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O OBJECTO DA PSICOLOGIA SOCIAL 

ANÁLISE COMPARATIVA DE DEZ DEFINIÇÕES DE PSICOLOGIA SOCIAL 

Transcrevem-se abaixo dez definições de Psicologia Social. Leia-as atentamente e responda às 

quatro questões que se seguem. 

[1] “Com raras excepções, os psicólogos sociais olham para a sua disciplina como uma tentativa 

para compreender e explicar o modo como o pensamento, o sentimento e o comportamento dos 

indivíduos são influenciados pela presença real, imaginada ou implícita dos outros. O termo 

‘presença implícita’ refere-se às muitas actividades que o indivíduo desempenha em virtude da sua 

posição (papel) numa estrutura social complexa e em virtude da sua pertença a um grupo cultural.” 

(Allport, 1968/1985, p. 2) 

[2] “O domínio específico da psicossociologia é essencialmente o da interacção: 

— interacção dos processos sociais e psicológicos ao nível das condutas concretas; 

— interacção das pessoas e dos grupos no quadro da vida quotidiana; 

— junção, também, entre a aproximação objectiva e a do sentido vivido, ao nível do ou dos 

agentes em situação.” (Maisonneuve, 1973, p. 12) 

[3] “[...] o campo da psicologia social será definido como o ramo da psicologia moderna que 

procura investigar o modo pelo qual o comportamento, os sentimentos e os pensamentos (e.g., 

atitudes, crenças ou opiniões) de um indivíduo são influenciados e determinados pelo 

comportamento e/ou características dos outros.” (Baron, Byrne & Griffitt, 1974, p. 3) 

[4] “A psicologia social é o estudo científico da interdependência, da interacção e da influência 

entre as pessoas. A interdependência reflecte o facto de que a maior parte das coisas que uma 

pessoa deseja não pode ser obtida sem a colaboração de outras pessoas. [...] Esta interdependência 

das pessoas fornece a base para a cooperação e conflito entre elas. 

As pessoas interagem com outras porque são interdependentes; precisam umas das outras. No 

decurso da interacção, é exercida a influência.”  (Tedeschi & Lindskold, 1976, p. 4) 

[5] “O problema é que é mais fácil nomear os psicólogos sociais do que definir a unidade dos seus 

campos de interesse. Consideremos, portanto, a definição mais ampla possível, com o risco de falta 

de precisão que isso implica, e digamos que a psicologia social humana trata da dependência e da 

interdependência das condutas humanas.” (Leyens, 1979/1981, p. 12) 

[6] “Em termos formais, a psicologia social é uma disciplina onde estudamos de modo sistemático 

as interacções humanas e os seus fundamentos psicológicos.” (Gergen & Gergen, 1981/1984, p. 4) 
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[7] “Eis pois uma primeira fórmula: a psicologia social é a ciência do conflito entre o indivíduo e a 

sociedade. 

[...] ‘E formularei, escrevia eu então [1970], como objecto central, exclusivo para a 

psicossociologia, todos os fenómenos respeitantes à ideologia e à comunicação, ordenados no plano 

da sua génese, da sua estrutura e da sua função’. No que diz respeitos aos primeiros, sabemos que 

consistem em sistemas de representações e de atitudes [...] 

No que concerne aos fenómenos de comunicação social, eles designam trocas de mensagens 

linguísticas e não linguísticas (imagens, gestos, etc.) entre indivíduos e grupos. Trata-se dos meios 

utilizados para transmitir uma certa informação e influenciar o outro. [...] 

Possuímos, agora, uma segunda fórmula: a psicologia social é a ciência dos fenómenos de 

ideologia (cognições e representações sociais) e dos fenómenos de comunicação.” (Moscovici, 

1984, pp. 6-7) 

[8] “[...] deveremos considerar a disciplina [psicologia social] como uma que examina o modo como 

os pensamentos, os sentimentos e as acções de uma pessoa são afectadas pelos outros.” (Feldman, 

1985, p. 5) 

[9] “Assim, do ponto de vista formal, podemos dizer que a psicologia social é o estudo científico do 

modo como as pessoas pensam acerca, influenciam e se relacionam com outras.” (Myers, 1988, p. 

3) 

[10] “A psicologia social é o estudo científico dos efeitos dos processos sociais e cognitivos no 

modo como os indivíduos percebem, influenciam e se relacionam com os outros. Note-se que esta 

definição afirma que a psicologia social é uma ciência, que os psicólogos sociais estão tão 

intensamente interessados nos processos sociais e cognitivos subjacentes como no comportamento 

aberto e que a preocupação central da psicologia social é o modo como as pessoas compreendem e 

interagem com os outros”  (Smith & Mackie, 1995, p. 3) 

 

Questão 1 Quais são os elementos comuns às definições acima transcritas? 

Questão 2  Faça uma lista de todos os tópicos (conteúdos programáticos) da 

psicologia social mencionados nas diferentes definições. 

Questão 3  Faça uma lista de todos os processos mencionados nas diferentes 

definições. 

Questão 4  Quais são as grandes orientações teóricas subjacentes às diferentes 

definições? 

Questão 5 A presente selecção de definições foi feita em 1995. Proceda à recolha 

de três definições de Psicologia Social posteriores a esta data e envie 

como anexo (WORD doc.) o resultado da sua pesquisa para o email 

definicoes.ps@gmail.com  
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