
Processos de cogniçã o sociãl 

Cognições Sociais: Refere-se ao conjunto de conhecimentos e informações sobre o Mundo 

Social: Grupos, Pessoas, Instituições ou comunidades. Estão na base do modo como 

encaramos os outros, a nós próprios e à forma como interagimos. Mais concretamente refere-

se a forma como seleccionamos, recordamos e utilizamos a informação para formar juízos e 

tomar decisões. 

 Nenhuma pessoa reage automaticamente aos acontecimentos sociais, moldando a 

conduta em função do modo como concebe as situações, ou seja, do modo como sente e 

interpreta. 

 

Primeiras impressões: São as noções espontâneas que se criam no contacto com as pessoas e 

que nos dão um quadro interpretativo para a avaliarmos no que elas são e nas suas reacções.  

 As primeiras impressões respeitam à avaliação global de uma pessoa, baseada em 

informações que podemos obter directamente ou através de outras pessoas. Assim, permitem 

a organização da sociedade em categorias. 

Formação das 1º’s Impressões: 

*Índices Físicos: magro; gordo; etc. 

*Índices verbais: vocabulário; sotaque; Tom de Voz. 

*Índices não verbais: roupa, penteado; gestos; olhar. 

*Índices comportamentais: modo como cumprimenta; Postura corporal, etc. 

Efeito das 1º’s impressões: o efeito das 1º’s impressões e muito duradouro e persistente, 

sendo difícil alterar a percepção que construímos nos 1º’s contactos. Thrustone escreveu o 

que designou por efeito de halo, ou seja, criada a 1º impresso global sobre uma pessoa, temos 

tendência para captar características que vão confirmar essa mesma impressão. A 1º 

impressão vai afectar mais as nossas avaliações em relação a pessoa observada. 

 

Categorização: Permite generalizar as características de uma categoria a todas as pessoas ou 

situações que a compõem. Orienta e serve de guia para a nossa acção, reduzindo a 

complexidade do mundo social. Tem por função a simplificação da informação. 

 Quando incluímos uma pessoa numa determinada categoria, essa categoria contempla 

geralmente 3 tipos de avaliação: 

                        - Afectiva: Gostamos ou não da pessoa; 

                        - Moral: A pessoa é boa ou má; 

                        - Instrumental: Competente ou incompetente; 



 

Relaçao entre 1º’s impressões e categorização: 

 As 1º’s impressões dão-nos informação sobre uma pessoa, de modo a dispô-la num 

grupo de pessoas já conhecidas. Isto significa que as impressões nos permitem fazer a 

categorização social: oportunistas, simpáticas, etc. 

 Esta atribuição inicial de grupos, influencia vivamente o nosso comportamento 

seguinte para com essa mesma pessoa porque acaba por nos mostrar, genericamente, o perfil 

psicológico dela. A categorização permite um comportamento mais adequado à situação em 

questão e ajuda-nos a poupar tempo nas relações interpessoais. 

 Assim, podemos afirmar que a categorização que provém da formação de impressões 

facilita e orienta o nosso comportamento, fazendo mesmo com que criemos determinadas 

expectativas em relação à pessoa, que encaixam na sua categoria. 

 

Expectativas: É uma atitude psicoafectiva que a enfase de certos indícios conduz a pessoa a 

antecipações em relação a determinadas ocorrências sociais. Elas permitem prever 

comportamentos que podemos esperar dos outros. 

 Com efeito, as impressões que colhemos nos primeiros contactos com as pessoas, são 

determinantes na maneira como tendemos a julga-las, cirando assim as expectativas. As 

impressões inicias predispõem-se a fazer as futuras apreciações sempre de acordo com elas. 

O efeito Pigmalião foi assim nomeado por Robert Rosenthal e Lenore Jacobson, 

destacados psicólogos americanos, que realizaram um importante estudo sobre como as 

expectativas dos professores afectam o desempenho dos alunos. Segundo os autores, 

professores que têm uma visão positiva dos alunos tendem a estimular o lado bom desses 

alunos e estes devem obter melhores resultados; inversamente, professores que não têm 

apreço por seus alunos adoptam posturas que acabam por comprometer negativamente o 

desempenho dos educandos. 

Fenómeno semelhante foi estudado por Robert K. Merton, que o chamou profecia 

Auto realizável, porque quem faz a profecia é, na verdade, quem a faz acontecer. 

Na gestão, a profecia Auto realizável foi apresentada em célebre estudo de Douglas 

McGregor, na década de 1960, que mostrou que a expectativa dos gerentes afecta o 

desempenho dos empregados: quando o gerente espera coisas positivas deles, essas tendem a 

vir; quando tem expectativas negativas, elas provavelmente também serão confirmadas. Em 

termos práticos, se alguém vê o outro como "difícil", não-colaborador ou mesmo como 

"inimigo", tende a agir como se o outro realmente fosse assim, levando-o a fechar-se para a 

colaboração e a tornar-se parecido com a imagem criada. Portanto, segundo McGregor, quem 

tem expectativas ruins sobre os outros, não acredita neles ou não vê suas qualidades, costuma 

colher o pior dessas pessoas; já quem tem expectativas positivas, tende a obter o melhor de 

cada uma delas. 



 

 

Atitudes: São predisposições adquiridas e relativamente estáveis, que levam as pessoas a 

reagir de forma positiva ou negativa, em relação a objectos ou Natureza social. 

 É no processo de socialização que a pessoa vai construindo o seu sistema de atitudes 

face a ideias, situações, objectos e pessoas. 

Componentes: 

*Afectiva: é um elemento de caracter afectivo ou valorativo, refere-se aos sentimentos que 

nutrimos relativamente aos objectos, as pessoas, as situações e as ideias que estão em jogo. 

Movemo-nos em função as preferências. “eu gosto. Eu prefiro”. Ex: aprecio a leitura. 

*Cognitiva/elemento intelectual: é o elemento ligado as crenças, ou seja, aquilo que pensamos 

que sabemos ou julgamos saber, identifica-se. Ex: A leitura desenvolve a mente. 

*Comportamental: refere-se ao resultado das interacções estabelecidas entre os elementos 

cognitivos e afectivos. Trata-se de uma predisposição ou intenção relativamente ao que 

pretendemos fazer ou dizer, isto é, da tendência para reagir e actuar de dada forma. Ex: 

Compro livros. 

 

Dissonância cognitiva: Refere-se a existência simultânea de cognições que não se ajustam 

entre si. Ex: Fumar dá-me prazer. Fumar provoca cancro. 

 A dissonância cognitiva é um sentimento desagradável que pode ocorrer quando uma 

pessoa sustenta duas atitudes que se opõem, quando estão presentes duas cognições que não 

se adequam ou duas componentes de atitude que se contradizem. Por exemplo, a pessoa que 

defende o cumprimento das obrigações fiscais, mas que se esquiva ao pagamento dos 

impostos, tende a passar situações angustiantes e inconsistentes. 

É possível alterar ou, pelo menos, diminuir estas sensações: 

- Mudando as duas convicções. 

- Alterando o grau de importância de uma delas, respeitando a que se sobrepõe. 

- Acrescentando uma outra informação que resolva o conflito. 

- Negando a relação entre as duas convicções. 

Quanto mais fracos forem os argumentos para a contradição comportamental que se verifica, 

maior a dissonância e maior a vontade de mudar o que está a provocar o conflito. As situações 

de dissonância cognitiva levam-nos a mudar atitudes e pensamentos. 

 



Formação das atitudes: Formam-se no processo de socialização. Os seus agentes são:  

 *Pais; 

 *Educação escolar; 

 *Grupos de Pares; 

 *Mass media; 

 As atitudes não nascem connosco, formam-se e aprendem-se no processo de 

socialização, no meio social onde estamos inseridos. São vários os agentes sociais responsáveis 

pela formação das atitudes: os pais e a família, a escola, o grupo de pares e os meios de 

comunicação. Os parentes mais próximos exercem um papel fundamental na formação das 

primeiras atitudes nas crianças. São modelos que estas imitam e com as quais se procuram 

identificar. A educação escolar desempenha um papel central na formação das atitudes. Na 

adolescência, tem particular relevo o grupo de pares, isto é, os indivíduos com idade 

aproximada com que os jovens contactam mais frequentemente. Actualmente, os meios de 

comunicação têm grande importância na formação de novas atitudes ou no reforço das que já 

existem: a publicidade, as telenovelas, os filmes, são meias poderosas pela influência que 

exercem sobre o modo como se encara o que acontece no mundo, as relações interpessoais, 

os gostos e as preferências, a ocupação dos tempos livres, o trabalho, etc. É através da 

observação, identificação e imitação dos modelos - pais, professores, pares, figuras dos meios 

de comunicação social, etc. – que se aprendem, que se formam as atitudes. Esta aprendizagem 

ocorre ao longo da vida, mas tem particular prevalência na infância e na adolescência. Tal não 

significa que depois destas idades as atitudes não possam mudar. Há contudo, uma tendência 

para a estabilidade das atitudes. Mas apesar da relativa estabilidade das atitudes, estas podem 

mudar ao longo da vida. Acontecimentos extraordinários, impressionantes, podem resultar em 

modificações nas nossas atitudes. As experiências vividas por nós podem conduzir à alteração 

das atitudes. 

 

Relacionar atitudes e comportamento 

As atitudes não são directamente observáveis: inferem-se dos comportamentos. Também é 

possível, a partir de um comportamento, inferir a atitude que esteve na sua origem. De igual 

modo, se conhecermos a atitude de uma pessoa face a uma situação ou acontecimento, 

podemos prever o seu comportamento. Portanto, as atitudes são o suporte intencional de 

grande parte dos nossos comportamentos. 

 

 

Representaçoes Sociais: São modalidades de conhecimento socialmente elaborados e 

partilhados com um objectivo pratico e contribuindo para a constituição de uma realidade 

comum a um conjunto social. 

 

 



Critérios de identificação de uma RS: 

*C. Quantitativo – Ser partilhado por um conjunto de pessoas- 

*C. Qualitativo – Resulta da produção colectiva que decorre das interacções sociais. 

*C. Funcional – Serve para orientar e regular comportamentos. 

Processos de elaboração de RS: 

 Objectivação: Capacidade de transformar os conceitos em coisas, em realidade 

materiais. Ex: Sida – Pessoa com feridas, fraca, sangue 

 Ancoragem: Consiste em estabelecer uma ponte entre uma noção desconhecida em 

noções conhecidas, a fim de facilitar a compreensão da noção “obscura”. Ex: Sida – 

Peste do seculo 21. 

 

Estereótipos: São sistemas de crenças que se atribuem a membros de grupos simplesmente 

por pertencerem a esses mesmos grupos. Um estereótipo e uma super-generalização. 

Normalmente não pode ser verdadeira pois nem todos os elementos desse grupo têm 

determinadas características do mesmo. 

 

Funçoes: 

*Sociocognitiva: Tem por função fornecer informações gerais acerca de diferentes grupos 

sociais. 

*Socio afectiva: Confere aos elementos do grupo social um sentimento de união e coesão , 

Endogrupo , que se opõe aos outros , Exogrupo. 

 

Preconceito: É uma atitude aprendida em relação a um dado objecto social envolvendo 

factores emocionais negativos e crenças e sinal negativo. 

Discriminação: É o comportamento que decorre do preconceito. É o comportamento dirigido a 

pessoas ou grupos visados pelo preconceito 

 

 

 

 

 

 

 



Distinguir estereótipo de preconceito  

Estereótipo é o conjunto de crenças que dá uma imagem simplificada das características de 

um grupo ou dos membros dele. São crenças a propósito de características, atributos e 

comportamentos dos membros de determinados grupos, são formas rígidas e esquemáticas de 

pensar que resultam dos processos de simplificação e que se generalizam a todos os membros 

do grupo. «Os brasileiros são alegres», «As mulheres têm um sexto sentido apurado», «Os 

indianos são inteligentes». 

Preconceito é a atitude que envolve um pré-juízo, pré-julgamento, na maior parte das vezes 

negativo, relativamente a pessoas ou grupos. 

Embora o preconceito também esteja assente na categorização social, difere do estereótipo 

porque para além de atribuir as características ao grupo, ainda as avalia, emitindo, na maior 

parte dos casos, juízos negativos a esse respeito. 

No entanto, é possível relacionar os dois conceitos na medida em que o estereótipo fornece os 

elementos cognitivos de um grupo e o preconceito lhes acrescenta a componente afectiva, 

crítica, valorativa. 

 

Explicar as funções dos estereótipos  

 Os estereótipos têm uma função sociocognitiva, uma vez que o categorizar a realidade social 

permite-nos encarar eficazmente o mundo em que nos encontramos inseridos, definindo o 

que esta bem e o que esta mal, o que é justo e injusto. Uma outra função dos estereótipos é 

de ordem socioafectiva, que se relaciona com o sentimento de identidade social. 

Efectivamente, reconhecemo-nos enquanto pertencentes a grupos com os quais nos 

identificamos. Parte do que somos relaciona-se com o facto de pertencermos a determinados 

grupos sócias, o que nos leva a distinguirmo-nos dos outros que pertencem a outros grupos: 

desenvolvemos o sentimento de “nos” por oposição aos “outros”. Permite a um grupo definir-

se, positiva ou negativamente, por relação a um outro. Os estereótipos, ao caracterizarem o 

grupo dos “ outros”, reforçam a identidade do nosso grupo. Ao desenvolver uma imagem 

negativa em dos outros grupos, os estereótipos contribuem para reforçar a identidade positiva 

do grupo a que pertence. Talvez devido a esta função se explique por que razão é que os 

estereótipos que se partilham depreciem os grupos a que não pertence. 

  

Relacionar preconceitos e discriminação – Escolha múltipla 

O preconceito é uma atitude que envolve um pré-juízo, um pré-julgamento, na maior parte 

das vezes negativo, relativamente a pessoas ou grupos sociais. O nosso comportamento pode 

reflectir-se numa opinião que verbaliza um desejo. O preconceito pode reflectir-se num 

comportamento mais activo concretizando actos de discriminação. A discriminação designa o 

comportamento dirigido aos indivíduos vidados pelo preconceito. Na base da discriminação 

está o preconceito, que sendo uma atitude sem fundamento, injustificado, dirigida a grupos e 



aos seus membros, geralmente desfavorável, pode conduzir á discriminação. Contudo, não se 

pode confundir discriminação com preconceito: enquanto este é uma atitude, a discriminação 

é o comportamento que decorre do preconceito. Então, o tipo de discriminação esta ligado ao 

preconceito que lhe esta subjacente. 

  

Relacionar discriminação e auto-estima  

A discriminação social tem graves influências na auto-estima dos afectados. Estudos revelam 

que os grupos discriminados frequentemente acabam por partilhar juízos negativos sobre si 

próprios. Assim, ao serem vítimas de preconceitos, as pessoas tendem a interiorizar as razões 

da discriminação e a concordar com elas, perdendo auto-estima e amor-próprio em prol da 

opinião depreciativa comum. 

 

 

 

 


