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Psicologia Social

PSICOLOGIA SOCIAL

Pluralidade – não há como falar no singular

• Abordagens

Psicológica

Experimentação em laboratório e a 

compreensão de ciência pelo 

objetivismo e universalidade, 

inerentes à visão positivista

Sociológica

A busca por novas metodologias 

resultou no desenvolvimento de

pesquisas voltadas ao método 

qualitativo (coexistindo com o 

quanti)
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3 realidades da Psicologia Social no mundo:

EUROPA – séc. XIX

EUA – séc. XX - enfatizava processos individuais e métodos quanti

AMÉRICA LATINA (países em desenvolvimento)

2 realidades da Psicologia Social no Brasil:

Marcada por 2 psicólogos antagônicos:

Aroldo Rodrigues – empirista 

Silvia Lane – marxista e sócio-histórica

Mundos que diferem na capacidade de produzir e disseminar 
conhecimentos
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RODRIGUES, Aroldo (2000)

“A Psicologia Social é o estudo das manifestações comportamentais

suscitadas pela interação de uma pessoa com outras ou pela mera

expectativa de tal interação.”

Isto é, a Psicologia Social estuda o que ACONTECE com o

INDIVÍDUO

quando ele está interagindo com outras pessoas

ou

quando ele está na expectativa desta interação

OBJETO DE ESTUDO:

Estudo dos indivíduos quando estão em interação
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Para a perspectiva sócio-histórica, o mundo objetivo (realidade) não é

um fator de INFLUÊNCIA para o desenvolvimento da

SUBJETIVIDADE, mas um fator CONSTITUTIVO.

SUJEITO           REALIDADE

Aroldo Rodrigues (70/80)

Separava Psicologia de política

-> neutralidade científica

Silvia Lane (80)

Inseparáveis Psicologia e política

-> a Psicologia transforma a realidade

Estudos a partir da abordagem 

experimental
Estudos qualitativos onde a produção 

procura aproximação com a realidade

As leis gerais da psicologia:

“Se apreende quando reforçado”

A história do grupo que o sujeito está 

“dirá o que é reforçador ou punitivo”
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O que é Psicologia Social? (RODRIGUES)

Psicologia Social é o estudo científico da influência recíproca 

entre as pessoas (interação social) e do processo cognitivo

gerado por esta interação (pensamento social).

A ação mútua proporcionada pelo processo de interação social 

afeta pensamentos, emoções e comportamentos das pessoas 

envolvidas.
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Pelo processo de interação:

Simultaneamente a manifestações comportamentais,

Desencadeiam-se processos mentais superiores

(expectativa, pensamento, julgamento, processamento de

informação, etc.)

Caracterizando o pensamento social

Isto é, processos cognitivos decorrentes da interação social

(...).

Interação humana constitui, pois, o objeto material/formal da

Psicologia Social a partir de um método científico
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Método científico é toda atividade que conduz à descoberta de

um fato novo orientada pelo seguinte paradigma:

Teoria

↓

Levantamento de hipóteses

↓

Teste empírico das hipóteses levantadas

↓

Análise dos dados colhidos

↓

Confirmação ou refutação das hipóteses

↓

Generalização
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Conformidade derivada da utilização de diferentes bases de poder

Taxonomia das bases do poder social (French e Raven, 1959).

Poder de recompensa;

Poder de coerção;

Poder de legitimidade;

Poder de referência;

Poder de conhecimento;

Poder de informação
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Poder de recompensa

Quando A é capaz de influenciar B em virtude da

possibilidade que A tem de recompensar B caso este

obedeça, a base da influência exercida é o poder de

recompensa (...).

Tal tipo de influência é diretamente ligado ao

reconhecimento por parte da pessoa sobre quem a

influência é exercida, da capacidade do influenciador de

mediar recompensas.
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Poder de coerção

Quando A é capaz de influenciar B em virtude da

possibilidade que A tem de infligir castigos a B caso

este não obedeça, a base de influência exercida é o

poder de coerção.

Tal tipo de influência é diretamente dependente da

possibilidade reconhecida por B de A aplicar-lhe

sanções caso ele não ceda à influência exercida por A.
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Poder de legitimidade

Sempre que A emite comportamento desejado por B, em

virtude do reconhecimento da legitimidade de B prescrever

tal comportamento, estamos diante de influência social

baseada em poder legítimo. A propriedade ou impropriedade

do comportamento numa situação específica pode decorrer

da tradição, de crenças, de valores, de normas sociais, etc.

Ex.: Quando uma pessoa perpetra um crime em obediência

a ordens superiores.
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Poder de referência

Quando a influência exercida por A sobre B decorre do fato de

B ter A como ponto de referência (positiva ou negativa), a base

da influência exercida é o poder de referência.

O poder de referência pode ser verificado em casos de

identificação, onde uma pessoa depende de outra por razões

várias, e emite comportamentos semelhantes ao desta outra

espontaneamente (identificação) ou porque esta outra assim o

deseja (poder de referência).
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Poder de informação

Quando uma pessoa, A, muda seu comportamento ou atitude

em função de uma reorganização cognitiva provocada pelo

conteúdo de uma influência exercida por outra pessoa, B, e

não em virtude de alguma característica especificamente

associada a B, diz-se que a modificação verificada foi

decorrente de poder de informação.
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2 questões de concursos:

FUNCAB/2013 – Pref. Cuiabá/MT.  Um dos objetivos da Psicologia 

Social (Rodrigues, Aroldo, 2003) é: 

A)compreender as determinações sociopolíticas que produzem 

subjetividades. 

B) romper com os conceitos de “identidade” e “papéis sociais”, 

apresentando novo modelo. 

C) institucionalizar os princípios da Antipsiquiatria. 

D) criticar o “método descritivo” tradicional que se propõe a descrever o 

observável e o fatual. 

E) estudar a interação social, a interdependência entre os indivíduos e 

o encontro social.
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FCC/2009 - TJ-PI. Muito difundida em psicologia social, a classificação de 

French e Raven (1959) indica seis bases principais de poder que podem 

ocorrer em equipes de trabalho: legítimo; de coerção; de recompensa; de 

referência; de conhecimento e de informação. O poder de referência 

expressa:

A) uma relação psicológica de identificação com um modelo social.

B) o domínio do conhecimento que é exercido, por meio da ascendência 

num determinado campo.

C) o modo de influenciar os outros, por meio de retenção total ou 

transmissão parcial do conhecimento adquirido por um dos membros do 

grupo.

D) a capacidade do líder do grupo em designar prêmios financeiros ou até 

mesmo proporcionar maior satisfação pessoal.

E) a capacidade multidirecional, não distribuível, não delegável, que 

é apresentada por meio da atitude.
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• Concurso Defensoria Pública RJ

• Documentário “(H)Ouve?”
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www.estudodirigido.com.br
Facebook: Estudo Dirigido Psi
Instagram: estudodirigidopsi
Rua do Catete, 311/1117 – Largo do Machado/RJ
Tels: 21 2225-2297 ou 21 98777-6007
Whatsapp: 21 96745-1697 

Contatos Professora Silvia Ignez
instagram: Silvia Ignez Ramos
Facebook: Silvia Ignez Ramos
Email: psilig@gmail.com

http://www.estudodirigido.com.br/

