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PSICOLOGIA SOCIAL PARA
TRABAJADORES SOCIALES.
Abad, J.R.B., Murillo, M.L., Pastor, M. A. M., Hernandis,S.P., (1999).
Valencia: Editorial Gules, S.L.
Joiio Pissarra *

A obra em aprecia<;ao, eum manual de introdu~ao apsicologia social em temas
considerados do interesse dos Trabalhadores Sociais. Produto de varias contribui~6es, a obra, sumariza de forma muito sucinta a investiga<;ao sobre nove temas. A
saber: a defini<;ao de psicologia social; a percep<;ao social; o "self'; as atitudes, a
mudan<;a de atitudes ea persuasao; as representa<;oes sociais; o comportamento
pr6social eo comportamento agressivo; a intluencia social; os estere6tipos, preconceitos e discrimina<;ao; os pequenos grupos e os processes de interac<;ao intragrupal.
Ao longo da obra nao sao apresentados fundamentos para a selec<;ao destes temas
ou a nao inclusao de outros que seguramente serao do interesse destes profissionais.
Nao existe urn acto, nem uma data formal que assinale a afirma<;ao da psicologia
social como disciplina cientifica autonoma no ambito das ciencias sociais. Mas o
quadro s6cio hist6rico de transi<;ao do sec. XIX para o sec. XX, na Europa e nos
Estados Unidos, sao o pano de fundo que a psicologia social e o trabalho social
partilham na sua genese. A configura<;ao do Trabalho Social faz-se, segundo os
autores, no quadro das polfticas higienistas e nas cren<;as nu m conhecimento cientifico positive que fundamente a interven<;ao nos problemas sociais.
A psicologia social na sua fase inicial foi marcada pela dialectica entre o social (colectivo) eo psiquico (individual). Na actualidade e segundo os autores; "a Psicologia Social
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pretende superar esta perspectiva diadica e definir-se como uma disciplina triadica
ou tripolar, incorporando um terceiro elemento da rela~ao entre o indivfduo ea sociedade, terceiro elemento que eo reconhecimento dos processos entre os sujeitos
como os processos simb6licos e representacionais" (pp.20). Os processos
interaccionais constroiem-se na base de tens6es e tendencias de uniformidade e
diversidade, maiorias e minmias, conformismo e inova9ao ... 0 jogo ea complexidade
interaccional e nucleo central do qual emergem as diferentes perspectivas e abordagens em psicologia social. Este eo ponto de partida dos autores, fundamentando a
sua perspecti va noutros psicologos sociais, entre os quais S. Moscovici ( 1970) para
quem a «psicologia social deve ocupar-se em primeiro lugar da relac;ao social que
constitui a rela~ao entre urn "Ego" (individuo ou grupo) e urn "Alter'' (individuo ou
grupo) para analisar suas rela~6es corn o meio, social e ou nao social, real ou simb61ico".
No desenvolvimento da psicologia social sao varias as orientac;oes te6ricas que
marcam a sua hist6ria e que continuam a alimentar muitas controversias dentro e fora
da disciplina. De forma breve os autores sumarizam as plincipais orientac;oes teoricas
e alguns dos seus pressupostos fundamentais. Assumem destaque o behaviorismo,
o cognitivismo ea teoria do papel.
Sabre a metodologia e apresentada uma orienta9ao plurimetodol6gica, hoje
maioritaria na disciplina, sem no en tanto infmmar as razoes epistemol6gicas e praticas que estao na base desta orienta~ao dominante nas mdltiplas linhas de investigac;ao em psicologia social. Neste, como noutros aspectos, a obra aborda de forma
muito sumaria os temas.

0 desenvolvimento te6rico e metodol6gico da disciplina vem sendo acompanhado de uma crescente presen9a em varios domfnios de intervenc;ao, nomeadamente na
saude, na justic;a, no ambiente, no urbanismo, no trabalho e nas organiza<;6es. A
razao de ser desta apUcac;ao pratica radica nas preocupa~oes te6ricas e de intervenc;ao na mudanc;a social, ou seja, a relac;ao entre o indiv1duo ea sociedade em particular, os mecanismos de integra9ao, socializa9ao, influencia, identidade, atitudes, representa<;6es e cren<;as sao entre outras dimens6es equacionadas em fun9ao dos
contextos sociohist6ricos .
A psicologia desde os prim6rdios da disciplina sempre se interessou pelos processos que permitem ao ser humano explorar e conhecer o contexto social. Neste
processo nao s6 interessa o conhecimento da realidade fisica mas igualmente os
mecanismos pelos quais conhecemos os nosso semelhantes e n6s pr6prios. A percep9ao social eo mecanismo pelo qual pretendemos conhecer e compreender as
pes so as.
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Entre os processes de percep9ao social, destacam-se a percep9ao de sentimentos
e emo96es- processos que nos permitem conhecer e compreender as emo96es e os
sentimentos dos outros, as atribui96es causais- processes que nos permitem inferir,
atraves da observa9ao dos comportamentos dos outros, causas explicativas dos
comportamentos observados, forma9ao de impressoes- mecanismos pelos quais a
partir de infmma96es que recebemos sobre uma pes so a, fonnamos uma ideia coerente
e unificada sobre a sua forma de ser ea sua personalidade.
A percep9ao de objectos e de pessoas apresenta muitas semelhanyas e muitas
diferen9as. Entre as semelhan9as assinalam-se: a) Estrutura9ao- organizamos e
categorizamos a informa9ao que recebemos; b) Ten demos a procurar os elementos
invariantes do que percepcionamos; c) Dam os significado e interpretamos os
estimulos. Entre as diferen9as: a) As pessoas sao percepcionadas como agentes
causais; b) As pessoas sao semelhantes a n6s pr6prios o que nos permite realizar
inferencias; c) A percep9ao das pessoas da-se num contexto de interac9ao social,
por isso tern urn caracter dinamico; d) A percepyaO de pessoas emais complexo do
que a de objectos.
Em materia de forma9ao de impressoes, os autores record am as principais linhas
de orienta9ao desenvolvidas na disciplina. Das quais assinalamos os principios gerais da forma9ao de impress6es segundo Salomon Asch (1946): a) As pessoas esforyam-se por formar impress6es de outras pessoas; b) As mesmas qualid.ades pod em
produzir impressoes diferentes e nos processos de interac9ao de forma din arnica
podem gerar novas qualidades; c) As impressoes, desde o inicio da sua forma9ao,
apresentam alguma esttutura ainda que rudimentar. Nessa estrutura ex is tern qualidades centrais e perifericas; d) Cada tra9o possui uma propriedade dentro de uma totalidade.
Mas, ao ser humano nao interessa apenas conhecer o que fazem e como actuam os
outros, mas tambem o porque dos comportamentos observados. A atribui9ao eprecisamente o processo atraves do qual procurarnos as causas do comportamentos dos
outros. 0 interesse dos te6ricos tern-se centrado nos process os basicos- selec9ao e
identifica9ao da informa9ao para estabelecer as causas- e as consequencias por se
ter diferentes estilos de atribui9ao. Os autores apresentam uma sintese dos principais
model os te6ricos, sem novidades interpretativas.
A generalidade dos capftulos segue urn regis to sfntese dos t6picos desenvolvidos pela disciplina. Por economia e dado o interesse nos debates entre os trabalhadores sociais deixamos algumas notas sobre representa96es sociais, comportamento
pr6social, estere6tipos e processes de interac9ao em pequenos grupos.
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Representa~oes Sociais - Os antecedentes hist6ricos da no9ao de representa9ao
social podem ser encontrados em Durkheim (1895) quando apresentou o conceito de
representa9ao colectiva, definindo esta como uma forma de idea9ao social distinta da
representayao individual. Ao tempo, as representa96es colectivas foram definidas
como produc;oes mentais e sociais que nascem de uma certa fixa9ao social e objectividade social corn consequencias na produc;ao e reproduc;ao colecti va.

A origem do conceito ou noc;ao das representa96es sociais radica nas te01·ias de
F. Heider (1958) ao defender a importancia do estudo da psicologia ingenua, entendida como o estudo de todas as habilidades e estrategias utilizadas pelas pessoas, na
sua vida quotidiana, para explicar a elas pr6prias, os seus comportamentos e os
comportamentos e atitudes dos outros.
As propostas de F. Heider estao em continuidade corn a tradi9ao europeia em
integrar elementos psicol6gicos e socio16gicos nas teorias explicativas sobre a construyao social da realidade. Nesta perspectiva sao contempladas a dimensao cognitiva
e social na constru9ao da realidade em sintonia corn a evolu9ao hist6rica da psicologia social.
Mas ea pattir da tese de doutoramento deS. Moscovici (1961) que foi introduzido
o conceito de representa96es sociais no ambito da psicologia social. A partir deste
conceito tern sido crescente a investigac;ao sobre este domfnio. A representa9ao
surge como uma forma pa1ticular de conhecirnento ...

A representa9ao social e para Moscovici urn conjunto organizado de opinioes,
cren9as, atitudes e informa96es que se referem a urn objecto ou situa9ao.As representac;oes sao fruto do sujeito (a sua hist6ria e sua vivencia) e pelo sistema social e
ideol6gico em este se insere e pela natureza do la9o que o sujeito estabelece corn o
sistema. As representa96es sociais sao urn sistema simb6lico que integra formas de
representac;ao nao verbal, imagens, figuras e dimensoes afectivas inconscientes e
inacionais. As representa96es socias sao um produto psicol6gico e urn produto cultural.
Segundo Jodelet (1989) as representac;oes sociais sao uma forma de conhecimento, socialmente elaborado e partilhado, sendo simultaneamente urn processo de urn a
acti vidade ea apropria9ao da realidade, tendo uma visao pratica contribuindo para a
constru9ao de uma realidade cornu m a urn conjunto social. As representa96es sao
uma forma de saber pnitico relevante para um sujeito e urn objecto. A representa9ao
e sempre uma representa9ao de alguma coisa (objecto) e de alguem (sujeito). As
representa96es, enquanto sistemas de interpreta9ao, conduzem a nossa rela9ao corn
o mundo, orientando e organizando os comportamentos e comunica96es sociais.
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Segundo Moscovici (1961) as representa~oes estruturam-se segundo tres eixos: a
atitudel a informa~ao eo campo da representa9ao. A atitude manifesta-se como uma
disposi9ao mais ou menos favoravel que a pessoa tern face a urn objecto da representayao social e express a uma avalia9ao em rela9ao a esse objecto. A informa9ao sobre
os objetos representados varia em quantidade e qualidade ... 0 campo da representa~ao) mediante o quale feita a ordena9ao e hierarquiza9ao dos elementos que configuram os conteudos da mesma, ou sejal a organiza9ao intern a que adoptam os elementos da representa~ao. Este "modelo seminar' de Moscovici ( 1961) reconhece os processes diferenciados no desenvolvimento das representa96es: o processo de
objectiva9ao eo processo de ancorajem ...

Conduta pr6social e conduta agressiva - Dado o contexto social actual) nao parece ser necessaria demonstrar a necessidade do estudo da agressividade e da violencia. Ao mesmo tempo que crescem os crimes~ assistimos a um crescimento de associay5es de ajuda e de voluntaries. Estes do is tipos de comportamentos, ajuda e agressao, pod em conceber-se como opostos ainda que possam ser explicados em paralelo.
Neste sentidol Smith e Mackie (1997) afirm am que os do is tipos de comportamento
social pod em ser entendidos a partir da forma como as pessoas interpretam as situay5es sociais, assim como as motiva96es e normas que as impulsionam a actuar. Alguns dos paralelismos entre a conducta pr6social ea conducta agressiva expostos,
pelos autores, sao os seguintes:
1) Os do is tipos de comportamentos, assim como qualquer comportamento,
sao motivados pela percep9ao e interpreta9ao das pessoas; 2) Podem fornecer recompensas concretas; 3) Sao regulados por norm as sociais; 4) Para os
do is tip os de comportamentos seguem-se exemplos observados nos outros.
0 comportamento pr6social pode ser definido como todo o comportamento
positivo orientado para ajudar alguem, corn ou sem motiva<;ao altruista. Segundo Cue vas (1996) a conducta prossocial pode classificar-se em fun9ao
das seguintes categorias:
a) Conduta social directa/indirecta
A ajuda directa acontece quando um observador intervem numa situayao. Ex. acidente de carro ... Numa segunda situa<;ao podemos pedir ajuda
para alguem ou a colabora9ao de terceiros- nesta situa9ao prestamos
uma ajuda indirecta.
b) Conduta social pedida/nao pedida- Respondemos a urn pedido ou respondemos por iniciativa?
c) Ajuda identificada/ajuda an6nima- sabemos quem eo benfeciario?
d) Ajuda em situa9ao de emergencia/nao emergencia
Bateson ( 1998) afir ma existirem pelos men os sete perspectivas que pretend em
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explicar o comportamento pr6social. A saber, teoria da aprendizagem social, teoria da
redu9ao da tensao, teoria das normas e dos papeis, teoria da troca e da equidade,
teoria da atribui9ao, teoria da auto-estima, teoria do desenvolvimento moral. Relativamente aagressao existem pelo men os cinco tipos de explica~oes : teoria dos instintos, teorias biol6gicas, teorias do "impulso", teoria da aprendizagem social e teorias
cognitivas.
As dominantes sob re a agressao apresentam tres tipos de explica9ao: 1) a agressao e urn instinto inato; 2) A agressao e uma resposta natural a frustra~ao; 3) a
conducta agressiva ecomo todas as conductas sociais aprendida.

Estereotipo, preconceito e discrimina\ao- Estes tres conceitos sao temas classicos em psicologia social. 0 modelo tripartido de Devine (1995) diz-nos que o preconceito euma cren9a ou atitude cuja principal componente de natureza cognitiva eurn
estere6tipo, corn uma orienta~ao e avalia9ao negativa do objecto, corn urn a componente comportamental que ea discrimina~ao que geralmente tern lugar num contexto
de rela~ao intergrupal ou seja numa rela~ao maioria/minoria. Os estere6tipos- sao
conhecimentos e cren9as sob re grupos sociais especificos. Atribuem caracteristicas
a membros de urn grupo e constituem componentes cognitivas de atitudes de natureza pejorativa. Mas Oakes, Haslam e Turner (1994) insistem no aspecto positivo dos
estere6tipos ao dizer que os estere6tipos sao fundamentais para a verdadeira percep9ao social e consideram a esteriotipia como urn processo normal de cogni~ao social.
Segundo outros autores os estere6tipos sao algo de mau, pois sao conceitos incorrectos, sao rigidos, generalizaveis e inexactos. Para outros sao uma expressao de
etnocentrismo, favoritismo do grupo e rejei9ao e hostilidade do exogrupo.
Relembrando Tajfel ( 1978) sao cinco as fun~6es dos estere6tipos, duas de nfvel individual e tres de nivel grupal:
1)

2)
3)

4)

5)

Fun~ao cognitiva de sistematizar, simplificar e predizer os acontecimentos e
comportamentos;
Fun9ao motivacional representa a preserva9ao de impot1antes valores sociais
Gmpal
Funyao explicativa- Os estere6tipos contribuem para a cria~ao e manuten9ao de sentimentos e ere ne; as grupais que sao utilizadas para explicar acontecimentos;
Fun9ao justificadora- Os estere6tipos contribuem parajustificar varias formas de actuayao colectiva;
Func;ao de distintividade positiva intergrupal- Tendencia para diferenciar
de forma positiva o grupo de pertenc;a. Os estere6tipos facilitam a identidade social, a integrayao grupal eo ajustamento a normas sociais.
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Os peguenos grupos e os processos de interac~ao intragrupal- A afirma~ao e
expansao da psicologia social, ap6s a segunda grande guena, acompanhou a investigayao sabre os pequenos grupos a qual teve, como a psicologia, uma evoluyao
complexa. 0 interesse pelos grupos cresceu muito ate ao principio dos anos 60 e
ressurgiu a meio da decada de 80. Podemos atribuir a paternidade do estudo dos
grupos a K.Lewin. Uma am1lise dos fen6menos grupais exige uma amllise da dinamica
dos grupos, ou seja, das interac96es e for~as no interior do grupo e do seu ambiente ... A identifica9ao das for9as permite nao s6 explicar o estado actual e predizer
estados futuros. Esta confian9a nas capacidades preditivas das ciencias sociais converte esta ciencia em decisoes pniticas e corn capacidade de interven~ao geradora de
efeitos desejados.
Mais do que unirmo-nos a pessoas de que gostamos procuramos pessoas a que
nos sentimos unidos (Turner, 1982). Tajfel centrou-se no estudo dos grupos que "nao
sao produtos emergentes da interac9ao interpessoal, mas sim categorias sociais de
origem hist6rica e cultural, que nos sao dad os e nos quais somas socializados" (Tumer,
1982). Deste ponto de vista, a interac9ao cara a cara nao eo unico mecanismo pelo
qual os grupos a que pertencemos influenciam a nossa conducta. 0 mecanismo fundamental de influencia dos grupos ea identifica~ao!identidade social. Podemos dizer
que existe urn "grupo psicol6gico'' sempre que existam do is ou mais indivfduos que
partilham uma identidade social de si pr6prios e se percepcionam a si mesmos como
membros de uma categmia social (Turner, 1982).
0 grupo como categoria social: a) tern uma concep9ao fundamentalmente cognitiva
do grupo, posto que constitui um grupo que se considera como tal, independentemente da forma como se tratam entre si. Esta concep9ao concede uma importancia
fundamental aos processes cognitivos para explicar o comportamento grupal, por
cima dos processos afectivos e da interac9ao comportamental. b) De certo modo
como defende Turner (1984) o foco das categorias sociais e um enfoque mais amplo
de grupo, que inclui a defini9ao de pequenos grupos interactivos. 0 seu interesse
particular nas gran des categorias sociais levou a deixar de lado a analise regular dos
processes de interac9ao entre os membros, a distribui9ao de papeis as redes de
comunicayao, etc.
0 reaparecimento do interesse dos grupos nos anos 80 produziu-se no quadro de
analise sociocognitivo das rela~oes entre grupos. Eurn enfoque diferente, ainda que
complementar da dinamica de grupo norte americana dos an os 50. Provavelmente e
mais util para estudar os grupos que sao categorias sociais em grande escala e os
fen6menos de conflito social entre os grupos. Ao contrario analisa corn menor detalhe a amplitude a din arnica e os processos que ocorrem nos pequenos grupos. As
duas Escolas tern em comum uma preferencia pelo metodo expelimental.
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Urn grupo eurn sistema de interac96es. Como tal, urn sistema em que surge urn
determinado modo de organiza9ao, rela9ao, divisao de fun96es que permite a com·dena9ao interpessoal ea realiza9ao de metas. Estas formas de organiza9ao interna
condicionam os comportamentos dos membros. E6bvio que a estrutura varia muito
de grupo para grupo, tanto em forma como em grau e solidez. Em todos os tipos de
gmpo epossivel encontrar algum tipo de estrutura que na maioria deles se desenvolve muito nl.pidamente e mud a muito lentamente (Le vine & Moreland, 1998). Entre os
elementos estruturais basicos encontramos as normas grupais, os papeis e os sistemas de estatutos.
As normas sao expectativas partilhadas pelos membros sobre as formas de comportamento. Sherif (1936) realizou os estudos mais classicos sobre a forma9ao das
normas e chegou aconclusao de que as normas formam-se por convergencia entre as
opini5es dos membros. Esta convergencia emerge da interac9ao entre os membros,
uma vez formadas e estabilizadas, as normas de grupo substituem as normas individuais como guias do comportamento. A postura de Sherif no estudo das norm as nao
deu grandes contributos explicativos sobre os processos de grupo.
Uma das quest5es que mais preocuparam os psic6logos na analise das normas foi
a inova9ao e altera9ao das normas individuais e grupais. Na analise da inova9ao e da
mudan9a existem tres linhas de investiga9ao que divergiram de Sherif: a) As normas
grupais resultantes sao mais extremas do que as opini5es individuais apattida; b) As
normas nao de se impoem corn igual for9a a todos os membros e os membros que
men os se sentem obrigados pelas normas sao igualmente os sujeitos que maior potencial de introdu9ao de inova9ao e mudan9a revelam; c) As minorias podem for9ar
os grupos a redefinir as normas mediante a genese e manuten9ao de urn conflito
persistente eo m a maioria. Em sfntese as normas gm pais sao urn regulador importante
dos comportamentos individuais dos membros, mas estas esUio sujeitas a um processo de renegocia9ao constante em que a interac9ao eo conflito desempenham urn
papel essencial.
No debate sobre os processes de grupo sao referenciados igualmente os
fen6menos de polariza9ao, deslocayao para o risco, pensamento grupal, tomada de
decisao e lideran9a.
Como comentario final dirfamos que esta obra eurn manual de psicologia social
pouco didactico para principiantes e sem uma orienta9ao para a analise das
consequencias te6rico-praticas do desenvolvimento da disciplina no trabalho social.
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