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Partindo de outra corrente, Michener, DeLamater e Myers (2005, p. 3)4 de-
finem Psicologia Social como “o estudo sistemático da natureza e das causas 
do comportamento social humano”. Eles ressaltam, assim como nas defini-
ções apresentadas acima, que o principal foco desse campo da Psicologia é o 
comportamento social humano, e já indicam que, como qualquer ciência, há 
a busca das causas dos comportamentos, de modo a conhecer relações entre 
variáveis e, por fim, prever e controlar comportamentos sociais.

Veremos que a Psicologia Social parte de distintas bases epistemológi-
cas, e a cada influência, seus objetivos e pressupostos podem variar. As de-
finições, portanto, também variam. Há, entretanto, consenso em afirmar 
que a Psicologia Social se interessa na relação entre indivíduo e grupo/
sociedade, considerando as influências que mutuamente ocorrem entre 
essas duas dimensões. O Quadro 1 destaca algumas das principais defini-
ções de Psicologia Social.

Quadro 1. Definições de Psicologia Social

AUTORES DEFINIÇÃO

Gergen e 
Boechat²

Ramo da Psicologia que lida com a interação humana.

Zajonc¹
Ciência que estuda a dependência e interdependência do comportamento 
entre indivíduos.

Rodrigues, 
Assmar e 
Jabonski³

O estudo científico da influência recíproca entre as pessoas (interação social) 
e do processo cognitivo gerado por esta interação (pensamento social).

Michener, 
DeLamater  

e Myers4

Estudo sistemático da natureza e das causas do comportamento social 
humano.

Myers5 O estudo científico de como as pessoas pensam, influenciam e se relacionam 
umas com as outras.

Lane6

Vertente da Psicologia em que há relação essencial entre o indivíduo e a 
sociedade, esta entendida historicamente, desde como seus membros se 
organizam para garantir sua sobrevivência até seus costumes, valores e 
instituições necessários para a continuidade da sociedade.

Fonte: Elaborado pelos autores

2. BREVE HISTÓRICO DA PSICOLOGIA SOCIAL

Partindo da história do nascimento da Psicologia, Bernardes7 relem-
bra que além da criação do projeto da Psicologia como uma ciência in-
dependente, outro projeto de Wundt, entre os anos de 1900 e 1920, na 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Quadro 3 apresenta uma síntese dos principais métodos adotados 
nas pesquisas em Psicologia Social, separados por vertentes. Não são 
apresentadas todas as abordagens em Psicologia Social, tampouco os 
métodos se limitam àqueles apontados. Entretanto, é fundamental com-
preender as possibilidades existentes diante da variedade de saberes que 
englobam a Psicologia Social.

Quadro 3: Vertentes da Psicologia Social e métodos predominantes

VERTENTE
NATUREZA 

PREDOMINANTE
MÉTODOS PREDOMINANTES

Psicologia Social 
Experimental

Quantitativa Experimentos em laboratório e em campo.

Psicologia Social 
Comunitária

Qualitativa
Pesquisa-ação; métodos imersivos, como  
a etnografia.

Psicologia  
Social Crítica  

Latino-americana
Qualitativa

Etnografias; observação participante;  
pesquisa-ação. 

Teoria das 
Representações 

Sociais
Qualitativa

Em sua base, adotou-se métodos qualitativos 
com o uso predominante de entrevistas.

Interacionismo 
Simbólico

Mista

Varia de desenhos quase experimentais, 
análises estatísticas, abordagens 
etnometodológicas, questionários, escalas, 
testes e procedimentos de laboratório a 
abordagens fenomenológicas, observação 
participante e conceitos sensibilizantes.

Escola de Frankfurt Qualitativa
Materialismo histórico-dialético;  
pesquisa-ação.

Fonte: Elaborado pelos autores21, 22, 23
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QUADRO RESUMO

PALAVRA-CHAVE CONCEITO

ABRAPSO Associação Brasileira de Psicologia Social.

Compromisso 
social da 

Psicologia

Afirmação marcante na Psicologia Social brasileira, que sugere a ne-
cessidade de o psicólogo relacionar suas práticas com a mudança da 
realidade social (quebra de desigualdades e opressões) e a emancipa-
ção dos sujeitos.

Escola de 
Frankfurt

A Escola de Frankfurt foi uma escola de pensamento filosófico e so-
ciológico, filiada ao Instituto de Pesquisa Social, que nasceu como 
um projeto de intelectuais vinculados à Universidade de Frankfurt. A 
Teoria Crítica foi o elo conceitual que uniu os intelectuais da Escola 
de Frankfurt, criando uma nova interpretação do marxismo, da Socio-
logia e da política no início do século XX. Participaram da Escola de 
Frankfurt intelectuais como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Her-
bert Marcuse, Erich Fromm, Walter Benjamin e Jürgen Habermas24.

Interacionismo 
Simbólico

Corrente teórica da Psicologia Social protagonizada por G. Mead. 
Constitui uma perspectiva teórica que possibilita a compreensão do 
modo como os indivíduos interpretam os objetos e as outras pessoas 
com as quais interagem e como tal processo de interpretação conduz 
o comportamento individual em situações específicas13.

Psicologia dos 
povos

A vertente social da obra de Wundt. Nesse cenário, ele propõe uma 
série de considerações psicológicas referentes às qualidades intelec-
tuais e morais dos povos25.

Psicologia 
Social

O estudo científico da influência recíproca entre as pessoas (interação 
social) e do processo cognitivo gerado por essa interação (pensamen-
to social).

Psicologia 
Social 

Comunitária

Ramo da Psicologia Social que aborda as comunidades. Seu objeto é o 
estudo dos fatores psicossociais que permitem desenvolver, fomentar 
e manter o controle e poder que os indivíduos podem exercer sobre 
seu ambiente individual e social para solucionar problemas que os 
afetam e lograr mudanças nesses ambientes e na estrutura social8.

Psicologia 
Social 

Experimental

Vertente da Psicologia Social com ênfase na objetividade positivista 
que busca construção de saberes sobre fenômenos individuais e so-
ciais através de métodos experimentais em campo e em laboratório.

Psicologia 
Social 

Psicológica

Compreensão didática da Psicologia Social cujo objetivo é compre-
ender os impactos de fenômenos sociais nos fenômenos individuais. 
Nessa base, predominou a experimentação em laboratório e a com-
preensão de ciência, segundo objetivismo e universalidade, inerentes 
à visão positivista8. 

Psicologia 
Social 

Sociológica

Compreensão didática da Psicologia Social com base epistemológica 
próxima à Sociologia. Busca compreender fenômenos sociais e sua re-
lação com fenômenos psicológicos individuais. No lado da Psicologia 
Social sociológica, a busca por novas metodologias resultou no desen-
volvimento de pesquisas aplicadas e métodos qualitativos, não obstan-
te esses tenham coexistido com estudos de caráter quantitativo8.

Teoria das 
Representações 

Sociais

Tradição sociológica europeia da Psicologia Social, iniciada por Serge 
Moscovici (1978), a partir dos anos 1960, na França, com a publicação 
do livro “A representação social da psicanálise”8.
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QUESTÕES COMENTADAS

01. (IDECAN – SEMTAS-RN – 2016)
Analise as afirmativas a seguir.

I. A Psicologia Social é “o estudo científico de como as pessoas pensam, 
influenciam e se relacionam umas com as outras”. (Myers, 2014, p. 28.)

II. “É dentro do materialismo histórico e da lógica dialética que vamos 
encontrar os pressupostos epistemológicos para a reconstrução de um 
conhecimento que atenda à realidade social e ao cotidiano de cada 
indivíduo e que permita uma intervenção efetiva na rede de relações 
sociais que define cada indivíduo.” (Lane, 1993, p. 15-16.)

III. “O que mais importa aos psicólogos sociais contemporâneos explicar 
são as condutas humanas modificadas pela presença atual ou impli-
cada de outras pessoas.” (KRÜGER, 1986, p. 4.)

IV. “Toda a Psicologia é social.” (LANE, 1993, p. 19.)

Com a análise das afirmativas, é correto afirmar que

 Ⓐ diferentemente do contexto europeu e norte-americano, a Psicologia 
Social no Brasil, desde sua consolidação, possui objeto claro como visto 
nas afirmativas I e III, assumindo que o homem é sujeito da própria história 
(afirmativa II) e agente transformador da sociedade (afirmativa IV).

 Ⓑ embora a Psicologia Social no Brasil inicialmente apresentasse afinida-
des com a Psicologia norte-americana, conforme sinalizam as afirmativas 
I e III, as demais afirmações evidenciam que essa disciplina assume a na-
tureza sócio-histórica do homem sem reduzir ou destituir a Psicologia de 
suas especificidades

 Ⓒ próxima ao contexto europeu, a Psicologia Social no Brasil possui cla-
reza de objeto e de compreensão da sua função no âmbito da Psicolo-
gia (afirmativas I e III), diferentemente do contexto norte-americano, que, 
mesmo com a clareza de objeto, assume caráter ora reducionista, ora ge-
neralista, como nas afirmativas II e IV.

 Ⓓ embora a Psicologia Social no Brasil apresente afinidades tanto com a 
escola europeia, quanto com a americana (afirmativas I e IV), destitui-se 
de clareza de objeto e de compreensão como pode ser observado nas afir-
mativas II e III, mesmo assumindo a natureza sócio-histórica e de agente 
de transformação social do homem.
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QUESTÕES COMENTADAS

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. As referências apresentadas nos itens I e III 
são de autores que se referem ao contexto norte-americano de Psicologia 
Social, e não das produções brasileiras. A afirmativa III refere-se ao mate-
rialismo histórico-dialético, que pressupõe uma dinâmica constante entre 
homem e social, excluindo as noções individualistas de “homem sujeito 
da sua própria história”. Por fim, a alternativa IV refere-se à necessidade 
de compreender as relações dos fenômenos sociais com os fenômenos 
humanos em qualquer campo da Psicologia.
Alternativa B: CORRETA. Como visto no capítulo, a Psicologia Social bra-
sileira iniciou com forte influência norte-americana e europeia. Por vol-
ta das décadas de 1960 e 1970, há a chamada “crise” da Psicologia Social, 
que questiona métodos e concepções inerentes a essas abordagens, bem 
como sua inadequação à realidade social brasileira. A compreensão do 
homem como sujeito sócio-histórico tensiona essa necessidade de com-
preender o sujeito no seu contexto e, portanto, a Psicologia Social deveria 
se munir de métodos e propósitos pertinentes a essa realidade.
Alternativa C: INCORRETA. As alternativas I e III não se referem à Psi-
cologia Social brasileira. O item I trata da perspectiva norte-americana. 
Ademais, a determinação de uma clareza de objetivos e compreensão da 
função da Psicologia Social brasileira se delineia no final do século XX, no-
tadamente a partir do desenvolvimento da Psicologia Social crítica – pro-
tagonizada por Sílvia Lane – e campos afins. Ademais, as alternativas II e 
IV não descrevem uma perspectiva reducionista em Psicologia Social, mas 
tensiona a compreensão ampla dos fenômenos humanos em relação com 
os fenômenos sociais.
Alternativa D: INCORRETA. Inicialmente, a Psicologia Social brasileira 
apresentou forte afinidade especialmente com as correntes norte-ameri-
canas. Entretanto, a afirmação IV refere-se à frase de Sílvia Lane (brasileira), 
o que contrasta essa assertiva. No item I, por outro lado, não há menção 
à Psicologia Social europeia, mas sim à vertente americana. As assertivas 
II e III não apresentam cenários de destituição de clareza de objeto, mas 
revelam distintos enfoques à Psicologia Social: o homem como sujeito só-
cio-histórico; e os comportamentos diante de contextos grupais.
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Proteção

• “Para-choque” da Representação Social: ajuda a manter a solidez 
do Núcleo Central.

• Tolera as contradições.

Os estudos de Flament18 sobre o sistema periférico analisam ainda a 
importância do papel dos elementos periféricos que, para ele, são esque-
mas organizados pelo Núcleo Central. Ele descreve algumas característi-
cas dos sistemas periféricos:

1. Prescritores de comportamento: indicam o que é normal de se fazer e 
dizer; orientam as ações e reações do sujeito.

2. Modulação personalizada da Representação Social: possibilidade de 
elementos diferentes devido à apropriação individual ou a contextos 
específicos.

3. Protegem o Núcleo Central: tolera (temporariamente) a contradição.

O quadro 3 resume as relações entre o Sistema Central e o Sistema Pe-
riférico das representações sociais.

Quadro 3: Representações Sociais como duplo sistema

SISTEMA CENTRAL SISTEMA PERIFÉRICO

Determinação essencialmente social. Mais individualizado e contextualizado.

Ligado a condições históricas, sociológicas 
e ideológicas.

Permite adaptação, integração das experiên-
cias cotidianas.

Base comum que define a homogeneidade 
do grupo.

Modulações pessoais podem gerar repre-
sentação social individualizada.

Estabilidade, rigidez e coerência da repre-
sentação social.

Flexível, permite integrar informações e 
práticas diferenciadas.

Manutenção no tempo. Independente do 
contexto imediato.

Evolutivo. Permite certa heterogeneidade 
de comportamentos e conteúdo.

Gera o significado da representação social. 
Determina a organização da representa-
ção social.

Permite ancoragem da realidade.

Fonte: Elaborado pelos autores
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individual que atente contra os objetivos do grupo provavelmente será 
punida com a expulsão daquele membro.10,11,12

Em sendo assim, a relação íntima entre os três termos, grupos, proces-
sos grupais e dinâmica de grupos desenham a história dos estudos acerca 
dos sujeitos sociais dentro da Psicologia Social. São três categorias teó-
ricas importantes que se complementam para além da história, extrava-
sando para conceituações importantes de orientação técnica, conforme 
figura 1 abaixo:

Figura 1: Grupos, processos grupais e dinâmica de grupos

Psicologia  
Social

Grupos Processos grupais Dinâmica de grupos

Reunião de duas ou 
mais pessoas

Relações dialéticas: 
experiências  
e vivências

Caráter  
sócio-histórico

Constante  
transformação:  
eterno vir a ser

Técnica: como os 
grupos funcionam, 

comportam-se,  
organizam-se

Aspectos analisáveis: 
coesão, liderança, 

conflito etc.

Fonte: Joana Azevêdo Lima, 2020.

Diante disso, há de se discutir e problematizar sobre as diferentes di-
mensões que envolvem o indivíduo e sua condição de grupo e que este 
capítulo se propõe a tratar, no caso, não somente grupos, processos gru-
pais e dinâmica de grupos, mas também a partir das organizações e das 
instituições. Importa compreender tais dimensões para assim caminhar-
mos para o entendimento das subjetividades produzidas e com as quais 
nos relacionamos, seja enquanto igualmente sujeitos sócio-históricos, 
seja enquanto profissionais de Psicologia em contextos diversos, inclusive 
no campo da intervenção.
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QUADRO RESUMO

PALAVRAS-CHAVE DESCRIÇÃO

Somos seres 
sociais

Vivemos em grupo desde que nascemos. É essa vida em grupo que 
proporciona o processo de socialização (primária e secundária). 
É através dessas relações dialéticas com os outros que constituímos 
nossa bagagem de experiências e vivências, gerando maior 
riqueza à nossa subjetividade. Portanto, a constituição subjetiva 
de cada sujeito depende de sua história social com os grupos 
nos quais passou, com os quais teve contato no que se refere a 
valores, normas, ideologias etc. Assim, o grupo aparece como 
condição necessária para conhecer as determinações sociais que 
agem sobre o indivíduo.

Grupos, 
organizações 
e instituições

A Psicologia Social Sócio-Histórica, através de Silvia Lane, enuncia 
sobre a adequação do termo processos grupais frente ao uso do 
termo grupo. A isso se deve o fato de que o grupo é inacabado 
e que está em pleno processo de constituição. Esse dinamismo 
e continuum de constituição do grupo evidencia justamente a 
característica histórica e social atrelada aos sujeitos integrantes. 
Grupos refere a reunião de duas ou mais pessoas cujo objetivo 
é comum. No entanto, constitui-se de indivíduos diferentes, com 
parâmetros de valores e culturas distintas, o que culmina por 
circunscrever um dos papéis do grupo: a mediação dos conflitos e 
das diferenças assim como a libertação de seus membros. Quanto 
à dinâmica de grupo, termo cunhado por Lewin, refere a técnica 
utilizada para compreender e analisar o modo como os grupos 
se comportam, no que, para tal, são destacados alguns aspectos 
como coesão, liderança, objetivo, conflito etc.

Análise 
Institucional

Sobre os estudos da Análise Institucional destacam-se Lourau 
e Lapassade. Essa teoria nasce da articulação entre intervenção 
e pesquisa, entre teoria e prática. O que o movimento da 
Análise Institucional busca desvelar é o nível oculto da vida e 
do funcionamento dos grupos junto das instituições, visando 
identifi car e compreender grupos que se sujeitam às estruturas 
de poder e aqueles que caminham no sentido dos processos 
instituintes. Os autores se debruçam sobre a força que as estruturas 
internas das instituições exercem sobre os grupos, no que 
denominaram processo de sujeitamento que coisifi ca os desejos 
próprios e os substitui por aqueles desejos institucionalizados. 
A isso atribuem pressão signifi cativa exercida pela instituição sobre 
o grupo e contra isso somente há o reconhecimento em tempo para 
a resistência. No entanto, aqueles indivíduos que são identifi cados 
como aqueles capazes de ofertar resistência são logo substituídos, 
excluídos, isolados e controlados.
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QUESTÕES COMENTADAS

01. (COSEAC – UFF – 2019)
Analisando as contradições internas entre a dinâmica de grupo e a peda-
gogia nova, Lapassade propõe duas formas de ação:

 Ⓐ Os grupos operativos e o treinamento estratégico.
 Ⓑ A pedagogia institucional e os grupos operativos.
 Ⓒ A socioanálise institucional e a pedagogia institucional.
 Ⓓ A socioanálise institucional e treinamento estratégico.
 Ⓔ O treinamento estratégico e a pedagogia institucional.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. O autor que cria a técnica de Grupos Ope-
rativos é Pichon-Riviére. Sobre treinamento estratégico quem versa é a 
Psicologia Social do Trabalho e não aparece esse tipo de abordagem na 
construção teórica e técnica de Lapassade.
Alternativa B: INCORRETA. Conforme já explicado, a técnica de Grupos 
Operativos não é de Lapassade, embora a Pedagogia Institucional tenha 
sido uma teoria abordada por ele, a questão torna-se incorreta.
Alternativa C: CORRETA. Lapassade (e também Lourau) enuncia sobre a 
Socioanálise como uma forma de intervenção realizada a pedido de uma 
organização. Busca analisar as estruturas sociais visíveis e invisíveis dentro 
do local, que podem estar veladas e serem antagônicas, o que se configu-
ra um aspecto dificultador das relações. Sobre a Pedagogia Institucional 
com um sistema de manutenção de ordem interna a instituição que subs-
titui o trabalho de intervenção permanente do professor.
Alternativa D: INCORRETA. Já discutido nas análises de alternativas 
anteriores.
Alternativa E: INCORRETA. Já discutido nas análises de alternativas 
anteriores.

02. (QUADRIX – CFP  – 2018)
Segundo Moreno (2006), assinale a alternativa incorreta.

 Ⓐ Papel refere‐se à forma de funcionamento que um indivíduo assume 
em um momento específico ao reagir a uma situação específica em que 
estejam envolvidos outros indivíduos e objetos.


