sociedade distorce o indivíduo pela 
supressão, mas, para Durkheim, a sociedade atua como uma fonte de apoio para o 
indivíduo; as normas são a variável principal. Mesmo que existam normas, o 
indivíduo que comete suicídio é isolado delas, é um caso de suicídio egoístico. Se o 
indivíduo-suicida é isolado de normas porque não existem normas, é chamado de 
suicídio anômico. 
Obs. do Prof.: Estudos de suicídio: tempos de guerra amarram o indivíduo ao grupo 
na realização da causa comum – reduz anomia. Há menos suicídios entre católicos; 
os protestantes são mais individualistas. Menos suicídios egoísticos para católicos. 
Entre idosos há alta incidência de suicídio por falta de um papel consistente na 
sociedade (suicídio anômico). 
 
O CONCEITO DE FUNÇÃO 
Função é considerada conseqüência, não somente as intencionais, mas, também, 
as não intencionais. 
● Função declarada (“overt”), ou, intencional, é uma função manifesta. 
● Função não intencional é a função latente. 
Exemplo 1: cultura grega - enquanto a função manifestada são os objetivos e metas 
declaradas, as latentes são o preparo no “mercado matrimonial”, o sistema informal 
de posição social. 
Exemplo 2: lei contra narcotráfico - tendo efeito de aumentar o índice de usuários 
jovens: a função latente da proibição contra a oferta é o aumento do preço. 
Portanto, o viciado precisa se tornar, também, um traficante para ter dinheiro para a 
compra mais cara. Em busca de clientes, esse novo traficante acaba vendendo as 
drogas aos jovens. 
Questão importante: a função leva ou não a um estado de equilíbrio? 
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Se for uma ação integradora, a conseqüência pode ser considerada “eufuncional”; 
se for uma ação disintegradora, é uma conseqüência “disfuncional”. 
Independente de ser eufuncional ou disfuncional, a conseqüência depende do 
contexto social. Exemplo: a prostituição é eufuncional para situações de grande 
população de homens em termos de alívio sexual. Mas é disfuncional em cidades 
de ambiente familiar. 
Deseja-se um equilíbrio de funções e disfunções. Exemplo: na segregação racial, as 
práticas de apartheid promovem coesão por ambas as partes e deixam claras as 
expectativas das duas. A função latente, por outro lado, é prevenir que as classes 
baixas de negros tenham conhecimento de como estão sendo exploradas por uma 
classe alta branca, porque não têm oportunidade de vê-la. É uma disfunção porque 
assim a sociedade perde a contribuição potencial dos negros. 
A abordagem básica do sociólogo quanto aos fenômenos sociais é buscar a 
explicação funcional, uma explicação formal de quais são as funções do 
fenômeno de interesse. 
Papel social – o conceito usado para fazer ponte entre os atores do sistema social 
e indivíduos em carne e osso. 
Definição: O papel é o aspecto dinâmico de posição social que conecta o indivíduo 
como um indivíduo biológico e atuante, a um sistema social. O comportamento 
conforme o papel (“role behavior”) é a atividade associada com a estrutura. E as 
posições sociais são as unidades básicas de tal estrutura (tanto as posições 
atribuídas quanto as alcançadas). 
O que define os papéis são as normas – três tipos: 
1. Normas do que é exigido a fazer = normas prescritivas do papel. 
2. Normas do que é exigido a não fazer = normas proscritivas do papel. 
3. Normas entre 1 e 2 = a variação permitida do papel. 
Situações de audiências diferentes: segregação de papéis segundo a audiência nos 
leva a variar nosso papel. Se houver rompimento da segregação, acabamos 
tentando de fazer dois papéis simultaneamente = conflito de papel. O conflito de 
papel é a tentativa de assumir dois papéis, simultâneos, porém diferentes, devido ao 
rompimento da segregação de audiências. 
Conjunto de papéis versus repertório de papéis: 
● Repertório de papéis: a coleção de papéis que o indivíduo é chamado para atuar 
em situações múltiplas consideradas como um todo. Não é possível ter papéis sem 
a existência de outros papéis porque para cada papel, deve existir um papel 
recíproco. Exemplos: aluno-professor, estudante-registro escolar, etc. 
● Conjunto de papéis: a coleção de papéis que são recíprocos quanto a algum 
papel específico, ou seja, quando a pessoa atua num papel, os papéis recíprocos 
são afetados = o conjunto de papéis. Mas, quando a pessoa atua em papéis 
múltiplos, tem-se o repertório de papéis. 
O indivíduo, portanto, enfrenta demandas conflitantes. O conflito de papéis é a 
principal fonte do estresse psicológico. Exemplos: a cultura dos colegas versus 
dos pais. A cultura social versus a cultura acadêmica. Quanto mais complexa a 
sociedade, mais ocorrem conflitos de papéis porque a pessoa ocupa mais posições.  
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Exemplos de papéis rígidos: telefonistas, noivas. 
A complexidade da sociedade causa difusão de papéis; os conflitos de papéis 
quando os papéis recíprocos se definem um ao outro, porém de maneira diferente 
entre as pessoas envolvidas. Exemplo: uma mulher com antecedentes matriarcais 
versus marido patriarcal. Normalmente, o “outro generalizado” define como 
devemos atuar no papel. Mas se tiveram “outros generalizados” diferentes, ocorre 
conflito de papéis. 
Mais uma vez, lembramos que a posição social é estrutural e estática; é a atuação 
dinâmica dentro dessa posição que é o papel.  
Determinamos qual papel atuar por meio do processo de escolha. Receber os fatos 
e integrá-los para que se fazer uma escolha chama-se “definição da situação”, o 
que depende de quatro fatores: 
1. Do cenário; 
2. Das características dos atores; 
3. Dos inter-relacionamentos passados entre os atores; 
4. Das interações iniciais – que confirmam e esclarecem a definição da situação. A 
pessoa, portanto, gradualmente projeta um papel e o recíproco gradualmente define 
a situação, fornecendo retroalimentação como resposta para tal projeção. Isto é 
chamado de ”sondagem da situação”. 
A preocupação quanto à reação do indivíduo e à projeção dele é fundamental: 
obedece o princípio geral “o comportamento humano se processa como expectativa 
e antecipação das respostas dos outros”.  
Existe, portanto, uma distinção entre a “tomada de um papel” (taking a role) e 
“assumindo um papel” (“playing a role”): 
1. Atuando num papel (“playing a role”) – envolvendo-se em comportamento 
associado com uma situação. 
2. Tomando um papel (“taking a role”) – não comportamental; é a projeção de si 
mesmo nas respostas prováveis do outro. Adivinhar a resposta do outro - um 
processo intrapsíquico. Exemplo: o vendedor “toma o papel” do cliente. 
- Empatia é a medida de até que ponto conseguimos tomar o papel dos outros, e é 
possível devido à linguagem, o aspecto compartilhado do significado.  
3. Ensaiando um papel (“playing at roles”) (Nota dos tradutores: estreando um 
papel?) – Se envolvendo em comportamento que se associa com uma posição sem 
enxergar a si mesmo como ocupante legítimo da posição. Exemplos: ator de teatro; 
crianças brincando.  
- A principal função de ensaiando um papel é a socialização, porque todos os 
papéis requerem uma estréia preliminar de um papel para demarcar “tomando um 
papel”.  
- Exemplo: pode ser um diploma para oficializar. 
- Quando o “outro-espelho” (“looking glass other”) se define como ocupante da 
posição; sem distinção entre seu comportamento e si mesmo. 
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Implicações: 
● Cada papel atuado apresenta uma identidade do “eu” aos outros. Mas, qual “eu”, 
assim identificado, é o verdadeiro “eu”? Porque podemos variar essas identidades 
para pessoas diferentes? 
● São todas verdadeiras identidades de mim, ou nenhuma é identidade de mim? É 
uma questão epistemológica da relação entre o empírico (dados sensoriais) e o 
reino da realidade.  
● Existe um núcleo sólido de “eu” além das máscaras das impressões que acredito 
que sejam o “eu” e os outros acreditam também? Nesse ponto, a filosofia 
responderia que existe; no “eu”, há um comprometimento com valores. 
 
ESTRATIFICAÇÃO E MOBILIDADE SOCIAL 
Estratificação – a estrutura hierárquica da sociedade. 
Classe social – um limite real entre os níveis da sociedade; visão da sociedade 
como um bolo em camadas. 
“Status” sócio-econômico – possui característica de uma seqüência contínua; 
pode designar, arbitrariamente, um ponto de quebra ou divisão. Exemplo: a série 
escolar possui pontos definidos de divisão (primeira série, segunda série etc.). 
Entretanto, os níveis de renda são arbitrariamente designados. 
Classes e o Sistema de Classes:  
Em razão da lógica acima, as sociedades podem ser comparadas, sendo as bases 
para comparação: a) as distinções entre estratos ou camadas; e, b) o movimento 
entre estratos ou camadas. 
Três situações de relação sociedade/classe:  
1. Sociedade não-estratificada. 
Todos possuem o mesmo teor de “status” (a premiação é igual para todos, por 
exemplo). Entretanto, esta é, provavelmente, uma situação mítica ou, se existir, 
sobrevive por pouco tempo. A estratificação parece ser um universal cultural e, por 
tanto, o sociólogo conclui que serve como um pré-requisito funcional. 
Mas, qual função é servida? 
A estratificação indica que existe a premiação diferenciada; as pessoas precisam 
preencher suas posições para que a função seja realizada. São posicionadas por 
meio dos prêmios. As posições que são funcionalmente mais importantes são as 
mais premiadas. Dada a escassez de talentos, o preenchimento de posições 
importantes é garantido por meio da premiação. 
Sendo assim, a explanação funcional é a seguinte: as posições de importância 
funcional ou de demandas bem específicas que exigem talentos mais escassos são 
premiadas. Por isso, foi criada a estratificação, para garantir o preenchimento de 
tais posições. Relacionada com especialização funcional: a estratificação resulta 
numa divisão de tarefas viável por meio da alocação não conflitante de posições por 
meio da estratificação. 
Quando a divisão de tarefas fica mais complexa, há mudança de estratificação 
embasada em classe social para estratificação embasada em status. 
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Para saber mais sobre a Teoria Funcional da Estratificação, ver Kinsley Davis and 
Wilbert Moore (1945). 
2. Sociedade de classe aberta. 
Aquela em que existem estratos (camadas), mas qualquer membro tem 
probabilidade igual de ficar em qualquer nível na sociedade. As origens sociais não 
afetam o destino final de nível para aquela pessoa no sistema. Exemplo: períodos 
históricos que pareciam assim, como a época da fronteira norte-americana (um 
ideal americano); a União Soviética (no período 1920s-1930s era assim, mas agora 
está se fechando). 
3. Sociedade de classe aberta em fase de fechamento. 
A União Soviética hoje (1967). 
Quando ocorre a herança ocupacional – a família causa uma rigidez por causa dos 
pais ocupando altos cargos com aspirações para seus filhos.  
4. Sociedade de classe aberta em fase de abertura. 
Exemplo: na Inglaterra há uma deterioração da autocracia tradicional porque a 
administração industrial exige mais talentos e menos capital. O treinamento na rede 
escolar pública é um possível caminho para chegar à universidade. Na Índia, os não 
tocáveis estão sendo permitidos a votar. 
Obs. do Prof.: O caso dos Estados Unidos – o país nunca foi uma sociedade de 
classe fechada, mas pode haver uma estabilização da mobilidade quanto à 
especialização ocupacional. A sociedade estadunidense está “em colapso” de baixo 
para cima: 
● Até o início do século 20, esse “colapso para cima” aconteceu por causa da 
redução do estrato de pessoas sem habilidade ocupacional e com o aumento dos 
semi-habilitados (trabalhadores nas fábricas) ou seja, os operários.  
● Nos anos 1930’s-1940’s – diminuição dos não habilitados e dos operários de 
fábricas e expansão dos terciários (colarinhos brancos, de vendas, de serviços). A 
mobilidade individual é relativamente estável, com todos de modo geral em 
ascensão. 
● No futuro, haverá uma expansão da classe média alta. 
Dois tipos de mobilidade: 
i Inter-geracional – a geração prévia usada como medida para a geração atual; 
ii. Individual – mobilidade de carreira; a pessoa usa a si mesma como medidora de 
avanço. 
5. Sistema de classe fechada 
As linhas de demarcação dos estratos são claramente definidas e impermeáveis, 
isto é, um sistema de castas sem mobilidade. Exemplo: a Índia.  
Características: sem mobilidade, endogamia estrita, ideologia com doutrina de 
posição social quando há associação com pessoas de estratos inferiores. 
Exemplo: nos Estados Unidos, há um sistema de castas na relação racial – existe 
um sistema de duas castas sobrepostas ao sistema de classes - existem classes 
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dentro da casta. A principal saída da casta é por meio do interacasalamento – 
exemplo a exploração sexual da mulher negra pelo homem branco. 
Às vezes é uma questão de definição social mais que a definição genética de raça – 
a seguir são apresentados três exemplos de infusão: 
i. Escravidão no sul estadunidense. 
ii. Sobrevivêntes de mouros náufragos da Armada Espanhola casaram com as 
irlandesas-inglesas. 
iii. Na região mediterrânea. 
- Posições de casta consideradas como posições atribuídas – uma posição de 
classe é atribuída numa família de orientação, até que um membro rompe com a 
família e comece uma nova família com procriação própria. 
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VII. ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL 
 

 
O QUE É ESTRATIFICADO? 
 Existem duas categorias: estratificação de posições ou de pessoas: 
1. Estratificação de posições: 
- Prestígio ocupacional. Exemplo: a posição de médico versus posição de juiz da 
corte suprema. A sociedade é considerada como lugar de mercado para valores: 
algumas posições estão melhor colocadas para maximizar sua parcela do mercado. 
- Max Weber chamou “chances de vida” (“life chances”) esse conceito de vantagens 
ou desvantagens de posição relativa ao mercado. A posição oferece oportunidade 
de freqüentar ópera, morar numa mansão, etc., com maior probabilidade. 
- A faixa de renda dos pais pode fazer dez anos de diferença na longevidade dos 
filhos. 
Obs. do Prof.: As chances de vida são muito afetadas pela posição econômica nos 
EUA.  
- A visão marxista, considerando os meios para produção de bens e serviços na 
sociedade, postula duas posições: 
i. Aqueles que controlam a produção. 
ii. Aqueles que não controlam a produção e que vendem seus serviços àqueles que 
controlam a produção.  
- A visão de Karl Marx era de duas classes, mas havia um terceiro grupo, o pequeno 
burguês de classe média que sofre de uma imagem equivocada de consciência de 
classe. Na verdade, isso é uma ilusão, porque são, de fato, proletários. Esta é uma 
estratificação por meio do poder, sem preocupação com indivíduos. 
2. Estratificação de pessoas: 
- Estratificação subjetiva – a identificação pessoal com uma determinada classe. 
Obs. do Prof.: Nos EUA, há tendência quase unânime de se identificar com a classe 
média.  
- Aprovação por reputação. Obs. do Prof.: pressupõe que existem classes nos EUA. 
- W. Lloyd Warner estudou classes sociais em pequenas comunidades nos EUA por 
meio do método de “participação avaliativa” - padrões de participação social em 
grupos de igrejas, clubes, recreação coletiva. Ele encontrou grupos bem 
demarcados, mas por estruturas definidas pelos mesmos grupos. Então, pediu às 
pessoas que hierarquizassem os grupos. O método é chamado “avaliativo” porque 
foi uma avaliação feita pelas próprias pessoas da comunidade. Foram examinadas 
as características de três grupos hierarquizados em seis classes sociais de grupos: 
Grupo I. Classe alta 
Classe alta superior 
Tem muito dinheiro e tem dinheiro com antecedentes familiares (possui a tradição 
de ter dinheiro). 
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Classe alta inferior  
Possui tanto dinheiro como a classe alta superior, mas sem antecedentes familiares 
(tradição de ter dinheiro). Obs. do Prof.: Nos EUA, isso varia de acordo com a 
região no País: Leste – Significa ter quatro gerações com dinheiro; Sul – Três 
gerações com dinheiro; Sul Oeste – Duas gerações com dinheiro; Califórnia – 
imediata (com exceção da antiga aristocracia espanhola californiana). A alta 
superior é a mais endógama. 
Outras diferenças entre as classes altas: 
● Estilo de vida, especialmente a prática do consumo ostensivo – a classe alta 
inferior usa isso para ganhar reconhecimento como a classe alta superior pode 
barrá-los por falta de antecedentes. O consumo é uma atividade compensatória. 
Vorstein Veblen estudou desperdício ostensivo: na deterioração da nobreza e 
aristocracia, as pessoas acabam demonstrando “status” social por meio do 
desperdício ostensivo daquilo que outros requerem para sobrevivência, buscando 
fazer uma ostentação gratuita de símbolos superiores de “status”. Exemplo: usar 
casaco de pêlo de visom. 
● Padrões de consumo. As pessoas da classe alta superior possuem, tipicamente, 
um carro Cadillac com seis ou sete anos de uso. Aquelas da classe alta inferior 
trocam carros todo ano. Para os da classe alta superior, o bom é aquilo que é 
estável. 
O desperdício ostensivo gera aspectos disfuncionais: 
● Tremendo custo psíquico; necessidade compulsiva de possuir.  
● As classes mais baixas expressam tal necessidade por meio de canais 
transviados: furto em loja, desfalque, narcotráfico.  
● Sem tanto valor para o material, haveria uma diminuição na incidência da 
criminalidade. Entretanto, há um aspecto de função positiva: estimulo à economia. 
Níveis educacionais. Em geral, o nível educacional da classe alta inferior é mais alto 
que o nível da classe alta superior. Existem poucas pessoas profissionais na classe 
alta superior. 
Grupo II. Classe média 
A divisão entre classe alta e média é fundamentada em nível de renda. 
Classe média superior 
Renda e educação (poucos dessa classe não têm educação): profissionais, 
proprietários (negócios de porte médio), executivos de níveis mais baixos, nível 
mais alto de vendedores (corretores de ações, donos de agências de vendas).  
Classe média inferior  
Diplomados de colégio em trabalhos de colarinho branco, colarinhos azuis mais 
altos, operários habilitados, vendedores, balconistas.  
Grupo III. Classe baixa 
Classe baixa alta  
Operários de fábricas, semi-habilitados, trabalho não intermitente, educação 
somente ao nível colegial ou menos. 
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Classe baixa inferior 
Mão de obra não habilitada, raramente possui diploma colegial, renda intermitente. 
● Observações em geral sobre classes: 
Na verdade, não existem divisões reais entre classes na sociedade estadunidense, 
ao menos entre alta superior e alta inferior. 
De modo geral, a educação é o motivo de divisão, se existir de fato tais divisões. 
A situação de classe é uma característica atribuída (“ascribed”) até a criança 
alcançar a idade de trabalho. 
 
POR QUE CLASSIFICAR AS PESSOAS? 
Alguns querem considerar como verdadeiras (uma coisa “real”) as designações de 
classe. Entretanto, há evidências de que não existem demarcações entre classes, 
ao menos para a classe alta superior. Seria melhor para o investigador considerar a 
situação socioeconômica como uma linha contínua sem tais divisões.  
Por que classificar? O objetivo é o discernimento de padrões de categoria que 
tendem a se agrupar de acordo com tais categorias. Como resultado, é possível 
predizer o seu comportamento. Esta é a importância da estratificação social: 
predizer. 
Problema: a incongruência de “status” dos “requerimentos”. Deve-se, portanto, 
concentrar nos correlatos para boas predições: 
● Educação; prestígio de profissão; etc. 
● O melhor índice seria combinar três: renda, nível ocupacional, educação. Esse 
índice correlaciona-se com status socioeconômico. 
O status socioeconômico (SSE) é uma das variáveis mais influentes e mais 
importantes nas ciências sociais. Fornece explanações para vários fenômenos 
sociais: 
● Sobre comportamento político. Obs. do Prof.: Nos EUA: membros do Partido 
Democrata possuem menos SSE, republicanos possuem mais SSE - mas, essa 
tendência pode não se correlacionar com alguns grupos étnicos, por exemplo, com 
os judeus.  
● Sobre valores. A classe média valoriza a educação; a classe baixa valoriza a 
recompensa econômica; a classe alta valoriza conservadorismo político. Obs. do 
Prof.: Em termos de preconceito racial, há mais preconceito nas classes baixas.  
● Sobre herança ocupacional. Dado o mesmo nível de SSE, existe mobilidade 
horizontal (diferenciação funcional) e vertical (entre gerações e ocupacional). 
O coeficiente de variação diz quanto dispersão existe, ou seja, quanta variação.  
● Sobre diferenças em práticas de socialização.  
Mudanças nas últimas três décadas nos EUA. Antes, a classe baixa era muita 
“permissiva” e “ansiosa” na criação dos seus filhos e a classe média era mais 
“disciplinaria”. Hoje (1967), tem-se o contrário: observa-se que a arte infantil é 
moldada por sanções punitivas. O enfoque dado pela classe média é de qualidades 
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de interação e motivação. Por quê? Em razão da mudança da estrutura da família 
norte-americana devido à urbanização e industrialização.  
Na sociedade rural, a família é, ao mesmo tempo, a unidade de produção e a 
unidade de consumo e as duas atividades acontecem no mesmo ambiente. Isto 
significa pouca mobilidade geográfica, é um padrão de família estendida, isto é, 
mais de duas gerações morando na mesma casa. Daí, a importância da família no 
processo da socialização. 
Na sociedade urbana/industrial, os ambientes para produção e consumo são 
diferentes. Isto significa alta mobilidade geográfica devido à família nuclear 
compacta -- não estendida. Há menor ênfase no papel da família para socialização, 
especialmente o papel feminino na criação e socialização dos filhos. De maneira 
que os filhos não são socializados pela família, mas por um livro sobre criação de 
filhos. Exemplo: o livro do autor Dr. Benjamin Spock - o livro original enfatizava o 
pensamento freudiano de não atingir a psique delicada da criança. Houve uma 
fixação em evitar frustração, mas a função latente acabou sendo a ansiedade dos 
pais. Entretanto, houve mudança no livro, e, agora, segundo a versão atualizada, é 
permitido deixar a criança frustrada! 
Diferenças na maneira de criar filhos: diferenças entre classes na orientação de 
personalidade, devido às diferenças na socialização. Obs. do Prof.: No caso 
estadunidense, a classe média superior é quem determina, principalmente, os 
valores da sociedade.  
● Perspectiva sobre tempo futuro – até que ponto o futuro é estruturado de tal 
maneira que parece previsível e conectado ao presente.  
A classe baixa se projeta menos no futuro.  
● Lócus de controle – reflete no que expressa a ação ao seu redor. Ou seja, qual a 
localização da causalidade para os efeitos atingindo o indivíduo? 
Existem dois tipos de lócus de controle:  
1. Interno – o indivíduo enxerga as ocorrências como conseqüências das suas 
próprias ações (como responsável por seu próprio destino);  
2. Externo – as ocorrências estão fora do seu controle (sorte, chance etc.) - mais 
típico da classe baixa.  
● Adiantamento de gratificação – a habilidade de atrasar a gratificação. 
A classe baixa é orientada à gratificação imediata; emoções mais imediatas 
(agressividade valorizada pelos pais para meninos); consumo imediato.  
A classe média – costuma a adiar a gratificação imediata para gratificação futura. 
Exemplo: sacrifícios da família para os filhos chegaram à universidade e 
conseguiram diploma. 
Essas três orientações acima (perspective sobre tempo futuro, lócus de controle, 
adiantamento de gratificação), são consideradas em conjunto para a classe média. 
A conseqüência mais importante desse norteamento para a pessoa da classe pobre 
é de ficar estagnada na mesma posição porque, em termos da sua mobilidade 
social, não estão contando com os aspectos positivos dessas três - o pobre está 
amarrado àquilo que Vorstein Veblen chamou “Incapacidade Treinada Contra 
Ascensão de Mobilidade Social”.  
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Obs. do Prof.: Cada classe social enxerga de maneira diferenciada as outras 
classes. Quanto mais distante na hierarquia uma classe social está de outra, menor 
o grau de percepção das distinções que as pessoas de uma classe conseguem 
diferenciar na outra. Quanto mais perto na hierarquia, maior grau de percepção de 
diferenciação na outra classe. 
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VIII. GRUPOS 
 

 
O grupo mais amplo é o “plerel” (?) = qualquer número maior que um membro. 
Categoria social: um conjunto de indivíduos possuindo as mesmas características 
compartilhadas. Exemplos: todas as crianças com idade inferior a um ano, brancos, 
negros, etc. 
Agregado: um número de indivíduos em proximidade geográfica. Exemplos: 
multidão, platéias, turba. 
 
GRUPOS 
Um grupo é um conjunto de indivíduos que interagem entre si num relacionamento 
de papéis (de modo que estão interconectados numa rede de inter-relacionamentos, 
ou pelo menos conectados, mesmo que indiretamente, por uma rede. Exemplo: 
Associação Americana de Médicos – AMA).  
Inter-relacionamentos estáveis de papéis.  
Modos de análise – caracterização de grupos: 
● Poder relativo do grupo comparado a outros grupos 
Grupo minoritário – usa seu poder relativo para estabelecer relações minoritárias 
caracterizadas por discriminação.  
Grupo dominante – usa seu poder maior, colocando em desvantagem o grupo 
minoritário.  
Como conseguir ser um grupo minoritário? A diferença fundamental está na 
“diferenciabilidade”. Pode ser uma diferença em crenças ou uma diferença física (o 
negro, por exemplo, é facilmente diferenciado), desde que essas diferenças tenham 
importância social atribuída (“ascribed”). 
● Função para membros do grupo – há uma função psicológica em casos em que 
os padrões e valores são considerados corretos por um grupo de liderança (“o 
grupo por dentro”). Para “o grupo por fora”, seus padrões e valores são 
considerados menos importantes.  
A existência de um “grupo por dentro” precisa de um “grupo de fora” e vice-versa; é 
a consciência de “nós” e consciência sobre “eles”, simultaneamente.  
Em alguns casos, há uma inversão de papéis – um “grupo por dentro” pode ser um 
“grupo por fora” em outra situação. Exemplo: o etnocentrismo aplicado ao conceito 
de grupo.  
● Tamanho do grupo – pode ser importante no potencial para organização. Por 
exemplo, o caso simples de dois no grupo versus três no grupo: tem que ter três 
para fazer uma coalizão de dois versus um. 
É diferente lidar com diferenças acima de 1-5 pessoas no grupo. Em grupos de 15 a 
25 membros a intensidade do pequeno grupo acaba dissipando. 
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Relações sociais primárias – em grupos primários; relações sociais secundárias – 
em grupos secundários.  
Relacionamentos primários são calorosos, espontâneos, íntimos, cara a cara,... 
Existe uma preocupação com os outros como personalidades completas. 
Relacionamentos secundários são impessoais. Existe preocupação somente com 
um segmento do outro (com apenas um papel no repertório de papéis a respeito da 
outra pessoa; a diferença é uma preocupação com a pessoa completa versus 
preocupação com um ocupante de alguma posição social específica).  
Obs. do Prof.: Em casos de guerra, há evidência de melhoria na probabilidade de 
sobrevivência por meio do cultivo de relações primárias na sociedade.  
Dentro de qualquer organização formal, existe uma tendência de desenvolver 
grupos informais que acabam intermediando o impacto maior da organização sobre 
o indivíduo. Esses grupos informais atuam como unidades de controle social.  
Funções de grupos: 
● A maior parte da socialização ocorre em grupos primários (as famílias e os 
colegas da pessoa que são as primeiras e mais importantes elementos da 
socialização). 
● Apoio psicológico para suavizar o impacto das demandas da sociedade maior 
sobre o indivíduo.  
A maioria dos nossos relacionamentos, numa sociedade industrial complexa, é de 
natureza secundária. O apoio psicológico é encontrado na família, mas o resultado 
é um estresse sobre a família, que está tentando compensar para todas as 
frustrações, ambições etc. Quando a pessoa não está feliz, tende a culpar a família 
para não fornecer gratificação compensatória. 
 
AGREGADOS 
Existem quatro tipos de multidões: uma coleção de pessoas em proximidade 
geográfica, atraídas por algum objeto de atenção comum. 
1. Multidão casual – atenção passiva. Exemplo: multidão observando Superman 
voando por cima. 
2. Multidão convencionalizada – o comportamento das pessoas é canalizado no 
sentido do objeto de atenção por meios convencionais. Exemplo: aplaudir a equipe 
de futebol durante a partida. 
3. Multidão de ação – as pessoas são direcionadas ao alvo ou objetivo como 
sendo uma meta. Quando o objetivo é agressivo, a multidão é uma turba. 
4. Multidão expressiva – a atividade ou comportamento é expresso através de 
movimentação física, o que é usado para libertar emoções em vez de ser 
direcionada a algum objetivo específico. Exemplos: excitação, o ir e vir rítmico, uma 
sessão de jazzistas, um revivamento religioso. 
Os quatro passos de emergência para uma multidão ativa (ou de ação): a 
ocorrência de algum evento excitante – as pessoas ficam absorvidas no evento e 
menos preocupadas com a imagem que estão apresentando para os outros: 
1. Perda da autoconsciência. 
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2. “Milling” (Circular confusamente em grupo) – promove contágio emocional 
quando em contato com outras pessoas excitadas (acotovelando-se etc.). Acaba 
criando um entrosamento entre os indivíduos por meio do ritmo, movimento etc. 
3. A emergência de um enfoque comum de atenção – um evento excitante que foi o 
que despertou primeiramente a multidão ou uma imagem coletiva construída 
durante a circulação confusa do grupo, ou ambos. Pode emergir: a) uma liderança e 
b) a cristalização de propósito. Exemplo: um linchamento. 
4. A ação – há um impulso comum direcionado a uma imagem fixa, sustentada por 
um sentimento intenso humano. O comportamento das pessoas em multidões difere 
do seu comportamento individual normal. Existe uma atitude de senso comum que 
pode participar na multidão com impunidade porque é possível se esconder nela. 
Entretanto, é uma situação contraditória porque implica uma autoconsciência que foi 
supostamente perdida no primeiro passo! 
Resumo: A pessoa fica absorvida na multidão junto com perda de autopreocupação; 
Sem autopreocupação, há uma perda de juízo crítico; Os impulsos e sentimentos 
substituem o juízo crítico (euforia de expansão ou grandeza no mesmo tempo em 
que há perda de autoconsciência). 
Como controlar uma multidão: 
● Não deixar uma multidão se formar. 
● Criar pânico – há uma diferença entre comportamento de pânico e 
comportamento de multidão. No pânico, o indivíduo teme por sua própria segurança 
e, portanto, existe autoconsciência. 
Obs. do Prof.: Balas não são efetivas para dispersar uma multidão porque são 
impessoais no seu direcionamento. Mas a imparcialidade da agressão de um 
cachorro é efetiva.  
 
MASSAS 
Uma massa é um grande número de pessoas não necessariamente interagindo e 
tampouco necessariamente em proximidade geográfica, porém sujeitas a um 
estímulo em comum. 
As criações tecnológicas têm permitido a possibilidade de ter um estímulo comum 
de maior alcance com os seguintes efeitos: 
● Maior homogeneidade de atitudes, valores, perspectivas. 
● Maior difusão regional de tecnologias e estilos (“folkways”= costumes tradicionais 
de um povo).  
É uma falácia argumentar que esses efeitos têm causado a “morte da alta cultura” 
(música, artes, danças sofisticadas, etc.), substituindo-a pela cultura “pop”. Na 
verdade, têm permitido que mais pessoas sejam expostas à “alta cultura”. A cultura 
“pop” sempre existiu (em grupos étnicos, por exemplo), com variações, 
principalmente por causa de idade e classe social, não por região. 
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COLETIVIDADES PÚBLICAS 
Um público é um conjunto de pessoas com as seguintes características: estão 
sendo confrontadas com uma questão normalmente de controvérsia ou uma causa; 
divididas nas suas idéias quanto à solução da questão; estão engajadas em 
discussão sobre a questão. 
É correto dizer “um público” e não “o público” porque existe um público para cada 
questão de polêmica; os públicos surgem e desaparecem do mesmo modo que as 
questões surgem e desaparecem. 
Quando emerge um consenso, então existe opinião pública. Entretanto, nem 
sempre 100% das pessoas estão de acordo. Um consenso ocorre quando aquelas 
pessoas que pertencem à minoria concordam de não criar desordem e não deixar 
de ter participação social na questão. 
O processo de desenvolvimento de consenso: 
É um processo de competição para símbolos (como qualquer tentativa de 
persuasão). Nesse caso, a importância de símbolos deve-se à necessidade sentida 
pela pessoa de se associar com símbolos poderosos. Exemplo: o medo do câncer 
levou a indústria de cigarros a introduzir o filtro; mas tal cigarro era considerado 
mais apropriado para mulheres e não homens. A solução encontrada: introduzir na 
propaganda dos cigarros com filtro a tatuagem masculina. Outro exemplo: antes se 
associava o produto com pessoas famosas, mas agora se associa o produto com 
ciência. Ou seja, há uma tentativa de conectar símbolos positivos ao produto, 
especialmente em campanhas políticas (O “produto” nesse caso é o candidato).  
 
PROCESSO SOCIAL 
Processo é atividade; processos sociais são padrões recorrentes de interação 
social (comportamento). As interações sociais são passivas a ser catalogadas, o 
que é possível porque existe um número limitado de formas. 
Como processo social é organizado: 
Ao longo de uma linha contínua (“continuum”), que varia de mais dissociativa a 
menos dissociativa, existindo processos de dissociação (repulsão aos processos 
de atração associativa).  
● Conflito é a atividade mais dissociativa: é interação com objetivo de subjugar ou 
conquistar a outra pessoa. A principal fonte de conflito é diferença (de valores, de 
cultura, de aspectos físicos). Tal diferença pode gerar conflito quando é enxergada 
como ameaça às aspirações, atividades ou existência de algum grupo “por dentro”. 
A mera existência de outro grupo diferente pode ser considerada uma ameaça. 
Exemplo: os judeus na Alemanha nazista. Especialmente comum em conflitos 
religiosos. 
● Competição. Na referida linha contínua, competição é uma atividade considerada 
“dissociativa limitada”. Competição é uma forma de interação em que o grupo ou 
indivíduo está tentando maximizar a sua porção das metas, dos objetivos, dos 
valores etc. Para que isto aconteça, é necessário que a oferta do valor procurado 
seja limitada. Não é necessário, por exemplo, competir pelo ar (JG3: era assim em 
                                                 
3 “JG” significa uma observação de James Griffith. 



 47

1967!). Entretanto, tal limitação do elemento de valor não é suficiente – há 
competição somente se os recursos em questão são recursos escassos e não 
existe uma norma para distribuição de valores. Porque, se houver uma norma para 
distribuição, existe cooperação. 
Obs. do Prof.: Cooperação: os membros são integrados com uma meta em comum, 
sustentada por uma norma de compartilhamento dos recursos. 
● Acomodação (outra atividade “dissociativa limitada”). É interação com a intenção 
de operar frente a frente com diferenças entre grupos sem a necessidade de 
conflito. 
● Tolerância: a acomodação mais simples (implica que ainda existe uma diferença 
não aceitável). 
● Trégua: supressão da diferença, sem tentativa de ajustar as diferenças. 
● Acordo: acomodação com tentativa de ajustar as diferenças entre as partes. Se 
for feito por uma pessoa externa, é uma mediação.  
● Cooptação: de tomar algo de um grupo competidor e dar a ele “status” no seu 
próprio grupo. Exemplos: casamentos entre uma família real e outra; Um membro 
do Partido Democrata nomeia um Republicano para ocupar um cargo.  
● Assimilação – o processo mais associativo (na linha contínua). É um processo de 
ajuste grupal em que as diferenças entre grupos são eliminadas ao ponto que não 
são mais consideradas como importantes. Os grupos se fundem uns com os outros. 
O caso mais extremo é a amalgamação biológica – “inter-marriage”. 
Antes era um problema nos EUA, mas atualmente (1967) não, porque a imigração 
em massa tem diminuído. 
A taxa de assimilação depende do grau de diferença, da facilidade de perceber a 
diferença e da importância social atribuída à diferença. 
Pluralismo – existem muitos subgrupos distintos e separados na sociedade. Foi 
predominante na imigração etnocêntrica aos EUA no início do século 20. É um 
reconhecimento de diferenças entre grupos em que os grupos se mantêm 
independentes, mas as barreiras entre grupos são fortes. Integração é a tendência 
de romper tais barreiras e aumentar cooperação intergrupal.  
Pluralismo étnico – a principal causa estrutural da manutenção de pluralismo é a 
estrutura urbana (a identificação étnica foi incentivada nas cidades).  
Dúvida: a integração sempre leva à assimilação? 
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IX. POPULAÇÃO 

 

 
EQUAÇÃO BÁSICA 
  
  
Em que: 
 
P2 = Tamanho da população num determinado momento no tempo. 
P1 = Tamanho em determinado tempo anterior. 
N = Nascimentos. 
M = Mortes. 
(N – M) = Aumento natural da população. 
Id = Imigração para dentro. 
If = Imigração para fora. 
(Id –If) = Imigração. 
O estudo da população humana consiste em questões de tamanho, composição e 
características. A principal variável dependente é o tamanho da população. 
Existem três principais variáveis independentes: 1) fertilidade, 2) mortalidade e 3) 
migração. 
 
1. VARIÁVEL FERTILIDADE 
Fertilidade não igual à fecundidade.  
Fecundidade = a capacidade biológica para ter filhos (20-30 é a capacidade 
normal). 
Fertilidade = o número de crianças realmente nascidas.  
Medições de fertilidade: 
● Taxa bruta (“crude”) de produção = número de crianças nascidas numa sociedade 
durante de determinado período de tempo, dividido pelo número de pessoas na 
população, o tempo, normalmente uma constante (número de nascimentos por 1000 
pessoas da população). A taxa “bruta” usa a população total como denominador 
para comparações, mas pode ser enganosa. Por exemplo, a diferença entre 
números de mulheres no Alaska versus em Massachusetts. É necessário levar em 
conta idade e estrutura sexual da população. 
● A taxa líquida (“net”) de produção = número de filhas que nasceram e 
sobreviveram até idade reprodutiva para cada 100 mulheres passando pelo período 
reprodutivo de vida. Fornece uma taxa de fertilidade para idade específica. Usa 

P2 = P1 + (N - M) + (Id –If) 
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alguma parcela especifica da população para o denominador. Exemplo: número de 
crianças nascidas por 1000 mulheres. 
 
2. VARIÁVEL MORTALIDADE 
● Taxa bruta de mortalidade = número de óbitos por 1000 pessoas da população, é 
computada anualmente. É a medição comum de mortalidade. Limitação: caso de 
uma população com mais pessoas idosas. 
● Taxa de mortalidade para idade especifica. Exemplo: na Rússia (anos de 1960), a 
taxa bruta de mortalidade é baixa, mas a taxa de mortalidade para idade específica 
(digamos óbitos para idade de 5 a 9 anos por cada 1000) é mais alta. 
● Expectativa de vida ao nascer. É a taxa mais refinada e de uso mais comum. É 
uma taxa de mortalidade para a idade específica de 0 a 1 ano em 1000. 
Obs. do Prof.: Os medicamentos possuem grande efeito na criação de um filho, 
porque as doenças infecciosas são o motivo principal de falecimentos nas idades 
mais jovens. 
 
OBSERVAÇÕES SOBRE FERTILIDADE 
O fator mais importante é o nível de status socioeconômico (SSE). Em geral, há 
uma relação inversa entre nível SSE e fertilidade. Mas há um pequeno aumento de 
fertilidade com aumento SSE ao aproximar da situação da classe alta. Ou seja, “Os 
ricos ficam mais ricos e os pobres têm mais filhos”. 
Implicações: a fertilidade é a principal causa da pobreza nos Estados Unidos. 
Abaixo da “linha da pobreza” há pessoas idosas, mas é maior o número de famílias 
encabeçadas por mulheres, sem a presença permanente de marido. Quanto maior o 
número de crianças, maior o grau de pobreza. Não é que os pobres querem mais 
crianças, mas eles não conseguem praticar controle de natalidade. 
A classe média norte-americana teve um aumento na taxa de fertilidade após a 
Segunda Guerra Mundial. Houve uma taxa mais baixa durante a Grande Depressão 
(anos de 1930), o que se modificou ligeiramente durante a Segunda Guerra 
Mundial. O aumento da taxa pós-guerra, à primeira vista, parecia ser um caso de 
“deferimento de fertilidade” para o futuro. O aumento de famílias com um terceiro e 
quarto filho durante a época pós-guerra pode ser atribuído não ao deferimento de 
fertilidade, mas interpretado como mudança no padrão do tamanho da família. Não 
aconteceu na classe baixa, foi um fenômeno da classe média: anos de 1930 
(Depressão): 1,6 filhos por família. 
No meio dos anos de 1950 – aumento no terceiro e quarto filho por família: média 
de três para classe média. Implicação de ter um plano de cinco anos – três filhos 
com 1-1,5 ano de separação. Mas, reduzindo essa separação, significa o aumento 
de mais uma geração. 
As crianças nascidas durante 1940s e 1950s são filhos de pais que passaram pela 
experiência da Grande Depressão. Não houve um “boom” durante a Depressão, 
mas esses sustentam o “boom” posterior. 
Situação hoje (década de 1960): está ocorrendo uma redução no nível de fertilidade 
nas classes baixa e média (anticoncepcionais usados na classe baixa).  
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Situação futura (pós-década de 1960): O “baby boom” pós-guerra começará ter 
filhos e haverá um aumento na taxa de fertilidade. 
A explosão populacional é o problema social mais sério que existe. 
 
CORRELATOS COM FERTILIDADE 
Diferenças religiosas – os católicos têm taxa maior de fertilidade, depois os 
protestantes e os judeus, a taxa mais baixa. Dentro de cada um desses grupos, com 
exceção dos judeus, as diferenças de fertilidade entre as classes seguem o mesmo 
padrão. A diferença entre protestantes e judeus: a taxa de uso de anticoncepcionais 
é a mesma, mas os judeus são mais efetivos no seu uso. 
Diferenças entre raças – há uma taxa mais alta para negros, mas a classe média 
negra é igual à classe média branca. Alta incidência de não-alfabetização para os 
negros. A incidência de filhos ilegítimos é maior para negras que a incidência de 
gravidez de solteiras brancas. As meninas brancas têm maior probabilidade de se 
casar e engravidar. 
Diferenças entre a população rural e urbana – a taxa de fertilidade é maior para 
população rural (efeito de classe social).  
 
CORRELATOS COM MORTALIDADE 
O principal correlato com a mortalidade é a idade. Após os primeiros 30 dias, há 
diminuição na probabilidade de morte. Após a idade, os principais correlatos são 
status socioeconômico (SSE) e diferença entre sexos. 
Nível status socioeconômico (SSE) = “chances de vida”. 
● A mortalidade infantil é ligada à tecnologia e a taxa norte-americana é pior que a 
taxa européia. 
● Índice ruim de mortalidade para a população rural de crianças negras. 
● Susceptibilidade às doenças infecciosas para crianças novas. 
● O negro tem longevidade maior que o branco. Não há correlação com idade física 
e longevidade. A diferença é devido à seleção natural até 55 anos de vida.  
Diferença entre os sexos:  
● As mulheres são biologicamente mais fortes que os homens. A sua taxa de 
mortalidade devido às doenças é mais baixa. Talvez os homens estejam expostos a 
maiores riscos no trabalho.  
A principal diferença para sexo feminino é no primeiro ano de vida, na mortalidade 
infantil. Como conseqüência, a população consiste em mais mulheres que homens. 
Composição da população: 
● Dois componentes: 1) idade e 2) sexo. 
● Pirâmide populacional demonstrada com duas colunas (homens e mulheres) com 
medição de quantidade de cada e linhas representando agrupamento de idades (0-
10, 11-20, 21 a 30 etc.). 
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● A população norte-americana (1967) está ficando mais jovem e velha ao mesmo 
tempo. Está cada vez mais feminina (aumenta em tempos de guerra), mas a 
tendência é de equilibrar devido à probabilidade igual de nascer menino ou menina. 
3. VARIÁVEL MIGRAÇÃO 
Mudança da população rural para urbana (incorporação de 2,500 habitantes ou 
mais). 
Naturalidade – país de nascimento. O número de nascidos no estrangeiro está 
diminuindo (década de1960). 
 
PROBLEMAS INTERNACIONAIS DE POPULAÇÃO 
 
DUAS TEORIAS SOBRE CRESCIMENTO POPULACIONAL: 
1. A Teoria de Thomas Malthus – o crescimento da população e o uso dos 
recursos é diretamente proporcional. Isso significa pressão da população sobre os 
recursos.  
Limite da população - existem dois controles (contra-balanceamentos): 
i. Controle positivo = fome, guerra, doenças etc. 
ii. Controle Preventivo = celibato, semi-celibato, restrição moral.  
Visão pessimista para controle preventivo – inútil fazer programa de bem estar 
social para reduzir os efeitos dos controles positivos. A legislação a favor dos 
pobres os mantêm vivos e, assim, continua o crescimento da população. 
Hoje, há a tendência de acreditar no aperfeiçoamento do ser humano por meio da 
ciência. Malthus não concordaria. Conclusão, hoje, sobre a teoria malthusiana: 
● A pressão inevitável da população sobre os recursos não foi validada 
empiricamente (com dados).  
● Não levou em conta os avanços tecnológicos. Obs. do Prof.: Um trilhão é o limite 
máximo da capacidade de sustentação da tecnologia moderna.  
● Não levou em conta que anticoncepcionais seriam mais importantes que o 
celibato.  
● A ascensão da classe média e controle da natalidade. 
Não obstante, observa-se, hoje, com dados empíricos que existe de fato pressão da 
população sobre recursos para a metade da população mundial.  
Cada vez mais, existe um refinamento do desenvolvimento de guerra como controle 
positivo. As populações sofisticadas possuem aparatos sofisticados de guerra. 
Portanto, pode ser que Malthus não errou inteiramente.  
2. A Teoria de Transição Demográfica – desenvolvimento da população em 
diferentes tipos de sociedade (Ver quadro a seguir).  
- Principal variável independente: modernização industrial e principal variável 
dependente: aumento natural. 
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Tipo Fertilidade Mortalidade Modernização 
industrial 

Aumento 
natural 

Declínio 
Incipiente 

Baixa Baixa Alta Baixa 

Explodindo 
em transição 

Alta Média Média Alta 

Alto 
potencial de 
crescimento 

Alta Alta Baixa Variável 

 
O tipo Industrial Incipiente: 
- Ascensão da classe média. 
- Padrão de vida (“standard of living”) = o que é desejado. 
- Nível de vida (“level of living”) = o que tem de fato. 
- Chegou-se a considerar filhos como algo desvantajoso. Na sociedade industrial 
“não orientada à família”, o fato de ter mais filhos significa a necessidade de 
sacrificar outros valores. Em razão disso, a classe média resolveu diminuir o 
tamanho da família. Baixa fertilidade/baixa mortalidade significa diminuição da taxa 
de crescimento natural da população.  
O tipo Declínio Incipiente acontece por meio dessas taxas baixas de fertilidade e 
mortalidade. 
Com o começo da industrialização: 
- A mortalidade reduziu (por meio da tecnologia) mais rapidamente que a fertilidade, 
até que se desenvolveu uma classe média por um período longo de tempo com 
valorização da contra-fertilidade. 
- O aumento natural é variável, por causa dos desastres naturais, etc. 
- A industrialização é vista como meio de salvação, mas, de acordo com Malthus, 
qualquer produção de indústria é consumida inteiramente pela população em 
expansão. A renda per capita, portanto, não melhora.  
A única maneira de vencer esse problema de industrialização é o aumento da taxa 
de mortalidade. Exemplos: Plano de cinco anos; O Grande Salto para Frente.  
- O dogma marxista argumenta que não existe um problema populacional, apenas 
uma má distribuição de recursos.  
- Parece que a única maneira de lidar com a situação é dominar a fertilidade. 
- O problema de achar que é vantagem ter mais filhos. Problema nos países latino-
americanos com a proscrição da igreja católica (racionalização teológica vem de 
São Paulo - sexo apenas para procriação). 
- Adiamento de casamento. Exemplo: Irlanda (acompanha a primogenitura de 
herança de terras). 
- Problema de falta de técnicas anticoncepcionais. No Japão, por exemplo, o aborto 
é legalizado. Ou seja, o país que quer fazê-lo consegue regular sua taxa de 
nascimentos. 
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- Nos EUA tinha-se o uso do preservativo na classe baixa e de diafragma na classe 
média. Presença de novas tecnologias de anticoncepcionais.  
- Controle da natalidade é considerado responsabilidade da mulher nos EUA, mas é 
responsabilidade masculina em outras sociedades.  
 
 
 

**************************************** 
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I. PLANO DA DISCIPLINA SOC260 
 

 
Livros-texto: 
 
(SB) Secord e Backman, Social Psychology. 
(MNH) Maccoby, Newcomb e Hartley, Readings in Social Psychology. 
 
A Posição do Interacionismo Simbólico. 
 
A. Linguagem e o desenvolvimento de linguagem.  

MNH, Parte 1: Whorf; Brown e Lenneberg; Carroll e Casagrande. 
B. Linguagem e percepção. 
 SB, Introdução, 1,2. 
 MNH, Parte 2: Bartless; Allport e Postman; Zimmerman e Bauer; Bruner. 
      Parte 3: Jones e deCharms; Thibaut e Riecken. 
 
Processos Afetivos. 
 
A. Motivações, emoções, instintos, necessidades. 
B. Atitudes – formação e mudança. 
 SB, Capítulos 3, 4. 
 MNH, Parte 4: Lumsdaine e Janis; Hovland; Festinger, Riecken e Schachter.
  Parte 6: Newcomb; Charters e Newcomb; Chapman e Volkman. 
 
Aprendizagem e Socialização  
 
A. Teoria de aprendizagem. 
 SB, Capítulo 17. 
B. Socialização. 
 SB, Capítulo 18. 
 MNH, Parte 8: Mead; Sears, Maccoby e Levin; Whiting, Kluckhohn e Anthony. 
  Parte 9: Bronfenbrenner. 
C. Papéis e aprendizagem de papéis. 
 SB, Capítulo 14, 15, 16. 
 MNH, Parte 10: Bales; Gross, McEachern, Mason; Killian; Sarbin e Jones. 
 
Comportamento de Pequenos Grupos 
 
A. Conformismo. 
 SB, Capítulo 9,10 
 MNH, Parte 5: Asch; Back; Sherif; Lippitt, Polansky, Redl e Rosen. 
B. Liderança.  
 SB, Capítulo 11. 

MNH, Parte 11: Jennings; Hollander, Webb; Lippitt e White; Haythorn; Menzel e 
Katz. 

C. Ego (“eu”), papel e personalidade. 
 SB, Capítulo 19. 
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II. O QUE É PSICOLOGIA SOCIAL? 
 

 
Psicologia social é uma ponte entre sociologia e psicologia. O elemento comum é 
o estudo do comportamento. 
A comparação das duas abordagens usando o exemplo de delinqüentes juvenis: 
Abordagem Psicologia:  
● Quais são os tipos de indivíduos que participam? 
● Investiga as variações como modo de examinar a questão. 
● Problema de explanação tautológica. 
Abordagem Sociologia: 
● Leva em conta as variações por meio das condições e variáveis de padrões de 
vida etc. Existem dois níveis de investigação. A taxa de delinqüência, por exemplo, 
pode ser explicada somente por meio de análise de grupo. Nesse sentido, a 
psicologia é insuficiente. Entretanto, a explanação “grupal” (sociologia) não 
consegue explicar variações em indivíduos dos mesmos grupos. 
Exemplo: delinqüente de classe baixa versus não delinqüente de classe baixa. 
Conclusão: Existe a necessidade de integração dos dois níveis de explanação, que 
seria por meio da psicologia social.  
Há que responder a dois problemas básicos em psicologia social: 
1. Como o indivíduo evolui para ser o que é, como membro funcional da sociedade 
= socialização (como o grupo atua sobre o indivíduo). 
2. Como os seres humanos interagem em grupos concretos = interação social 
(como os indivíduos atuando em grupos). 
 
 
MODELO: A TEORIA DO INTERACIONISMO SIMBÓLICO 
O axioma fundamental da disciplina: O comportamento humano se processa 
como expectativa e antecipação das respostas dos outros. 
● Comportamento: “A natureza da natureza humana” 
● Problema de ser uma explanação simplória. Ela não leva em conta a 
variabilidade. (“variation”); não consegue explicar uma variável com uma constante. 
● Há que procurar a construção da natureza humana que denota sua unicidade 
como espécie; aquilo que transforma homo sapiens em ser humano. 
● A característica distintiva do ser humano é o uso de linguagem. É ela que torna 
possível pensar e compartilhar e experiências.  
Obs. do Prof.: Copulação cara-a-cara facilitou o desenvolvimento de linguagem.  
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LINGUAGEM 
Símbolos são signos. São substitutos para um estímulo que evoca uma resposta 
idêntica ou semelhante a algum outro estímulo. Ou seja, pode substituir outro 
símbolo. 
O “Símbolo significativo” possui um significado compartilhado. Ele é um gesto que 
evoca no usuário do gesto a resposta do outro.  
A linguagem é um sistema de símbolos significativos. A questão chave é a tomada 
da postura (“stance”) do outro.  
A simbolização não é igual à comunicação: os organismos inferiores podem 
comunicar por meio de sistemas de comunicação, mas não possuem a capacidade 
de usar símbolos significativos. 
A coisa que o signo ou símbolo representa é o referente. 
A significação se aplica à conexão entre símbolo e referente.  
Existem três tipos de símbolos: (Na verdade, apenas o terceiro tipo é o único 
símbolo). 
1. Símbolo expressivo – Intrinsecamente ligado ao seu referente. Ele é instintivo 
(não aprendido), sendo parte do estado interno de sensações.  
Exemplo: O grito de um pássaro evoca uma resposta de instinto em outros 
pássaros. Assim, comunicou medo, mas não foi uma comunicação apreendida. Há 
uma conexão intrínseca entre símbolo e referente. Nesse caso, o referente é um 
estado interno de sensação (não o objeto temido).  
 2. Símbolo antecipatório – uma seqüência de ocorrência natural, de tal forma que 
a experiência da porção inicial da seqüência leva o organismo a antecipar o término 
da seqüência.  
Exemplo: O fingimento de que se pretende bater em alguém o leva a retroceder.  
O referente, nesse caso, é a finalização da seqüência.  
Exemplo: um conjunto simbólico de pegadas é o referente despertador de um 
coelho. A conexão com o símbolo não é intrínseca; é aprendida pelo observador.  
3. Símbolo arbitrário – não existe nenhuma conexão necessária com o referente. A 
forma dos símbolos é puramente uma convenção social arbitrária. 
Os símbolos arbitrários libertam as pessoas de serem atadas diretamente à 
experiência concreta. Como conseqüência, o ser humano é livre de um determinado 
ambiente de estímulos.  
Os organismos inferiores respondem à natureza.  
O ser humano é livre para criar novos ambientes.  
Exceção: algumas palavras são culturalmente comuns. Ou seja, usam a mesma 
palavra para os mesmo referentes. Exemplo: a palavra “Mama” é desenvolvida 
biologicamente no balbucio de uma criança (é uma palavra forma na frente da 
boca).  
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A ABORDAGEM NOMINALISTA PARA ORDENAMENTO DA NATUREZA 
Nominalismo versus Realismo. 
Realismo – pressupõe uma conexão direta entre o mundo da experiência e o 
mundo do objeto.  
Nominalismo – a ordem é localizada na estrutura usada para classificar 
experiência. Não sabemos nada sobre linguagem (é uma caixa preta). Somente 
conhecemos nossa experiência dela, o que é comunicada também por linguagem. A 
linguagem por si só é ordenada. Nossa comunicação sobre aquilo que estamos 
tendo experiência é, portanto, ordenada meramente por comunicação através de 
linguagem.  
Existem dois ramos de nominalismo: 
1. Positivismo. 
2. Análise lingüística. 
Relativismo lingüístico: é a escola que diz que é a estrutura de linguagem que 
organiza uma cultura. Ou seja, a gramática impõe a maneira que relacionamos 
experiências. Resultado: os pensamentos são baseados em relativismo lingüístico. 
É a posição de Benjamin Lee Whorf.  
Hipótese whorfiana: o pensamento é relativo à linguagem (provavelmente de 
modo limitado e não absoluto).  
Exemplos de estudos feitos por B. L. Whorf: Linguagem dos índios Hopi. Sem 
tempo gramatical e, portanto, um senso diferente quanto ao tempo. Resultado: o 
índio Hopi enxerga o mundo de uma maneira diferente de nós. 
C. E. Osgood concorda com Whorf de um modo qualificado: Todos os sistemas de 
linguagem compartilham de uma classificação de avaliação: O bom e o mau. 
Ou seja, existe um fator de atividade comum (uma dimensão) entre as linguagens 
(ativo/passivo, lento/rápido etc.). “Posição whorfiana qualificada”.  
 
JEAN PIAGET 
Ele é o psicólogo mais respeitado por Weinstein.  
Naturalidade suíça. 
Estudou como as pessoas conseguem chegar geneticamente ao conhecimento: 
“epistemologia genética”.  
● Existem determinadas maneiras intrínsecas para organizar experiências que são 
independentes da estrutura de linguagem, que são embutidos dentro do organismo 
e se desenvolvem nele, dado as condições ambientais adequadas = operações 
lógicas. 
● Alguns padrões lingüísticos universais são reflexões de como o homem pensa. 
● “A gramática reflete a lógica” versus o conceito de Whorf de que “Linguagem é 
prévia à lógica”. 
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QUAL A FONTE DE LINGUAGEM E SEUS EFEITOS? 
A capacidade de inibir o disparo dos neurônios, especialmente maior inibição da 
região motora de fala. Não é uma questão da capacidade do cérebro emitir impulsos 
neurológicos; é uma questão de inibi-los. Tal inibição permite a atuação mais 
importante das respostas do córtex. Isso significa que, em determinada situação, o 
homem responde imediatamente (instintivamente).  
“Codificabilidade”: é a tendência de uma palavra ser abreviada por meio do uso 
freqüente. Reflete interesses especiais, por exemplo, há várias palavras que o 
esquimó usa para dizer “neve”.  
Gírias (“argot”): termos que refletem os interesses especiais de algum grupo da 
sociedade. 
● Usada para divulgar a exclusividade do grupo. 
● Afirmação de status para o usuário (exemplo: o uso de termos sociológicos para 
aumentar seu prestígio como ciência). 
● Especialmente o “profissionês”, usado por aspirantes a membros de grupos 
profissionais. 
Cultura: conjunto de soluções para os problemas de adaptação enfrentados pelos 
membros de uma sociedade. 
● Linguagem como a parte importante da cultura que é transmitida de geração a 
geração.  
● Cultura é um conjunto de regras, expectativas e padrões (não pessoas). Por outro 
lado, uma sociedade é um grupo de pessoas que vivem sob determinada cultura. 
 Significado: conexão entre símbolo e o referente.  
Ao menos para o símbolo expressivo, não existe uma ligação direta; a conexão 
acontece no usuário. A natureza dessa conexão é a experiência passada com o 
referente. 

 
 
 
  
 
 
 
 
Significado: processo ativo de re-evocar dentro do usuário sua experiência 
passada com o referente4.  
Qualificação da definição de significado: 
● É possível ter um significado, mesmo que o usuário não possua nenhuma 
experiência direta com o referente. Por exemplo, nunca ter visto uma vaca. 
Entretanto, pode-se construir um símbolo para uma vaca, porque a linguagem é um 

                                                 
4 Fonte: C.K. Ogden e I.A. Richards (1923), The Meaning of Meaning. 
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sistema. É possível construir uma conexão sistemática de símbolos (vaca, chifres, 
etc.) para se criar um símbolo completo de “vaca”.  
● A natureza simbólica de linguagem também nos permite ter símbolos para 
referentes que não existem. Exemplos: “liberdade”, “ideologia”. Entretanto, são 
intimamente ligadas a outras palavras que possuem uma base “experiencial”.  
● Não há uma relação “1 a 1” entre referentes e símbolos. A maioria dos símbolos 
se refere a um grupo ou classe de referentes. Ou seja, isso é a natureza categórica 
de linguagem.  
 Abstração: tirar da variedade aquilo que é comum. (“To take out from the variety 
that which is common”).  
O processo nos fornece uma categoria que, por sua vez, fornece um símbolo 
significativo.  
Exemplo de “Mimosa”, a Vaca: 
O símbolo “Mimosa” representa o nível mais baixo de abstração. Implica em alguns 
traços e características. Diz-se que é o nível mais baixo porque existe apenas um 
membro (não é uma “classe”). Há relação “1 a 1” entre o símbolo e o referente. Os 
nomes próprios são os menos abstratos de todos os símbolos.  
Vaca “Nelore” – nível mais avançado de abstração.  
“Vaca” – nível ainda mais abstrato. Depois, “vaca” => “animal”. 
Existem dois processos de aumento de abstração desde “Mimosa” até “Animal”: 
1. A variação e número de referentes de um símbolo aumentam. 
2. Há um número menor de elementos em comum necessários para ser 
considerado membro. 
Conseqüências desastrosas de abstração: o problema do esquecimento da variação 
de membros na mesma categoria de abstração. Ou seja, o problema de excesso de 
generalização é o estereótipo: 
A tendência de substituir o referente pelo símbolo. O estereótipo é, então, um 
substituto conveniente para o pensamento sensível sobre casos individuais. Em vez 
de pensar sensivelmente, é responder à categoria em geral.  
 

Estereotipado freqüentemente Categoria comum 
Italiano Naturalidade 
Negro Características físicas 
Judeu Conjunto de crenças religiosas 

 
Obs. do Prof.: Os valores médios sociológicos não são estereótipos porque 
permitem variações individuais. Entretanto, há que lembrar que existe, até certo 
ponto, sustentação empírica para as atribuições dos estereótipos. Eles tornam mais 
fácil a estruturação do nosso ambiente.  
Na opinião de Weinstein, se for necessário, como teórico, especificar um “drive” 
(força interna, impulso desejante) no ser humano, indicaria, como o impulso 
predominante, a necessidade de estruturar. 
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Estruturar: organizar ou integrar estímulos para constituir alguma organização 
coerente; enquadramento. O contrário é ambigüidade. Os estereótipos nos 
fornecem estruturas convenientes.  
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III. SIGNIFICADO COMO O PROCESSO DE RE-EVOCAR EXPERIÊNCIA 
PASSADA COM O REFERENTE 

 
 
Existem quatro modos diferentes de significado: 
1. Denotação de um conceito: é a classe de todos os objetos ou eventos reais a 
qual o termo corretamente se aplica.  
- Chamado também de extensão de um conceito. 
- Denotam coisas, não palavras, descrições etc. 
- Algumas palavras não possuem denotação (exemplos: infinidade, pi, fantasma, 
etc.). 
2. Compreensão de um conceito: consiste na classe de todos os objetos ou 
eventos “pensáveis” a qual o termo corretamente se aplica.  
- O conceito “compreende” uma coisa em mente, ou seja, qualquer coisa que se 
pode pensar que seja corretamente rotulada por aquele conceito. 
- Não há nenhum padrão de “noção correta”, como o logicismo tenta de fazer.  
Exemplo – diferentes tipos de “árvore”.  
3. Significação de um conceito: qualidades ou atributos que, caso estejam 
presentes, indicam que o conceito corretamente se aplica. E, se não presentes, 
indicam que o conceito não se aplica.  
Exemplo: aquilo que é essencial para qualificar uma cadeira (“chair-ness”).  
Uma escada de abstração em ascensão possui cada vez menos propriedades de 
significação e a denotação aumenta.  
4. “Intensão” de um conceito: o locus ou conjunção de todos os outros termos 
que corretamente se aplicam caso um dado termo se aplique. Ou seja, é o 
significado em termos de outras palavras. 
Exemplo clássico: uma definição encontrada em dicionário. Aplica-se à linguagem 
como sistema.  
 
OBSERVAÇÕES SOBRE OS QUATRO MODOS DE SIGNICADO: 
Cada modo de significado é uma maneira diferente para denotar o ambiente. 
Esses termos (modos) são úteis para fazer distinções que a psicologia é incapaz de 
fazer.  
Se os organismos inferiores possuem ou não conceitos: O psicólogo experimental 
diz que (JG: a percepção) do conceito de um triângulo, por exemplo, pode ser 
condicionada em animais. Mas outros não concordam com isso, porque para ser um 
verdadeiro “conceito” há que existir todos os quatro modos de significado.  
Desenvolvimento de linguagem: o seu desenvolvimento inicial foi do significado de 
denotação.  
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Cada pessoa possui um sistema de significado com ligação a um vocabulário. O 
significado de um dado termo depende de sua localização dentro do sistema 
pessoal de significados.  
Significado “intensional”: um sistema de significados essencial para psicologia 
social. Os objetos de comportamento significam coisas diferentes para pessoas 
diferentes. 
Segundo Hans Morgenthau, quando olhamos aos dados, nossos conceitos afetam 
os dados puros. Não existe, portanto, nenhuma percepção pura de experiência.  
Ludwig Wittgenstein: Não se consegue delinear exatamente a natureza; meramente 
delineamos o enquadramento pelo qual olhamos a natureza.  
 
CONCEITUALIZAÇÃO DE VÁRIOS ESPECIALISTAS SOBRE SIGNOS 
Hans Morgenthau: 
Unidade sensorial primitiva. 
● A sensação neurônica básica não diferenciada. 
● Estimulação de varas e cones dos olhos.  
● Em organismos mais simples, é somente uma sensibilidade bioquímica.  
Unidade não sensorial. 
● Reconhecimento de relacionamentos concretos. 
● Associações aprendidas são reorganizadas por meio de justaposições.  
Identidade. 
● O reconhecimento de todos organizados e diferenciados. 
● Classificação e abstração.  
Toda percepção envolve aprendizagem. Quanto mais longe que se avança, mais 
distante se fica do referente concreto em si.  
 
John Dewey e Arthur F. Bentley: 
 
Sinal, signo e símbolo. 
Sinal, “pista, dica, rastro” (“cue”): qualquer estímulo sem nenhuma conexão com 
uma resposta aprendida. 
Signo: um estímulo que é associado (substituído) por outro estímulo.  
Símbolo: classes organizadas baseadas na abstração de elementos em comum. 
 
Martin Davis: 
Tipos de símbolos: 
Expressivo. 
Antecipatório. 
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Arbitrário. 
K. Goldstein e A. Gelb: 
Orientação para o campo fenomenológico.  
Trabalharam com danos cerebrais.  
Pessoas normais podem mudar seu campo de orientação ao domínio dos estímulos 
através de três maneiras.  
1. O domínio fenomenológico (cor, tamanho, textura) 
2. O domínio conceitual (classificação por meio de propriedades físicas). 
3. O domínio funcional (classificação de acordo com função, se algo é útil ou não). 
Pessoas que sofreram danos cerebrais têm experiência somente no campo 
fenomenológico.  
O importante é a habilidade de impor uma variedade de estruturas sobre a natureza. 
(JG: níveis de compreensão?). A estrutura organizacional é imposta pelo próprio 
fenômeno.  
Comportamento concreto (resposta imediata ao campo fenomenológico) versus 
comportamento ____ (?) (por meio de abstrações). 
Conclusão sobre esses especialistas: Todos esses autores estão chegando à 
mesma conclusão de que os dados sensoriais puros começam no nível mais baixo 
e avançam no sentido de estar sempre menos dependente ao campo 
fenomenológico.  
A progressão de uma série de signos avançando rumo à independência: uma 
seqüência de maior a menor complexidade (ou diferenciação) de percepção. Ou 
seja, desde o mais dependente do campo de estímulo até o menos dependente do 
campo de estímulo.  
A habilidade de pensar é a habilidade de tomar múltiplas perspectivas.  
 
  
O SEGUINTE QUADRO É UM RESUMO GERAL: 
 
 
Um paralelismo – se avançar em uma das seqüências (ou séries), avança-se 
em todas 
   

Ser humano Conceituação abstrata Complexa 
 I  
 (conexão simples, ou seja, 

aprendida) 
 

   
Ameba Concreta (dados 

sensoriais) 
Simples 
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Variáveis em relação ao quadro acima: 
 
Variável dependente: o que estamos tentando explicar enxergando a sua variação 
associada com a variação de uma variável independente.  
 
Pode não ser uma associação direta (ou seja, é através de uma cadeia, digamos  (A 
=> B => C). Nesse caso, “B” é a variável intermediária (“intervening variable”). 
 
 

Série filogenética Série de signos Série comportamental 
A variável independente 

 
A variável interveniente 

(JG: ou intermediária) 
A variável dependente 

Obs. A série filogenética 
se refere à capacidade de 
inibir respostas neurais. 

Obs. O axioma da 
qualidade “humana” no 
comportamento humano é 
a série de signos (com 
unicidade para o ser 
humano). 

 

 
 
 
APRENDIZAGEM DE LINGUAGEM 
 
Estudo sobre modos de significação: 
● Significação denotativa. 
- Os modos iniciais da criança são “denotativos” (“denotar”). 
- Possuem qualidades semelhantes ou orientadas à ação – as palavras significam 
não somente o referente, mas a reação, também, da criança ao objeto.  
Exemplo: Uma bola significa um objeto redondo + o uso de rolar.  
- Resulta em confusão comportamental da criança; egocentrismo na parte inicial da 
infância.  
● Significação acurada (generalização + discriminação). 
- É um refinamento do significado denotativo;  
- um senso de significação acurada; 
- um desenvolvimento de denotação acurada. 
Exemplo: Criança enxergando uma bola de basquete versus uma bola de pingue-
pongue. Não chega a fazer conexão de “bola” devido aos tamanhos (problema de 
generalização).  
Exemplo: A criança confunde o prato redondo com a bola redonda (problema de 
discriminação). 
● Significação intensional. 
- Começa a relacionar palavras com outras palavras.  
- Necessidade de estabelecer algum relacionamento e, por causa disso, surgem os 
inícios de estrutura de sentenças, mas, normalmente, de relação possessiva: 
“Minha bola”, “meu brinquedo”. Ou seja, relação de palavras com palavras.  
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Exemplo de desenvolvimento do uso de linguagem: o conceito de bandeira e a 
bandeira como símbolo de identidade nacional. 
 
 
A ESCALA GUTTMAN 
 
É uma medição de como um conjunto de respostas serve como pré-requisito para 
outras respostas. 
 
 
Exemplo do uso da Escala Guttman 
Alturas 
(‘ = pés; “= 
polegadas) 

4’  4’ 6” 5’ 5’ 6” 6’  6’ 6” 

Sim 
(S)/Não(N) 

S N S N S N S N S N S N 

João X  X  X   X  X  X 
José             
etc.             
 
 
As alturas fazem uma escala perfeita. 
 
Somar as respostas (A contagem dos “Sim”, não dos “Não”). 
Explicação: Sabemos que, além de saber que passou em três itens, também se 
sabe em quais itens passou. Porque para passar do nível 5’ 6” quer dizer que 
também passou pelos 4’, 4’6”, e 5’ (as três alturas anteriores). 
 
É necessário saber a ordem de dificuldade para os itens.  
 
A Escala Guttman pode ser aplicada a atitudes.  
Exemplo: Se e quais das seguintes situações de aproximação a um egípcio a 
pessoa aceitaria: 
 
Eu aceitaria...  
morar na mesma cidade que um egípcio; 
morar na mesma quadra que um egípcio; 
trabalhar no mesmo gabinete que um egípcio; 
casar com um egípcio. 
 
Ou seja, é uma escala graduada de atitudes. 
 
Resumo: 
  
A ordem de adquirir linguagem por uma criança é semelhante à Escala Guttman – 
há que passar certos itens antes de avançar ou progredir. A idade, portanto, variará 
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de acordo com habilidade. Piaget argumentou que a maioria dos conceitos se 
desenvolve dessa maneira.  
 
Pode-se estudar o desenvolvimento moral por meio de tal análise de escala. 
 
Pode-se estudar o significado de valor monetário envolvendo valores equivalentes: 
Dois “nickels” (vale cinco centavos cada) = um “dime” (vale dez centavos cada). 
Aumenta-se a complexidade da escala em cada nível.  
 
 
NÍVEIS DE DESENVOLVIMENTO PARA O USO DE LINGUAGEM 
 
1. 5-6 Anos. 
- A criança coloca nomes nas coisas, mas sem razões de descrição física.  
- Falta de habilidade em generalização.  
2. 5-6 Anos (cont.). 
- Refinamento de denotação.  
- Noção de que existem outros paises além do próprio país da criança. 
- Noção de país bom ou mau (ou seja, a generalização se estende ao total de dois). 
3. 7 anos. 
- Desenvolvimento de uma facilitação lógica e reorganização de pensamento, numa 
maneira mais complexa.  
- Os paises são percebidos como entidades geográficas em vez de “bons” ou 
“maus”.  
- Conceito de relatividade. 
4. Etc.  
9. 9-10 anos. 
- “País” percebido como um grupo abrangendo objetivos e alianças em comum.  
- Qualquer grupo com laços comuns pode ter uma bandeira. Por exemplo, os 
escoteiros possuem sua própria bandeira.  
- O país não é seu “dono”, mas você identifica com ele.   
10. A significação completa do simbolismo. 
- A arbitrariedade da decoração de uma bandeira: são símbolos arbitrários que 
podem ser mudados por convenção social.  
- Diferenciação por meio dos rituais associados à bandeira.  
Exemplo: a criança entende quando a bandeira é colocada a “meio mastro” quando 
morre alguém importante.  
- O sistema de inter-relacionamentos: alcançou o nível de significação intencional.  
 
Conclusão: 
O desenvolvimento de linguagem é enxergado como um modelo de 
desenvolvimento conceitual, em geral, realizado por meio de uma série de etapas 
de desenvolvimento. Para entender o significado de uma bandeira, é necessário 
entender o significado de um país etc. A Escala Guttman mostra o progresso do 
desenvolvimento de ordem na criança. Ela avança por uma seqüência simples de 
desenvolvimento que é igual para todas as crianças.  
 
A aprendizagem conceitual avança ao longo de uma linha contínua.  
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A compreensão gradual dos conceitos. 
 
Rigidez => flexibilidade. 
 
Egocêntrico => não egocêntrico. 
 
Um movimento gradual e compassado. 
 
 
COGNIÇÃO: 
 
Qual a significação da cognição? 
Cognição: refere-se à representação interna dos eventos. 
 
Tentativas de analisar a natureza biológica e lógica da inteligência 
 
Segundo Piaget: Todas as respostas têm a finalidade de adaptação ao meio. A 
inteligência se refere à forma mais alta de tal processo de manutenção desse 
equilíbrio. Este processo é o organismo adaptando cognitivamente ao seu meio. 
 
Adaptação cognitiva: 
- Realizada por meio da representação cognitiva interna. 
- Não nascemos com essa habilidade completamente desenvolvida. Desenvolve-se 
com o crescimento da criança.  
- De maneira que a inteligência se desenvolve, existem diferentes níveis em que a 
adaptamos – a discriminação (JG: “discernimento”?) simples de um objeto até 
abstrações muito desenvolvidas.  
- Um organismo adapta a um nível baixo, depois opera além desse estágio simples, 
o que desintegra este estágio, reorganizando-o de forma a ser um estágio mais alto. 
São níveis de estruturação cognitiva.  
 
Percepção é discriminação (JG: “discernimento”?). 
 
Meditação é aplicação de experiência passada (praticada entre estímulos entrando 
e respostas saindo). 
 
 
OS ESTÁGIOS DE ESTRUTURA COGNITIVA SEGUNDO PIAGET 
 
Egocentrismo: Inicialmente, a criança é egocêntrica e animística.  
● Somente aquilo que é percebido existe. 
● O mundo inteiro é uma extensão de se mesmo.  
● Os limites do universo são percepções. 
 
Com tempo, a criança começa se movimentar e orientar o corpo aos objetos em 
maneiras diferentes. Assim, chega a perceber a permanência dos objetos. Ou seja, 
eles existem independentes do seu corpo. Os objetos existem independentemente 
da sua percepção. “Eu mesmo” e “não eu mesmo”. 
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1. Estágio da inteligência sensorial-motora (“sensory motor intelligence stage”): a 
capacidade para discriminar precisamente os objetos.  
- É um passo mais avançado que discriminação do “eu mesmo” e “não eu mesmo”.  
- Respostas secundárias: 
i. Percebe o objeto. 
ii. Percebe a diferença entre “eu mesmo” e objeto. 
iii. Responde. 
iv. Enxerga-se mesmo como respondente. 
v. Então responde à suas próprias respostas. (A auto-relacionamento de Sören 
Kierkegaard).  
 
Entretanto, acaba sendo um estágio cognitivo insuficiente, porque o mero 
discernimento entre objetos não é suficientemente adaptativo.  

 
2. Estágio pré-operacional: associação de símbolo somente com o referente. 
- Emerge da aquisição de significados simples.  
- A criança rotula seus atos em relação a objetos.  
- Começa a associar os estímulos verbais com o comportamento da criança que 
servem como lembrança do objeto, mesmo o objeto não sendo presente; a criança 
responde a um objeto não presente. 
- A criança aprende que classes de objetos possuem nomes; classificação por meio 
de simples nomeação.  
- As crianças ferais não desenvolvem nesse estágio (há um rompimento de estágio) 
porque falta o “nutriente” de linguagem e, portanto, do elemento sociedade.  
 
Obs. do Prof.: De modo geral, existem períodos de transição quando parece que a 
criança perdeu aquilo que aprendeu antes, mas, na verdade, é um rompimento de 
um estágio anterior.  
 
3. Estágio de operações concretas: a criança consegue lidar com algumas 
operações lógicas básicas.  
- Operações lógicas: agrupamentos intuitivos de pensamento; um senso de 
relacionamentos. Exemplos: “mais que”/”menos que”, contar nos dedos, 
equivalência, reversibilidade (“não tem mais”). Ou seja, noções limitadas. 
 
4. Nível operacional: conceituação.  
 
Obs. do Prof.: Piaget se difere dos Gestaltistas. 
● Os Gestaltistas argumentam que as operações lógicas já são estruturadas a 
priori. 
● Piaget argumenta que as operações lógicas se desenvolvem posteriormente.  
 
 
RESUMO: COMO OS CONCEITOS DE PIAGEM ENCAIXAM NA DISCUSSÃO 
DESTA DISCIPLINA SOBRE PSICOLOGIA SOCIAL: 
 
● Os passos delineados por Piaget são os passos do desenvolvimento de uma série 
de signos (“sign series development”). Fornece um modelo de desenvolvimento 
para o desenvolvimento dessa série de signos. 



 71

● Definição de linguagem: as operações lógicas fornecem um conjunto de sistemas 
de ordenamento, fazendo, desse modo, ligações entre as categorias possíveis. 
- A significação intencional é a ligação.  
- Por causa dessa ligação, linguagem é um sistema.  
- A Psicologia é limitada porque consegue lidar com ligações complexas somente 
por meio de generalização sobre estímulos. Entretanto, Piaget mostrou que existem 
diferentes modos de generalização, ao invés de um único modo simples. 
 
PROCESSOS BÁSICOS DE LINGUAGEM 
 
Uma diferenciação inicial do estágio pré-operacional é entre a fala para si mesmo e 
a fala para outros. 
 
No início, a criança dá nomes para seu próprio comportamento “público” (“overt”). 
Exemplo: diz “não-não” para si mesmo. São rótulos auto-estimulantes.  
 
A criança aprende a não falar a si a voz alta porque sabe que os outros 
responderão diferencialmente, baseado na maneira que seus atos são rotulados ao 
serem ouvidos. Ou seja, a criança percebe que é melhor orientar suas produções 
verbais, cuidando daquelas que os outros serão permitidos a ouvir. Isso acaba 
sendo a gênesis de defesa do “eu mesmo”. Toda a parte subseqüente de nossas 
vidas são as construções fundamentas nisso. 
 
A criança aprende que os outros respondem em razão de como ela diferencia seu 
próprio comportamento, essa diferenciação é feita pela criança para evocar as 
respostas mais favoráveis. Cada ato social é projetado para direcionar e controlar 
as impressões que os outros formam sobre nós. Existe a necessidade de controlar 
as impressões que os outros recebem de nós. (JG: a origem de táticas e estratégias 
de  controle). Como conseqüência, a pessoa atua não sobre a realidade, mas 
sobre as impressões que a criança recebe quanto à realidade.  
 
Competência: a capacidade de fazer os outros pensarem e sentirem aquilo que 
desejamos que sejam seus pensamentos e sentimentos. Acabamos sendo 
“mercadores de impressões”. O cerne da motivação é sempre circundado pelo 
manejo de impressões.  
 
Por causa do aspecto reflexivo de linguagem, o organismo humano é o único capaz 
de ser sua própria audiência. Em razão disso, a pessoa se dedica muito ao manejo 
de impressões, visando controlar-se como sua própria audiência.  
 
Problema: Sendo um ator apresentando impressões para orientar as respostas dos 
outros, a pessoa sempre tem acesso à informação que é discrepante com a 
impressão que essa pessoa esta tentando fomentar. Ou seja, percebemos que as 
falhas são desconexas com a impressão representada. 
  
Exemplo: Uma pessoa fingindo de ser sincera quando, de fato, não é sincera. Para 
fazer isso, pratica repressão e dissociação. 
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É uma questão metafísica: existem mais ao ser humano que apenas um núcleo 
endurecido de motivação circundado por impressões? Existe algo mais no “eu 
mesmo”? Ou consiste somente de truques e disfarces?   
 
A sensação de culpa ocorre quando não somos bem sucedidos em auto-enganação 
por meio de auto-impressões.  
● Possuímos padrões de conduta. Sentir culpado acontece quando há um 
desapontamento desses padrões, o “eu mesmo” servindo como nossa própria 
audiência.  
● Somos condicionados socialmente para disfarçar representações. Chama-se 
“discrição” ou “diplomacia”. É impossível viver sem tal discrição ou de falsa 
representação diplomática. Seria possível fazer a socialização de uma criança num 
ambiente de perfeita honestidade?  
 
É necessário controlar impressões se desejar controlar as pessoas. 
● Manter a interação funcionando enquanto se segue seus objetivos pessoais (que 
são diferentes dos objetivos da outra pessoa). Barganhar para os prêmios. 
Barganhar para identidades (construir uma aparência de identidade valorizada pelas 
outras pessoas). As pessoas constroem um consenso sobre a identidade de cada 
um. 
● O poder acaba sendo conferido à pessoa menos comprometida no 
relacionamento.  
  
A necessidade do consenso sobre identidades. 
● Somos limitados sobre aquilo que queremos afirmar como identidade própria; 
somos limitados também sobre aquilo que conseguimos afirmar como a identidade 
dos outros.  
● Praticamos tentativas de controlar os outros colocando-os numa identidade = 
“altercasting”. (Nota dos tradutores: o termo “altercasting” foi criado por Weinstein e 
é considerada uma das suas principais contribuições teorias a psicologia social).  
- Há que ter cuidado para não atingir a identidade da outra pessoa. É necessário 
proteger e dar sustento à identidade dos outros. Por causa disso, pratica-se 
discrição e diplomacia.  
- De modo geral, somos não conscientes da prática de decepção ou disfarce em 
representação. Às vezes são normas consideradas apropriadas em determinadas 
situações. Podemos estar satisfazendo padrões internos de conduta diplomática 
sem perceber que estamos, na verdade, praticando manipulação.  
- Existe forte necessidade para efetividade interpessoal nas relações de uma 
sociedade. Sem tal, haverá indivíduos alienados e um estado de anomia.  
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IV. CONVERSAÇÃO 

 
 
A fala como um protótipo de comportamento lingüístico.  
 
A conversação é um processo duplo de duas ações acontecendo quase 
concorrentemente na mesma pessoa:  
1. falando  
2. escutando. 
 
Escutando: tomando o papel do outro para entender qual a resposta que ele está 
evocando. Ou seja, antecipando a resposta do outro. O ato de escrever é 
semelhante, mas sem a retroalimentação imediata da sua audiência. A vantagem de 
escrever é isso: ter tempo para antecipar e levar em conta as respostas do outro. 
 
Qualquer comportamento lingüístico que usa símbolos arbitrários é uma 
conversação útil, seja com a audiência fisicamente presente ou com a imagem da 
audiência dentro do falador ou dentro da mente do escritor.  
 
O indivíduo é capaz de comunicar com si mesmo = pensamento. 
● Pensamento é um diálogo entre o “eu mesmo” de experiência e o “eu mesmo” de 
consciência.  
● No ato de pensar, estamos assumindo alguma percepção diferente daquela que é 
um registro sensorial imediato; nossa experiência como sujeito é visto como um 
objeto.  
 
A experiência pode envolver aprendizagem. Aprende-se a distinguir o “eu mesmo” 
do “não eu mesmo” (objetos). O desenvolvimento básico da percepção acontece no 
estágio pré-operacional.  
 
Segundo Piaget, mesmo que um indivíduo chegue a dominar um determinado nível, 
não significa que tudo aquilo que é dessa pessoa acontece nesse nível. Uma parte 
dessa pessoa pode continuar operando no estágio pré-operacional. Por exemplo, 
sob estresse.  
● O rompimento de estrutura é ansiedade ou “ruído”.  
● Ansiedade = a resposta interna à falta de habilidade de estruturar cognitivamente. 
Acontece numa dinâmica espiral.  
● Outras causas de ansiedade além de estresse: um estímulo extremamente forte 
pode causar rompimento de estrutura. Especialmente estímulos concorrentes.  
● Privação sensorial é a falta de um ponto de âncora para estruturação conceitual.  
 
“Fenomenológico” = as coisas como são encontradas em experiência direta. O 
comportamento, nesse caso, é fundamentado nas coisas como são diretamente 
encontradas em experiência.  
 
Qual a relação entre linguagem e pensamento? Evidência fenomenológica: A fala 
inicial de uma criança é internalizada. Tal internalização a leva ao desenvolvimento 
dos pensamentos.  
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Cognitivo: representação interna de eventos. 
 
Pensamento como fantasia: A fantasia fornece um abrangente campo de estímulo 
substitutivo.  
● Cria-se um cenário completamente abrangente = imagens mentais. 
● É uma fonte de gratificação que toma três formas: 
1. Compensação. 
2. Fuga – “Walter Mitty” (famosa figura literária de autor Ogden Nash). No caso de 
fuga, há uma projeção de papel, um ensaio.  
3. Libertação. 
 
 
SONHOS COMO PROCESSO COGNITIVO. 
 
A função do sonho para atender aos processos psicológicos do sonhador. Tradução 
de sonhos versus crenças antigas de superstição.  
 
Sigmund Freud: 
 
Os sonhos funcionam como cumprimento de desejos (especialmente de uma 
imagem). Dois tipos de conteúdo: 
1. Conteúdo manifesto: aquele conteúdo disponível à consciência no processo de 
sonhar (ou seja, aquilo que você enxerga quando está sonhando).  
Obs. do Prof.: Na verdade, há um bom paralelo de tempo nos sonhos. A aceleração 
do tempo acontece principalmente na mudança de cenários. Tipicamente envolve 
muitas imagens. 
2. Conteúdo latente: o significado real do sonho.  
- Levar o latente para o manifesto é o “trabalho do sonho” (“dreamwork”). 
- “Dreamwork” – um modo muito primitivo do modo pré-operacional de associações 
não lógicas e não racionais, chamado processo primário. 
 
Freud revelou uma pré-disposição essencial contra o racional e o lógico por meio de 
sua interpretação do processo primário. Ele rotulou como processo secundário as 
atividades racionais que ele considerava epifenomenais. Por causa de repressão e 
socialização societal, muitos dos impulsos e desejos humanos são comprometidos à 
não satisfação e, além disso, não podemos admitir que possuímos tais impulsos e 
desejos.  
 
Como resultado, esses impulsos não satisfeitos de alguma maneira requerem algum 
tipo de cumprimento por meio de um sonho. Mas não diretamente, porque são 
disfarçados para que o individuo não fique ciente de que está realmente 
acontecendo.  
 
É possível que existam significados comuns para sonhos, mas não pode haver 
símbolos convencionais (por exemplo, um carro é um carro).  
Testam-se sonhos encaixando a interpretação dele nas atividades passadas da 
pessoa.  
 
Freud fez contribuições importantes: Nenhum evento psíquico está sem causa.  
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PERCEPÇÃO 
 
Percepção é uma resposta ao senso (“sentido”) externa, envolvendo discriminação. 
 
A percepção está relaciona à série de signos, o que é uma maneira de ordenar a 
percepção; interpretação.  
 
A percepção e sensação não são mais consideradas como processos 
“discrimináveis”. Nós escutamos e enxergamos usando todo o sistema nervoso 
central. A sensação não é um registro que ocorre numa tela em branco. Vem 
misturada com outras sensações. É filtrada. 
 
O que chega à pessoa como algo percebido (“percept”) é uma mistura de 
perceptores sensoriais (o olho, por exemplo) alimentando informações ao sistema 
nervoso central com informação e estímulos que são parte do próprio sistema 
nervoso central.  
 
A percepção que ocorre em determinando momento é um estímulo presente 
somado à experiência passada. Quanto mais o individuo acrescentar à informação 
(exemplo: aplicar pensamento lógico), mais alto será o nível da percepção. 
 
É necessário fazer alguma interpretação da percepção. 
 
Como organismo responsivo, o ser humano tem uma capacidade limitada para 
atender a todos os estímulos. Não somos capazes de aceitar toda a recepção 
potencial disponível. Como conseqüência dessa capacidade limitada, uma coceira 
pode ser encoberta por outros estímulos.  
 
 
O CONCEITO DE LIMIAR 
 
Limiar de reconhecimento – ponto em que um estímulo de menor intensidade não 
será reconhecido.  
 
A excitação neural não é a mesma coisa que o limiar de reconhecimento. A 
percepção precisa ser seletiva.  
 
Percepção seletiva: 
 
Gordon W. Allport desenvolveu três conceitos fundamentados em experimentos. 
1. Nivelamento: um processo de corte de detalhes incidentais que caem abaixo do 
nível de limiar.  
2. Afiação (“sharpening”): afiar detalhes. 
3. Assimilação: o que deve ser “nivelado” ou “afiado” depende de assimilação = 
organização de algo ao redor de um tema dominante. Exemplo: Organizar-se ao 
redor de uma imagem estereotipada.  
 
As percepções são organizadas ao redor de categorias. Por sua vez, as categorias 
aumentam os estímulos de limiar para aquilo que é incongruente para determinada 
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categoria e diminuir o limiar para aquilo que é congruente para determinada 
categoria.  
 
A percepção depende de dois fatores:  
1. da intensidade e  
2. do limiar individual para um determinado estímulo.  
- Na aprendizagem de linguagem, a criança é bombardeada por estímulos. Mas 
logo fica sensibilizado para certos estímulos. Alguns limiares caem; outros sobem.  
- A criança fica sensibilizada para os aspectos do fenômeno que são discriminados 
nas categorias de linguagem previamente aprendidas. Consegue isolar os 
elementos em comum. Quais são os elementos em comum? Depende do sistema 
de linguagem. Ou seja, as categorias de limiar são condicionais.  
- Quando se aprende a significação de um objeto, essa aprendizagem afeta os 
limiares.  
- Nivelamento = o não reconhecimento de detalhes (caem abaixo do nível de 
limiar). O processo de “afiação” acaba diminuindo o nível de limiar. 
- Uma alta intensidade de estímulos (aumentada além do nível de limiar) não 
somente será percebida, mas receberá, também, atenção especial porque são não 
estruturáveis. Entretanto, uma vez a novidade reconhecida, receberá atenção 
especial.  
 
Dois fatores que afetam o limiar de reconhecimento (aspectos hedônicos): 
1. Reforço positivo – limiar mais baixo. 
2. Reforço negativo.  
- Para algumas pessoas, o reforço negativo aumenta o nível limiar = defesa 
perceptiva. 
- Para outras pessoas, o reforço negativo diminui o nível limiar = vigilância 
perceptiva.  
 
Resumo:  
A percepção é seletiva e organizada para assimilar surpresa, por meio da 
classificação. Generalização: as pistas representando uma parte da significação são 
generalizadas para representar a intensão completa. Quando a pessoa é 
confrontada por um estímulo ambíguo, pode-se preencher a mente com o resto do 
estímulo para completar as pistas dadas. Ou seja, as pistas externas são 
misturadas com as expectativas internas derivadas de experiência prévia.  
 
Obs. do Prof.: O que é humor?  
● Um acontecimento não esperado, porém dentro de um ambiente de segurança. A 
pessoa é levada a uma libertação de tensão.  
● Fazer cócegas – é uma resposta aprendida de riso. 
● Há um aspecto óbvio do interacionismo simbólico em risos porque os outros 
também estão dando gargalhadas. 
 
 
SALIÊNCIA 
 
Os estímulos que são salientes são aqueles que cabem em nossas categorias de 
prioridade assimilada.  
● Algumas categorias são centrais, outras periféricas. 
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● “Eu mesmo” como a categoria central para todas as outras categorias.  
 
M.T. Orne: “Características demandadas” – a tendência de pessoas que estão 
participando em experimentos de responder da maneira que acham desejada pelo 
pesquisador. Nesse caso, o pesquisador está afetando os sujeitos pesquisados. 
(JG: Ver a relevância disso em discussão sobre hipnose, a seguir). 
● Crianças pobres enxergam moedas como sendo de tamanho maior que o 
tamanho enxergado por crianças ricas. Crianças da classe média percebem 
corretamente o tamanho das moedas. 
●  A saliência opera sobre a memória das pessoas. 
 
Memória – uma forma de comportamento de signos, mas com signos internos. 
● A saliência operando sobre a memória das pessoas significa que nós lembramos 
mais facilmente os signos que são congruentes com as categorias centrais. 
Memória envolve categorização.  
● Existe uma memória “pré-verbal”? Aquilo que é “pre-verbal” pode ser lembrado 
sob hipnose. Entretanto, hipnose é questionável como técnica válida para chamar 
memórias de volta (relacionada ao problema de “características demandadas” de M. 
T. Orne).  
● Hoje, acredita-se que as primeiras experiências lembradas são “pós-verbais”, que 
as experiências passadas não são perdidas, mas é difícil chamá-las à consciência 
porque envolve categorias na chamada ao presente que funcionam como sistema 
de rastros.  
● Chamar de volta por meio de um “espalhamento de conotação”: um sistema de 
rastreamento de categorias.  
● O caso dos ”idiots savants” (idiotas sábios): eles tinham uma memória fantástica 
por causa do impedimento de outras habilidades analíticas, o que liberou as 
habilidades de recordação.  
● A matéria que é congruente com as expectativas da audiência é mais facilmente 
lembrada (Ver a leitura de Zimmerman & Bauer, MNH parte 2).  
 
Conclusão: O fator principal de memória é saliência; saliência = significância.  
 
 
O AFETIVO; OU SEJA, O EMOCIONAL 
 
Instinto – é uma forma de determinismo biológico, a construção principal definida 
como um mecanismo biológico não aprendido que é embutido no organismo e que 
controla seu comportamento. 
 
Exemplos: auto-preservação, maternal, sexo, agressividade, extroversão, 
criatividade.   
 
Condição exigida pelo conceito: o comportamento controlado pelo instinto é 
universal para a espécie.  
 
O conceito de instinto é útil na explanação do comportamento dos organismos 
inferiores. Por exemplo, a navegação feita por meio das estrelas por aves seguindo 
rumos norte-sul. É universal para a espécie.  
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Existe um universal para instintos humanos? Freud alegou a existência da energia 
libidinal. Há dois instintos – o estupro e o homicídio.  
 
William James diz que os instintos aparecem somente uma vez na vida e são 
rapidamente modificados para se tornar hábitos.  
 
Problema: quantos instintos existem? 
 
Problemas encontrados ao tentar de usar instintos como base explanatória de 
comportamento: 
● A base fisiológica – qual o objeto físico do corpo que produz o instinto? 
● A precisão do significado denotativo – no nível humano, há muito pouco 
comportamento que pode ser apontado como especificamente instintivo. Por 
exemplo, a construção de uma casa se assemelha à construção de um ninho? 
● A universalidade do instinto para a espécie – existem as exceções de suicídio, 
celibato, rejeição parental etc., mas esses comportamentos são tão alterados por 
cultura que a explanação por instintos não possui muita utilidade.  
 
Instintos melhor explicados: 
Qualquer organismo pode ser visto como um possuidor de uma linha de respostas 
que é capaz de fazer. Ou seja, a sua linha completa e total de todas as repostas 
possíveis. 
 
Alguns são programados biologicamente – as instruções são embutidas (a operação 
de uma célula, por exemplo, que obedece à linguagem de DNA e RNA).  
Respostas não programadas por meio do desenvolvimento de aprendizagem – a 
aprendizagem reúne os programas usados para facilitar comportamento.  
 
De maneira que se sobe a série biogenética, os organismos superiores possuem 
menos respostas determinadas biologicamente e são mais dependentes na 
aprendizagem. De mesmo modo, maior grau de dependência das crias nos seus 
pais (o tempo de dependência). 
 
Alguns instintos não são úteis e a tendência é desistir, pelo menos parcialmente, 
deles.  
 
Pode-se perguntar qual a informação que desencadeia esse tipo de resposta 
instintiva? A Etnologia faz pesquisas sobre os padrões de estímulos que produzirão 
a resposta observada no indivíduo. Por exemplo, estudos sobre o estímulo da 
territorialidade.  
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V. MOTIVOS 
 

 
 
A TEORIA PADRÃO DE MOTIVAÇÃO 
 
A Teoria Padrão de Motivação (útil, mas não é inteiramente correta) começa com a 
pressuposição básica de que existem impulsos básicos (“drives” = impulsos 
desejantes).  
● Não são aprendidos. 
● No caso, os impulsos são impelidos a estabilizar a perturbação da homeostase. 
● Subjetivamente, tais desejos são sentidos como estado de agitação.  
● Dois postulados: 
1. Todo comportamento objetiva a redução dos impulsos.  
2. A redução de um impulso é gratificante para o organismo. Por outro lado, o 
aumento de um impulso induz à tensão e não é gratificante.  
 
Conclusão: Todo comportamento é orientado à gratificação.  
 
Obs. do Prof.: Toda declaração “Todo X é Y” é uma afirmação da verdadeira 
definição de X. (Problema de tautologia).  
 
Meta – algum estado de acontecimentos para qual o comportamento é orientado 
para alcançar. Existem dois objetivos: 
1. Objetivo de redução de impulso: meta negativa (correr do touro bravo!). 
2.  Objetivo de aumento de impulso: meta positiva.  
 
As forças de desejo ou impulsos desejantes (“drives”) = a energética do 
comportamento enquanto metas = a orientação ou direcionamento do 
comportamento.  
 
Problema: Qual a ligação entre as forças de desejo e as metas? A energia da força 
de desejo (impulso) é canalizada para orientar o comportamento em direção à meta. 
O aparato conceitual na Teoria Padrão de Motivação é o motivo. 
 
Motivo: 
● Não é energia psico-biológica. 
● Não é atividade. 
 
Motivo é o método interno e seletivo para direcionar a energia das forças de 
desejos (impulsos) a determinados aspectos do meio através de formas de 
comportamento.  
 
Motivo é um conjunto interno para orientar a energia das forças de desejos. Se não 
existem metas, não há motivos.  
 
Exemplos: desejo de dormir nos leva ao motivo de procurar uma cama; o desejo de 
saciar fome nos leva ao motivo de procurar comida.  
 
A origem de motivos – alguns princípios de formação de motivos: 
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● O comportamento é orientado na direção daquelas partes do meio que resultam 
na redução da força de desejo (do impulso desejante). 
● O reconhecimento da existência de propriedades no ambiente capazes de reduzir 
esses desejos converte esse aspecto ambiental detectado em uma meta e leva o 
organismo a se comportar seletivamente de tal forma que alcance essa meta.  

 
Exemplo: A mamadeira (a “meta”) acaba sendo uma pista, indicando que é um 
objeto que reduzirá a força de desejo (impulso) de saciar fome. 
 
● Portanto, os motivos são estruturas de suporte que produzem respostas 
aprendidas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gordon W. Allport: A Autonomia Funcional dos Motivos. 
 
● Uma vez um objeto tendo servido como meta, a condição da força de desejo 
(impulso) pode ser ressuscitada mais tarde e, bem aparte da força de desejo 
(impulso) original produzida por esse objeto (autonomia), pode ser somente 
reduzido por aquele objeto ou algum substituto aceitável.  
● Ou seja, a meta adquire propriedades de induzir forças de desejo, 
independentemente da força de desejo (impulso) original que servia para induzir. 
 
Exemplo: A mãe é associada para a criança com a remoção das forças de desejo. 
Em razão disso, a mãe mesma acaba sendo a meta. Uma “força-de-desejo 
‘mamãe’”.  

 
Assim sendo, existe um conjunto complicado de forças de desejo não biológicas e 
não primárias que são desejos ou impulsos secundários aprendidos.  
 
Forças de desejos secundários (impulsos) consideradas como forças de desejo 
(impulsos) adquiridas: 
 
● Os objetos têm sido “objetos-metas” para alguma força de desejo primária 
(impulso primário) ou até podem servir para alguma força de desejo adquirida. 
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Exemplo: A criança aprende que bens materiais são equacionados com aprovação. 
Surge, portanto, uma força de desejo adquirida (impulso adquirido) para 
materialismo. 

  
● O desenvolvimento do individuo procede das forças de desejo primárias, 
acrescentando as forças de desejo adquiridas.  
● Os tipos de coisas que servem como metas quanto à redução das forças de 
desejo não são aleatórios, mas são associados com outros fatores, especialmente 
normas sociais como influências. Dessa forma, os valores sociais são intercalados 
com a teoria da motivação. 
 
A competição entre motivos para expressão em comportamento: 
● Existem várias condições no ambiente que reduzirão as forças de desejo. Aquele 
motivo que se consegue se expressar é o mais forte.  
 
● A força do motivo é determinada por dois fatores: 
1. O grau de força do impulso de sustentação e 
2. A relação do organismo à meta (mais perto = mais forte). 
 
Além disso, a força do motivo é aumentada quando existe um objetivo não 
invencível (pode ser vencido) que está bloqueando a meta. A ameaça da perda da 
meta produzida pelo obstáculo aumenta a tensão, o que aumenta a força do 
impulso.  
 
Vantagens da Teoria Padrão de Motivação: 
● Aprendizagem aplicada (?). 
● É uma teoria completa (generalizada).  
● Permite levar em conta tanto semelhanças como diferenças entre indivíduos. 
 
Desvantagens da Teoria Padrão de Motivação: 
● O conceito de que todo comportamento é direcionado à redução dos impulsos é 
questionável porque pressupõe que o estado natural é o descanso. Há que 
perguntar filosoficamente se movimento (não o descanso) é o estado natural.  
● A parte mais débil da Teoria é o conceito central de motivo; a principal variável 
intermediária é motivo, porem, através de quê? O motivo pressuposto como 
principal variável sem explanação.  
 
Comportamento sexual direcionado a despertar impulso e não para redução de 
impulso.  
 
 
A TEORIA FREUDIANA DE MOTIVAÇÃO 
 
A interpretação mecanicista é hidráulica! (Forças de tensão que são, por sua vez, 
aliviadas).  
 
A esfera mental tripartida da Teoria Freudiana: 
I. Id: 
- A fonte para duas energias: 
i. Energia libidinal: basicamente sexual. 
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ii. Energia agressiva: desejo de vida; desejo de morte. Mais tarde, o “desejo de 
morte” foi hostilidade não direcionada a si mesmo, mas dirigida aos outros em geral. 
- Conclui-se, portanto, que as principais atividades são o estupro e o homicídio. 
- O “libidinal” se refere não somente ao coito, mas a qualquer satisfação do corpo, 
porque todas tomam a forma de gratificação genital. Ou seja, as “saídas” podem 
variar, mas basicamente são a mesma satisfação genital.  
- O princípio básico que sustenta a operação do id é o princípio do prazer. Ou seja, 
o id busca somente a redução dos impulsos primários.  
- Para sobreviver, o organismo precisa fazer algo além do estupro e homicídio 
(somente no Jardim de Éden não houve necessidade para ego). Existe, portanto, 
uma segunda função psíquica para desviar a energia do id. Como essa segunda 
função precisa de sua própria energia, ela desvia energia do id e a converte em 
ego.  
 
II. Ego: 
- Opera pelo princípio da realidade e não pelo princípio do prazer. 
- Baseado no Cálculo Hedônico Utilitário de Jeremy Bentham. 
- Alguns princípios do id nos levam a respostas negativas oriundo do ambiente.  
 
Portanto, há que manter o id tampado (sob controle) (Weinstein: “Keep a lid on the 
id”). Em razão disso, o id reprime, temporariamente seus impulsos:  
i. repressão deles na consciência.  
ii. substituição com comportamento do ego. 
 
- Faz uma antecipação através de percepção; faz uma avaliação por meio de um 
cálculo. 
 
Entretanto, existe um problema: a pressão do id cresce constantemente. Então, o 
ego tem outra tarefa.  
 
III. Superego (vigiando o ego): 
- É o produto da identificação com o pai do mesmo sexo após a resolução do 
complexo Édipo. Ou seja, é uma exclamação inarticulada expressando uma emoção 
(interjection), uma interposição oral – faz um dos pais ser engolido.  
- Regras e padrões de comportamento impostos sobre o ego pelo superego:  
i. Regras de “não se deve”: atos especificamente proibidos (“pelo livro”) e  
ii. O ego-ideal: aquilo que o ego almeja ser.  
- O controle do superego sobre o ego é feito através do “chicote do senso de culpa”: 
Culpa: precisa de energia para exercer controle. Essa energia é derivada do instinto 
agressivo do id virado para dentro através do ego e canalizado pelo superego.  
- Definição de psicopata ____________ (?).  
 
Desenvolvimento no tempo: Nascemos com id; existe ego no início da infância 
(comportamento verbal, inteligência sensorial/material); aparece o superego com 
cinco a seis anos de idade. 
 
Mais aspectos da Teoria Freudiana de Motivação: 
O ego possui dispositivos para lidar com o superego que precisa enganar o 
superego. 
1. Repressão: não deixa os impulsos chegarem à superfície.  
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2. Distorção: por meio de processos primários tais como sonhos e fantasias.  
Ou seja, são impulsos vestidos de “roupa aceitável” e gratificados por meio de  
● Padrões transformados de comportamento e  
● Fantasias.  
 
Três exemplos de transformação de atividades: 
1. Sublimação: os impulsos do id são convertidos em outro tipo de energia que é 
aceitável. Em vez de sexo, desenvolver criatividade. 
2. Deslocamento: a forma de energia não é transformada (não convertida como no 
item acima), mas o objeto-receptor é substituído. “Chutar o cachorro e não a 
esposa”.  
3. Projeção: enganar o superego quanto às razões que explicam o comportamento. 
A hostilidade racionalizada como autodefesa.  
 
Racionalização = um conjunto de razões conscientes que o individuo usa quando 
quer justificar seu próprio comportamento. 
● Racionalização encoberta (“covert”) – aquilo que dizemos para nós mesmos. 
● Racionalização declarada (“overt”) – as razões que apresentamos para os 
outros.  
 
(JG: Neste momento durante a aula, Weinstein disse que ele “reified” o modelo 
freudiano. Reificar significa tornar real aquilo que é uma abstração. Definição de 
“reify” encontrado no Dicionário Webster: tratar algo abstrato como se fosse uma 
coisa material. Isso acontece, segundo Weinstein, porque o modelo freudiano 
facilmente presta para tal “reificação”).  
 
Vantagens e desvantagens do Modelo Freudiano: 
 
Contribuições do Modelo Freudiano – a mais importante contribuição é a 
determinação de eventos mentais. Se o comportamento humano for colocado numa 
base científica, todo comportamento teria motivos. Entretanto, o modelo freudiano 
não consegue preencher os critérios de explanação científica.  
 
Problemas do Modelo Freudiano – o modelo freudiano sempre pode ser verificado 
por si mesmo – um sistema fechado. O problema é que não pode ser mostrado 
falso e isso é uma exigência necessária para todas as teorias científicas.  
 
Porque o Modelo Freudiano não pode ser “falsificado” (desaprovado) 
Considerando a seguinte relação entre variáveis: 
● A  variável independente – condições de antecedência; condições observáveis.  
● A variável dependente – condições conseqüentes; condições observáveis.  
 
A maioria das teorias declara condições intermediárias (“intervening”) que ligam as 
variáveis independente e dependente. Essas variáveis intermediárias não são 
diretamente observáveis = “construções ‘disposicionais’”. Essas construções 
“disposicionais” são conceitos que delimitam os padrões predominantes de 
comportamento. Exemplo de uma construção “disposicional”: um traço de 
personalidade.  
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Ai surge o problema: o princípio intermediário precisa ser ligado logicamente a 
ambos (à variável independente e à variável dependente). Se não for, existe uma 
tautologia: “Necessidade” como construção “disposicional” (inferida, não vista). Em 
vez de ligação com ambos, apenas liga a variável intermediária à variável 
conseqüente. Digamos que José possui uma necessidade porque “ele necessita 
tanto”. É evidenciada como conseqüência (e também em reverso). (JG: Ou seja, há 
uma tautologia entre necessidade e conseqüência).   
 
A Teoria Freudiana não consegue ligar as variáveis intermediárias às variáveis 
conseqüentes. Acaba explicando tudo dentro do domínio não observável da variável 
“disposicional” intermediária, porém, é incapaz de predizer algo.  
 
A contribuição mais forte do Modelo Freudiano é a descoberta da subconsciência, 
porém, existe o perigo de reificação sobre “o lar do id” em vez de um modelo ciente 
da existência de uma linha contínua (JG: a série de signos como Guttman Scale?). 
No racionalismo dos séculos XVIII e XIX as pessoas nem sempre estavam cientes 
daquilo que estavam fazendo.  
 
Somente se admitirmos a existência da inconsciência é que podemos admitir a 
determinação do consciente. Entretanto, Freud argumentou que tudo aquilo que é 
significante quanto à vida psíquica é inconsciente. Ou seja, é epifenominal: toda 
realidade existe na id.  
 
Um exemplo de considerar o inconsciente como realidade: o trabalho social 
pormenorizou os problemas verdadeiros ou “reais” de pessoas “reais”. 
 
Avaliação hoje (1967) sobre o trabalho de Freud: 
● Excesso de enfoque sobre sexualidade. Uma análise freudiana de Freud mesmo 
seria que ele estava com excesso de reação contra a época vitoriana.  
● Evidência cardinal versus Freud: 
- A afirmação de que a única maneira que alguém pode mudar seu comportamento 
é quando essa pessoa for confrontada com “A Verdade”. Mas isso pressupõe que 
somente o analista possui a verdade e isso não é capaz de ser validado.  
- As tentativas freudianas de transformar o sistema de significados do paciente; 
mudar os significados que possuía sobre si mesmo; substituí-las como significação 
incompetente. Entretanto, o problema com isso é que existem vários vocabulários 
capazes de substituir o sistema de significados anterior. Por que privilegiar o 
freudiano? O fato que a paciente melhora não é evidência de validez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 85

VI. AMOR 
 

 
Afeto, emoção e cognição não são isolados, mas interligados por meio de símbolos. 
Ou seja, a separação do racional e do irracional não é útil e, possivelmente, 
errônea.  
 
Três inter-relacionamentos entre o afetivo e o cognitivo: 
1. As pistas (“cues”) fazem surgir um determinado afeto condicionado pela cultura.  
2. A maneira que um afeto é acionado é moldada pela cultura.  
 
Exemplo: os olhos bem abertos significam raiva para o chinês, mas não para o 
norte-americano.  
 
3. Aquilo que é sentido também é culturalmente moldado.  
 
Exemplo: sentir amor: 
A emoção de amor pode ser simbolicamente estruturada (condicionada) pela 
cultura.  
 
Existe uma conexão intrínseca entre amor e ser atrativo (possuir atração)? A 
questão é resolvida somente pela definição de amor. 
 
Definição de amor: é um processo de auto-identificação. Ou seja, é tomar a 
identidade de ser uma pessoa que está amando outra determinada pessoa.  
● Amor também é uma identidade valorizada. Possui valor social e, portanto, existe 
pressão social para assumir a identidade de “estar amando” (“in love”). 
● As pessoas procuram ratificação através dos outros para saber se “está amando” 
de fato. È muito comum tentar confirmar isso em sessões de bate papo de grupo.  
 
É possível assumir erroneamente a identidade de “estar amando” = gamação. 
● A comprovação empírica (JG: aquilo confirmado por dados) de amor versus 
gamação é a “prova do tempo”.  
● Testes para avaliar se seja uma situação apropriada ou inapropriada para “estar 
amando”: 
- inapropriada se o par (a pessoa amada) for muito jovem ou muito velho. 
- quando o objeto de amor é considerado inapropriado. 
  
Exemplo: O objeto amado não corresponde às leis de endogamia: casamento 
dentro do grupo apropriado (raça, classe social etc.).  
 
Resumo: Três condições para que pessoa seja permitida ou não, como direito, 
assumir a identidade de “estar amando”. 
1. A prova do tempo. 
2. Se a pessoa procurando tal identidade é apropriada socialmente ou não. 
3. Se o objeto de amor ser apropriado socialmente ou não. 
 
O condicionamento social define os significados de amor. Em razão disso, em 
algumas culturas, amor e sexo são a mesma coisa. Em outras culturas, são 
inteiramente separados. Depende como se define os significados simbolicamente. 
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Quem fica apaixonado com quem e por quê 
 
O princípio básico: A pessoa “A” se apaixona pela pessoa “B” porque “A” sente, por 
meio das respostas recebidas de “B”, que o acompanhamento dessa pessoa “B” 
pode tornar a pessoa “A” a ser o tipo de pessoa que “A” precisa ou quer ser. Isso 
acontece em dois modos: 
1. Porque a outra pessoa é um espelho ativo que reflete, como retorno, aquilo que 
consideramos valioso. Ou seja, o reflexo alimenta o ego. 
2. Maneira mais comum: a outra pessoa “amada” relaciona conosco de tal forma 
que estamos permitidos a comportar de uma maneira que consideramos valiosa. 
 
A questão é a seguinte: que eu quero ser? Ficar apaixonado (estar num estado de 
amor) tem tanto a ver com o “eu mesmo” quanto com a outra pessoa (o objeto de 
amor). 
 
Porque homens ficam apaixonados por mulheres bonitas: A beleza possui valor 
social. A habilidade de “capturar” uma mulher bonita é um autocomprimento (auto-
valorização).  
 
As três maneiras por meio das quais o objeto de amor contribui com a auto-imagem: 
1. Estar num “estado de amor” é uma identidade socialmente valorizada. Procura-
se, às vezes, tal objeto meramente para receber esse valor social. 
2. “Ser adulto” é sinônimo de “casamento”. 
3. Para a mulher, a pressão vem no sentido contrário: a identidade negativa de não 
ser casada.  
 
 
“ESTAR AMANDO” (“BEING IN LOVE” ) VERSUS  “AMANDO” (“LOVING”)  
 
Existe uma distinção entre “estar amando” (JG: sentido de adjetivo) e “amando” (JG: 
sentido de gerúndio); ou seja, são identidades distintas. (Entre “in love” e “loving”). 
 
O condicionamento social define os significados de amor. 
 
Eric Fromm, no seu livro A Arte de Amar (São Paulo: Martin Fontes, 2000, 165 p.), 
descreve o processo de você se tornar conhecido ao outro, por meio de deixar cair 
suas fachadas. Dessa forma, você está dando para a outra pessoa um presente 
muito precioso – a informação valiosa sobre si mesmo e, portanto, você pode ser 
emocionalmente tocado por aquela outra pessoa.  
 
Aí surge um paradoxo: durante o namoro, apresentamos as melhores aparências 
possíveis para a outra pessoa, uma fachada muito bem elaborada para evocar uma 
resposta positiva da outra pessoa, mesmo obtendo, às vezes, somente um sucesso 
temporário. Entretanto, ao receber cada vez mais respostas, assumimos um 
compromisso cada vez maior com a outra pessoa de revelar nosso verdadeiro ser. 
Mas existe, ao mesmo tempo, pressão para expor “eu mesmo” levando em conta a 
avaliação da outra pessoa quanto às imagens recebidas por ela. Isso carrega um 
risco maior de sentir dor ao ter que expor seu verdadeiro ser.  
 
Qual a solução para esse imbróglio? “’Cometer’ matrimonio” é a solução social.  
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O problema de achar a combinação certa: 
 
● A teoria do espelhamento (já discutida acima). 
● A procura para o tipo de combinação certa. Endogamia (por categorias sociais de 
classe, religião, raça etc.)? 
● A combinação certa de acordo com os papéis a serem assumidos, especialmente 
considerando os significados dos papeis. Para cada membro do casal, o par oposto 
(“o seu par”) precisa assumir um papel recíproco. Nesse caso, o indivíduo “A” 
espontaneamente está sendo, através do relacionamento, a pessoa que precisa ser, 
para que a outra pessoa “B” possa ser também a pessoa que precisa ser, esse 
comportamento recíproco de “B” tornando possível que “A” cumpra essa 
necessidade inicial.  
 
Não obstante, raramente os pares se comportam assim. O que mais acontece é que 
um dos dois precisa ser, ou será, dominante no inter-relacionamento. Um dos dois 
exige de si mesmo que ele ou ela seja o dominante e acaba alterando seu 
comportamento, não de acordo com a imagem de pessoa que gostaria ser, mas 
simplesmente para dominar.   
 
O problema do acerto da combinação na sociedade norte-americana é o fato de que 
as pessoas mudam. E, uma vez “mudadas”, não estão dispostas a mudar de novo.  
● Divórcios no primeiro ano devido ao “caimento da fachada”. 
● Divórcios no oitavo a décimo ano de casamento. Houve mudanças no 
Autoconceito (imagem de se mesmo) sem ocorrer mudanças compensatórias de 
papel no comportamento do outro. (JG: Observação comum ouvida em Brasília: “A 
esposa do general é a mulher do soldado”).  
 
 
 TEORIA DE MOTIVAÇÃO DO INTERACIONISMO SIMBÓLICO 
 
O afeto é estruturado cognitivamente por meio de símbolos. Ou seja, o afetivo é 
conectado à cognição.  
 
Como lidar com o componente afetivo de significados:  
● Os símbolos carregam um componente afetivo = a intensão; o significado 
conotativo; a valência. 
 
Valência: 
Definição de valência: o conteúdo afetivo ou emotivo de significância.  
Uma abordagem de valores “bom/mau” (valores positivos/negativos). 
 
Atitude: um conceito + uma valência. 
Para medir atitudes é medir a valência de um conceito.  
Definição da valência de um conceito: a função das valências que constituem seu 
significado intensional. 
 
Motivo: é uma maneira de orientar atividade; o processo da escolha de uma ação.  
Em razão disso, motivo e escolha são quase sinônimos.  
 
Problema: há que incluir na teoria uma provisão para aprendizagem. 



 88

 
Teoria de Aprendizagem: 
 
Observação geral: existe uma tendência de generalizar em excesso e argumentar 
que todos os fenômenos são sujeitos à Teoria de Aprendizagem.  
 
A Teoria de Aprendizagem apresentada a seguir é fundamentada na Lei de Efeito 
(Ver Thorndike, mas foi originalmente do Platão). (Edward L. Thorndike. The Law of 
Effect. American Journal of Psychology, Vol. 39, No. 1/4, 212-222. Dec., 1927). 
 
Vocabulário para a Teoria de Aprendizagem: 
● Aprendizagem: o desenvolvimento de uma relação entre o estímulo e a resposta.  
● Hábito: o laço criado (“bond”) entre o estímulo e a resposta 
● Extinção: a tendência da resposta desaparecer quando o estímulo original está 
ausente. Ou seja, o contrário do processo de aprendizagem; a resposta caduca.  
● Reforço: o processo de fortalecer o laço entre estímulo e resposta. Existem duas 
situações: 
1. A Lei Forte de Efeito: a associação de uma resposta com alguma ocorrência ou 
condição muito desagradável resultará no desaparecimento dessa resposta. Por 
outro lado, uma condição prazerosa resultará no fortalecimento da resposta.  
- Ou seja, hedonismo.  
- O reforçador é uma condição de prazer ou dor. 
- Haverá uma redução de impulso desejante (“drive”) através da resposta. A força 
do hábito será reforçada ou diminuída de acordo com o prazer ou a dor da resposta.  
2. A Lei Fraca de Efeito: 
- Sem nenhuma pressuposição quanto ao hedonismo.  
- O reforçador é qualquer condição que afetará uma probabilidade de resposta em 
direção positiva ou em direção negativa. (Nota dos tradutores: A direção negativa é 
uma probabilidade de resposta.)  
 
● Condicionamento: o processo de associação entre reforçadores e estímulos. 
Existem duas formas: 
1. Condicionamento clássico: o reforçador forma par com um estímulo sobre qual o 
organismo não tem nenhum controle. É o que o pesquisador faz.  
 
Exemplo: os cachorros de I. P. Pavlov – a campainha chega a ser um estimulo 
condicional.  
 
2. Condicionamento operante: fazer par entre o reforçador e a resposta depende do 
organismo: se fizer a resposta ser condicional, então somente a resposta é 
reforçada.  

 
Exemplo: a caixa de B. F. Skinner.  
 
● Generalização de Estímulo versus Discriminação: 
- Generalização de estímulo: a tendência de igualar estímulos, mas não como 
estímulos idênticos, como estímulo original. Existe um gradiente de generalização 
de estímulos.  
- Discriminação de estímulos: a tendência de separar estímulos semelhantes, porém 
não idênticos, ao estimulo original.  
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● Condicionamento de Ordem Superior: a substituição de outro estímulo para um 
estímulo já condicionado para que mude as antecipações. Ou seja, estender a 
cadeia de antecipações.  
 
O teste crucial é se ou não o estímulo de condição consegue servir como 
reforçador. Semelhante ao conceito de Allport da “autonomia funcional de motivos”.   
 
A resposta funcional para antecipação de metas: como manter o organismo 
funcionando. “SG” e “RG”. 
É uma condição de estímulo associado com a resposta de consumação.  
Amostrar um pouco de RG, associado com SG; bola de neve RG + SG.  
 
Os sistemas sociais usados na análise da Teoria de Motivação: 
 
Três conceitos: 
1. Estrutura. 
2. Processo. 
3. Função.  
 
Estrutura é o modo que um conjunto de elementos se relacionam entre si. 
● O todo é maior que a soma das partes. 
● Um monte de tijolos não é uma casa até que seja estruturada como tal. 
Entretanto, uma casa é um exemplo de uma estrutura estática.  
● Estrutura estática: permanece como está, sem mudança. 
● Estrutura dinâmica: é um padrão recorrente de mudança e aquele padrão de 
mudança é um processo.  
 
Processo é uma mudança de padrão na relação entre os elementos de uma 
estrutura.  
 
Função é aquilo que acontece (atividade ou comportamento) como resultado, por 
meio dos elementos relacionados numa estrutura. 
● Ou seja, estruturas são relacionadas a outras estruturas.  
● A operação de uma estrutura tem conseqüências para outras estruturas. Tais 
conseqüências = função. 
● Função não é meta.  
 
Exemplos de estrutura, processo e função por meio de uma analogia com o corpo 
humano: 
1. Estrutura: coração. 
2. Processo: batimento (um padrão sistemático de mudança; mudança em 
expansão, mudança em diminuição). 
3. Função: circulação.  
 
Para que um sistema consiga se manter, certas funções precisam ser cumpridas: 
pré-requisitos funcionais: 
1. Economia – necessidades biológicas. 
2. Socialização. 
3. Procriação. 
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4. Distribuição de poder. 
5. Integração de valores.  
 
Instituições: a sub-estrutura básica em sistemas sociais (análogas com o coração 
no corpo humano).  
 
O inter-relacionamento básico entre instituições se dá através da interdependência 
funcional. 
● Para que uma instituição funcione, outra instituição precisa funcionar também. 
(Obs. de JG: Então, esse inter-relacionamento é de dupla causalidade) 
● A interdependência gera mudanças a favor do re-equilíbrio; balanceamento.  
● A pressuposição que sociedades são “agentes de manutenção” de equilíbrio. 
  
Exemplo: O inter-relacionamento entre religião e economia, não somente no 
gasofilácio (caixa de dízimos e ofertas), mas também em ideologia: 
● A noção de Deus como ser de ira e vinganças: Nesse período histórico de tal 
pensamento, o sistema econômico foi considerado duro, arbitrário, os homens 
sendo vítimas e não mestres. 
● A tecnologia chega a dominar a natureza: A noção de Deus muda para que seja 
um transmissor de graças aos seus zeladores escolhidos na Terra, os 
empreendedores econômicos (Ou seja, um Deus que transmite favores 
econômicos). (JG: a época vitoriana antes da I Guerra Mundial). 
● A tecnologia domina a natureza, mas as fronteiras fecham: o homem é 
despersonalizado e não sabe qual é seu lugar. Como conseqüência, existe um 
senso de perda de dominância, não sobre a natureza, porém perda de dominância 
sobre a sociedade. Nesse caso, Deus é considerado um Aconselhador Pessoal, o 
homem não se preocupando tanto com benções econômicas quanto com 
segurança.  

 
 Exemplo: “O Poder do Pensamento Positivo”.  
 
As subestruturas das instituições integradas estão ao redor de alguma função 
específica? 
● A divisão de tarefas exige que as instituições sejam diferenciadas.  
● A causa da interdependência funcional é a especialização funcional, ou seja a 
divisão de tarefas. 
● As instituições possuem elementos internos de especialização. Esses elementos 
são posições ou “status”.  
 
Posição social (“status”) é o bloco básico de construção da sociedade. 
Papel é uma unidade de processo tal como posição é uma unidade de estrutura. 
Posição consiste de um sistema de direitos, deveres e obrigações. Ou seja, estas 
são normas (expectativas) organizadas ao redor de uma função específica. 
Normas são as forças de coesão que ligam as instituições uma a outra.  
 
Obs. do Prof.: Freud versus Emile Durkheim sobre suicídio: Para Freud, é uma 
questão de fatores puramente psíquicos, dentro do indivíduo. Para Durkheim, é uma 
patologia quanto à relação do indivíduo à ordem maior da sociedade.  
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Papéis 
 
As posições sociais não existem em isolamento, porém existem em _____ (?), 
inclusive em relação a outras posições.  
● Ou seja, comportamento de papel é comportamento interativo.  
● Para cada papel, existe pelo menos um outro papel recíproco.  
 
Exemplos: professor/aluno; professor/chefe do departamento, professor/pai irado de 
aluno.  
 
Conjunto de papéis é a coleção dos vários papéis recíprocos em relação a um 
determinado papel.  
 
Ocupar um papel (“role playing”) é feito em duas maneiras: 
1. Através de uma característica possuída = “status atribuído”. Ao nascer, por 
exemplo, já possui “idade”, “sexo” e “parentesco”. 
2. Através de se engajar em algum comportamento que consegue lograr algo = 
“status alcançado”. 
- Algumas posições possuem elementos dos dois modos de ocupação de papel.  
- Para ser membros efetivos de sociedade, temos que ocupar esses papéis por 
modos convencionais (na maneira costumeira de tal papel). 
 
Repertório de papéis: todos os diversos papéis que um indivíduo pode ser intimado 
a ocupar. 
●  “Conjunto de papéis”: refere ao outro. 
●  “Repertório de papéis”: refere ao indivíduo.  
 
Variação em papéis por meio das expectativas de papel: depende do grau de 
definição ampla ou estreita do papel e essa amplitude varia bastante.  
 
 As normas especificam comportamento em três maneiras: 
1. Comportamento demandado: comportamento prescrito para pressuposições 
quanto ao papel.  
2. Comportamento especificamente proibido para o ocupante da posição: 
comportamento proscrito. 
3. Comportamento de variação permitida: o que é permitida entre 1 e 2.  
 
As sanções internas e externas fortalecem o comportamento.  
 
O indivíduo ocupa múltiplas posições sociais, podendo existir conflito entre duas 
expectativas de papel e entre papéis conflitantes = conflito de papel. 
● De demandas concorrentes oriundas do repertório de papéis. 
● Oriundas também do conjunto de papéis.  
 
Exemplo: A demanda de um estudante para provas justas versus as demandas de 
colegas.  
 
Em ambos casos, o elemento em comum é o conflito de expectativas.  
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Conclusão importante: Weinstein argumenta que o impulso para estruturar é o 
“drive” (desejo básico) mais importante. E, são as expectativas de papel que 
estruturam o comportamento oriundo desse impulso. O homem que se encontra no 
meio de um campo de estímulos enfrenta um processo de escolha (motivo e 
escolha são quase sinônimos): A definição do individuo quanto à situação em que 
se encontra: o processo decisório sobre qual papel o indivíduo decide ocupar em 
tal caso (Ver D. L. Thomas).  
● Há que integrar as pistas entrando como insumos. 
● É necessário formular categorias sobre a realidade, dada à natureza das 
circunstâncias (semelhante à motivação). 
 
Quais são os tipos de informação (classes) que entram na definição da situação? 
São os quatro seguintes: 
1. Ambientação ou cenário (“setting”).  
2. As características do atores.  
3. A relação prévia dos atores entre eles. 
4. A interação inicial.  
 
A tomada de papel 
 
Atuar num papel é engajamento em comportamento visto como apropriado para 
aquele papel. Entretanto, “tomar um papel” não é comportamental, mas é ensaiar 
para si a perspectiva do outro que está, de fato, atuando no papel.  
● É reconstruir, por meio da imaginação, o mundo como apareceria da perspectiva 
do outro.  
● Toma-se um papel com a finalidade de predizer algo.  
 
Qual a precisão das tomadas de papel? Como consigo imputar as atitudes 
possuídas pelo outro? Por meio da empatia. Empatia = a precisão da imputação.  
  
Qual a informação envolvida na tomada de papel? As maneiras usadas para o 
indivíduo inferir as atitudes do outro são importantes porque afetam como esse 
individuo atua no seu próprio papel.  
● Ponto de vista (Ralph Turner): o papel do outro pode ser visto como se fosse um 
objeto, sem a necessidade de tomar a perspectiva do outro para si mesmo.  
● Até que ponto uma pessoa adota as atitudes e perspectivas do outro como de si 
mesmo é o grau ou o nível em que essa pessoa toma o ponto de vista do outro.  
● Ou seja, é possível “tomar o outro” sem ou com seu ponto de vista. Essa é a 
diferença entre comportamento organizado em função das expectativas percebidas 
dos outros e comportamento como esperado pelos outros (Ou seja, uma diferença 
entre “ponto de vista” e “não ponto de vista”). 
 
 
 
Identificação 
  
Se tomar o ponto de vista como meu próprio, então existe uma conexão direta entre 
“tomar o papel” e “atuar no papel”. Nesse caso, quando o outro espera tal 
comportamento, nós nos comportamos de acordo.  
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Identificação: tomando os significados do outro como se fossem meus.  
 
Se não existe uma conexão direta, então há um fator intermediário de intervenção 
(“interveniente”): 
● Para atuarmos com múltiplos outros, pode ser necessário tomar vários papéis.  
● È possível tomar vários papeis diferentes simultaneamente. Entretanto, não é 
possível tomar múltiplos pontos de vista.  
 
Como a tomada de papel fica liberada de identificação? Existem duas maneiras: 
1. Pelo ponto de vista assumindo o “ponto de vista de um terceiro”  
- Fornece ao indivíduo orientação para comportamento, dependendo da sua 
conceituação do papel.  
 
Exemplo: O ponto de vista de “mamãe” é invocado na tomada de decisão entre 
seus dois filhinhos.  

 
- Orienta o comportamento como condicionado à interpretação que fazemos quanto 
ao papel do outro.  
- Segundo G. H. Mead, todos nós levamos um interno “ponto de vista” de terceiros = 
o “outro generalizado”.  
 
As pistas de valorização são as pistas do terceiro ou “outro generalizado” – são uma 
organização dos pontos de vista dos terceiros.  
 
2. Pela tomada de papel liberado do “ponto de vista do outro” por meio de enxergar 
o papel do outro como objeto a ser levado em conta quando se persegue um 
determinado bem ou meta = tomada de papel adaptativa. (JG: segundo minhas 
notas, é “adaptive role taking” é não “adoptive role taking”, a pesar que esta última 
parecer mais lógica).  
 
Ou seja, o comportamento humano se processa como expectativa e antecipação 
das respostas dos outros. 
 
Exemplo: O desejo de vender para a velhinha um carro usado. 
 
Existem três maneiras de organizar nosso comportamento em função das respostas 
antecipadas dos outros: 
1. Pela identificação. 
2. Pelo ponto de vista de terceiros. 
3. Pela tomada de papel adaptativa.  
 
Ou seja, o comportamento humano se processa como expectativa e antecipação 
das respostas dos outros.   
 
O SER “EU MESMO”  
 
O ser “eu mesmo” não é uma coisa: refere-se a eventos e relacionamentos. É uma 
organização de processos de referência. 
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Como temos senso de nós mesmos, como uma personalidade que possui valor e 
um sentido de ser? Ou seja, como seria dar uma saída de nós mesmos e dar uma 
olhada lá de fora para si? Na verdade, é isso que acontece, mas feito por outras 
pessoas. 
 
Nesse sentido, a auto-imagem é um produto social: Os outros, por meio das suas 
respostas aos nossos atos, nos fornecem com um espelho.  
 
C. H. Cooley: o “ser espelhado” (“the looking-glass self”): o retrato que temos de 
como os outros nos enxergam. Ou seja, é a gênese de nossa auto-imagem. Nesse 
processo, o principal meio do espelhamento é através da categorização e rotulação. 
● Os rótulos fornecem estrutura. Portanto, o ser é estável e difícil para mudar. 
●  A minha experiência precisa de corresponder fielmente aos rótulos.  
● A base mais poderosa para mudança é a identificação. 
 
Nossa auto-imagem é estável: ela não flutua com cada pessoa encontrada, a 
menos que eu não seja envolvido na moléstia de ser “outro-dirigido”.   
Há, portanto, estabilidade desde que o indivíduo chegue a ser a audiência para 
seus próprios atos. Possui um “outro-internalizado” como audiência. 
 
A que se “refere”, como espelhamento, o comportamento? Existem duas 
possibilidades: 
1. Ao “outro externo”. 
2. Ao “outro internalizado”, chamado por G. H. Mead como “outro generalizado”.  
 
Melhor entendido por analogia à comparação “jogar” versus “jogo”: 
● Jogar “pegar bola”: o indivíduo toma o papel do outro específico para si mesmo. 
Quando jogando, o filho espera pegar a bola jogada pelo pai.  
● Jogo de beisebol: jogar através de regras internalizadas em vez de uma reação a 
algo externo específico. Nesse caso, se conhece o sistema de expectativas 
compartilhadas.  
 
O jogo da sociedade 
● Internalizar as expectativas, não somente aquelas que são específicas para nós, 
mas internalizar também as expectativas de um em relação ao outro mutuamente = 
o “outro generalizado”.  
● O internalizado outro e o martírio: A pessoa fica tão rígida por ter encontrado um 
outro generalizado tão invulnerável que sente, constantemente, que está cheio de 
culpa.   
 
Grupo de referência: um grupo cujos padrões ou normas são assumidos pelo 
indivíduo como sendo próprios desse indivíduo.   
● A família como o grupo de referência inicial.  
● A classe social a que pertencemos. 
● Existem redes integradas de grupos de referência internalizados. Ou seja, mais 
uma vez o “outro generalizado”.  
 
“Eu” versus “eu”: (“I” versus “Me”) 
● “eu” com minúscula = o ser espontâneo, atuante e impulsivo, somente em ação.  
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●  “Eu” com maiúscula = o ser social, quem sou eu, que eu devo ser, o que eu e os 
outros esperam de mim. O que eu espero dos outros. Ou seja, mais uma vez, o 
“outro generalizado”.  
O “Eu” enxerga os atos do “eu”.  
 
Obs. do Prof.: Atos sem pensar em si (“atos desinteressados”)? Não existem porque 
todo comportamento é motivado. Entretanto, pode-se responder “E, aí?”, porque o 
comportamento ainda é valioso para o outro.  
 
Auto-imagem e o “eu” ideal: 
 
Questão de auto-espelhamento mais a vergonha ou orgulho que temos quanto à 
essa auto-imagem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lacuna A - B = fonte de motivação: 
● Entretanto, se for impossível de fechar, cria-se uma situação neurótica.  
● Neurose como lacuna não aceitável e impossível de vencer. 
- A auto-imagem ideal possui padrões mutuamente exclusivos ou conflitantes. 
- Situação completamente não alcançável, porque as habilidades da pessoa são 
limitadas.  
 
Lacuna A - C: 
● Lacuna pequena – alto grau de empatia. 
● Lacuna extrema – psicose: incapacidade de avaliar o significado de seus próprios 
atos em relação aos outros. 
- Incapaz de apresentar uma explanação convencionalmente aceitável quanto ao 
seu comportamento. 
- Não consegue, portanto, coordenar seu comportamento com os outros.  
- Segundo a interpretação do interacionismo simbólico, existe uma condição de algo 
grau de empatia quando a pessoa entra dentro do sistema de significados 
compartilhados. Então, psicose é um rompimento do sistema de significados 
compartilhados. Nesse caso, a pessoa acaba tendo significados privados 
idiossincráticos.  
 
A relação entre o “outro generalizado” é o sistema interno de significados. 
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● O outro generalizado se refere ao sistema de significados e à experiência do seu 
próprio comportamento.  
 
 
Refletividade 
 
Tomar o papel como algo reflexivo significa que o indivíduo que toma o papel do 
outro (“A Minha Tomada”) para uma consciência que eu sou (“Eu”) um objeto 
retratado pela outra pessoa enxergando-“Me”.  
 
Ou seja, “O que ela pensará sobre mim?” = autoconsciência; ciente de que a outra 
pessoa está me olhando.  
 
Seis maneiras pelas quais a resposta antecipada dos outros poder servir para 
organizar o comportamento humano: 
(Cada um dos três pontos de vista pode ser reflexivo ou não reflexivo. Em cada 
ponto de vista, cada papel inferido quanto ao outro fica numa relação diferenciada 
com o “eu”). 
 
1. Identificação não-reflexiva: adoção de ponto de vista sem autoconsciência.  
- Ocorre quando se atribui extremo prestígio ao outro. 
- Quando existe falta de modelos alternativos.  
- Especialmente quando existe muita proximidade com o outro, ficando difícil 
destrinchar o ponto de vista do outro do nosso ponto de vista.  
 
2. Identificação reflexiva: o “eu” fica como um objeto para ser avaliado do ponto de 
vista do outro.  
- A gênese para auto-imagem (Cooley). 
 
3. O ponto de vista do terceiro, não reflexivo: preocupação em comparar como eu 
funciono em comparação com o funcionamento de outra pessoa. 
- Direciona o ator a buscar alguns aspectos-chave e específicos do papel do outro, 
o que permite o indivíduo escolher entre várias opções. Ou seja, aquilo que você 
sente como dever depende da leitura que você faz do papel do outro.  
- Direciona o indivíduo para selecionar certos indivíduos ou grupos como padrões 
desejáveis ou fontes de padrões capazes de serem utilizados para avaliar seu 
comportamento. Por exemplo, a mãe instrui a criança que deva associar e identificar 
com crianças de uma classe superior.  
 
4. O ponto de vista do terceiro, reflexivo: permite ao ator atuar seletivamente para 
sua audiência.  
- Preocupação com nossa aparência nos olhos de outra pessoa, mas podemos 
considerar a sua avaliação como legítima ou não legítima. 
- Nesse caso, o indivíduo tem internalizado o ponto de vista do terceiro. Existe, 
portanto, um certo grau de estabilidade nessa 4ª categoria. 
- A importância do outro generalizado, nesse caso, como modo de sistema 
internalizado dos reflexivos do ponto de vista do terceiro.   
- A escolha de papéis ou marcos para determinada situação depende dessa 4ª 
categoria.  
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5. O ponto de vista adaptativo, não reflexivo: os atores são muito mais preocupados 
com o objeto da interação e não tanto com um ao outro.  
 
6. O adaptativo reflexivo: o ator se preocupa com a imagem que o outro possui para 
ele. Então, há uma manipulação da sua própria imagem, para que alcance uma 
meta.  
 
 
RESUMO SOBRE TEORIAS 
 
Interacionismo simbólico: Uma teoria que descreve como a linguagem opera para 
organizar e estruturar. Sob essa ótica, as seguintes teorias são inter-relacionadas:  
● Percepção. 
● Linguagem. 
● Auto-organização. 
● Relações interpessoais.  
 
Teorias concorrentes sobre personalidade: 
 
Personalidade: a soma total dos traços do indivíduo com enfoque sobre o seguinte: 
● Personalidade é uma propriedade de indivíduos.  
● Faz alusão ao comportamento (personalidade como manifestação de 
comportamento). 
● Organização. 
 
A implicação que “personalidade” não é igual “comportamento”, porque esta última é 
uma manifestação.  
 
Nesse caso, personalidade é a organização de comportamento individual; 
organização do comportamento grupal é a estrutura social. 
 
As primeiras teorias sobre personalidade enfocaram fisiologia (antecedentes gregos 
e o balanceamento diferenciado dos quatro humores). Mas tarde, as teorias tiveram 
uma reação ao enfoque fisiológico e concentrarem nos fatores ambientais. 
 
Frenologia: (JG: Franz Joseph Gall, o fundador de “phrenology”, nasceu em 
Tiefenbrunn, perto de Pforzheim, Baden, e viveu desde 1758 até 1828). Frenologia 
é uma explicação biológica que afirma que o comportamento é determinado pelas 
faculdades mentais. Ou seja, diferentes áreas físicas do cérebro servem diferentes 
formas de comportamento. Observação dos nódulos no crânio como antecedente, 
mas tal correlação com comportamento não foi comprovada.  
 
Segundo W. H. Sheldon, existe uma orquestração constitucional de sustentação 
chamada o tipo morfogênico.   
 
Problema: não podemos ver o morfo-genótipo (a variável intermediaria 
“interveniente”). 
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Segundo Sheldon, existem três tipos: 
1. Ectomorfo – magro, frágil, crânio grande, intelectual, recluso. 
2. Mesomorfo – tipo musculoso. 
3. Endomorfo – gordo e redundado, devagar, jocoso. 
 
Problema com a teoria de Sheldon: não é replicável – o tipo somático não 
correlaciona necessariamente (JG: com os comportamentos indicados) porque 
outros fatores poderiam produzir as mesmas correlações (JG: comportamentais), 
como as expectativas de outras pessoas, por exemplo.  
 
Endocrinologia – também possui base física.  
 
Teoria de Personalidade com enfoque sobre experiências precoces: 
Segundo Alfred Adler, a percepção inicial da criança do mundo é de total 
dependência num mundo de gigantes e isso leva a ter um senso básico de 
inferioridade. Então, existe o complexo de inferioridade. 
● O estilo de vida é uma tentativa de compensar por tal inferioridade. 
● Teorias fundamentadas em um fator único chamam-se Teoria Monística. 
● Nessa teoria, as pessoas se diferenciam segundo o estilo de compensação, 
especialmente devido aos pais e à família. Por exemplo, de acordo com a 
seqüência ou ordem de nascimentos: 
- O filho único – fica algo autista e autocentrado. 
- O filho mais velho – “perda do trono” o leva a rivalidade com irmãos. 
- O filho do meio – mais independente. 
- O filho mais novo – mais dependente. 
 
Teoria da Privação Materna (John Bowlby): afirma que a ausência do apoio 
constante e caloroso de uma mãe com quem a criança pode se identificar causa 
efeitos danosos sobre o desenvolvimento conseqüente da personalidade. 
● O período entre seis meses e um ano e meio é crucial. 
● Não pode ser “re-desenvolvido” mais tarde.  
● Resulta em perda da habilidade de identificar. 
 
Obs. do Prof.: A privação materna não é o caso mais importante. Entretanto, é um 
bom exemplo de privação de estímulo. Ou seja, é importante que a criança seja 
tocada (JG: tocado fisicamente no colo da mãe etc.). 
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Teorias com enfoque sobre o processo de nascimento: 
O parto como experiência traumática, saindo do meio acalorado do vente da mãe 
para o mundo friorento.  
● A personalidade se desenvolve a partir desse momento. 
● O modo do parto é importante – rápido, devagar, espontâneo, uso de 
instrumentos.  
● Essa mudança repentina de espaço de vida é uma fonte de ansiedade. 
● Problema com a teoria: não explicar adequadamente a natureza da experiência 
inicial. Por exemplo, trauma nasal como primeira experiência de respiração. 
 
Teorias fundamentadas em conflito:  
● O Freud mostrou como as três partes afetam o desenvolvimento da personalidade 
(id, ego, alter-ego) para homens e para mulheres. 
● Existe uma seqüência de estágios de desenvolvimento. Tal desenvolvimento pode 
ficar preso em algum desses estágios. São estágios de desenvolvimento psíquico-
sexual.  
● Duas maneiras para a personalidade ficar presa: 
1. Não conseguir dominar o estágio e o organismo ficar fixado nesse nível. 
- Fixação por causa da completa subgratificação. 
- Excesso de supergratificação em determinado nível e, portanto, sem motivação 
para passar para o próximo. 
2. Regressão – sob pressão psicológica, a pessoa faz uma recaída ao nível não 
completamente resolvido anteriormente. 
 
 
 
 

**************************************************************** 
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ANEXO 1 
 

Tentativa diagramática de J. J. Griffith de fazer conexão entre a escola 
Interacionismo Simbólico segundo Eugene Weinstein e o conceito de interação 

lingüística (comunicação) de Maturana e Varela ( A Árvore de Conhecimento, 2001, 
Palas Athena) 
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ANEXO 2  
 

RITOS CORPORAIS ENTRE OS SONACIREMA 
 

Prof. Linton foi o primeiro a chamar a atenção dos antropólogos para o 
complexo ritual dos Sonacirema, há vinte anos atrás. Mas a cultura deste povo é 
ainda muito pouco compreendida. Os Sonacirema são um grupo norte-americano 
que vive no território que se estende desde o Cree do Canadá aos Yaoui e 
Tarahuma do México e aos Carib e Aruaque das Antilhas. Pouco se sabe quanto à 
sua origem, embora a tradição mítica afirme que eles vieram do leste. 

A cultura sonacirema se caracteriza por uma economia de mercado 
altamente desenvolvida, que se beneficiou de um habitat natural muito rico. Embora 
a maior parte do tempo das pessoas, nesta sociedade, seja devotada à ocupação 
econômica. Uma grande porção do fruto destes trabalhos e uma considerável do dia 
são despendidas em atividades rituais. O foco destas atividades é o corpo humano, 
cuja aparência e saúde constituem a preocupação dominante dentro do “ethos” 
deste povo. Embora tal tipo de preocupação não seja realmente pouco comum, 
seus aspectos cerimoniais e filosofia ai implícita são únicos. 

A crença fundamental subjacente a todo o sistema parece ser a de que o 
corpo humano é feio, e que sua tendência natural é a debilidade e a doença. 
Encarcerado em tal corpo a única esperança do homem é evitar essas através do 
uso de poderosas influências do ritual e da cerimônia. Todo grupo doméstico possui 
um ou mais santuários dedicados a tal propósito. Os indivíduos mais poderosos 
desta sociedade têm vários santuários em suas casas e, de fato, a opulência de 
uma casa é freqüentemente aferida em termos da quantidade dos centros de rituais 
que abriga. A maioria das casas é de taipa, mas os santuários dos mais ricos têm 
as paredes cobertas de pedras. As famílias mais pobres imitam os ricos, aplicando 
placas de cerâmicas nas paredes de seus santuários. 

Embora cada família possua ao menos um desses santuários, os rituais a 
eles associados não são cerimônias familiares, mais sim privadas e secretas. Os 
ritos, normalmente, só são discutidos com as crianças, e isto apenas durante a fase 
em que elas estão sendo iniciadas nesses mistérios. Eu pude, entretanto, 
estabelecer com os nativos uma relação que me permitiu examinar esses santuários 
e anotar a descrição desses rituais. 

O ponto focal do santuário é uma caixa ou arca embutida na parede. Nesta 
arca são guardados os inúmeros feitiços e porções mágicas, sem os quais nenhum 
nativo acredita que poderia viver. Tais feitiços e porções são obtidos de vários 
profissionais especializados. Dentre estes, os mais poderosos são os curandeiros, 
cujos serviços devem ser retribuídos por meio de presentes substanciais. No 
entanto, o curandeiro não fornece as porções curativas para seus clientes, 
decidindo apenas os ingredientes que nelas devem entrar, escrevendo-os em 
seguida em uma linguagem antiga e secreta. Tal escrito só pode ser decifrado pelo 
curandeiro e pelos herbanários, os quais – mediante outro presente - fornecem o 
feitiço desejado. 

O feitiço não é descartado depois de ter servido ao seu propósito, mas sim é 
colocado na caixa de mágica do santuário doméstico. Como estes materiais 
mágicos são específicos para certas doenças, e considerando-se que as doenças 
reais ou imaginárias deste povo são muitas, a caixa de mágicas costuma estar 
sempre transbordando. Os pacotes mágicos são tão numerosos que as pessoas 
esquecem sua serventia original e temem usá-los de novo. Embora os nativos 
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tenham se mostrado vagos em relação a esta questão, só podemos concluir que a 
idéia subjacente ao costume de se guardar todos os velhos materiais mágicos é a 
de que sua presença na caixa de mágica,diante da qual os rituais do corpo são 
encenados, protegerá de alguma forma o fiel. 

Embaixo da caixa de mágicas existe uma pequena fonte. Todo dia cada 
membro da família, em sucessão, entra no quarto do santuário,curva a cabeça 
diante da caixa de mágica, mistura diferentes tipos de águas sagradas na fonte e 
realiza um breve rito de ablução. As águas sagradas são obtidas do Templo da 
Água da comunidade, onde os sacerdotes conduzem elaboradas cerimônias para 
manter o liquido ritualmente puro. 

Na hierarquia dos profissionais da magia, e abaixo do curandeiro em termos 
de prestigio, estão os especialistas cuja designação é melhor traduzida por 
“homens-da-boca-sagrada”. Os Sonacirema vêem o horror pela boca e uma 
fascinação por ela que chegam às raias da patologia. Acredita-se que a condição da 
boca possui uma influência sobrenatural nas relações sociais. Não fosse pelos 
rituais da boca, os Sonacirema acham que seus dentes cairiam, suas gengivas 
sangrariam, suas mandíbulas encolheriam, seus amigos o abandonariam, seus 
amantes os rejeitariam. Eles também acreditam na existência de uma forte relação 
entre características orais e morais. Assim, por exemplo, existe uma ablução das 
bocas das crianças que se considera como forma de desenvolver sua fibra moral. 

O ritual do corpo cotidianamente realizado por todos inclui o rito bucal. 
Apesar de sabermos que este povo é tão meticuloso no que diz respeito ao cuidado 
da boca, este rito envolve uma prática que o estrangeiro não-iniciado não consegue 
deixar de achar repugnante. Conforme foi-me descrito o rito consiste na inserção de 
um pequeno feixe de cerdas de porco na boca, juntamente com certos pós mágicos, 
e em seguida na movimentação desse feixe segundo uma série de gestos 
altamente formalizados. 

Além desse rito bucal privado, as pessoas procuram o “homem-da-boca-
sagrada” uma ou duas vezes por ano. Estes profissionais possuem uma 
impressionante parafernália, que consiste em uma variedade de perfuratrizes, 
furadores, sondas e agulhas. O uso destes objetos no exorcismo dos perigos da 
boca implica uma quase inacreditável tortura ritual do cliente. O “homem-da-boca-
sagrada” abre a boca do cliente e, usando as ferramentas citadas, alarga quaisquer 
buracos que o uso tenha feito nos dentes. Materiais mágicos são então depositados 
nestes buracos. Se não se encontram buracos naturais nos dentes, grandes seções 
de um ou mais dentes são serradas para que a substância sobrenatural possa ser 
aplicada. Na imaginação do cliente, o objetivo destas aplicações é deter o 
apodrecimento dos dentes e atrair amigos. O caráter extremamente sagrado e 
tradicional do rito fica evidente no fato de que os nativos retornam todo ano ao 
“homem-da-boca-sagrada”, embora seus dentes continuem a se deteriorar. 

Deve-se esperar que, quando o estudo intensivo dos Sonacirema for feito, 
seja realizada uma pesquisa cuidadosa sobre a estrutura de personalidade destes 
nativos. Basta observar o brilho nos olhos de um “homem-da-boca-sagrada”, 
quando ele enfia uma agulha em um nervo exposto, para que se suspeite de que 
uma dose de sadismo está presente. Se isto puder ser verificado, uma configuração 
muito interessante emergirá, posto que a maioria da população mostra tendências 
masoquistas bem definidas. Era as tais tendências que o professor Linto se referia 
ao discutir uma parte especial do ritual cotidiano do corpo, que é realizado apenas 
pelos homens. Esta parte do rito envolve uma arranhadura e laceração da superfície 
do rosto por meio de um instrumento cortante. Ritos femininos especiais ocorrem 
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somente quatro vezes por mês lunar, mas o que lhes falta em freqüência lhes sobra 
em barbárie. Como parte dessa cerimônia, as mulheres assam suas cabeças em 
pequenos fornos durante mais ou menos uma hora. O ponto teoricamente 
interessante é que um povo dominantemente masoquista desenvolveu especialistas 
sádicos. 

Os curandeiros possuem um templo imponente, o Latipsoh, em cada 
comunidade de algum tamanho. As cerimônias mais elaboradas,necessárias para o 
tratamento de pacientes muito doentes, só podem ser realizadas neste templo. Tais 
cerimônias envolvem não só o taumaturgo, mas também um grupo permanente de 
vestais que se movimentam lentamente nas câmaras do templo com uma roupa e 
um penteado distintos. 

As cerimônias Latipsoh são tão violentas que chega a ser fenomenal o fato 
de que uma razoável proporção de nativos realmente doentes que entram no templo 
consiga curar-se. Crianças pequenas, cuja doutrinação é ainda incompleta, 
costumam resistir às tentativas de levá-las ao templo, alegando que "é aonde você 
vai para morrer". Apesar disso, os doentes adultos, não apenas, desejam como 
ficam ansiosos para submeter-se à prolongada purificação ritual, se eles possuem 
meios para tanto.Os guardiões de muitos templos, não importa quão doente o 
suplicante ou quão grave a emergência, não admitem o cliente se ele não pode dar 
um rico presente ao zelador. Mesmo depois que se conseguiu a admissão e se 
sobreviveu às cerimônias, os guardiões não permitem a saída do neófito até que 
este dê ainda outro presente. 

O (a) suplicante ao entrar no templo, é primeiramente despido (a) de todas as 
suas roupas. Na vida cotidiana os Sonacirema evitam a exposição de seu corpo e 
das suas funções naturais. O banho e a excreção são realizados somente na 
intimidade do santuário doméstico, onde são ritualizados fazendo parte dos ritos 
corporais. A súbita perda da privacidade corporal, ao se entrar no Latipsoh, costuma 
causar um choque psicológico. Um homem, cuja própria mulher jamais viu quando 
ele realizava um ato excretório, de repente encontra-se nu, assistido por uma vestal 
enquanto executa suas funções naturais dentro de um vaso sagrado. Esse tipo de 
tratamento cerimonial é necessário porque as excreções são usadas por um 
adivinho para diagnosticar o curso e a natureza da doença do paciente. Os clientes 
femininos por seu lado, vêem seus corpos nus submetidos ao escrutínio, 
manipulação e espetadelas dos curandeiros. 

Poucos suplicantes no templo estão suficientemente bem para fazer qualquer 
coisa que não seja ficar deitado em suas camas duras. As cerimônias diárias, como 
os já citados ritos do “homem-da-boca-sagrada”,implicam desconforto e tortura. 
Com precisão ritual, as vestais acordam a cada madrugada seus miseráveis 
pacientes, rolam-nos em seus leitos de dor enquanto realizam abluções, cujos 
movimentos formalizados são objetos de treinamento intensivo das vestais. Em 
outros momentos, elas inserem varas mágicas na boca do paciente, ou obrigam-no 
a comer substâncias que são consideradas curativas. De tempos em tempos os 
curandeiros vêm aos seus clientes e atiram agulhas magicamente tratadas em sua 
carne. O fato de que estas cerimônias do templo possam não curar, ou possam 
mesmo matar o neófito, não diminui de modo algum a fé do povo nos curandeiros. 

Ainda resta um outro tipo de especialista, conhecido como um “escutador”. 
Este feiticeiro tem o poder de exorcizar os demônios que se alojam nas cabeças 
das pessoas que foram enfeitiçadas. Os Sonacirema acreditam que os pais fazem 
feitiçaria contra seus próprios filhos. As mães são especialmente suspeitas de 
colocarem uma maldição nas crianças enquanto ensinam a elas os ritos corporais 
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secretos. A contra-magia do “feiticeiro escutador” é singular por sua relativa 
ausência de ritual. O paciente simplesmente conta ao "escutador" todos os seus 
problemas e medos, começando com as primeiras dificuldades de que pode se 
lembrar. A memória exibida pelos Sonacirema nessas sessões de exorcismo é 
verdadeiramente notável. Não é incomum que o paciente lamente a rejeição que 
sentiu ao ser desmamado, e alguns indivíduos chegam a localizar seus problemas 
nos efeitos traumáticos de seu próprio nascimento. 

Para concluirmos, deve-se mencionar certas práticas que estão baseadas na 
estética nativa, mas que dependem da aversão generalizada ao corpo e às suas 
funções naturais. Há jejuns rituais para fazer pessoas gordas ficarem magras, e 
banquetes cerimoniais para fazer pessoas magras ficarem gordas. Outros ritos 
ainda são usados para fazer os seios das mulheres maiores, se eles são pequenos, 
e menores, se eles são grandes. Uma insatisfação geral com a forma dos seios é 
simbolizada pelo fato de que a forma ideal está virtualmente fora do espectro da 
variação humana. Umas poucas mulheres que sofrem de um quase inumano 
desenvolvimento hiper-mamário são tão idolatradas que podem viver muito bem 
através de simples viagens de aldeia a aldeia permitindo aos nativos admirá-las 
mediante uma taxa. 

Já fizemos referência ao fato de que as funções excretórias são ritualizadas, 
rotinizadas e relegadas ao domínio do secreto. As funções reprodutivas naturais são 
igualmente distorcidas. O intercurso sexual é tabu como tópico de conversa, 
programado e planejado enquanto ato. Grandes esforços são feitos para evitar a 
gravidez por meio do uso de materiais mágicos ou pela limitação do intercurso à 
certas fases da lua. A concepção é realmente muito pouco freqüente.Quando 
grávidas, as mulheres se vestem de forma a ocultar seu estado. 

O parto se realiza em segredo, sem amigos ou parentes assistindo, e maioria 
das mulheres não amamenta nem cuida de seus bebes. 

Nossa descrição da vida ritual dos Sonacirema certamente mostrou que eles 
são um povo obcecado pela magia. É difícil compreender, como eles conseguiram 
sobreviver por tanto tempo debaixo dos pesados fardos que eles mesmos se 
impuseram. Mas mesmo costumes tão exóticos quanto esses ganham seu 
verdadeiro sentido quando encarados a partir do esclarecimento feito por 
Malinowski quando escreveu: 
 
“Olhando de cima e de longe, dos lugares seguros e elevados da civilização 
desenvolvida, é fácil ver toda a rudeza e a irrelevância da magia. Mas sem este 
poder e este guia. o homem primitivo não poderia ter dominado as dificuldades 
praticadas como o fez, nem poderia o homem ter avançado até os mais altos 
estágios da civilização”. 
 
Fonte: Body ritual among the Nacirema. American Anthropologist, v.58, 1956. p 
503-50. Tradução para o português de Eduardo Viveiros de Castro. Disponível em: 
<http://sociobox.files.wordpress.com/2008/02/os-nacirema.doc>.Acesso em: 
18/02/2008. 
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