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Resumo 

 
No presente trabalho realizamos três estudos experimentais, que procuram articular 

o quadro teórico do modelo da dinâmica de grupos subjectiva (e.g. Marques. Abrams e 

Páez, 1998) e os contextos de relações entre grupos em que se verifica o padrão de 

julgamentos correspondente ao Efeito Ovelha negra. 

O Estudo 1 permitiu definir os comportamentos que são percepcionados como 

sendo manifestações de “deslealdade”, tendo sido essas manifestações realizadas em duas 

condições: numa condição na qual não era proporcionado qualquer contexto mediante o 

qual os participantes deveriam evocar tais comportamentos, e, na outra condição, 

comportamentos indicadores de deslealdade em relação a um grupo de pertença. 

O Estudo 2 serviu para estabelecer em que medida os diferentes comportamentos 

evocados no estudo anterior são percepcionados como sendo “manifestações de 

deslealdade”.   

 No Estudo 3, realizado em contexto laboratorial, testamos a ideia de que a 

derrogação de membros desviantes endogrupais em contextos ameaçantes da identidade 

social não é simultânea com a intenção de excluí-los do grupo. Testamos também que num 

contexto intergrupal potenciador de uma identidade social insegura os indivíduos tenderão 

a sobrevalorizar manifestações de deslealdade grupal, por comparação com um contexto 

em que está assegurada uma identidade endogrupal positiva.  

 

Palavras-chave: dinâmica de grupos subjectiva, efeito ovelha negra, ameaça à identidade 

social, comportamento desviante, deslealdade. 
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Abstract 

 

In this work, we conducted three experimental studies which aimed to articulate the 

theoretical framework of the subjective group dynamics model (e.g. Marques, Abrams and 

Páez, 1998) and the contexts of relationships between groups where there is the pattern of 

judgments corresponding to the Black Sheep Effect. 

The first experiment allowed us to define the behaviors that are perceived as 

manifestations of "disloyalty." These manifestations were brought about in two conditions: 

a condition in which no context through which the participants should evoke such behavior 

was provided, and in the second condition, indicator behaviors of disloyalty  in relation to 

a group of belonging. 

The second experiment served to establish the extent to which different behaviors 

mentioned in the previous study are perceived as "manifestations of disloyalty". 

In the third experiment, conducted in a laboratory setting, we tested the idea that 

the exemption of ingroup deviant members in threatening contexts of social identity does 

not occur simultaneously with the intention of excluding them from the group. We also 

tested that, in an intergroup context that can enhance an insecure social identity, 

individuals tend to overestimate manifestations of group disloyalty, compared to a context 

in which a positive ingroup identity is guaranteed. 

 

Keywords: subjective group dynamics, Black Sheep Effect, threat to social identity, 

deviance, disloyalty.  
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Resumé 

 

Dans le présent travail, nous présentons trois études expérimentales qui cherchent à 

articuler le modèle théorique de la dynamique de groupe subjective (e.g. Marques. Páez et 

Abrams, 1998) et les contextes de relations entre les groupes où il ya un motif 

correspondant à des essais Effets Mouton noir. 

L’étude 1, nous a permis de définir les comportements qui sont perçus comme des 

manifestations de «déloyauté», ces manifestations en étant réalisées dans deux conditions: 

une condition dans laquelle il n’a été fourni aucun contexte dans lequel les participants 

doivent évoquer un tel comportement, et dans une autre condition, des comportements 

indicateurs d'injustice par rapport à un groupe d'appartenance. 

L'étude 2 a été faits pour établir la mesure dans laquelle les différents 

comportements mentionnés dans l'étude précédente, sont perçus comme des 

«manifestations de déloyauté." 

Dans l'étude 3, réalisée en conditions de laboratoire, nous avons testé l'idée que 

l'exonération des membres déviants dans des contextes menaçants de l'identité sociale ce 

n'est pas simultanée avec l'intention de les exclure du groupe. Nous avons ainsi testé dans 

un contexte intergroupe, propice à une identité sociale insécurisée, les individus ont 

tendance à surestimer les manifestations de groupe déloyauté, par rapport à un contexte 

dans lequel est assurée une identité endogroupe positive. 

 

Mots-clés : Dynamique de groupe subjective, l'effet mouton noir, menace à l'identité 

sociale, la déviance, la déloyauté. 
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Introdução 

A vivência no seio de grupos sociais é indissociável da natureza humana. Mais 

ainda, o sentimento de pertença a grupos ou categorias sociais é um aspecto fundamental 

para a auto-definição do indivíduo (e.g. Tajfel, 1981) sendo uma parte importante no rol de 

características que determinam o próprio sentido de humanidade. Num sentido mais 

sociológico da vivência colectiva, diremos que tal humanidade decorre do facto de o 

Homem ser um ser marcadamente social. É da vivência em sociedade que se constrói a 

humanidade, a qual tem implícita a adaptação a uma teia complexa de relações com os 

semelhantes e necessidade de cooperar com os outros em prol da funcionalidade do 

colectivo em que todos partilham uma identidade.  

Desde que se nasce encontramo-nos inseridos em grupos sociais. Começamos pela 

pertença a uma família e daí partimos para a pertença a grupos ou categorias sociais que 

implicam maior complexidade, e cujo sentimento de pertença se sustenta em características 

mais ou menos objectivas. Da família passamos à escola, ao grupo de amigos, aos grupos 

desportivos, partidos políticos, passando por pertenças categoriais tão ubíquas quanto o 

género, a raça ou a nacionalidade. A inserção numa teia de relações e de pertenças grupais 

cada vez mais complexas, implica que vamos modelando as nossas condutas individuais às 

normas, crenças e valores dos grupos sociais a que pertencemos (Simmel, 1955). Podemos 

dar mais importância à nossa pertença a um grupo social do que a outro, por vezes 

podemos mesmo mudar de grupo quando estamos insatisfeitos com o grupo «actual», mas 

a pertença a grupos sociais é essencial à nossa existência. 

 A maioria das vezes tendemos a representar o nosso grupo como sendo melhor que 

outros grupos. Mesmo que objectivamente não tenhamos grandes indícios que sustentem 

esta crença, tenderemos a representar o “endogrupo” como sendo melhor do que os 

“exogrupos” que sejam relevantes (Tajfel e Turner, 1986).  
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Uma consequência habitual desta procura de pertença a grupos socialmente 

valorizados, é a tendência que temos em avaliar as pessoas do nosso grupo de pertença 

como sendo melhores do que as pessoas dos outros grupos sociais, tendendo também a 

defendê-las pelo simples facto de partilharem connosco uma pertença categorial. Este 

fenómeno de valorização dos membros do endogrupo em relação aos membros do 

exogrupo tem sido largamente estudado na psicologia social, concretamente no âmbito da 

abordagem da identificação social (e.g. Abrams e Hogg, 1990; Hogg, 1996; Tajfel, 1978; 

Tajfel e Turner, 1986). No entanto, no âmbito desta mesma abordagem, existe investigação 

extensa indicadora de que em determinadas situações intergrupais este enviesamento em 

favor dos membros do grupo de pertença não se verifica. Os estudos sobre o designado 

efeito ovelha negra (e.g. Marques, Yzerbyt e Lyens, 1988; Marques, Abrams e Serôdio, 

2001; cf. Marques e Paez, 1994; Serôdio, 2006) mostram que um comportamento 

desviante exibido por um membro do endogrupo é julgado mais negativamente do que o 

mesmo comportamento exibido por um membro equivalente do exogrupo. Inversamente, 

comportamentos normativos exibidos por membros dos dois grupos seguem o padrão 

habitual de favorecimento dos membros endogrupais. A exploração dos factores que 

afectam a manifestação deste padrão de julgamentos está na origem do desenvolvimento de 

uma abordagem aos processos intragrupais e intergrupais designada por dinâmica de 

grupos subjectiva (Marques, Abrams, Páez e Hogg, 2001). Sucintamente, este modelo 

propõe que o efeito ovelha negra, e nomeadamente a derrogação de desviantes 

endogrupais, ocorre pelo facto destes membros representarem uma ameaça à imagem 

positiva do endogrupo, e consequentemente à representação subjectiva de uma identidade 

social positiva. Como tal, em contextos que tornem salientes e relevantes comportamentos 

contra-normativos, os indivíduos tenderão a reagir de forma mais hostil aos membros do 

endogrupo que exibam tais comportamentos. 



6 
 

Descrito de forma muito genérica, o objectivo do presente trabalho é o de contribuir 

para o desenvolvimento da abordagem da dinâmica de grupos subjectiva, explorando os 

contextos de relações entre grupos em que se verifica o padrão de julgamentos 

correspondente ao efeito ovelha negra. Concretamente, e baseando-nos em estudos 

anteriores (Serôdio, 2006, estudos 2 e 3), testamos em que medida a percepção de uma 

identidade social insegura desencadeia reacções mais aversivas aos membros desviantes 

endogrupais. Exploramos também se estas reacções surgem associadas a atitudes de 

inclusão ou de exclusão de tais membros, e em que medida o mesmo contexto que leva os 

indivíduos a punir mais fortemente o desvio endogrupal também os leva a valorizar a 

lealdade ao grupo.  

A presente tese encontra-se dividida em 6 capítulos, correspondendo o primeiro 

capítulo à presente introdução genérica ao trabalho. No Capítulo 2, apresentamos os 

aspectos mais relevantes da abordagem da identificação social para o presente trabalho, 

compreendendo aí a Teoria da Identidade Social (Tajfel, 1978; Tajfel e Turner, 1986) e a 

Teoria da Auto-Categorização (Turner, Hogg, Oakes, Reicher e Wetherell, 1987). 

Abordaremos a importância dos processos de categorização social e de comparação social 

na definição da identidade social e as consequências destes processos no comportamento 

dos indivíduos.  

 No Capítulo 3, fazemos uma apresentação do que habitualmente se designa por 

abordagem da Dinâmica dos Pequenos Grupos (e.g. Cartwright e Zander, 1954; Levine e 

Moreland, 1998; Shaw, 1976). Tendo em conta os objectivos do presente trabalho, 

centramos a nossa atenção na abordagem desta perspectiva ao estudo das reacções a 

comportamentos desviantes em grupos face-a-face. Ainda neste capítulo descrevemos 

sucintamente a abordagem proposta por Levine e Moreland (2002; Levine, Moreland e 

Hausmann, 2005) a comportamentos de lealdade e deslealdade no seio de um grupo. A este 
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respeito, analisámos as situações em que, segundo os autores, os membros de um grupo 

classificam os comportamentos dos restantes membros como sendo “leais” ou “desleais”. 

Esta abordagem está na origem de parte importante da presente investigação. 

 No Capítulo 4, apresentamos o modelo da dinâmica de grupos subjectiva (e.g. 

Marques et al, 2001), bem a literatura sobre o efeito ovelha negra (e.g. Marques et al, 

1988). Neste capítulo apresentamos os pressupostos essenciais desta abordagem, nos quais 

assenta a presente investigação. Nomeadamente, as assumpções relativas à construção 

subjectiva do desvio e à forma como os indivíduos reagem aos comportamentos 

desviantes. 

No Capítulo 5, apresentamos os três estudos que realizámos no presente trabalho. 

No essencial, o Estudo 1 trata-se de um estudo em que se solicita aos participantes que 

evoquem livremente comportamentos que consideram ser manifestações do que eles 

próprios definem como “deslealdade”. Contudo, a evocação de tais conceitos pelos 

participantes foi realizada em duas condições intersujeitos: numa condição não era 

proporcionado qualquer contexto mediante o qual os participantes deveriam evocar tais 

comportamentos, enquanto na outra condição era facultada uma instrução com a qual se 

pretendia que se focalizassem em comportamentos indicadores de deslealdade em relação a 

um grupo de pertença. Mediante os resultados obtidos no primeiro estudo realizou-se um 

estudo subsequente cujo objectivo geral era o de estabelecer a relevância que era atribuída 

ao conjunto de comportamentos mais frequentemente evocados no estudo anterior. Os 

resultados do Estudo 1 e do Estudo 2 permitiram-nos elaborar um conjunto de medidas que 

foram seleccionadas para ser empregues no Estudo 3. Neste estudo experimental, realizado 

em contexto laboratorial, procurámos recolher evidência adicional à recolhida em estudos 

precedentes segundo a qual se verifica maior diferenciação intragrupal na reacção a 

membros normativos e desviantes do endogrupo quando o seu julgamento é efectuado num 
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contexto que é percepcionado pelos indivíduos como sendo ameaçante para a imagem 

endogrupal. Adicionalmente, testamos a ideia de que a mais forte derrogação de membros 

desviantes endogrupais em contextos ameaçantes da identidade social não é concomitante 

com a intenção de excluí-los do grupo. Testamos também a assumpção de que num 

contexto intergrupal potenciador de uma identidade social insegura os indivíduos tenderão 

a sobrevalorizar manifestações de deslealdade grupal, por comparação com um contexto 

em que está assegurada uma identidade endogrupal positiva.  

No capítulo final elaboramos uma discussão geral sobre os resultados dos estudos 

realizados e a sua contribuição para a compreensão da reacção ao desvio em contextos 

intergrupais. 
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Capítulo I  

Abordagem da Identificação Social  

A literatura no âmbito da Teoria da Identidade Social (doravante designada TIS; 

Tajfel, 1978, 1982; Tajfel e Turner, 1986) demonstra que existem vários comportamentos 

que são determinados por sentimentos de pertença e de identificação social (Abrams e 

Hogg, 1990). Esta teoria procura explicar os processos associados aos fenómenos de 

relações entre grupos sociais e, simultaneamente, em que medida os sentimentos de 

pertença dos indivíduos em relação a determinadas categorias sociais afecta o seu 

comportamento tanto em relação a indíviduos dessas mesmas categorias como em relação 

a outros que não o são (e.g. Tajfel, 1978, 1982; Tajfel e Turner, 1986). 

Para Tajfel, a identidade social é “o conhecimento que o indivíduo tem da sua 

pertença a determinados grupos sociais juntamente com o significado emocional e 

avaliativo dessa pertença grupal” (Tajfel 1981; Tajfel, 1982). Dito de outra forma, a 

identidade social é a auto-concepção de um indivíduo enquanto membro de um grupo ou 

categoria social (Abrams e Hogg, 1990). Portanto, a identidade social é uma parte 

integrante da identidade do indivíduo que tem origem na sua pertença a uma determinada 

categoria social e no valor que é atribuído a essa pertença (Tajfel, 1978; Turner, 1975).  

O conceito de identidade social definido como acima, pretendia fundar uma 

psicologia social não reducionista das relações intergrupais e dos processos grupais, 

focando-se na articulação de processos psicológicos e sociais (Abrams e Hogg, 1990). 

Num sentido lato, ao propor a TIS, Tajfel pretendia fundamentar a ideia de que a mudança 

social está associada aos comportamentos grupais, como por exemplo os conflitos entre os 

grupos e os movimentos sociais (Tajfel, 1978, 1981). 

Surgindo como o desenvolvimento mais importante da TIS (e.g. Taylor e 

Moghaddam, 1994), a Teoria da Auto-Categorização propõe que a identificação social está 



10 
 

associado ao processo de auto-estereotipia, i.e., ao processo sócio-cognitivo de assimilação 

do Eu à representação do grupo (doravante designada TAC; Turner, Hogg, Oakes, Reicher 

e Wetherell, 1987). Segundo esta abordagem, assim que se identifica com um grupo ou 

categoria social, o indivíduo tenderá a comportar-se como um elemento indiferenciado do 

endogrupo, de tal forma que o valor que ele atribui ao grupo é o mesmo valor que atribui a 

si próprio. O indivíduo desenvolve uma orientação emocional em relação ao endogrupo 

similar à orientação emocional que ele desenvolve enquanto indivíduo em relação a si 

próprio (Marques e Serôdio, 2000). Como forma de se auto-avaliar positivamente, o 

indivíduo tenderá a realizar julgamentos favoráveis em relação ao endogrupo, que se 

traduzem na manifestação de comportamentos de favoritismo endogrupal. 

 

Categorização Social e Comparação Social 

  A categorização social é um dos processos de base da abordagem da identificação 

social. É por meio deste processo que o indivíduo percepciona e organiza o meio ambiente 

em classes inteligíveis de acontecimentos e de pessoas. Enquanto processo cognitivo, a 

categorização é fundamental ao ser humano na medida em que simplifica a percepção dos 

estímulos com os quais deve lidar, sejam estes sociais ou não-sociais. A categorização 

possibilita a estruturação e organização da multiplicidade de estímulos em categorias 

discretas, sendo realçados os aspectos que são relevantes e significativos e descartados 

aqueles que não contribuem para uma percepção que implique menor esforço e recursos 

cognitivos (Hogg, 1996; Hogg e Abrams, 1988).  

Inspirando-se nos trabalhos de Bruner (1957) sobre o processo de categorização, 

Tajfel (1969) define duas consequências deste processo: quando uma categorização é 

aplicada a um conjunto de estímulos de tal modo que estes são definidos como 

pertencentes a uma de duas categorias possíveis, (1) as diferenças pré-existentes entre as 
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duas categorias vão ser acentuadas e (2) as diferenças dentro das categorias serão 

atenuadas. Ou seja, confrontado com um conjunto de estímulos, o indivíduo acentua 

perceptivamente as semelhanças entre os elementos categorizados no seio da mesma 

categoria e, simultaneamente, acentua também as diferenças entre os elementos de 

categorias diferentes ou opostas. Este processo cognitivo que é posto em marcha tanto na 

categorização de objectos não-sociais como na categorização de objectos sociais, é 

denominado por acentuação perceptiva (e.g. Tajfel, 1981). Quando se trata da percepção 

de outras pessoas e dos seus comportamentos, os indivíduos que são categorizados 

enquanto membros do mesmo grupo ou categoria social são percepcionados como mais 

similares entre si do que realmente são, e, pelo contrário, os membros de grupos diferentes 

tenderão a ser percepcionados como mais diferentes uns dos outros do que efectivamente 

são (Bruner, 1957; Tajfel, 1969, 1981) 

Segundo Tajfel (1981) a acentuação perceptiva é mais marcada quando (1) está 

envolvida uma dimensão subjectivamente importante, (2) quando a própria categorização é 

subjectivamente importante, (3) quando o Eu é membro de uma das categorias e (4) 

quando são poucas as pertenças grupais alternativas para o indivíduo, ou, pelo menos, 

quando são poucas as pertenças grupais favoráveis à sua “disposição” (Tajfel, 1981; Tajfel 

e Wilkes, 1963). Ou seja, a percepção de semelhanças intracategoriais e de diferenças 

intercategoriais é acentuada quanto mais saliente e relevante é para o indivíduo a 

categorização social elicitada num determinado contexto. 

Portanto, a categorização social é um instrumento sociocognitivo que ao simplificar a 

percepção do meio social o torna mais “acessível” ao indivíduo, facilitando o 

estabelecimento de critérios orientadores do seu comportamento nesse meio. Ou seja, a 

definição de categorias sócias não serve meramente para “sistematizar” o mundo social, 
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elas providenciam também um sistema de orientação e auto-referência: criam e definem o 

lugar do indivíduo na sociedade (Tajfel, 1981).  

Contudo, o processo de categorização social tem implícito uma dimensão 

valorativa: habitualmente são associados estatutos de valor social diferente às categorias 

sociais contrastantes. Por exemplo, as divisões dos povos nas categorias sociais que são 

relevantes para o indivíduo são geralmente associadas com as avaliações positivas ou 

negativas dessas categorias (Tajfel, 1978). Utilizando categorias sociais dividimos as 

pessoas, por exemplo, com base na sua nacionalidade, na sua raça, na sua profissão, no seu 

sexo, e por aí em diante. Mas, estas “divisões” não são meramente perceptivas, na 

sociedade certas categorias têm mais poder, mais prestígio ou estatuto mais elevado. Ou 

seja, as categorias sociais não existem isoladamente: definem-se no contraste com 

categorias sociais comparativamente relevantes.  

O processo de categorização social é concomitante com o processo de comparação 

social, na medida em que por meio deste processo que é estabelecido o valor relativo de 

uma categoria social em relação a outras categorias relevantes. Na TIS, a definição da 

comparação social enquanto processo fundamental e indissociável dos processos grupais e, 

no sentido mais lato, das relações entre grupos é inspirada pela teoria da comparação social 

de Festinger (1954). Segundo esta teoria, o indivíduo tem necessidade de “verificar” as suas 

crenças, opiniões e capacidades, fazendo-o, quando possível, por verificação directa da 

realidade. Frequentemente, por estar envolvido um valor cujo significado é subjectivamente, 

socialmente, definido, este tipo de verificação não é possível. Assim, o indivíduo “verifica” 

as suas crenças, opiniões e capacidades por comparação com as crenças, opiniões e 

capacidades dos outros (Festinger, 1954; cf. Hogg e Abrams, 1988). Contudo, a TIS 

perspectiva a comparação social de forma distinta da que é proposta por Festinger. Esta 

diferenciação decorre da perspectiva mais básica e prévia sobre a própria noção de grupo e 
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das pertenças grupais. No quadro teórico em que os trabalhos de Festinger se inscrevem (cf. 

Cartwright e Zander, 1968; cf. Shaw, 1976) a pertença do indivíduo aos grupos é vista em 

função da semelhança e da atracção interpessoal. Ou seja, o indivíduo percepciona-se como 

membro de um grupo que partilha as suas opiniões e as suas crenças e ao mesmo tempo 

um grupo pelo qual sente maior atracção. Ou seja, enquanto que para Festinger os 

indivíduos afiliam-se a grupos sociais nos quais as pessoas são semelhantes a si para se 

poderem comparar com elas a nível interpessoal, Tajfel, na TIS, propõe que os indivíduos 

se afiliam aos grupos para poderem obter uma definição do Eu social concomitante com a 

definição que é feita do grupo a que pertence.  

Segundo Festinger, a comparação que os indivíduos fazem dentro dos grupos é uma 

comparação interpessoal uma vez que os objectos de comparação são os próprios 

indivíduos que pertencem ao grupo. Por sua vez, Tajfel defende que os indivíduos se 

afiliam a um determinado grupo social e atribuem um valor pessoal e social a essa pertença 

grupal no entanto esse valor apenas é atribuído ao grupo quando em situação de 

comparação com outros grupos semelhantes, i.e., o significado que é dado ao grupo é dado 

por este se encontrar em situação de comparação com outros grupos equivalentes. O 

estatuto de um grupo e a sua identidade social positiva ou negativa depende, em parte, das 

avaliações que os indivíduos fazem dos grupos a que pertencem e das avaliações que os 

outros indivíduos fazem desses grupos. O valor de um grupo depende sempre da 

comparação que é feita com outros grupos semelhantes (Luthanen e Crocker, 1992). Para a 

TIS, o contexto de comparação social é essencial para a definição do indivíduo enquanto 

ser Social, pois é através da comparação social entre grupos que o indivíduo define a sua 

própria identidade social. Essa definição do indivíduo é favorável quando endogrupo é 

julgado favoravelmente em relação a exogrupos equivalentes e, desfavorável quando o 
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endogrupo é julgado desfavoravelmente comparativamente a outros grupos (Serôdio, 

1999).  

A TIS estabelece uma relação entre a categorização social e os critérios de 

definição do grupo devido à interdependência dos membros do endogrupo. Em termos de 

definição de grupo, enquanto que Turner propõe a existência de um grupo quando dois ou 

mais indivíduos se percepcionam como membros de uma mesma categoria social, Brown 

afirma que um grupo só existe quando duas ou mais pessoas se definem como pertencentes 

a uma determinada categoria social e essa categoria é reconhecida por outro grupo 

equivalente (Turner et al, 1987; Brown, 1988). 

Verifica-se que muitas definições ortodoxas de “grupos sociais” são restritivas 

quando são aplicadas aos contextos de relações intergrupais. Neste caso, quando os 

membros de duas categorias sociais distintas conversam sobre as crenças relacionadas com 

as suas categorias sociais e sobre as relações que são estabelecidas entre as categorias, isto 

é considerado claramente um comportamento intergrupal. Os grupos aos quais os membros 

pertencem não necessitam de interacção interpessoal ou objectivos interdependentes, pois 

o que está em causa é a comparação entre os grupos sociais e não a comparação entre os 

membros pertencentes a esses grupos. 

Segundo a perspectiva sócio-psicológica, o critério essencial para que se possa 

considerar a realidade da pertença grupal, é que os indivíduos se definam a eles próprios e 

sejam definidos pelos outros como membros de um grupo, ou seja, os indivíduos sejam 

considerados membros pertencentes a um determinado grupo social.  

Neste ponto de vista, podemos ver um grupo como um conjunto de indivíduos que 

se percepcionam a si próprios como membros de uma mesma categoria social, que 

partilham algum envolvimento emocional nesta definição comum deles próprios e 
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conseguem algum grau de consenso social acerca da avaliação do grupo deles e da 

pertença aos mesmos (Tajfel e Turner, 1986). 

O estereótipo de si próprio origina uma interdependência em relação ao endogrupo 

(Deutsch, 1949 cit in Tajfel, 1978; Lott e Lott, 1965), ou seja, um sentimento de 

comunidade entre si próprio e os outros membros do grupo com a finalidade da 

manutenção da imagem positiva do grupo, a partir da imagem do indivíduo. Daí resulta 

que o valor atribuído à identidade do indivíduo depende do valor que é atribuído aos 

membros do grupo a que esse indivíduo pertence, num contexto de julgamento. Ou seja, o 

“eu social” será visto positivamente ou negativamente dependendo do julgamento positivo 

ou negativo que é feito em relação aos membros do endogrupo. Em tal contexto, as 

atitudes fora dos padrões comportamentais do grupo, isto é, as atitudes desviantes podem 

colocar em perigo o valor atribuído ao endogrupo (Marques e Serôdio, 2000). 

Pelo processo de Auto-Categorização os indivíduos auto-categorizam-se com os 

membros do endogrupo, e depois têm tendência para fazer julgamentos mais favoráveis em 

relação aos membros do endogrupo (membros da sua categoria social) mesmo quando 

esses julgamentos não reflectem as suas preferências pessoais e nada estão relacionados 

com a sua dimensão pessoal (Turner, Hogg, Oakes, Reicher e Wetherell, 1987). 

 A TAC analisa a forma como os grupos se formam psicologicamente, ou seja, 

determina o que leva os indivíduos a pertencerem a um determinado grupo social e como é 

que o seu comportamento muda em função de pertencerem a certos grupos sociais. 

(Turner, 1985, 1978 cit in Hogg e McGarty, 1990). 

A Teoria da Identidade Social tem uma grande influência na explicação do 

preconceito e da discriminação intergrupal. A percepção que um indivíduo tem pelo facto 

de conhecer a existência de dois grupos distintos – que é a categorização social, per se, é 

suficiente para criar uma discriminação intergrupal que favorece o endogrupo. Isto é, o 
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simples facto do indivíduo ter consciência da presença de um exogrupo é suficiente para 

provocar respostas intergrupais competitivas e discriminatórias da parte do endogrupo 

(Tajfel e Turner, 1986). 

 

Identidade Social e Estratégias de Comparação Social 
 
 O facto de um indivíduo pertencer a um determinado grupo social pode fazer com 

que o indivíduo tenha uma identidade social positiva, se o grupo a que ele pertence é 

avaliado positivamente ou que o indivíduo tenha uma identidade social negativa, se o 

grupo a que ele pertence é avaliado negativamente em relação a outros grupos 

equivalentes. Ou seja, o valor que é dado ao indivíduo depende do valor que é dado ao 

grupo que ele pertence. Conclui-se que é a pertença social do indivíduo a um grupo que 

determina a sua identidade social (Tajfel, 1978; Turner, 1975). 

Tajfel (1982) considera que a existe uma relação causal entre a Teoria da 

Identidade Social e a Teoria da Categorização Social. Esta relação entre as duas teorias 

está relacionada com a Comparação Social, isto é, a identificação social de um indivíduo a 

um grupo - pertença social - é largamente influenciada pelo contexto de comparação feita 

entre as categorias sociais dos indivíduos, que leva à Categorização Social. (Tajfel, 1978, 

1981, 1982). 

 

Diferenciação Intergrupal, Distintividade Positiva do Endogrupo 

Em situações de comparação social, o que acontece é que os indivíduos 

categorizados como pertencentes a um determinado grupo social têm tendência para 

fazerem julgamentos sociais favoráveis em relação ao seu grupo tendo como objectivo a 

obtenção de uma identidade social positiva. Os resultados combinados de vários confrontos 
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intergrupais reflectem-se sobre o estatuto de um grupo, e consequentemente sobre a 

percepção do Eu Social. Quando um grupo se distingue positivamente de outros grupos 

relevantes, ganha um estatuto elevado podendo conferir aos membros desse grupo uma 

identidade social positiva (Tajfel e Turner, 1986). Designa-se por in-group bias ou seja, é 

como um enviezamento grupal e consiste na tendência dos indivíduos para julgarem mais 

favoravelmente as atitudes e comportamentos do seu grupo - endogrupo - quando em 

situação de comparação com outros grupos sociais - exogrupos (Tajfel, 1978). O objectivo 

deste enviezamento é que o endogrupo consiga um estatuto superior ao exogrupo, de modo 

a diferenciar-se e superiorizar-se em relação a estes grupos (Tajfel e Turner, 1986). Esta 

parcialidade por parte do indivíduo poderá ocorrer em situações de comparação social, 

sempre que os indivíduos denotem a situação de comparação grupal (Turner, 1975). 

 

Favoritismo Endogrupal 

 Estudos mais antigos sugeriam que os indivíduos afiliavam-se a um grupo por 

encontrarem indivíduos semelhantes a si, ou seja, pelo facto de sentirem atracção 

interpessoal pelos membros daquele grupo específico e por sentirem que os 

comportamentos e crenças que eram realizados em relação àquele grupo eram semelhantes 

aos comportamentos e crenças que os próprios indivíduos tinham (Hogg, 1992, 1996; 

Abrams, Wetherell, Cochrane, Hogg e Turner, 1990; Hogg e Hains, 1996; Hogg, Hardie e 

Reynolds, 1995; Jetten, Spears e Manstead, 1996; Turner, 1984). 

Recentemente, foram realizadas investigações neste âmbito que evidenciam que os 

indivíduos fazem julgamentos mais favoráveis em relação ao endogrupo quando há 

saliência das semelhanças e das diferenças entre os membros do endogrupo e do exogrupo 

(Hogg e Abrams, 1988; Tajfel, 1978; Tajfel e Turner, 1986; Turner et al,1987). 
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Ou seja, os julgamentos favoráveis em relação ao endogrupo apenas são feitos em 

contexto de diferenciação e comparação grupal, nas situações em que haja uma 

comparação entre endogrupo e exogrupo.  

 

Identidade Social e Auto-Categorização 

Na TIS, o indivíduo como ser social, pertence a grupos sociais e por isso a imagem 

que ele tem depende da imagem que os grupos sociais a que ele pertence têm, por 

comparação com outros grupos.  

Segundo a abordagem da identificação social, um conjunto de indivíduos pode ser 

visto como um grupo quando (1) se percepcionam a si próprios como fazendo parte de uma 

determinada categoria social, (2) têm algum envolvimento emocional com a pertença a 

essa categoria social, (3) e reúnem consenso social na avaliação do seu grupo e da 

qualidade como membros integrantes desse grupo (Tajfel e Turner, 1986). Portanto, a 

classificação de um conjunto de indivíduos como “um grupo” tem diferentes componentes 

psicológicas. Ou seja, são as condições para a existência e determinação de “um grupo”. 

A componente cognitiva que está relacionada com o próprio conhecimento do indivíduo 

em relação à pertença ao grupo, a componente avaliativa que concerne ao valor atribuído a 

essa pertença grupal, que pode ser positivo ou negativo, e, finalmente, a concepção de 

grupo implica uma componente emocional relativa às emoções subjacentes à pertença ao 

grupo e às comparações que são feitas com outros grupos semelhantes (Tajfel, 1978). 

Então, a pertença a um grupo ou categoria social não se limita ao conhecimento de que se 

pertence a um colectivo, abrange também o valor que os indivíduos dão a essa pertença e 

as emoções que dela decorrem (Tajfel 1978, 1982). 

Segundo a TAC, o processo de categorização social de um indivíduo está sempre 

dependente do processo de auto-categorização. Ou seja, o valor que o indivíduo atribui ao 
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seu grupo depende em larga medida do valor que ele se atribui a si próprio, enquanto 

indivíduo e enquanto membro de um grupo. Assim, o facto de um indivíduo pertencer, ou 

não, a uma determinada categoria social necessita da auto-categorização desse indivíduo e, 

simultaneamente, de consenso dentro do grupo em relação à avaliação que o indivíduo faz 

de si próprio (Hogg e Abrams, 1988). 

Para a TIS, o comportamento do indivíduo associado a um grupo tem como 

principal objectivo a diferenciação positiva do endogrupo, isto é, a afiliação de um 

indivíduo num grupo é feita para que o grupo seja julgado positivamente em relação a 

outros grupos. Já para a TAC, o indivíduo opera a categorização de si próprio e esta auto-

categorização é o ponto de partida para a pertença do indivíduo a um grupo social, ou seja, 

é a própria categorização e identificação do indivíduo que determina, ou não, a pertença 

deste a um grupo. Ou seja, o indivíduo só passa a pertencer a um determinado grupo social 

se a avaliação que ele fizer de si próprio for positiva, para poder pertencer a esse grupo 

(Turner et al, 1987). 

Em suma, enquanto a TIS identifica sempre o grupo como fonte que sustenta os 

comportamentos por parte do indivíduo enquanto membro grupal, a TAC atribui 

importância ao indivíduo enquanto sujeito “individual” e defende que os seus 

comportamentos enquanto indivíduo podem influenciar largamente os seus 

comportamentos dentro de um grupo a que ele pertença. 

A Teoria da Identidade Social desempenhou um papel importante no 

desenvolvimento da cognição social. A razão pela qual isto acontece é que a teoria da 

identidade social é uma teoria de dinâmica que estuda a interdependência do auto-conceito 

e as relações intergrupais (Abrams e Hogg, 1990). 

 



20 
 

Conflito Intergrupal e Dinâmica Intragrupal 

Como a TIS, Tajfel estava interessado em estudar as mudanças sociais que podem 

ocorrer devido a comportamentos colectivos, como por exemplo, o conflito que ocorre 

entre grupos (Tajfel, 1978, 1981). 

No quadro da TIS é extensa a investigação que descreve e explica os efeitos do 

conflito intergrupal nas atitudes e nos comportamentos entre os grupos. No entanto, 

qualquer indivíduo que tenha participado numa competição de equipas ou tenha estado 

envolvido numa disputa intergrupal sabe que o conflito também tem os seus efeitos no seio 

do grupo. O mais comum destes efeitos é o aumento da solidariedade e coesão do 

endogrupo, ou seja, os indivíduos de um grupo dão mais importância aos membros que 

pertencem ao seu grupo do que a indivíduos que pertencem a outro grupo. 

Assim como no contexto das relações entre grupos ocorre a diferenciação 

intergrupal e intragrupal, o mesmo raciocínio se aplica ao conceito de conflito. Simmel, 

por exemplo, caracterizou o conflito em duas vertentes: por um lado, o conflito externo, 

que ocorre entre dois grupos opostos, e, por outro lado, o conflito interno, que ocorre entre 

membros do mesmo grupo. Segundo este autor, o conflito que ocorre no seio do grupo é 

aquele que mais ameaça a existência dos grupos sociais pelo facto de colocar em causa a 

identidade social dos grupos. Para este autor as divergências que ocorrem dentro dos 

grupos, ameaçam a sua identidade e a coesão existente no seio do grupo (Simmel, 1955). 

Por seu turno, William Sumner (1906), referiu-se a este fenómeno e sugeriu uma ligação 

funcional entre o conflito intergrupal e a coesão. Para Sumner, a relação de 

companheirismo e paz dentro do grupo e a relação de hostilidade e guerra em relação aos 

outros grupos são correlacionais entre si. As exigências da guerra com os “estranhos” são 

as que fazem a paz dentro do grupo (Sumner, 1906 cit in  Brewer e Brown, 1998). 
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Estas abordagens aos problemas grupais são particularmente relevantes para a 

investigação que adiante apresentamos. 

 

Identidade Social e Mudança Social 

Na linha da TIS, a mudança social consiste na mudança de relações dos indivíduos 

de determinados grupos sociais de forma a favorecer a imagem do grupo a que pertencem. 

É a mudança das relações entre esses grupos que podem ser caracterizadas através de 

diferentes de polaridades de um contínuo que abrange todos os comportamentos desde o 

comportamento social interindividual até ao comportamento social intergrupal. Ou seja, em 

última instância, a mudança social apenas acontece para que a identidade social positiva 

associada a pertenças grupais seja alcançada, ou reposta. 

É a relação entre uma pertença grupal socialmente saliente e as crenças que os 

membros pertencentes ao grupo têm sobre as características do sistema social em que estão 

inseridos, que permite predizer o tipo de estratégias, individuais ou grupais, que os 

membros do grupo desenvolverão para mudar a situação e que se traduzirão em formas de 

«mobilidade psicológica” e em contribuições para a mudança social – como a tentativa de 

reinterpretar positivamente o conteúdo dos estereótipos associados ao grupo de pertença 

com a finalidade de obter uma identidade social positiva (e.g. Marques e Paez, 1994; 

1996). 

Em contexto intergrupal, um grupo que tem uma identidade social positiva fica 

avaliado favoravelmente em relação a outros grupos semelhantes. No entanto, podem 

ocorrer situações de comparação intergrupal, em que o grupo é avaliado desfavoravelmente 

em relação a outros grupos, resultando numa identidade social negativa, ou pelo menos, 

insatisfatória. Uma vez que o objectivo maior dos grupos é veicular uma identidade social 

positiva, quando este objectivo não é alcançado o grupo tem necessidade de encontrar 
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alternativas para resolver a sua posição desfavorável. Assim, nesta situação, os membros 

dos grupos podem adoptar duas posturas para conseguirem repor a identidade social 

positiva do seu grupo: podem abandonar o grupo onde se encontram e afiliar-se num grupo 

que tenha a identidade social positiva assegurada ou tentar melhorar a imagem do seu 

grupo quando em contexto de comparação com outros grupos equivalentes (Tajfel, 1978, 

1982). 

Estas estratégias de mudança utilizadas pelos membros dos grupos para 

conseguirem uma identidade social positiva têm sido objecto de extenso estudo no quadro 

da Teoria da Identidade Social pois estas apenas são utilizadas com o intuito de devolver 

ao grupo e, consequentemente, ao indivíduo uma identidade social positiva (Tajfel, 1978; 

Tajfel e Turner, 1986; Hogg e Abrams, 1988). 
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Capítulo II 

Abordagem da Dinâmica dos Pequenos Grupos 

A abordagem clássica da dinâmica dos pequenos grupos pressupõe que um grupo é 

formado por um conjunto de relações interpessoais e que, as bases que levam um indivíduo 

a afiliar-se num grupo são a semelhança interpessoal e a interdependência no alcance de 

objectivos comuns. Seguindo esta linha de pensamento, Cartwright e Zander (1968) 

definem o grupo como sendo um conjunto de indivíduos que se relacionam entre si e que 

têm uma relação de interdependência assente na motivação para alcançar determinados 

objectivos.  

Aqueles autores (Cartwright e Zander, 1968) definem quatro factores que podem 

levar a que um indivíduo se afilie num grupo: (1) a necessidade do indivíduo se afiliar num 

grupo para alcançar objectivos pessoais (segurança, dinheiro, poder, etc.); (2) as 

características do próprio grupo e dos seus membros, e o potencial do grupo satisfazer as 

necessidades ou motivações pessoais; (3) as expectativas que o indivíduo tem de que ao 

tornar-se membro desse grupo conseguirá satisfazer os seus objectivos pessoais; e, (4) a 

atractividade do contexto de comparação social que o grupo faculta ao indivíduo, de tal 

modo que quanto mais os resultados do grupo corresponderem aos resultados que o 

indivíduo pretende para si mesmo, mais o grupo se torna atractivo. 

 

Realidade Social e Locomoção Grupal 

Nos estudos realizados relativamente à comunicação grupal, Festinger (1950) 

identifica a pressão para a uniformidade como uma das principais forças para a coesão nos 

grupos. A pressão para a uniformidade é definida como sendo a pressão “no sentido de 

fazer os membros de um grupo concordar num determinado assunto ou conformarem-se 

respectivamente a um determinado padrão de comportamento (Festinger, 1950)”.  
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Festinger defende que a existência de grupos no meio social proporciona aos 

indivíduos enquanto sujeitos individuais duas funções fundamentais, uma de realidade 

social e outra de locomoção (Festinger, 1950). Para este autor, o indivíduo tem a 

necessidade de validar as suas opiniões e crenças, e essa validação apenas pode ser feita 

através da realidade física. Quando tal não é possível, pelo facto da realidade física não 

corresponder às opiniões e crenças do indivíduo, o indivíduo tende a validar as suas 

opiniões, atitudes e crenças através da existência, ou não, das mesmas opiniões e crenças 

por parte de outros indivíduos, ou seja, para o indivíduo a validade das suas crenças 

depende do facto destas serem partilhadas, ou não, por outras pessoas – a este processo 

corresponde a função de realidade social. No sentido de ser mais fácil validar as suas 

crenças através da partilha das mesmas com outras pessoas, o indivíduo procura afiliar-se a 

grupos com membros que tenham opiniões e crenças semelhantes às suas de forma a 

reduzir a incerteza e a improbabilidade de validar as suas crenças, opiniões, atitudes ou 

comportamentos.  

A outra função descrita por Festinger, a de locomoção, permite ao indivíduo 

conseguir afiliar-se em determinados grupos e, consequentemente, atingir objectivos 

pessoais em contexto de grupo que sozinho não conseguiria alcançar. Torna-se mais fácil 

atingir esses objectivos pessoais no seio dos grupos pelo facto do indivíduo se afiliar em 

grupos cujos demais elementos membros partilham os mesmos objectivos que ele. Para 

Festinger, a realidade social e a locomoção grupal são duas das principais fontes de pressão 

para a uniformidade nos pequenos grupos pois analisa os determinantes da magnitude da 

pressão exercida, a escolha do alvo do grupo sobre quem é exercida a pressão para a 

uniformidade, os determinantes da mudança que ocorre no alvo e os determinantes da 

mudança da estrutura de relações entre os membros do grupo. 
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Reacção ao Desvio nos Pequenos Grupos 

Foi desenvolvida uma investigação empírica sobre a pressão para a uniformidade 

nos grupos, tendo como base a teoria elaborada por Festinger (1950). Seguidamente, 

apresenta-se um dos estudos considerado representativo do estudo da reacção ao desvio 

nos pequenos grupos (cf. Levine, 1980). 

Uma das primeiras investigações que estabelece a relação entre a coesão grupal e a 

reacção ao desvio foi realizada por Festinger, Schachter e Back (1950). O estudo foi 

realizado no Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) e os participantes desse estudo 

foram os inquilinos de dois projectos de alojamento do instituto. O projecto “Westgate” era 

constituído por várias casas organizadas em pátios em forma de “U” enquanto o “Westgate 

West” era formado por vários apartamentos colocados em filas com dois andares. Não 

havia diferenças de tratamento pela universidade em relação aos dois projectos. Quanto às 

características das pessoas que viviam nesses dois projectos: não se conheciam antes de 

irem viver para lá, tinham ido viver para lá na mesma altura e tinham sido alojadas 

aleatoriamente nos projectos e a única diferença é que as pessoas do “Westgate” viviam lá 

há mais tempo que as do “Westgate West” (Festinger et al, 1950). A organização de 

condóminos era comum aos dois projectos mas desencadeava atitudes diferentes entre as 

pessoas dos projectos. Foi recolhida informação nos dois projectos através de análises, 

entrevistas e questionários sobre as atitudes que tinham relativamente à organização de 

condóminos, sobre o envolvimento dos participantes nas actividades realizadas pela 

organização e sobre a amizade existente nos projectos. 

Concluiu-se que os participantes de ambos os projectos tinham atitudes positivas e 

estavam envolvidos nas actividades da organização levando os autores a questionar as 

razões da uniformidade de comportamentos existente em cada um dos projectos e a colocar 

as hipóteses de que a uniformidade nos padrões comportamentais das pessoas que viviam 
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nos projectos podia ser consequência do estabelecimento de regras dos grupos, que 

exerciam pressão nos seus membros para se comportarem de determinada forma e, 

simultaneamente, que o factor coesão (do grupo) podia influenciar essa pressão junto dos 

membros do grupo. Ou seja, que quanto maior a coesão dos grupos maior seria a tendência 

para influenciar os seus membros, na medida em que estavam mais unidos e era natural 

que fosse mais fácil influenciar os outros membros.  

Os autores transpuseram as hipóteses para a investigação realizada no Instituto, 

sugerindo que pelo facto do projecto Westgate West ser mais recente, o “espírito de grupo” 

seria menor e, por isso, as pressões para a uniformidade seriam menores ou talvez ainda 

não existissem (Festinger et al, 1950).  

De facto, as hipóteses colocadas foram comprovadas através da verificação das 

escolhas sociométricas que os indivíduos de um e outro projecto fizeram relativamente aos 

membros do seu grupo e do outro grupo. No projecto Westgate, o grupo vivia lá há mais 

tempo, devia ser mais coeso, com padrões comportamentais mais definidos, havendo 

menor tendência pelos membros a desviar-se desses padrões, uma maior pressão para a 

uniformidade de comportamentos, maior número de escolhas sociométricas em relação aos 

membros do endogrupo e, por isso, menos desviantes. Pode-se concluir que a coesão do 

grupo é fundamental para os estudos na medida em que, quanto mais coeso é o grupo, mais 

fortes são as suas normas e menos tendência há para os membros do grupo se desviarem 

dessas normas. 

 

Deslealdade nos Pequenos Grupos 

Os fenómenos de lealdade e deslealdade no seio dos grupos básicos tem sido 

objecto de estudo dos psicólogos sociais ao longo dos tempos. Há cerca de 50 anos atrás, 

Asch (1959 cit in Levine e Moreland, 2002) chamou a atenção para o fenómeno da 
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lealdade grupal que tinha sido ignorada até então na Psicologia Social. Para Scott, (Scott, 

1965 cit in Levine e Moreland, 2002) a lealdade é “ser um membro dedicado ao grupo, que 

nunca critica o grupo” e trabalha para que o grupo seja melhor do que os outros grupos. 

Brewer e Silver (2000) deram importância à vontade dos membros do grupo para realizar 

esforços ou sacrificar benefícios pessoais em nome do grupo. Zdaniuk e Levine (2001) 

defenderam que a lealdade implica mais do que um comportamento esperado do grupo. 

Destas definições, podem ser retiradas três características importantes da lealdade 

grupal. Primeiro, a lealdade envolve o comportamento que realça o bem-estar do grupo. 

Depois, a lealdade envolve sacrifício pessoal – o renunciar a recompensas individuais - 

para atingir os objectivos do grupo e, finalmente a lealdade ocorre em contextos 

intergrupais e envolve um esforço para beneficiar o endogrupo em relação ao exogrupo. 

 Em linha com a Teoria da Identidade Social (Tajfel e Turner, 1986) e com a Teoria 

da Auto-Categorização (Turner, Hogg, Oakes, Reicher e Wetherell, 1987) os autores 

Brewer e Silver (2000) defenderam que a identificação grupal pode acontecer quando um 

indivíduo começa a percepcionar-se como um membro do grupo, mais do que um 

indivíduo único e subjectivo. A distintividade partilhada é a característica do grupo mais 

apreciada pelos indivíduos e atinge elevados níveis de identificação com um determinado 

grupo social ou categoria social. Por seu lado, a distintividade partilhada depende da 

habilidade do grupo para satisfazer as necessidades dos seus membros, tanto para a sua 

inclusão como para a sua diferenciação (Brewer, 1993). 

 A identificação grupal produz efeitos de lealdade e há vários estudos que sustentam 

esta ideia. A identificação aumenta os sentimentos de semelhança e de pertença entre os 

membros de um determinado grupo social (Brewer e Brown, 1998; Wilder, 1986 cit in 

Levine e Moreland, 2002) que, por seu turno, aumenta a motivação para ajudar esses 

membros (Dovidio, 1984; Stern, 1995 cit in Levine e Moreland, 2002). 
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A hipótese de que a identificação grupal produz lealdade (definida como o 

comportamento esperado do grupo acompanhado de sacrifício pessoal) é possível mas há 

pouca evidência directa acerca deste efeito.  

  Os estudos recentes de Zdaniuk e Levine (2001) estudaram a identificação grupal e 

as complexas motivações de permanecer ou abandonar um determinado grupo, 

evidenciando dois tipos diferentes de lealdade: a permanência e o abandono do grupo com 

o objectivo de beneficiar grupo nos seus objectivos. A análise dos estudos revelou que a 

identificação grupal aumentou a tendência para permanecer no grupo, mesmo que essa 

permanência pudesse beneficiar ou prejudicar o grupo. Este tipo de resultados foi analisado 

na aderência à norma do não-abandono, o que pressupõe que o facto de uma pessoa se 

identificar com um grupo faz com que esta se mantenha nesse grupo, recebendo os 

mesmos benefícios que os outros membros, podendo beneficiá-lo ou prejudicá-lo com essa 

permanência (Levine e Moreland, 2002). 

 Foram analisados alguns comportamentos dos participantes do estudo. Aqueles que 

permaneceram no grupo e ajudaram o grupo com a sua permanência sentiram mais moral 

do que aqueles que saíram e prejudicaram o grupo. Por outro lado, aqueles que 

permaneceram no grupo e o prejudicaram sentiram menos moral do que aqueles que 

saíram do grupo e o beneficiaram. 

 

Reacções Grupais a Comportamentos de Lealdade e Deslealdade 

Os comportamentos de lealdade e deslealdade podem ocorrer em contextos ou 

situações em que as relações intergrupais não estão salientes. Há tendência para estes 

comportamentos ganharem mais importância quando influenciam a competição entre os 

grupos, ou seja, a competição intergrupal. 
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 Quando existe competição intergrupal podem ocorrer vários tipos de situações: 1) 

dois grupos (um endogrupo e um exogrupo) têm uma relação de competição, 2) as pessoas 

que abandonam um grupo juntam-se ao outro grupo e 3) as pessoas dão vantagem na 

competição ao grupo a que elas pertencem. Nestas situações, a lealdade é definida como a 

permanência no grupo, mesmo quando o membro do grupo podia obter mais benefícios 

saindo dele, mas fica no grupo porque a sua permanência beneficia o grupo. A deslealdade 

é definida como o abandono do grupo, porque o indivíduo obtém mais benefícios saindo, 

mesmo que a sua saída prejudique o grupo. 

 É interessante comparar as respostas do grupo à lealdade com as respostas do 

comportamento esperado do grupo relativamente ao ganho de benefícios pessoais, definido 

como a permanência no grupo quando esta permanência origina benefícios para o 

indivíduo e para o grupo. Por outro lado, a lógica sugere que comparar as respostas do 

grupo à deslealdade com as respostas do grupo aos castigos pessoais devido ao 

comportamento anti-grupo, definido como o abandono do grupo quando esse abandono 

prejudica o indivíduo e o grupo. É difícil imaginar estudos que poderiam produzir este tipo 

de comportamentos… 

Seguidamente, vamos analisar as reacções aos membros do endogrupo leais e 

desleais e as reacções aos membros do exogrupo leais e desleais. 

Assim como a habilidade grupal para competir com o exogrupo é fortalecida com 

os membros do endogrupo leais e enfraquecida com os membros do endogrupo desleais, o 

mesmo paralelismo acontece com os membros do exogrupo, ou seja, a habilidade grupal 

sai enfraquecida com os membros do exogrupo leais e fortalecida com os membros do 

exogrupo desleais. 
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Capítulo III 

Efeito Ovelha Negra e o Modelo da Dinâmica de Grupos Subjectiva  

 

O Efeito Ovelha Negra 

No quadro da abordagem da identificação social (e.g. Tajfel e Turner, 1986; Turner 

et al, 1987) é extensa a evidência de que os indivíduos valorizam mais o seu grupo e os 

membros do seu grupo quando em comparação com outros grupos e respectivos membros. 

No entanto, podem ocorrer determinadas situações específicas, em que os indivíduos 

podem chegar a extremos de comportamento e por isso exibem comportamentos hostis ou 

fazem julgamentos de valor mais negativos em relação aos membros do próprio grupo do 

que em relação aos membros de outros grupos. Geralmente isso acontece quando os 

membros do seu grupo quebram a norma do grupo de pertença ou têm um comportamento 

considerado como desviante relativamente a um padrão habitual de comportamento 

exibido pelos membros do grupo.  

Este fenómeno é designado por “Efeito Ovelha Negra” nos estudos de Marques e 

colegas (e.g. Marques, 1990, 1993; Marques, Yzerbyt e Leyens, 1988). O termo “efeito 

ovelha negra” (doravante designado EON) corresponde ao processo através do qual os 

indivíduos de um grupo julgam mais favoravelmente os membros desejáveis do seu grupo 

quando em contexto de comparação com os membros desejáveis de um outro grupo mas, 

em contrapartida, também derrogam mais fortemente os membros indesejáveis do seu 

grupo em relação aos membros indesejáveis do exogrupo. Ou seja, os indivíduos têm 

tendência para aceitar melhor um membro indesejável do outro grupo do que um membro 

indesejável do seu próprio grupo devido ao facto dos membros indesejáveis do seu grupo 

representarem uma ameaça aos padrões comportamentais do grupo e à identidade positiva 

do endogrupo. Em suma, o que acontece é que os membros do endogrupo percepcionam 
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como mais negativo um membro indesejável que pertença ao seu próprio grupo do que um 

membro indesejável que pertença ao outro grupo pois para o indivíduo, este membro 

indesejável do grupo põe em risco a imagem do seu grupo e é uma ameaça à “preservação 

do grupo”. 

Como já foi dito anteriormente, no capítulo da TIS, a identidade social de um 

indivíduo está relacionada com o conceito de auto-estereotipia, isto é, quando um 

indivíduo se identifica com um grupo social, percepciona-se a si mesmo como pertencente 

a esse grupo e, por isso, os julgamentos que o indivíduo faz do seu grupo de pertença 

correspondem aos julgamentos que o indivíduo faz de si próprio como membro desse 

grupo. Assim, o indivíduo tenderá a julgar favoravelmente o endogrupo, de forma a 

favorecer também a sua própria auto-avaliação. O indivíduo tenderá a distinguir 

positivamente o seu grupo (endogrupo) em situação de comparação com outro grupo 

equivalente (exogrupo) e, caso seja necessário, a exercer pressão sobre os membros 

indesejáveis do seu grupo para estes se aproximarem das normas padronizadas do 

endogrupo e conseguir manter a identidade social positiva do endogrupo (Turner et al, 

1987; Turner, 1984; Marques e Serôdio, 2000). 

Num contexto de comparação social, o EON corresponde a um processo no qual os 

indivíduos valorizam mais positivamente os membros endogrupais normativos em relação 

aos normativos exogrupais e, por sua vez, derrogam mais fortemente os membros 

endogrupais desviantes, comparativamente com os desviantes exogrupais, pois os 

indivíduos consideram que membros do grupo desviantes põem em causa a identidade 

positiva do grupo e por essa razão, derrogam-nos. Assim, a derrogação dos membros 

desviantes do endogrupo é realizada única e exclusivamente para a manutenção de uma 

identidade social positiva do grupo.  
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Porém, o EON não ocorre em todas as situações de comportamento grupal. Existem 

algumas condições essenciais para que este se torne saliente. Através dos estudos 

realizados neste âmbito, verificou-se que o EON se verifica em situações em que é 

necessário distinguir positivamente o endogrupo em relação ao exogrupo – diferenciação 

intergrupal – e, também, em situações em que se procura uma diferenciação significativa 

entre os membros normativos e desviantes, desejáveis e indesejáveis dentro de um grupo – 

contraste intragrupal (Marques e Paez, 1994). Seguindo esta linha de raciocínio, o EON 

ocorre quando é necessária uma diferenciação positiva do endogrupo em relação ao 

exogrupo e, simultaneamente, quando se impõe uma diferenciação positiva dos membros 

desejáveis do endogrupo, em prol dos membros indesejáveis do mesmo. Ou seja, o EON 

torna-se mais relevante em contexto de comparação de grupos sociais 

(endogrupo/exogrupo) e em situações de comparação de indivíduos pertencentes a um 

grupo no seio desse mesmo grupo, comparação feita entre indivíduos normativos e 

desviantes. 

Nesta linha de raciocínio, Marques e colegas (Marques, Yzerbyt e Leyens, 1988) 

realizaram um estudo em que, numa primeira fase, os estudantes belgas tinham de avaliar 4 

categorias de estudantes: “estudantes norte-africanos desejáveis”, “estudantes norte-

africanos indesejáveis, “estudantes belgas desejáveis” e “estudantes belgas indesejáveis”.  

Os autores defendiam a ocorrência do EON e a hipótese de base do estudo era que 

os membros do endogrupo indesejáveis seriam avaliados mais negativamente do que os 

membros exogrupais indesejáveis e por outro lado, os membros do endogrupo desejáveis 

seriam julgados mais positivamente do que os seus membros equivalentes exogrupais. A 

derrogação dos membros do endogrupo ocorreu para a categoria classificada como 

“indesejável” e a sobrevalorização do endogrupo ocorreu para a categoria “desejável”, ou 

seja, o membro “desejável” do endogrupo foi melhor avaliado que o membro “desejável” 
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do exogrupo enquanto que o membro “indesejável” do endogrupo foi pior avaliado que o 

membro “indesejável” do exogrupo. Este conjunto de estudos comprova a relação da 

diferenciação intragrupal com a diferenciação positiva do endogrupo. Assim, os indivíduos 

que avaliam mais positivamente os membros desejáveis do grupo também avaliam mais 

negativamente os membros indesejáveis do endogrupo. Estas avaliações consoante a 

“desejabilidade” dos membros dos grupos reflectem-se na avaliação que é feita do 

endogrupo e do exogrupo, levando a que os indivíduos avaliem também mais 

positivamente o endogrupo do que o exogrupo (Marques e Yzerbyt, 1988; Marques, 

Robalo e Rocha, 1992).  

Marques, Abrams e Serôdio (2001) realizaram uma série de três estudos nos quais 

se apurou que o padrão de julgamentos do EON é moderado pela relevância sociocognitiva 

dos contextos em que é realizada a comparação, e pela fragilização dos padrões normativos 

endogrupais. A saliência de padrões comportamentais contra-normativos no endogrupo 

põem em causa o valor positivo do endogrupo (Marques, Abrams e Serôdio, 2001) levando 

a que os membros desviantes de tais padrões (desviantes endogrupais) sejam vistos como 

uma ameaça mais forte à diferenciação positiva do grupo. Em consequência, são mais 

fortemente derrogados e pressionados para a normatividade a nível comportamental por 

parte dos membros normativos do endogrupo. 

Em estudos realizados mais recentemente, foi possível verificar que o EON 

também pode ocorrer em contexto intergrupal quando fica saliente um desvio, que se 

revela ameaçador para a diferenciação positiva do endogrupo. Neste caso, a superioridade 

do endogrupo em relação ao exogrupo está ameaçada, logo é julgado mais favoravelmente 

um membro endogrupal normativo do que um membro exogrupal normativo e, 

paradoxalmente, é julgado mais negativamente um membro endogrupal desviante do que 

um membro exogrupal desviante. Por outro lado, quando não existe ameaça à identidade 
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social do grupo, esta está assegurada e não há necessidade de validar os padrões 

comportamentais normativos do grupo. Assim, os julgamentos subsequentes são menos 

extremos para com os membros do endogrupo, normativos ou desviantes, pois a identidade 

do grupo não está a ser colocada em causa. Nesta situação, onde não existe nenhuma 

ameaça ao grupo, os julgamentos em relação a membros endogrupais e exogrupais são 

semelhantes (cf. Serôdio, 2006). 

Em dois outros estudos (Serôdio 2006, Estudos 1 e 4) foi possível constatar que o 

facto dos indivíduos do grupo não saberem se normas endogrupais são “socialmente 

aceites” pode levar a um estado de insegurança dentro do endogrupo no que diz respeito à 

legitimidade das suas normas. Assim, nesses contextos de insegurança normativa, haverá 

tendência para os membros endogrupais reforçarem a focalização prescritiva, ou seja, 

sobrevalorizarem os membros normativos e derrogarem mais fortemente os membros que 

se desviam das normas existentes, comparativamente a membros exogrupais com os 

mesmos tipos de comportamento.  

Este conjunto de estudos sobre o EON demonstram que a derrogação dos membros 

desviantes do endogrupo apenas ocorre no sentido de reforçar a “superioridade” normativa 

no seio do endogrupo, e, consequentemente, proteger a identidade social positiva do grupo 

uma vez que esta derrogação apenas acontece quando os membros indesejáveis se tornam 

uma ameaça à distintividade positiva do endogrupo. 

 

O Modelo da Dinâmica de Grupos Subjectiva 

O princípio central do modelo proposto por Marques e colegas (1998) é o de que na 

sequência dum estereótipo de si próprio, a identidade social altera a realidade social para 

os membros do grupo. Ou seja, um dos factores essenciais da realidade social dum grupo é 

a própria imagem do grupo e a imagem dos elementos que o compõem (os 
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comportamentos, as opiniões, os valores, etc.) em função dos membros que vão acentuar as 

fronteiras que os diferenciam do exogrupo (e.g. Marques, 1990; Marques e Paez, 1994). 

O modelo da dinâmica de grupos subjectiva (doravante designado DGS) fornece o 

suporte para a análise do conjunto de factores que conduzem um indivíduo a juntar-se a um 

grupo social e a manter-se como membro integrante desse grupo.  

Existe uma certa incompatibilidade entre o Efeito Ovelha Negra e os pressupostos da 

TAC, na medida em que aquele fenómeno pressupõe que os indivíduos diferenciam 

fortemente os membros normativos e desviantes do endogrupo e ao mesmo tempo, 

diferenciam entre o endogrupo e o exogrupo como um todo (Marques, Abrams e Serôdio, 

2001). Ora esta evidência é contraditória com a TAC, que defende a impossibilidade de 

ocorrer simultaneamente as diferenciações intergrupal e intragrupal, por serem níveis de 

categorização funcionalmente antagónicos (Serôdio, 2006). Assim, a abordagem da DGS 

fornece uma sustentação teórica para o enquadramento do EON com a TAC, no contexto 

do estudo dos processos grupais. 

Segundo a DGS, as reacções que os membros de um grupo têm em relação aos 

desviantes do seu grupo baseiam-se em dois processos: o metacontraste e a auto-

estereotipia (Marques, Abrams, Páez e Hogg, 2001). A nível intergrupal, o indivíduo ao 

identificar-se com um grupo social, conhece o seu grupo e reconhece aquelas 

características como sendo suas também, logo diferencia o seu grupo dos outros grupos 

sociais (o princípio do metacontraste). A nível intragrupal, por pertencer a determinado 

grupo social, o indivíduo percepciona-se como semelhante aos membros do seu grupo 

(auto-estereotipia) e diferente dos membros dos outros grupos. O objectivo do indivíduo 

passa sempre pela procura e manutenção de uma diferenciação positiva do endogrupo, que 

é feita com base em comparações intergrupais que se mostram favoráveis ao endogrupo, 

pois essa diferenciação positiva do endogrupo também vai favorecê-lo. 
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No entanto, podem ocorrer situações em que a diferenciação intragrupal se torne 

saliente e não seja alcançada a distintividade positiva do endogrupo quando, por exemplo, 

se verifica um desvio dos padrões de comportamento valorizados por parte de membros 

endogrupais. Neste contexto, o indivíduo pode percepcionar a situação como uma ameaça 

à superioridade do endogrupo. A presença de membros endogrupais desviantes pode 

desencadear processos grupais, ao nível intragrupal, entre os quais a derrogação dos 

membros desviantes endogrupais. O propósito último é o de repor a validade subjectiva 

dos padrões que legitimam o valor positivo que é atribuído ao endogrupo (Serôdio, 2006). 

Em contextos de comparação entre os grupos que salientam o desvio existente no 

endogrupo, aumenta o nível de ameaça ao endogrupo na relação com o exogrupo. Nestas 

situações ocorre uma “dinâmica de grupos subjectiva” caracterizada pela permanente 

afirmação e reforço dos padrões comportamentais normativos do grupo, que leva a uma 

forte pressão para a uniformidade de padrões comportamentais entre os membros do grupo 

e, em consequência da ineficácia desta, a posterior derrogação dos desviantes endogrupais. 

Marques, Páez e Abrams (1998) estabelecem uma relação entre a diferenciação 

intergrupal e a focalização descritiva dos indivíduos e, simultaneamente entre a 

diferenciação intragrupal e a focalização prescritiva dos indivíduos. Por um lado, através 

das normas descritivas, os indivíduos realizam a diferenciação entre grupos, fazendo a 

inclusão de um indivíduo numa categoria ou noutra, conforme as suas características (por 

exemplo, através da cor da pele ou do sexo). Ou seja, as normas descritivas são processos 

que levam o indivíduo a incluir, ou não, os outros indivíduos numa determinada categoria 

pela análise das suas características. Por outro lado, as normas prescritivas não impõem 

categorias aos indivíduos nem os incluem nos grupos, mas têm antes um carácter moral. 

Estas normas analisam o carácter valorativo das características dos indivíduos, 

funcionando como método de avaliação e permitindo julgar se as pessoas são “boas” ou 
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“más”. Por exemplo, a lealdade de um indivíduo ao grupo de pertença é uma norma 

prescritiva porque o facto de um indivíduo ser leal ou desleal ao seu grupo não permite a 

inclusão desse indivíduo numa categoria ou noutra, mas antes determina uma análise 

acerca do seu “carácter moral”. (cf. Cooley, 1902 cit in Levine, Moreland e Hausmann, 

2005). Pode dizer-se que as normas descritivas servem para definir as diferenças existentes 

entre categorias sociais (cf. Turner et al, 1987) enquanto as normas prescritivas poderiam 

funcionar como critérios de avaliação dessas categorias, determinando o seu valor (cf. 

Marques et al, 2001) 

Em suma, pode dizer-se que as “dinâmicas de grupos subjectivos”  são processos 

pelo qual o indivíduo, por um lado, mantém a diferenciação descritiva intergrupal e, ao 

mesmo tempo, assegura a validade subjectiva das normas prescritivas do endogrupo 

através da diferenciação dos membros do endogrupo (Marques, Abrams, Páez e Hogg, 

2001). Ou seja, o indivíduo através da diferenciação entre os grupos existentes consegue 

determinar a inclusão e pertença de um indivíduo a um ou a outro grupo pelas suas 

características e, ao mesmo tempo, tenta assegurar a identidade social positiva do seu 

grupo, diferenciando positivamente os membros que pertencem ao mesmo quando em 

comparação a indivíduos que não pertencem (Marques, Abrams e Serôdio, 2001).  
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Capítulo IV 

Estudos Empíricos  

 

Estudo 1 

A Representação de uma Pessoa Desleal: Definição de Comportamentos de Deslealdade 

 

O nosso primeiro estudo teve como objectivo a recolha de comportamentos que os 

indivíduos considerem manifestações de deslealdade por parte de outrem. O estudo foi 

realizado por meio de um questionário de evocação livre, solicitando-se aos participantes 

que evocassem comportamentos que os levariam a ver a pessoa que os executasse como 

“uma pessoa desleal”. 

 Foram realizados dois tipos de questionários. Na instrução de um deles era 

solicitado ao participante que evocasse comportamentos que, em seu entender, seriam 

manifestações de deslealdade. Por outras palavras, deveriam evocar o tipo de 

comportamentos que caracterizam “uma pessoa desleal”. A instrução era a seguinte: 

“Quais os comportamentos de uma pessoa que o (a) levam a si a vê-la como uma pessoa 

desleal?”. Na segunda versão do questionário a instrução era diferente. Neste instruímos os 

participantes a dizer “Quais os comportamentos exibidos por uma pessoa que pertence a 

um mesmo grupo que você o(a) levam a si a ver essa pessoa como alguém desleal ao 

grupo?”.  

A ideia subjacente a esta manipulação da instrução de evocação era a de que a 

forma como a deslealdade é subjectivamente definida pelos indivíduos depende do 

contexto em que esta se torna saliente. De facto, na linha da abordagem da identificação 

social (e.g. Tajfel & Turner, 1986; Turner et al, 1987), queremos testar a ideia de que se o 

contexto socio-cognitivo salienta uma auto-definição em termos de pertença grupal, o 
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indivíduo tenderá a representar cognitivamente os comportamentos com base nesse mesmo 

critério. Assim, esperávamos que, em resposta à instrução que não fornece qualquer 

“contexto” ao comportamento, os participantes reportassem sobretudo comportamentos 

indicadores de deslealdade de tipo interpessoal. Pelo contrário, em resposta à instrução que 

invoca um “contexto grupal”, mesmo que vagamente salientado, os participantes 

reportassem mais comportamentos indicadores de deslealdade a este mesmo nível. Posto 

noutros termos, a nossa predição é a de que apenas na condição de Evocação Grupal os 

participantes evocaram essencialmente comportamentos de deslealdade a um grupo ou 

grupos de pertença. Pelo contrário, quando tal “contexto” não é invocado – na condição 

Evocação Interpessoal – os participantes deverão evocar essencialmente manifestações de 

deslealdade baseadas em comportamentos interpessoais. 

 
Método 

Participantes 

 Participaram no estudo 130 estudantes de Psicologia, divididos em igual número 

pelas duas condições de evocação (Evocação Interpessoal vs. Evocação Grupal). 

 
Procedimento 

Os participantes foram abordados nos corredores, bares e locais comuns da 

faculdade que frequentam e era-lhes solicitado que participassem num estudo que 

pretendia investigar “acerca dos comportamentos que levam a que uma pessoa seja vista 

pelos outros como uma pessoa desleal”. Quando a pessoa se voluntariava a participar, era-

lhe entregue um questionário no qual lhe era pedido que indicasse, consoante a 

manipulação da instrução de evocação, os comportamentos que a levariam a perceber 

outrem como “uma pessoa desleal” ou a percebê-la como “alguém desleal ao grupo” a que 

ela própria também pertenceria. O participante dispunha de 10 linhas para registar a sua 
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resposta (ver Anexo 1). As duas instruções correspondem, respectivamente, à condição 

Evocação Interpessoal e Evocação Grupal. 

 
Resultados 

 
Acordo entre Juízes sobre os Comportamentos Evocados 

 Os 130 participantes evocaram um total de 628 palavras ou frases curtas com um 

significado único. A média de palavras evocada por participante é de M = 4.83, DP = 1.67 

(min.= 1, máx.= 10). A quantidade de palavras evocadas não difere entre a condição de 

Evocação Interpessoal e de Evocação Grupal (respectivamente, M = 4.86, DP = 1.99, M = 

4.80, DP = 1.29, t128 < 1). 

As evocações de comportamentos indicadores de deslealdade dos 130 participantes 

foram submetidas a um acordo entre 5 juízes no sentido de formar agrupamentos de 

“conceitos” similares, mas evocados por palavras diferentes. Deste trabalho resultou uma 

lista final de 53 comportamentos indicadores de deslealdade, que se apresenta no Anexo 2. 

No Quadro 4.1, apresentamos os comportamentos que foram evocados por pelo 

menos 10% dos participantes. Como pode verificar-se 17 dos comportamentos cumprem 

este critério, significando que 32% dos comportamentos foram evocados por pelo menos 

10% da amostra. Obviamente, estes 17 comportamentos são já o resultado do acordo entre 

juízes. Isto quer dizer que foram agrupados num mesmo “comportamento” mas podem ter 

sido evocados por palavras diferentes. Por exemplo, o comportamento que foi formulado 

como “Falar mal de alguém pelas costas”, resulta do agrupamento de respostas como “ 

falar pelas costas”, “ser intriguista” e “criar boatos”. Contudo, outros comportamentos 

resultam do agrupamento de respostas menos numerosas. É o caso de “Mentir”, “Ser uma 

pessoa falsa” ou “Não cooperar com grupo no cumprimento dos objectivos”.  

 



41 
 

 

Quadro 4.1 

Comportamentos indicadores de deslealdade evocados pelos 130 participantes: evocação 

total e por condição de evocação (deslealdade interpessoal vs. grupal) 

   Condição 

Comportamento ∑ M1    
(= %) D. Interp. D. Grupal 

1. Mentir 64 .49 46 18 
2. Mostrar-se amigo quando não se é 48 .37 30 18 
3. Falar mal de alguém pelas costas 33 .25 25 8 
4. Ser uma pessoa falsa 28 .22 15 13 
5. Trair as pessoas 27 .21 21 6 
6. Não cumprir o combinado ou prometido 27 .21 18 9 
7. Não cooperar com o grupo no 

cumprimento dos objectivos 26 .20 0 26 

8. Criar intrigas no seio do grupo 24 .18 0 24 
9. Ser individualista 20 .15 10 10 
10. Desrespeitar o outro 20 .15 14 6 
11. Ser uma pessoa ausente quando os outros 

precisam 16 .12 9 7 

12. Revelar segredos 16 .12 13 3 
13. Tirar benefícios prejudicando ou 

manipulando pessoas próximas 16 .12 16 0 

14. Não apoiar o grupo nas suas decisões 16 .12 1 15 
15. Ser desonesto 15 .12 11 4 
16. Desrespeitar o grupo, as suas regras ou os 

seus membros 15 .12 1 14 

17. Mentir ao grupo a que se pertence 14 .11 0 14 
18. Contradizer-se 12 .09 10 2 
19. Ser uma pessoa ausente num grupo a que 

se pertence 10 .08 0 10 

20. Usar o grupo para atingir objectivos 
pessoais 9 .07 0 9 

21. Abandonar o grupo 9 .07 0 9 
22. Humilhar alguém 8 .06 6 2 
23. Ser desonesto com o grupo 7 .05 0 7 

Notas: A linha tracejada separa os itens que não obtiveram percentagem de evocação de pelo menos 10% 
no total, mas que foram incluídos por cumprirem esse critério em pelo menos uma das condições; 1. 
Como a média é calculada sobre valores que variam entre 0 e 1 (comportamento não foi evocado = 
0; comportamento foi evocado = 1), o seu valor representa, de facto, a percentagem de participantes 
que evocaram o comportamento; D. Interp. = Deslealdade Interpessoal; D. Grupal = Deslealdade 
Grupal 
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Para qualquer agrupamento de palavras foram seguidos os seguintes critérios: (1) as 

palavras só eram agrupadas se obtivessem acordo de pelo menos 3 dos juízes; (2) uma vez 

agrupadas, a redacção definida para o comportamento devia ser sobretudo determinada 

pela resposta mais frequente de entre as que foram agrupadas, (3) a redacção do 

comportamento devia ser reformulada para optimizar a sua utilização posterior (ver Estudo 

2). 

 

Escolha de Comportamentos a Utilizar no Estudo 2 

 No processo de escolha dos comportamentos evocados que seriam posteriormente 

utilizados no Estudo 2 o critério primeiro foi a frequência da sua evocação: devia ser igual 

ou superior a 10% da amostra. Como referimos acima, 17 comportamentos enquadram-se 

neste critério. Contudo, nesta lista de 17 itens a representatividade daqueles que foram 

evocados sobretudo numa ou na outra das condições de evocação (i.e., significativamente 

mais numa do que na outra) não é equivalente. De facto, existem 7 itens que são 

significativamente mais evocados na condição em que não é salientado um “contexto 

grupal” [itens: 1, 2, 3, 5, 10, 12 e 13; menor 2 (1, N = 130) = 3.78, p = .05, para o item 

10], enquanto que são apenas 5 itens aqueles que são mais evocados na condição em que 

tal contexto é salientado na instrução de evocação [itens: 7, 8, 14, 16 e 17; menor 2 (1, N 

= 130) = 12.74, p < .001, para item 16]. Os restantes 5 evocadores semânticos são 

evocados equitativamente nas duas condições [itens: 4, 6, 9, 11 e 15; maior 2 (1, N = 130) 

= 3.79, ns, para o item 6]. Assim, as 17 palavras com mais de 10% de evocação não nos 

permitem constituir uma lista equilibrada de comportamentos. 

 
 Para elaborarmos uma lista de comportamentos constituída por número equivalente 

de itens que fossem evocados mais frequentemente na condição Evocação Interpessoal, ou 
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na de Evocação Grupal, e outros que fossem equitativamente evocados nas duas, 

decidimos alargar o critério de inclusão dos itens a reter. O critério decidido foi o de incluir 

palavras que tivessem frequência próxima dos 10%, e que pelo menos numa das condições 

de evocação cumprissem este critério. Deste procedimento resultou a inclusão de mais 6 

itens dos quais 2 foram evocados mais frequentemente na condição Evocação Interpessoal 

(itens 18 e 22) e 4 na condição Evocação Grupal (itens 19, 20, 21 e 23). Assim, 

constituímos uma lista final composta por 23 comportamentos evocados enquanto 

manifestações de deslealdade.  

 

Quadro 4.2. 

Comportamentos Evocados Significativamente mais em cada uma das Condições de 

Evocação e Comportamentos Evocados Equitativamente nas duas Condições, em Função 

da Condição Evocação (Estudo 1) 

  Condição de Evocação 

  Interpessoal Grupal 

Itens com maior evocação na 
Condição Interpessoal (McI) 

M 
(DP) 

.75                                 
(.24) 

.26                    
(.30) 

Itens com maior evocação na 
Condição Grupal (McG) 

M 
(DP) 

.01                                       
(.04) 

.59                                       
(.42) 

Itens com evocação equitativa   
nas duas condições (McC) 

M 
(DP) 

.24               
(.24) 

.15                                      
(.20) 

 

Comportamentos Evocados em Função da Condição de Evocação 

 Uma vez estabelecida a lista de comportamentos apresentada no Quadro 4.2, 

efectuámos uma abordagem paramétrica a estes resultados, analisando os valores médios 

de evocação de cada agrupamento de itens através das condições. Ou seja, analisámos os 

valores médios de evocação do conjunto dos 9 itens que foram mais evocados numa ou 

noutra das condições, bem como dos 5 itens que foram equitativamente evocados nas duas 
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condições de evocação. Esta é uma outra forma de abordar os resultados apresentados na 

secção anterior na forma de análise à distribuição dos itens, mas que, em nosso entender, 

permite uma análise mais heurística do que a anterior.  

Para efectuar a análise, calculámos o número de itens que cada participante evocou 

de entre aqueles que fazem parte da lista dos 23 acima descritos e, seguidamente, criámos 

os índices McI, McG e McC. Estes índices correspondem, respectivamente, à média dos 

comportamentos evocados pelo participante que tiveram preponderância de evocação na 

condição Evocação Interpessoal, o mesmo relativamente aos itens de evocação 

preponderante na condição de Evocação Grupal e, finalmente, a daqueles que foram 

equitativamente evocados pela amostra nas duas condições experimentais.1 Assim, 

dividindo o total de cada um dos três tipos de itens pelo total de itens evocados pelo 

participante de entre os 23 retidos, obtemos um valor-razão que varia entre 0 e 1. Os 

resultados desta abordagem, por definição, têm de ser consistentes com os que se 

apresentaram acima. 

Por meio deste procedimento, testámos a ideia acima apresentada segundo a qual a 

forma como o indivíduo percepciona ou define subjectivamente comportamentos rotulados 

como sendo manifestações de deslealdade, não é independente do contexto no qual é 

socialmente solicitado a fazê-lo. Se um determinado contexto torna saliente a auto-

definição em termos da sua identidade social (invocando, por exemplo, pertenças grupais) 

deverá desencadear a focalização do indivíduo em comportamentos que denunciam 

deslealdade a um grupo ou grupos de pertença. Pelo contrário, será expectável que quando 

                                                
1 Nota: Os valores variam entre 0 e 1, correspondendo, na prática, à percentagem de evocação dos 
comportamentos. Os valores obtidos resultam das seguintes fórmulas: McI.= Total de Comportamentos de 
maior evocação na Cond. Interp. / Total de comportamentos evocados pelo participante da lista de 23; McG.= 
Total de Comportamentos de maior evocação na Cond. Grupal / Total de comportamentos evocados pelo 
participante da lista de 23; McC.= Total de Comportamentos de evocação equitativa nas duas condições / Total 
de comportamentos evocados pelo participante da lista de 23. Por definição, a soma dos três índices é igual a 
1. 
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não está saliente a dimensão social do Eu, o significado imbuído no comportamento desleal 

se centre ao nível interpessoal. 

Para testar as nossas predições efectuámos uma ANOVA de medidas repetidas 

sobre os três índices apresentados acima, em função da condição experimental. Esta 

revelou efeitos significativos de Índice (McI, McG e McC), F (2, 254) = 30.72, p < .001, 2 = 

.20, e Índice x Condição, F (2, 254) = 91.38, p < .001, 2 = .42 (restante efeito, F1, 127 = 

1.97, ns).2 O efeito de Índice mostra que, independentemente da condição de evocação, os 

participantes evocaram mais frequentemente comportamentos correspondentes a itens que 

foram mais evocados na condição interpessoal, M = .50, DP = .37, seguem-se aqueles 

comportamentos mais evocados na condição grupal, M = .30, DP = .42, e, finalmente, os 

comportamentos comuns a ambas, M = .20, DP = .22 (menor t 128 = 2.17, p = .03). Na 

prática estamos a referir-nos, respectivamente, a evocações de 50%, 30% e 20% sobre o 

total de palavras evocadas pelo participante, considerando as 23 retidas para análise. 

Mais importante para os nossos propósitos, é a interacção entre os dois factores. 

Como se pode verificar no Quadro 4.2, esta é consistente com as nossas predições. De 

facto, verificamos, que tomados no conjunto, os 9 itens que definimos acima como sendo 

de maior evocação na condição interpessoal, são de facto mais evocados nesta condição do 

que na de Evocação Grupal, F (1, 127) = 110.36, p < .001 (em percentagem, valores 

respectivamente de 75% e 26%). O inverso verifica-se no conjunto dos 9 itens de maior 

evocação na Condição Grupal, para os quais a evocação é superior nesta condição, F (1. 

117) = 122.51, p < .001 (valores percentuais de 59% e 1%). Ou seja, o tipo de 

comportamentos evocados enquanto manifestação de deslealdade ao nível interpessoal ou 

ao nível grupal têm maior prevalência nas respectivas condições experimentais.  

                                                
2 Um dos 130 participantes não evocou qualquer dos comportamentos da lista dos 23 listados no Quadro 4.2. 
Portanto é excluído desta análise. 
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No entanto, a decomposição da interacção mostra que os itens que, mediante as 

análises individuais à sua distribuição pelas duas condições, foram rotulados como sendo 

equitativamente evocados nas duas condições, de facto, tomados no conjunto dos 5 itens, 

não têm prevalência equivalente nas duas condições, F (1, 127) = 4.75, p = .03. Como se 

verifica no Quadro 4.2, estes itens têm percentagem de evocação de 24% na Condição 

Interpessoal e de 15% na Condição Grupal.  

 Em nosso entender, os resultados da análise acima reportada, embora demonstrem, 

tal como prevíamos, que os itens mais frequentemente evocados numa das condições não o 

são na outra, não são a demonstração mais clara das nossas predições. De facto, analisando 

o conteúdo do conjunto de 5 itens que foram agrupados por terem, individualmente, 

distribuições equitativas nas duas condições experimentais, verificamos que estes são na 

realidade itens que denotam deslealdade ao nível interpessoal. O resultado que reportamos 

na decomposição da interacção indicia isto mesmo. Ou seja, para testar a ideia acima 

descrita, não devemos levar em consideração o facto de termos de construir uma lista de 

itens para o estudo subsequente, mas sim apenas o facto do conteúdo os itens denotar 

manifestações de deslealdade interpessoal ou grupal.  

Reformulando a análise de acordo com esta premissa, passamos a ter apenas dois 

índices correspondentes, respectivamente, a itens que se referem a comportamentos de 

deslealdade interpessoal e a itens que se referem a deslealdade grupal. Estes índices foram 

criados da mesma forma que os anteriores, correspondendo um à média de evocação de 

comportamentos indicadores de deslealdade interpessoal (Kinterp) e outro à média de 

evocação de comportamentos indicadores de deslealdade grupal (Kgrp).3 O primeiro 

corresponde à média de evocação de 14 itens e o segundo à média de 9 itens. No Quadro 

                                                
3 Kinterp = Total de comportamentos de deslealdade interpessoal / Total de comportamentos evocados pelo 
participante da lista de 23; Kgrp = Total de comportamentos de deslealdade grupal / Total de comportamentos 
evocados pelo participante da lista de 23. Por definição, a soma dos dois índices é igual a 1. 
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4.3 apresentamos os valores para estas duas medidas. Obviamente, a primeira medida 

corresponde à soma das primeira e terceira linhas do quadro anterior, e a segunda medida é 

igual à segunda linha do mesmo quadro.  

 

Quadro 4.3. 

Evocação de Comportamentos de Deslealdade Interpessoal e de Deslealdade Grupal em 

Função da Condição de Evocação (Estudo 1) 

  Condição de Evocação 

  Interpessoal Grupal 

Comportamentos de       
deslealdade interpessoal         

(Kinterp) 

M 
(DP) 

.99                                 
(.04) 

.41                                 
(.42) 

Comportamentos de           
deslealdade grupal                    

(Kgrp) 

M 
(DP) 

.01                                       
(.04) 

.59                                       
(.42) 

 

A ANOVA de medidas repetidas sobre os dois novos índices (Kinterp e Kgrp) revelou 

efeitos consistentes com a análise anterior e com as nossas predições: Índice, F (1, 127) = 

58.09, p < .001, 2 = .31, e Índice x Condição, F (1, 127) = 122.51, p < .001, 2 = .49 

(restante efeito, F1, 127 < 1). O efeito de Índice indica que, independentemente da 

condição de evocação, os participantes evocaram mais comportamentos indicadores de 

deslealdade interpessoal, M = .70, DP = .42, do que comportamento de deslealdade grupal, 

M = .30, DP = .42 (70% vs. 30% do total dos comportamentos evocados). 

Decompondo a interacção, encontramos um padrão de resultados consistentes com 

as nossas predições. Esta indica que, como previsto, na condição Evocação Interpessoal os 

participantes evocaram quase exclusivamente comportamentos interpessoais que, em seu 

entender, são manifestações de deslealdade, sendo praticamente nula a evocação de 

comportamentos que invocam grupos ou contextos de grupo, F (1, 127) = 173.31, p < .001 
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(valores correspondentes a 99% vs. 1%). Pelo contrário, na condição Evocação Grupal, na 

qual tornamos saliente a pertença, em abstracto, a um grupo social, os participantes 

evocaram significativamente mais comportamentos indicadores de deslealdade grupal do 

que de deslealdade interpessoal, F (1, 127) = 5.99, p = .02 (valores de 59% vs 41%, 

respectivamente).  

 

Discussão 

 

 Os resultados do presente estudo foram consistentes com as nossas predições. De 

facto, verificámos que quando os participantes foram solicitados a pensar, sem lhes facultar 

um qualquer contexto de ancoragem para o fazerem, em comportamentos que, para si, são 

manifestações de deslealdade, estes reportaram quase exclusivamente comportamentos 

situados ao nível do relacionamento interpessoal. Apenas quando lhes foi proporcionado 

um contexto no qual devia ocorrer este processo, foram evocados comportamentos a outro 

nível de auto-definição. Como prevíamos, quando na instrução de evocação era 

introduzido um contexto que enquadra o comportamento desleal, os participantes não 

evocaram apenas comportamentos interpessoais. Verificámos que, mesmo apenas com 

uma instrução que sugere vagamente, e em abstracto, uma auto-definição em termos de 

pertença grupal, os participantes reportaram mais comportamentos que consideram desleais 

no seio de um grupo do que comportamentos de deslealdade interpessoal. 

No seu conjunto, estes resultados parecem-nos consistentes com a nossa ideia de 

que a representação subjectiva do que é um comportamento desleal depende da forma 

como este surge contextualizado no campo de estimulação socio-cognitiva. Ou seja, como 

acontece com a generalidade dos comportamentos (e.g. Hinkle, S., Taylor, L. A., Fox-

Cardamone, L. & Ely, P. G. 1998; Oakes, Haslam & Turner, 1998) a percepção da 
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deslealdade é contextualmente dependente, e associada ao nível de auto-categorização 

invocado por esse mesmo contexto. 

Não podemos deixar de assinalar o facto de que, independentemente de lhes ser 

facultado ou não um contexto no qual deviam situar o comportamento de deslealdade, os 

participantes reportaram muito mais comportamentos interpessoais do que grupais. Sem 

“enquadramento contextual” para o comportamento os participantes situaram-no quase 

exclusivamente ao nível interpessoal. Contudo, é igualmente verdade que uma vez 

invocado um contexto grupal isto deixa de se verificar. Mediante esta contextualização do 

comportamento os participantes situaram-no sobretudo ao nível grupal. De todo o modo, 

parece-nos igualmente relevante assinalar o facto de que, mesmo quando este contexto foi 

introduzido na instrução, embora em menor número, muitos dos comportamentos 

assinalados pelos participantes eram comportamentos de nível interpessoal. A este respeito 

parecem-nos igualmente viáveis duas interpretações: (1) na generalidade o indivíduo tende 

a valorizar comportamentos situados ao nível interpessoal a menos que o contexto o leve a 

situar os seus julgamentos a um outro nível, por exemplo, o nível grupal, como fizemos no 

presente estudo; (2) a instrução que utilizámos não invoca de forma suficientemente forte 

uma focalização ao nível grupal – trata-se de uma contextualização vaga e em abstracto – 

e, como tal, os participantes evocaram também comportamentos interpessoais de 

deslealdade.  

 Independentemente do facto de termos verificado maior evocação de 

comportamentos interpessoais do que grupais, isto não nos informa directamente sobre o 

grau de importância que lhes é dada pelos indivíduos. Este é o objectivo geral do Estudo 2.  
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Estudo 2 

Relevância de Diferentes Comportamentos Desleais 

 

 O objectivo central do Estudo 2 foi o de testar a relevância que é atribuída a cada 

um dos comportamentos de deslealdade que foram evocados pelos participantes no Estudo 

1. Embora seja a priori expectável que todos os comportamentos extraídos a partir do 

estudo precedente sejam considerados como comportamentos desleais relevantes, o nosso 

propósito é o de saber a importância relativa de cada um deles. Com este processo 

pretendemos estabelecer uma lista mais restrita de itens que possamos utilizar no estudo 

subsequente. 

Foram submetidos a análise os 23 comportamentos seleccionados mediante os 

critérios que apresentamos no estudo anterior. No essencial, a lista dos 23 itens utilizados é 

composta por afirmações que descrevem comportamentos de deslealdade interpessoal ou 

de deslealdade grupal. 

Esperamos que, como acima referimos, os participantes considerem os 

comportamentos descritos em todos os itens como sendo manifestações relevantes de 

deslealdade por parte de quem os exibe. Adicionalmente, iremos também testar se os itens 

que no Estudo 1 foram classificados enquanto manifestações de deslealdade interpessoal 

ou enquanto manifestações de deslealdade grupal, se organizam desta forma, como 

prediríamos, quando testada a estrutura factorial do conjunto dos 23 itens.  

Finalmente, considerando que no Estudo 1, tomando conjuntamente as duas 

condições de evocação, 70% dos comportamentos evocados eram manifestações 

interpessoais de deslealdade, esperamos que os resultados do presente estudo mostrem que, 

em média, os participantes atribuem maior importância aos comportamentos desleais deste 

tipo do que àqueles que são manifestações de deslealdade grupal. 



51 
 

 

Método 

Participantes 

 Participaram no estudo 143 estudantes universitários provenientes de vários cursos, 

com idade entre os 18 e os 42 anos (M = 22.58, DP = 3.95), sendo 81 dos participantes do 

sexo feminino.  

 

Procedimento 

 Os participantes foram abordados nos corredores, bares e locais comuns de várias 

universidades e era-lhes solicitado que participassem num estudo sobre “vários 

comportamentos do quotidiano”. Quando a pessoa se voluntariava a participar, era-lhe 

entregue um questionário no qual lhe era pedido que, relativamente a um conjunto de 

comportamentos, indicasse “o grau de importância que atribui a cada um deles enquanto 

manifestação de deslealdade por parte de quem o exibe”. O questionário era composto por 

23 itens que correspondiam aos comportamentos “desleais” que mais frequentemente 

foram evocados no Estudo 1 (ver Anexo 3): (1) “Desrespeitar o outro”, (2) “Falar mal de 

alguém pelas costas”, (3) “Ser desonesto”, (4) “Revelar segredos”, (5) “Ser uma pessoa 

ausente num grupo a que se pertence”, (6) “Contradizer-se”, (7) “Humilhar alguém”, (8) 

“Mostrar-se amigo quando não se é”, (9) “Abandonar o grupo”, (10) “Usar o grupo para 

atingir objectivos pessoais”, (11) “Não cooperar com o grupo no cumprimento dos 

objectivos”, (12) “Mentir”, (13) “Desrespeitar o grupo, as suas regras ou os seus 

membros”, (14) “Tirar benefícios prejudicando ou manipulando pessoas próximas”, (15) 

“Ser individualista”, (16) “Não cumprir o combinado ou prometido”, (17) “Ser uma pessoa 

ausente quando os outros precisam”, (18) “Não apoiar o grupo nas suas decisões”, (19) 

“Mentir ao grupo a que se pertence”, (20) “Trair as pessoas”, (21) “Ser desonesto com o 

grupo” (22) “Criar intrigas no seio do grupo”, (23) “Ser uma pessoa falsa”. As respostas 
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eram dadas numa escala de 9 pontos, variando entre Nada Importante (= 1) e 

Extremamente Importante (= 9). A ordem de apresentação dos 23 itens no questionário foi 

aleatorizada utilizando o método da urna. 

  

Quadro 4.4.  

Importância Atribuída aos 23 Comportamentos Desleais. 

Comportamento M DP 

Trair as pessoas 8.15 1.93 
Ser uma pessoa falsa 8.06 1.97 
Tirar benefícios prejudicando ou manipulando pessoas próximas 7.89 1.92 
Ser desonesto 7.84 1.77 
Mostrar-se amigo quando não se é 7.83 1.77 
Humilhar alguém 7.72 2.16 
Mentir 7.69 1.90 
Criar intrigas no seio do grupo 7.66 1.93 
Ser desonesto com o grupo 7.61 1.91 
Desrespeitar o outro 7.55 2.05 
Mentir ao grupo a que se pertence 7.50 1.99 
Falar mal de alguém pelas costas 7.46 2.01 
Revelar segredos 7.27 2.09 
Usar o grupo para atingir objectivos pessoais 7.24 1.85 
Desrespeitar o grupo, as suas regras ou os seus membros 7.14 1.82 
Não cumprir o combinado ou prometido 7.02 1.96 
Ser uma pessoa ausente quando os outros precisam 6.87 2.05 
Não cooperar com o grupo no cumprimento dos objectivos 6.65 1.97 
Não apoiar o grupo nas suas decisões 6.01 2.18 
Contradizer-se 5.85 2.31 
Abandonar o grupo 5.83 2.22 
Ser uma pessoa ausente num grupo a que se pertence 5.73 2.28 
Ser individualista 5.64 2.22 
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Resultados 

 

Relevância dos 23 Comportamentos Desleais4 

 Uma vez que os 23 comportamentos que figuram no questionário foram aqueles 

que obtiveram frequências mais elevadas no Estudo 1, seria de esperar que todos eles 

apresentassem valores médios superiores ao ponto médio da escala. Ou seja, todos 

deveriam recolher valores médios superiores ao que na escala corresponderia a “nem muito 

nem pouco importante” (= 5).  

No Quadro 4.4. apresentamos, por ordem decrescente, o grau de importância de 

cada um dos comportamentos. Como podemos observar, todos os comportamentos são 

considerados como sendo importantes “manifestações de deslealdade”. Como prevíamos, 

todos eles apresentam valores médios significativamente superiores ao ponto médio da 

escala (= 5), menor t (142) = 3.47, p = .001. 

 

Análise em Componentes Principais aos 23 Comportamentos 

 Efectuámos uma Análise em Componentes Principais sobre os 23 itens a qual 

extraiu, utilizando o critério gráfico (Scree plot), duas componentes que explicam 65.87% 

da variância.5 No Quadro 4.5. apresentamos a estrutura factorial, com rotação Varimax. 

Como pode verificar-se todos os itens apresentam saturações elevadas na respectiva 

componente (saturação mais baixa, .62), e valor próprio elevado (menor valor de .45).  

  

 

                                                
4 No total dos 23 itens encontrámos apenas 10 ausências de resposta, correspondentes a 10 participantes e 9 
itens distintos. Assim, devido ao valor irrelevante das não-respostas (i.e. apenas um item tem 2 valores 
omissos, 1.4%), decidimos substituir os valores omissos dos 9 itens pela média respectiva. 
5 Razão participantes/nº de itens = 6.22; KMO = .95; Teste de esfericidade de Bartlett, 2 (253) = 3094.40, p 
< .001; menor valor de Adequação da Amostragem, MSA = .88. 
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Quadro 4.5.  

Resultados da Análise em Componentes Principais (com rotação Varimax). 

 Componente  

Comportamento 1 2 V.P. 

Trair as pessoas .91  .86 
Ser uma pessoa falsa .91  .87 
Mentir ao grupo a que se pertence .85  .81 
Tirar benefícios prejudicando ou manipulando 
pessoas próximas .84  .80 

Ser desonesto com o grupo .84  .82 
Criar intrigas no seio do grupo .83  .83 
Falar mal de alguém pelas costas .78  .71 
Mostrar-se amigo quando não se é .74  .57 
Revelar segredos .72  .57 
Mentir .70  .54 
Não cumprir o combinado ou prometido .68  .59 
Usar o grupo para atingir objectivos pessoais .68  .60 
Ser desonesto .66  .49 
Humilhar alguém .65  .54 
Desrespeitar o grupo, as suas regras ou os seus 
membros .65  .71 

Desrespeitar o outro .63  .45 
Ser uma pessoa ausente num grupo a que se pertence  .80 .65 
Abandonar o grupo  .74 .61 
Ser individualista  .73 .58 
Contradizer-se  .73 .55 
Ser uma pessoa ausente quando os outros precisam  .67 .68 
Não apoiar o grupo nas suas decisões  .64 .61 
Não cooperar com o grupo no cumprimento dos 
objectivos  .62 .69 

Variância explicada (%) = 65.87 44.19 21.68  
 

A interpretação da estrutura factorial obtida, levantou dificuldades devido ao 

contraste entre o que esperávamos obter e o conteúdo dos itens que compõem cada um dos 

factores. Como afirmámos no início, esperávamos obter uma estrutura factorial que, grosso 
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modo, correspondesse à separação entre itens relativos a comportamentos de deslealdade 

interpessoal e comportamentos de deslealdade grupal. Isto é, uma estrutura que fosse 

consistente com os resultados obtidos no Estudo 1. De facto, como podemos verificar no 

Quadro 4.5, tanto a primeira componente com a segunda são compostas por itens relativos 

aos dois tipos de deslealdade. Portanto, é evidente que a organização dos itens obtida não é 

consistente com o que esperávamos.  

 Procurando interpretar a estrutura factorial obtida, surgiram-nos duas soluções que 

nos parecem igualmente viáveis, mas de valor heurístico distinto. A primeira é a que nos 

surge de forma mais evidente: a primeira componente corresponde aos 16 itens com 

médias mais elevadas (a mais baixa é de M = 7.02, DP = 1.96); a segunda componente 

corresponde aos restantes 7 itens, que são os que apresentam as médias mais baixas (média 

mais elevada é de M = 6.87, DP = 2.05). Contudo, analisando o conteúdo dos itens que 

saturam em cada um dos factores, surge-nos uma interpretação alternativa que nos parece 

mais relevante. A primeira componente é composta por comportamentos desleais que têm 

implícita a execução de uma acção em relação a outrem, seja uma pessoa ou um grupo, por 

parte da pessoa “desleal”. Na segunda componente encontramos comportamentos que, 

essencialmente, têm subjacente a ideia de “não envolvimento” da pessoa, sobretudo nos 

grupos a que pertence. O único item que não tem esta conotação é “contradizer-se”. Assim, 

convencionámos designar a primeira componente de “Deslealdade por acções” e a segunda 

de “Deslealdade por não-envolvimento”.  

Embora não seja consistente com a nossa expectativa de obter uma estrutura que 

contrastasse comportamentos de deslealdade interpessoal e de deslealdade grupal, esta 

última interpretação parece-nos interessante. Mais ainda porque na segunda componente, à 

excepção de um dos sete itens, encontramos comportamentos de “não envolvimento” que 

podem ser também interpretados como não valorização da colectividade. Os itens “Ser 



56 
 

 

individualista” e “Ser uma pessoa ausente quando os outros precisam” são expressões 

comportamentais que encontramos, por exemplo, na literatura sobre a manifestação de 

individualismo e colectivismo nas sociedades (Triandis, 2001).  

Assumindo a segunda interpretação da estrutura factorial, calculamos um índice 

Deslealdade por Acções ( de Cronbach = .97) e outro Deslealdade por Não-

Envolvimento ( de Cronbach = .89), correspondentes à média dos respectivos itens. As 

médias são significativamente diferentes, t (142) = 14.32, p < .001, e como indiciava a 

primeira interpretação da ACP, os participantes dão mais importância a comportamentos 

desleais por acções do alvo, M = 7.60, DP = 1.57, do que devido ao seu não-envolvimento, 

M = 6.08, DP = 1.68. 

 

Comparação entre Comportamentos de Deslealdade Interpessoal e de Deslealdade Grupal 

 Independentemente dos resultados da ACP, analisámos a importância que os 

participantes dão aos comportamentos que foram extraídos do Estudo 1 como sendo 

manifestações de deslealdade interpessoal e àqueles que indiciam deslealdade a um grupo 

de pertença. Para este efeito, calculámos um índice de Deslealdade Interpessoal ( de 

Cronbach = .94) e outro de Deslealdade Grupal ( de Cronbach = .93), correspondentes, 

respectivamente, à média de 14 e 9 itens. 

 De acordo com o que prevíamos, a comparação entre os dois índices mostra que os 

participantes dão mais importância aos comportamentos de deslealdade interpessoal, M = 

7.35, DP = 1.49, do que aos de deslealdade grupal, M = 6.82, DP = 1.60, t (142) = 8.72, p 

< .001. Este resultado não é surpreendente se considerarmos a composição das duas 

componentes obtidas na ACP. 
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Discussão 

 

 O Estudo 2 serviu plenamente o nosso propósito de testar a relevância relativa que é 

atribuída pelo indivíduo a diferentes comportamentos que podem ser percepcionados como 

manifestações de deslealdade por parte de quem os exibe. Como afirmámos acima, em 

função dos resultados que havíamos obtido no Estudo 1, seria de esperar que todos os 23 

comportamentos apresentados aos participantes fossem considerados como 

comportamentos “desleais”. Contudo, o simples facto de serem os comportamentos mais 

evocados (Estudo 1) não é por si mesmo indicador da importância que lhes é atribuída. 

Dito de outro modo, trata-se de uma questão de saliência e de relevância do estímulo em 

questão. De todo o modo, os resultados obtidos no presente estudo foram consistentes com 

a ideia de que se foram os comportamentos mais evocados, então deveriam ser todos eles 

considerados relevantes enquanto manifestação de deslealdade. De facto, os resultados 

mostram que os participantes percepcionam todos os comportamentos listados enquanto 

manifestações relevantes de deslealdade. Mais importante, tendo em conta o estudo 

subsequente, foi-nos possível constituir uma lista mais reduzida de comportamentos em 

função de terem sido considerados os que mais fortemente manifestam deslealdade 

interpessoal ou deslealdade grupal.  

 Neste estudo esperávamos ainda obter uma organização dos comportamentos 

listados que fosse consistente com o tipo de deslealdade que lhes é subjacente, em função 

do significado que lhes foi atribuído de acordo com os resultados do Estudo 1. Isto é, uma 

organização que contrastasse comportamentos de deslealdade de nível interpessoal com 

comportamentos a nível grupal. Ora os resultados não foram consistentes com esta 

abordagem. O que se verificou foi uma organização que, de acordo com a nossa 

interpretação, contrasta comportamentos em que o alvo é considerado desleal pelas suas 
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“acções” – ou seja, comportamentos que implicam actividade e, de algum modo, 

intencionalidade – com comportamentos caracterizados pelo “não-envolvimento” da 

pessoa relativamente a outrem, os quais não implicam necessariamente uma acção, mas, 

pelo contrário, a inacção.  

Finalmente, os resultados do presente estudo mostraram ainda que, como prevíamos 

em função do que o Estudo 1 indiciava, os participantes consideram os comportamentos de 

deslealdade interpessoal mais relevantes do que os comportamentos de deslealdade a um 

grupo. Ora como discutimos no Estudo 1, quando não é invocado um contexto particular 

para a ocorrência do comportamento, os participantes apenas evocam comportamentos de 

deslealdade ao nível interpessoal. De facto, apenas quando se invocou um contexto grupal 

para a manifestação de deslealdade surgiram comportamentos a este mesmo nível, sendo 

mais evocados os comportamentos relevantes ao nível que foi tornado saliente – o nível 

grupal. No Estudo 2, a saliência do contexto grupal de tais comportamentos está apenas 

implícita no próprio comportamento. Uma das ideias que queremos testar no próximo 

estudo é justamente a de que a relevância dos comportamentos de deslealdade grupal será 

amplificada quando o contexto no qual são avaliados torna muito saliente o nível grupal de 

auto-definição.  
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Estudo 3 

Ameaça à Identidade Social e Punição dos Desviantes: O Efeito Ovelha Negra no 

Laboratório, com Grupos Interactivos 

 

Partindo do racional que apresentamos nos capítulos anteriores, nomeadamente no 

que concerne os pressupostos do modelo da dinâmica de grupos subjectiva (e.g. Marques 

et al., 2001) elaboramos o presente estudo para testar a ideia de que se, por um lado, a 

emergência de desvio é sempre percepcionada como um acometimento ao grupo no seio do 

qual ele emerge, por outro, o potencial de ameaça dos desviantes é amplificado em 

contextos nos quais o valor do endogrupo não está claramente estabelecido (cf. Serôdio, 

2006). Noutros termos, sustentando-nos em evidência anterior (Serôdio, 2006, Estudos 2 e 

3) pretendemos testar a assumpção de que a incerteza acerca do valor de uma identidade 

social, resultante de uma comparação intergrupal não decisiva ou de desfecho incerto, 

deverá desencadear julgamentos mais favoráveis e mais desfavoráveis, respectivamente 

dos membros normativos e desviantes do endogrupo, comparativamente com membros 

similares do exogrupo. Isto é, prevemos que se verifique o efeito ovelha negra na condição 

que iremos designar mais adiante de Identidade Insegura. Em contraste, quando o estatuto 

positivo do endogrupo está claramente estabelecido – na condição que designaremos de 

Identidade Segura – não deverá surgir uma tal necessidade de reforçar a validade 

subjectiva dos padrões endogrupais.  

Neste estudo procurámos testar também a ideia de que a derrogação dos desviantes 

não é necessariamente um processo de “exclusão” do grupo – psicológica ou outra (e.g., 

Marques et al, 2001a). De facto, inspirando-nos na abordagem funcionalista do desvio (e.g. 

Durkheim, 1893; Inverarity, 1980), a existência de desvio nos grupos sociais, ou na 

sociedade no sentido lato, serve a “função social” de tornar saliente para os indivíduos 
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normativos a importância que o padrão normativo violado pelos desviantes tem para o 

colectivo e para a sua manutenção enquanto tal. Assim, se, por um lado, as reacções 

punitivas dirigidas aos desviantes servem uma função “preventiva” da ocorrência de 

comportamentos lesivos da coesão do colectivo, por outro, serve também o papel de 

restituição e de reforço das normas sociais que são ameaçadas pela presença do desvio. 

Nesta mesma linha, e baseando-se nos seus próprios estudos, Erikson (1966) considera que 

a presença de desvio nos grupos e consequente punição são funcionais para a reafirmação 

dos padrões que definem a sua identidade única e positiva e para o estabelecimento das 

fronteiras grupais. Ou seja, nesta linha de raciocínio é expectável que, em contextos que 

ameaçam a positividade da identidade associada ao Endogrupo, a presença de desviantes, 

por um lado, potencia tal ameaça mas, por outro, permite ao grupo reafirmar os seus 

padrões normativos por meio de reacções punitivas dirigidas a estes membros que 

fragilizam tais padrões. Noutros termos, convém ao grupo ter desviantes por perto quando 

é necessário afirmar a sua identidade e padrões normativos. 

Como vimos discutindo, o desvio no seio de um grupo é atentatório ao colectivo, 

aos seus padrões ou objectivos comuns. A relevância dos comportamentos desviantes – e 

consequentes reacções mais ou menos extremas – depende do contexto em que estes se 

tornam salientes. De tal forma que um mesmo comportamento pode ser tolerado em 

determinadas circunstâncias e alvo de reacções hostis em circunstâncias que o tornam mais 

ameaçante para o colectivo. De todo o modo, um comportamento desviante, sendo um 

ataque ao grupo, é um comportamento desleal dirigido ao colectivo, na medida em que “ser 

leal” a um grupo signifique servir o grupo e adoptar as normas que o definem enquanto tal. 

Por exemplo, nos trabalhos de Levine e colegas que mencionámos anteriormente (e.g. 

Levine, Moreland e Hausman, 2002; Zdaniuk e Levine, 2001), um membro é definido 

como desleal ao grupo quando o abandona numa altura em que este precisa dele, ou, pelo 
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contrário, quando decide permanecer mas seria preferível que ele o abandonasse. Ora, em 

nosso entender, estas são definições muito circunscritas a um determinado tipo de 

situações no leque da multiplicidade das dinâmicas intra- e intergrupais. Julgamos 

indisputável que este tipo de comportamentos seja percepcionado pelos membros de um 

grupo como comportamentos desleais. Contudo, não nos parece que sejam o tipo de 

comportamentos “desleais” que mais se salientam nas dinâmicas grupais. Apenas num 

quadro bem específico de um contexto de grupo, e particularmente de pequeno grupo, este 

tipo de comportamentos surgirão como formas desleais no relacionamento do indivíduo 

com o grupo. Julgamos que, num quadro mais alargado de relações grupais definidas em 

termos de auto-categorizações e de categorias cuja definição é essencialmente um processo 

socio-cognitivamente dependente do contexto, o juízo acerca da deslealdade de um 

membro se centra essencialmente na medida em que este se adequa aos padrões 

normativos que subjectivamente definem o grupo. Ou seja, se um determinado contexto de 

relações intergrupais torna saliente a ameaça que representa para o grupo um determinado 

comportamento desviante, então deve tornar igualmente saliente quaisquer outras 

manifestações comportamentais que denotem deslealdade ao grupo. Veja-se, por exemplo, 

o fenómeno habitual de “hipervigilância normativa” em situações de tensão ou ameaça ao 

grupo. Na recente guerra partidária entre os dois maiores grupos partidários portugueses, 

em que o grupo que é na circunstância oposição ao partido que está no governo atravessa 

um período de designada “crise de liderança” todas as manifestações de contestação ao 

rumo designado pelos órgãos do partido são publicamente acusados de membros desleais. 

Sendo que muitos destes são os mesmos que em períodos anteriores eram apelidados de 

“garantia” dos valores democráticos no seio do partido.  

 O Estudo 3 do presente trabalho surge na linha de outros realizados anteriormente 

no quadro do desenvolvimento do modelo da dinâmica de grupos subjectiva, mas 
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procurámos testar as nossas hipóteses recorrendo a um aparato experimental diferente. No 

presente estudo, inspiramo-nos em paradigmas experimentais já testados anteriormente, 

mas todo o cenário experimental foi construído em função dos constrangimentos próprios 

de um estudo realizado no espaço de um laboratório. No presente caso, o Laboratório de 

Psicologia Social da FPCE-UP. 

Portanto, neste estudo procuramos recolher evidência adicional demonstrando que o 

julgamento de comportamentos normativos e desviantes de membros endogrupais é 

moderado pelo contexto no qual este julgamento ocorre. Na linha dos dois estudos acima 

referidos (Serôdio, 2006, Estudos 2 e 3) pretendemos testar em que medida o facto de um 

contexto intergrupal que potencia a percepção subjectiva de uma identidade social segura 

ou, pelo contrário, ameaçada, afecta os julgamentos de outros membros do grupo de 

pertença. Pretende-se ainda testar outros processos psicológicos que surgem associados a 

estes julgamentos. Concretamente, testamos as seguintes predições: (1) Na linha do que 

acima expomos, prevíamos que os participantes reportassem uma reacção emocional mais 

negativa quando confrontados com informação que descrevia os resultados comparativos 

do Endogrupo e Exogrupo no teste IV-VR como sendo inconclusivos relativamente ao 

estatuto relativo dos dois grupos. Ou seja, prevemos que a reacção emocional dos 

participantes seja positiva na condição Identidade Segura e negativa na condição 

Identidade Insegura; (2) Relativamente à avaliação dos alvos normativo e desviante, a 

nossa hipótese é a de que os participantes avaliarão mais positivamente o membro 

normativo do endogrupo do que o membro equivalente do exogrupo e simultaneamente 

derrogarão mais fortemente o membro desviante do endogrupo do que o seu 

correspondente exogrupal, apenas no contexto em que a distintividade positiva do 

endogrupo em relação ao exogrupo não está assegurada – condição Identidade Insegura. 

Este padrão de julgamentos correspondente ao efeito ovelha negra não deverá verificar-se 
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na condição Identidade Segura, na qual esperamos que os julgamentos dos membros-alvo 

seja equivalente tanto na diferenciação intra- como intergrupal; (3) A hipótese do efeito 

ovelha negra tem implícita a ideia de que devemos prever maior diferenciação intragrupal 

nos julgamentos dos membros-alvo na condição Endogrupo / Identidade Insegura do que 

em qualquer uma das restantes. De facto, podia dar-se o caso de confirmar-se aquela 

mesma hipótese com um padrão de julgamentos correspondente a maior diferenciação 

entre o membro normativo e o membro desviante nas condições Endogrupo e Exogrupo / 

Identidade Segura. Considerando o racional do presente trabalho, num contexto que 

potencie a derrogação mais forte dos desviantes endogrupais, tal derrogação deverá ser 

concomitante com a valorização dos membros normativos que asseguram os padrões 

grupais que o desviante fragiliza. Portanto, está implícita a ideia de um maior contraste 

entre desviante e normativo no contexto em que aquele membro é sujeito a maior pressão 

prescritiva. Em suma, a nossa predição é de que na condição Endogrupo / Identidade 

Insegura deve verificar-se maior diferenciação intragrupal na avaliação dos membros-alvo; 

(4) Em consonância com a hipótese anterior, prevemos que no julgamento da imagem que 

o membro desviante veicula do seu respectivo grupo de pertença, os participantes 

considerem que este veicula uma imagem mais negativa do seu grupo quando o alvo é um 

membro desviante do endogrupo, cuja superioridade relativamente ao exogrupo não está 

estabelecida. Isto é, prevemos julgamentos de uma imagem mais negativa do desviante 

relativamente ao seu grupo na condição Endogrupo / Identidade Insegura do que nas 

restantes condições; (5) Partindo da evidência de estudos anteriores (Marques, Abrams & 

Serôdio, 2001, Estudo 3; Serôdio, 2006, Estudo 2), prevemos que os participantes se 

manifestem mais dispostos a exercer pressão normativa sobre o desviante quando este é 

um membro do seu grupo de pertença e a identidade endogrupal está ameaçada. Ou seja, 

esperamos que a disposição para influenciar o desviante seja mais elevada na condição 
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Endogrupo / Identidade Insegura, do que nas restantes condições; (6) Relativamente à 

intenção de incluir ou excluir os desviantes do grupo, prevemos que na condição 

Endogrupo / Identidade Insegura os participantes manifestem mais forte intenção de incluir 

o desviante do que nas restantes. Por seu turno, no que aos membros normativos diz 

respeito, os participantes deverão estar sempre muito dispostos a incluí-los no grupo, pois 

estes são funcionais para a aquisição ou reposição de uma imagem endogrupal positiva; (7) 

Pretendemos ainda testar a ideia de que a percepção da relevância de comportamentos 

desleais é moderada pelo contexto inter- e intra-grupal no qual tais comportamentos se 

tornam salientes. Concretamente, prevemos que na condição Identidade Insegura os 

participantes percepcionem os comportamentos desleais ao grupo como mais relevantes, 

i.e., como mais desleais, do que os comportamentos desleais ao nível interpessoal, e mais 

ainda se forem confrontados com membros do Endogrupo (i.e., condição Endogrupo / 

Identidade Insegura). Pelo contrário, na condição Identidade Segura deverá verificar-se 

apenas a percepção de maior relevância da deslealdade interpessoal. Adicionalmente, 

prevemos que o padrão do reforço da relevância de cada uma delas, coincide com o padrão 

obtido na medida anterior. Isto é, na condição Endogrupo / Identidade Insegura, deverá 

verificar-se apenas o reforço da relevância dos comportamentos de deslealdade ao grupo. 
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Método 

 

Participantes 

 Participaram no estudo 48 estudantes de Psicologia (43 do sexo feminino) com 

idades compreendidas entre os 17 e os 27 anos (M = 19.46, SD = 1.65). A média de idades 

é equivalente através das condições, F (3, 44) = 1.89, ns. Os cinco participantes do sexo 

masculino estão distribuídos de forma equivalente pelas quatro condições experimentais 

(entre 1 e 2 participantes por condição). A distribuição dos participantes pelas condições 

experimentais varia entre de 11 e 13.6 

 

Procedimento 

 Os participantes foram convidados a participar num estudo que estava a ser 

realizado no Laboratório de Psicologia Social da FPCE-UP, sendo-lhes apenas facultada 

informação muito genérica sobre o seu suposto objectivo: “investigar o impacto de 

múltiplos factores na execução de diferentes tipos de tarefas e em comportamentos 

quotidianos”. O convite aos estudantes era formulado no contexto de uma das suas aulas, 

sendo-lhes pedido que se inscrevessem numa das várias “sessões” do estudo que estavam 

programadas no laboratório. Inscreveram-se voluntariamente para participar nas sessões do 

estudo o total de 79 estudantes. Contudo, pelo facto de cada sessão se realizar com oito 

participantes, apenas foi possível realizar sete delas devido a incompatibilidade de 

horários, resultando num total de 56 participantes. 

 O estudo realizou-se no laboratório, utilizando-se para o efeito 3 salas e uma das 

“boxes” insonorizadas. Uma vez presentes os oito participantes que se haviam inscrito na 

                                                
6 A amostra inicial era composta por 56 participantes (14 por condição). Foram excluídos oito participantes, 
um por apresentar problemas num dos cadernos de resposta, quatro por apresentarem valores abaixo do ponto 
médio da primeira escala de verificação da manipulação em grupos mínimos (ver adiante), e os restantes três 
devido às respostas que deram nas verificações das manipulações experimentais no final do estudo (idem).  



66 
 

 

sessão, estes eram encaminhados para uma sala central, na qual se sentavam como bem 

entendiam num dos locais preparados para o efeito. Em cima das mesas encontravam já 

alguns dos “materiais” que iriam utilizar no decurso do estudo. Estavam presentes para a 

realização do estudo dois experimentadores, cujas funções desempenhadas eram 

contrabalançadas através das condições e das “fases” do estudo. 

 A primeira fase do estudo decorreu na sala central com os 8 participantes presentes. 

A sessão iniciava com a enunciação do suposto objectivo do estudo. Os participantes eram 

informados que o estudo se incluía numa investigação mais ampla que pretende analisar a 

“relação entre diferentes tipos de percepção das pessoas, comportamentos que executam no 

seu quotidiano e valores morais”. Com este fim teriam que realizar uma série de tarefas, 

sendo a primeira a resposta a um teste de percepção. Este teste fictício, já empregue em 

estudos anteriores (Serôdio, 2006), é designado por “Teste de Percepção-Atemática” 

(APT) e, supostamente, “permite saber, sem margem para dúvidas, a qual de dois tipos de 

percepção opostos as pessoas pertencem”. Os estímulos do teste eram projectados sobre 

um quadro branco numa apresentação em Powerpoint, sendo o tempo de exposição 

controlado pelo programa (ver Anexo 4). O teste é composto por diferentes tarefas em que, 

por exemplo, os participantes deviam identificar o conteúdo de imagens ambíguas, 

completar livremente uma imagem inacabada ou ordenar uma sequência de símbolos. Uma 

vez terminado o teste, era pedido aos participantes que introduzissem o seu caderno de 

respostas ao APT num envelope que era facultado para o efeito. Neste envelope deviam 

inscrever um código pessoal que passaria a ser o meio de identificação dos participantes, 

sem quebrar o anonimato garantido. Nesta altura, eram recolhidos os oito envelopes e era 

explicitado que um dos experimentadores iria imediatamente tratar os dados recolhidos. 

Procedeu-se de modo a que fosse perceptível a realização desta tarefa: o experimentador 

fazia o tratamento dos dados numa das “boxes experimentais” do laboratório, sendo 
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vislumbráveis através do vidro bi-direccional os seus movimentos e alguns dos sons 

característicos do trabalho de inserção de dados no computador. Enquanto isto, o outro 

experimentador pedia aos participantes que respondessem ao que é designado por 

“Inventário de Valores – Versão Reduzida” (IV-VR). No IV-VR os participantes devem 

assinalar a sua posição relativamente a três questões (Aborto, Sida e Homossexualidade) 

num contínuo de 7 respostas possíveis, organizadas desde um pólo mais conservador (= 1) 

até um pólo mais liberal (= 7). Depois de responderem ao IV-VR, o experimentador dava 

as instruções para uma terceira tarefa intitulada “Tarefa de Raciocínio A” (ver Anexo 5), 

na qual o experimentador lia uma história e, posteriormente, os participantes tinham de 

assinalar um conjunto de proposições relativas à história que tinha sido lida como sendo 

verdadeiras, falsas ou desconhecidas. De facto, esta tarefa foi incluída por questões de 

realismo experimental: era necessário tempo para que o segundo experimentador pudesse 

tratar os dados do APT. 

Uma vez concluídos o IV-VR e a Tarefa de Raciocínio A, eram recolhidas as folhas 

de resposta respectivas. Nesta altura, o segundo experimentador, que supostamente tinha 

estado a realizar o tratamento de dados relativos ao APT, entrava na sala para entregar o 

feedback individual no teste APT. Entretanto voltava a sair da sala para, supostamente, 

proceder ao tratamento dos dados relativos às últimas tarefas realizadas. Para tomarem 

conhecimento do seu feedback pessoal no APT, os participantes identificavam os 

envelopes que lhe pertenciam pelos códigos pessoais, abriam os envelopes e encontravam 

uma “Folha de Aferição” impressa pelo computador e preenchida manualmente pelo 

experimentador que tinha estado na “boxe experimental”. A suposta “Folha de Aferição” 

servia para categorizar os participantes em duas categorias mínimas, consoante o seu estilo 

perceptivo era “Abstracto-Pictórico” ou “Picto-Experiencial” (ver Anexo 6). A 
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informação, supostamente personalizada, era facultada a cada participante da seguinte 

forma: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Feedback Personalizado dos Resultados no Teste APT (Estudo 3). 

 

Depois de consultarem a sua “Folha de Aferição” em que era explicitada a sua 

pertença categorial a um dos estilos perceptivos, era-lhes pedido que respondessem ao 

“Caderno 1” (Anexo 7). O “Caderno 1” tinha questões com as quais se avaliava a atracção 

dos participantes com a categoria mínima em que haviam sido categorizados e com a 

categoria oposta. Quando terminavam de responder a este caderno, o experimentador pedia 

que os participantes de cada um dos estilos perceptivos se dirigissem para uma sala 

contígua. Uma das salas era destinada aos “Abstracto-Pictóricos” e a outra aos “Picto-

Experienciais”. Nestas salas encontrava-se uma mesa redonda com cinco cadeiras nas 

quais se deviam sentar como bem entendessem. Iniciava-se o que era agora designado por 

“Segunda Fase”. 

Os seus resultados no teste APT revelam o seguinte sobre a sua percepção: 
[data output: 0301\APT\type01\res#4] 

*format=1,output=1/23.4,maxline=70, text=290* 

…………………………..…………………………………………………………………………………………… 

L1.Percepção Abstracto-Pictórica, resultante da interacção com o mundo 

L2.que a rodeia, dos seus valores e expectativas. Estas características 

L3.distinguem-no(a) do estilo Picto-experiencial, que resulta da  

L4.conjugação de factores externos com o auto-conceito, para uma visão  

L5.global do mundo 

L6.blank#1 

L7.blank#2 

L8.blank#3 

L9.blank#4 

L10.blank#5 

…………………………..…………………………………………………………………………………………… 
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Na segunda fase do estudo, cada um dos experimentadores ficava responsável pelas 

actividades que se iriam realizar nos pequenos grupos em cada uma das salas. Em ambas as 

salas, e simultaneamente, os experimentadores começavam por enunciar as instruções para 

o que foi designado por “Tarefa de Raciocínio B” (Anexo 8). Para a realização desta tarefa 

eram distribuídos 5 envelopes com pedaços de cartão que serviam para construir 5 

quadrados de tamanho igual. Os experimentadores informavam os participantes que teriam 

de construir em grupo 5 quadrados iguais com os pedaços de cartão que estavam nos 

envelopes. O tempo limite para realização da tarefa era de 2 minutos e podiam interagir 

entre si de todo o modo menos verbalmente. Terminada a tarefa, os experimentadores 

registavam o resultado da construção dos quadrados numa folha criada para o efeito, sendo 

perceptível aos participantes a forma como o experimentador fazia o registo do resultado. 

A tarefa foi concebida de tal forma que todos os grupos de quatro participantes, em todas 

as sessões, foram capazes de a realizar com sucesso. 

Nesta altura, os experimentadores dirigiam-se à “boxe experimental” onde era 

efectuado o tratamento de dados e, após uma breve conversa imperceptível de fora, 

imprimiam os supostos resultados obtidos no Inventário de Valores, ao qual os 

participantes tinham respondido na primeira fase do estudo. Cada um dos investigadores 

dirigia-se para a sala respectiva e começava por informar os participantes sobre os 

resultados obtidos. Com esta informação procedia-se à manipulação da segurança relativa 

da identidade grupal com base no suposto “nível de desenvolvimento ético-moral de cada 

um dos estilos perceptivos”. Na condição Identidade Social Insegura os experimentadores, 

enquanto consultavam um gráfico, informavam os participantes que os resultados obtidos 

até ao momento não apresentavam “um padrão muito claro de resultados”, de tal forma que 

“não é possível estabelecer claramente se as pessoas de um dos estilos perceptivos 

apresentam nível de desenvolvimento ético moral superior ao do outro estilo … contudo 
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verificamos já uma tendência que não podemos ainda confirmar”. Na condição Identidade 

Social Segura, os experimentadores informavam os participantes que o padrão de 

resultados era “muito claro e indica que as pessoas do estilo Abstracto-Pictórico [Picto-

Experiencial] têm um nível de desenvolvimento ético-moral superior (…)”. Esta 

informação era fornecida em simultâneo nas duas salas e o seu conteúdo igual. Ou seja, em 

cada sessão, embora os participantes não o soubessem, os grupos recebiam a mesma 

informação. Este procedimento é uma adaptação de outros empregues anteriormente 

(Serôdio, 2006), mas em condições diferentes das criadas no contexto do laboratório. 

 Uma vez transmitida a informação que manipulava a Identidade Segura vs. 

Insegura, os participantes respondiam ao “Caderno 2” (Anexo 9), no qual se pretendia 

avaliar a reacção dos participantes a esta informação. Uma vez terminado este caderno os 

experimentadores dirigiam novamente os participantes para a sala central onde decorreria a 

terceira e última fase do estudo. 

Na terceira fase, os participantes retomavam os lugares que tinham escolhido no 

início do estudo, onde tinham acesso ao seu envelope pessoal, que continha todos os 

materiais até aí utilizados. Era então solicitado que respondessem ao “Caderno 3” (ver 

Anexo 10). Neste caderno encontrava-se um questionário que deveria ser preenchido pelo 

participante, juntamente com as fotocópias de questionários supostamente preenchidos por 

duas outras pessoas designadas como “Pessoa A” e “Pessoa B”. A primeira fotocópia 

relativa às pessoas “A” e “B” correspondia à respectiva “Folha de Aferição” do teste APT. 

De acordo com a manipulação, esta cópia identificava-as como sendo pessoas do mesmo 

estilo perceptivo que o participante (Grupo-Alvo: Endogrupo) ou como pessoas do estilo 

perceptivo oposto ao do participante (Grupo-Alvo: Exogrupo). A segunda informação 

acerca das pessoas A e B consistia numa cópia da folha de resposta à questão do Inventário 

de Valores sobre a Homossexualidade. Com esta segunda cópia manipulámos o estatuto 
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Normativo vs. Desviante dos alvos. Independentemente do estilo perceptivo a que 

pertenciam os alvos, a Pessoa A (Membro Normativo) tinha escolhido a opção 6: “Não faz 

sentido qualquer tipo de discriminação dos homossexuais”. A Pessoa B (Membro 

Desviante) havia escolhido a opção 2: “Os homossexuais deviam receber o tratamento 

adequado à sua doença”. Uma vez analisadas as cópias das pessoas A e B, os participantes 

respondiam a um conjunto de questões acerca destes alvos. 

Finalmente, o experimentador entregava o “Caderno 5” (Anexo 11) que incluía, 

entre outras, questões de verificação experimental. Concluído o estudo, era realizado o 

debriefing. 

 

Plano Experimental 

O plano experimental do estudo é um 2 (Grupo-Alvo: Endogrupo vs. Exogrupo) x 2 

(Contexto: Identidade Segura vs. Identidade Insegura) x 2 (Membro: Normativo vs. 

Desviante). Os factores Grupo-Alvo e Contexto são inter-sujeitos e o factor Membro é 

intra-sujeitos. 

 

Medidas Dependentes 

No estudo foram incluídas as seguintes medidas dependentes: (1) atracção para o 

endogrupo e para o exogrupo, (2) reacção emocional à informação que induzia uma 

identidade social segura vs. insegura, (3) imagem do grupo veiculada pelo membro 

desviante, (4) avaliação dos membros normativo e desviante, (5) disposição para 

influenciar o membro desviante, (6) inclusão vs. exclusão dos membros normativo e 

desviante, (7) percepção de comportamentos enquanto manifestação de deslealdade ao 

grupo e de deslealdade interpessoal. 
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Atracção para o endogrupo e para o exogrupo. Os participantes respondiam a 5 questões 

que avaliavam a sua atracção para o endogrupo e outras tantas que avaliavam a sua 

atracção para o exogrupo, todas em escalas de 9 pontos. As questões eram as seguintes: (1) 

“Em que medida lhe agrada pertencer ao seu estilo perceptivo [lhe agradaria pertencer 

antes ao estilo perceptivo Abstracto-Pictórico/Picto-Experiencial]” (1 = agrada-

me/agradava-me pouco, 9 = agrada-me/agradava-me muito); (2) “Gosta de ser uma pessoa 

com estilo perceptivo do tipo Abstracto-Pictórico/Picto-Experiencial [gostaria de ser uma 

pessoa com estilo perceptivo do tipo Picto-Experiencial/Abstracto-Pictórico] (1 = 

gosto/gostaria pouco, 9 = gosto/gostaria muito); (3) “Em que medida se identifica com o 

seu estilo perceptivo [com o estilo perceptivo Abstracto-Pictórico/Picto-Experiencial] (1 = 

nada, 9 = muito); (4) “Gosta do seu estilo perceptivo [gosta do estilo perceptivo Abstracto-

Pictórico/Picto-Experiencial]” (1 = gosto pouco, 9 = gosto muito); (5) “Em que medida 

sente que é uma pessoa com as características do estilo perceptivo Abstracto-

Pictórico/Picto-Experiencial [poderia ser uma pessoa com as características do estilo 

perceptivo Picto-Experiencial/Abstracto-Pictórico] (1 = nada, 9 = muito). Calculámos uma 

medida de Atracção para o Endogrupo ( de Cronbach = .92) e outra de Atracção para o 

Exogrupo ( de Cronbach = .86) correspondente à média das 5 questões respectivas.  

Reacção emocional à ameaça à identidade. Uma vez transmitida a informação 

verbal que manipulava o Contexto, os participantes respondiam a 3 questões com as quais 

se pretendia avaliar a sua reacção emocional a esse feedback acerca do desenvolvimento 

ético-moral dos dois estilos perceptivos. As questões eram formuladas da seguinte forma: 

“Os resultados comparativos dos dois estilos perceptivos deixaram-no(a)” … 1 = muito 

satisfeito(a), nada desiludido(a), bem disposto(a); 9 = nada satisfeito(a), muito 

desiludido(a), mal disposto(a). Calculou-se a média dos três itens para criar uma medida de 

Reacção Emocional ( de Cronbach = .63). 
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Imagem do grupo veiculada pelo desviante. Na fase seguinte, no que é designado 

por “Caderno 3”, previamente a quaisquer outras avaliações dos alvos normativo e 

desviante, os participantes deviam indicar em que medida consideravam que um e outro 

proporcionam uma boa ou má imagem do grupo de pertença: “Em sua opinião, qual é a 

imagem que esta pessoa dá do estilo perceptivo a que ela pertence?” (1 = muito má 

imagem, 9 = muito boa imagem). De facto, a nossa predição a este respeito concerne 

apenas ao desviante, contudo, por questões de realismo experimental a mesma questão é 

colocada em relação ao membro normativo (Pessoa A). 

Avaliação dos alvos normativo e desviante. Era solicitado aos participantes que 

avaliassem o membro normativo (Pessoa A) e o membro desviante (Pessoa B). Uma vez 

que tivessem analisado a informação facultada sobre os alvos, os participantes deviam 

avaliá-los através de 7 questões bipolares em escalas de 9 pontos: “Em sua opinião, a 

Pessoa A [B] deve ser” … 1 = desorganizada, egoísta, incapaz, invejosa, incompetente, 

desleal e insensível; 9 = organizada, altruísta, capaz, generosa, competente, leal e sensível. 

Com base na média destes itens, calculou-se um índice de Avaliação do Membro 

Normativo ( de Cronbach = .87) e outro de Avaliação do Membro Desviante ( de 

Cronbach = .87).  

Disposição para influenciar os membros normativo e desviante. Seguidamente, os 

participantes respondiam a uma questão relativa à sua disposição para influenciar o 

membro-alvo (normativo e desviante) a mudar a sua posição normativa: “Se vier a 

participar na terceira fase com esta pessoa, em que medida estará disposto(a) a convencê-la 

a mudar de opinião?” (1 = nada; 9 = muito). 

Inclusão vs. exclusão dos alvos normativo e desviante. Era também solicitado aos 

participantes que indicassem o seu grau de interesse em incluir ou excluir os membros 
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normativo e desviante dos “grupos de discussão” que seriam, supostamente, realizados na 

terceira fase do estudo. As questões eram as seguintes: (1) “Na terceira fase, você preferia 

que a Pessoa A [B]” (1= Fosse excluída dos grupos de discussão, 9 = Fosse incluída dos 

grupos de discussão); (2) “Em que medida está interessado(a) em incluir esta pessoa num 

grupo de discussão em que você também participasse” (1= nada, 9 = muito). Calculou-se a 

média dos dois itens para cada alvo, obtendo assim um índice de Inclusão do Membro 

Normativo ( de Cronbach = .83) e um índice de Inclusão do Membro Desviante ( de 

Cronbach = .89). 

Percepção de comportamentos enquanto manifestação de deslealdade ao grupo e 

de deslealdade interpessoal. Partindo dos resultados obtidos no Estudo 2, seleccionou-se 

um conjunto de 6 itens nos quais eram descritos diferentes tipos de comportamentos 

considerados “desleais”. Estes itens foram extraídos da lista dos 23 comportamentos 

utilizados no Estudo 2, retendo aqueles que apresentavam médias elevadas relativamente à 

sua importância enquanto manifestação de deslealdade. Destes itens, 3 diziam respeito a 

comportamentos indicadores de deslealdade “interpessoal” e os restantes 3 eram 

comportamentos indicadores de deslealdade “a um grupo”. A escolha dos itens a usar no 

presente estudo obedeceu aos seguintes critérios: (1) serem os três itens com “importância” 

mais elevada, ora enquanto deslealdade ao grupo ora enquanto deslealdade interpessoal; 

(2) excluir itens possivelmente ambíguos; (3) não repetir comportamentos, dirigidos ora ao 

grupo, ora interpessoais. Assim, pelo segundo critério, eliminou-se da lista o item “trair as 

pessoas” por nos parecer um item ambíguo, e, pelo terceiro critério, eliminaram-se os itens, 

“mentir ao grupo a que se pertence” e “ser desonesto”, pois ambos os comportamentos em 

causa estão presentes tanto nos itens de deslealdade interpessoal como grupal.  

A apresentação dos 6 itens no questionário foi aleatorizada, resultando na seguinte 

ordem: (1) “Ser desonesto(a) com um grupo a que se pertence”; (2) “Mostrar-se amigo(a) 
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quando não se é”; (3) “Tirar benefícios prejudicando ou manipulando pessoas próximas”; 

(4) “Ser uma pessoa falsa”; (5) “Criar intrigas no seio de um grupo a que se pertence”; (6) 

“Usar um grupo a que se pertence para atingir objectivos pessoais” (1 = nada desleal, 9 = 

muito desleal). Calculou-se a média de cada um dos conjuntos de 3 itens criando-se um 

Índice de Deslealdade Interpessoal ( de Cronbach = .95) e outro de Deslealdade a um 

Grupo ( de Cronbach = .83). Os itens de cada índice são, respectivamente, os itens 2, 3 e 

4, e os itens 1, 5 e 6. 

 

Resultados 

 

 Todas as análises que reportamos abaixo foram efectuadas entrando Grupo de 

Pertença (Abstracto-Pictórico vs. Picto-Experiencial) como co-variante. Como requerido, 

em nenhuma delas obtivemos efeitos significativos envolvendo aquela variável e os efeitos 

relativos ao plano experimental do estudo (Grupo-Alvo x Contexto x Membro) são 

equivalentes aos que se apresentam de seguida. Deste modo, asseguramos que a categoria 

mínima de pertença não tem efeitos nas múltiplas medidas utilizadas e, portanto, 

reportamos as análises relativas ao plano experimental descrito.7 

 

Verificações Experimentais 

 Imediatamente após a categorização dos participantes numa das duas categorias 

mínimas os participantes deviam responder à seguinte questão: “Em que medida acha que 

                                                
7 Os efeitos envolvendo Grupo de Pertença como co-variante em cada uma das medidas dependentes são os 
seguintes: Verificação experimental, maior F (1, 43) = 2.08, ns; Atracção para o Endogrupo e Exogrupo - 
maior efeito, F (1, 40) = 1.22, ns; Reacção Emocional à Ameaça à Identidade, F (1, 40) < 1; Imagem do 
Grupo Veiculada pelo Desviante, F (1, 43) < 1; Avaliação dos Membros Normativo e Desviante, maior F (1, 
43) = 1.01, ns; Diferenciação Intragrupal, F (1, 43) = 1.01, ns; Disposição para influenciar o desviante, F (1, 
43) < 1; Inclusão vs. exclusão dos membros normativo e desviante, F (1, 43) < 1; Percepção de 
comportamentos enquanto manifestação de deslealdade, maior F (1, 41) = 3.18, ns; Reforço de 
comportamentos enquanto manifestação de deslealdade, maior F (1, 41) = 2.20, ns. 
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o teste APT acertou relativamente ao seu estilo perceptivo?” (1 = Provavelmente errou, 9 = 

Provavelmente acertou). Embora esta medida tenha sido recolhida antes de qualquer outra 

manipulação, efectuámos uma ANOVA entrando os factores Grupo-Alvo e Contexto, para 

testar a sua equivalência pelas condições experimentais. Esta análise não revelou quaisquer 

efeitos significativos (maior F1, 44 = 1.97, ns). Os resultados indicam que a categorização 

em grupos mínimos foi eficaz: os participantes consideram que o teste APT acertou no seu 

estilo perceptivo, M = 6.44, DP = 1.32, como indicado pela comparação com o ponto 

médio da escala, t (47) = 7.54, p < .001. 

No final do estudo os participantes respondiam a um conjunto de questões nas quais 

lhes era solicitado que indicassem: (1) “Qual é o seu estilo perceptivo?” (1 = Abstracto-

Pictórico, 2 = Picto-Experiencial, 3 = não se lembra); (2) “De acordo com os resultados 

obtidos até ao momento, qual dos dois estilos perceptivos apresenta nível de valores ético-

morais superior? (1 = Abstracto-Pictórico, 2 = Picto-Experiencial, 3 = não foi possível 

determinar); (3 e 4) “A que estilo perceptivo pertence a pessoa A [B]?” (1 = Abstracto-

Pictórico, 2 = Picto-Experiencial, 3 = não se lembra); (5 e 6) “Na questão do inventário de 

valores, qual foi a afirmação escolhida pela pessoa A [B] de entre as sete possíveis?” (1 a 

7).  

 Todos os participantes se lembraram correctamente do grupo em que foram 

categorizados no início do estudo (questão 1) bem como do grupo de pertença dos alvos 

normativo e desviante (questões 3 e 4). No que diz respeito à verificação da manipulação 

do contexto (questão 2 – Identidade Segura vs. Insegura) e da posição normativa dos alvos, 

apenas 3 participantes não responderam correctamente, tendo sido eliminados da amostra.  
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Atracção para o Endogrupo e para o Exogrupo 

 Embora as medidas de atracção para o endogrupo e exogrupo tenham sido 

recolhidas previamente a qualquer outra manipulação, efectuámos uma ANOVA de 

medidas repetidas sobre os índices de Atracção para o Endogrupo e Atracção para o 

Exogrupo, entrando os factores Grupo Alvo e Contexto como factores inter-sujeitos. Esta 

análise revelou, como esperado, apenas um efeito do factor intra-sujeitos, F (1, 44) = 

37.33, p < .001, 2 = .46 (restantes Fs < 1). Este efeito indica que os participantes revelam 

maior atracção para o endogrupo, M = 6.14, DP = 1.10, do que para o exogrupo, M = 4.65, 

DP = 0.97. De facto, a comparação destes valores com o ponto médio da escala (= 5) 

revela que os participantes estão positivamente atraídos para o endogrupo, t (47) = 7.18, p 

< .001, e negativamente atraídos para o exogrupo, t (47) = 2.53, p = .02.  

Em suma, estes resultados mostram que a manipulação da pertença grupal foi eficaz 

e que a maior atracção pelo endogrupo é equivalente através das condições experimentais. 

  

Reacção Emocional à Ameaça à Identidade Social 

 Como apresentamos acima, prevíamos que os participantes reagissem mais 

negativamente à informação que descrevia os resultados comparativos do Endogrupo e 

Exogrupo no teste IV-VR, na condição Identidade Insegura do que na condição Identidade 

Segura. Ou seja, quando o feedback fornecido pelo experimentador apresentava os 

resultados como sendo inconclusivos relativamente a qual dos dois estilos perceptivos 

apresenta um nível de desenvolvimento ético-moral mais elevado, os participantes 

deveriam reagir mais negativamente. Pelo contrário, deveriam reportar uma reacção 

emocional mais positiva à informação que apresentava o Endogrupo como sendo aquele 

que obteve, sem quaisquer dúvidas, resultados mais elevados nesse nível. 
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 As medidas de reacção emocional foram recolhidas antes da manipulação do factor 

Grupo-Alvo, contudo, para testar a sua equivalência nas condições deste factor, realizámos 

uma ANOVA com o plano 2 x 2 inter-sujeitos. Consistente com a nossa predição, apenas 

se verificou o efeito de Contexto, F (1, 44) = 10.69, p = .002, 2 = .20 (restantes efeitos, Fs 

< 1). Tal como prevíamos, na condição Identidade Insegura, M = 4.64, DP = 0.82 os 

participantes tiveram uma reacção emocional mais negativa do que na condição Identidade 

Segura, M = 3.65, DP = 1.21.  

 Contudo, comparando as médias das duas condições com o ponto médio da escala 

verificamos que tanto na condição Identidade Segura, t (22) = 5.35, p < .001, como na 

condição Identidade Insegura, t (24) = 2.21, p = .04, as médias são significativamente 

inferiores ao ponto médio da escala. Ou seja, em nenhuma das condições a reacção 

emocional dos participantes foi negativa. O que significa que, embora os resultados da 

comparação entre condições sejam consistentes com a nossa predição, o que verificámos 

foi que os participantes tiveram uma reacção emocional “menos positiva” na condição 

Identidade Insegura do que na condição Identidade Segura. 

 

Imagem do Grupo Veiculada pelo Membro Desviante 

Relativamente à imagem que os participantes consideram que o membro desviante 

veicula do seu respectivo grupo (do Endogrupo ou do Exogrupo), prevíamos que os 

participantes considerassem que o membro desviante veicula uma imagem mais negativa 

do seu grupo de pertença na condição Endogrupo / Identidade Insegura do que nas 

restantes condições, entre as quais não deveria verificar-se diferenças significativas. Para 

testar esta hipótese efectuámos uma análise de contrastes atribuindo os valores 1, 1, -3 e 1, 

respectivamente às condições Endogrupo/Identidade Segura, Exogrupo/Identidade Segura, 

Endogrupo/Identidade Insegura e Exogrupo/Identidade Insegura. Os resultados são 
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consistentes com a nossa predição, t (44) = 2.65, p = .01, verificando-se que os 

participantes consideram que o desviante dá pior imagem do seu grupo quando se trata de 

um membro do Endogrupo num contexto que gera insegurança quanto à posição relativa 

em relação ao exogrupo, M = 2.62, DP = 1.12, do que nas restantes condições 

(Endogrupo/Identidade Segura, M = 3.82, DP = 1.78; Exogrupo/Identidade Segura, M = 

3.67, DP = 1.37; Exogrupo/Identidade Insegura, M = 4.33, DP = 1.83). O contraste entre 

estas três condições não é significativo, t (44) = 1.08, ns.8 Ou seja, nestas condições 

experimentais os participantes consideram que o desviante veicula uma imagem 

igualmente negativa do respectivo grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em nosso entender, no contexto do presente estudo é relevante a análise ao padrão 

de médias acima apresentado em função do plano experimental. Esta análise complementar 
                                                
8 Nesta análise efectuou-se o contraste entre a média mais elevada (condição Exogrupo/Identidade Insegura) 
e as das duas condições de Identidade Segura, com o plano de contrastes -1, -1, 0, +2; t (44) = 1.08, ns. 

Figura 4.2. Imagem Veiculada do Grupo de Pertença pelo Membro Desviante (1= 

muito má imagem, 9 = muito boa imagem). 
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revelou apenas o efeito significativo Grupo-Alvo x Contexto, F (1, 44) = 4.42, p = .04 

(maior efeito restante, F = 3.10, ns). A decomposição da interacção em função do Contexto 

revela diferenças significativas apenas na condição Identidade Insegura, F (1, 45) = 8.00, p 

= .007 (restante F < 1). Ou seja, como se ilustra na Figura 4.2, no contexto em que o 

estatuto do endogrupo relativamente ao exogrupo está seguro, os participantes consideram 

que o desviante do seu grupo dá tão má imagem quanto o desviante do exogrupo dá do 

grupo respectivo. Pelo contrário, quando a sua identidade social está ameaçada, os 

participantes consideram que o desviante do endogrupo dá muito pior imagem do seu 

grupo do que o faz o membro equivalente do exogrupo. De facto, este último obtém 

mesmo uma média (M = 4.33) que não difere significativamente do ponto médio da escala, 

t (11) = 1.27, ns. Ou seja, se um desviante no endogrupo é uma “ovelha negra” que afecta a 

imagem do grupo, um desviante no exogrupo é uma espécie de “lança em África”. Embora 

a hipótese por nós explicitada não diga respeito a este padrão de resultados, do ponto de 

vista conceptual estes são consistente com a nossa predição e com o racional que a 

sustenta. 

 A exploração do padrão de julgamentos relativos à imagem que os membros 

normativos veiculam do respectivo grupo de pertença é de menor relevância no quadro do 

racional que atrás expusemos. De facto, não nos parece expectável que enquanto parte do 

processo de lidar com uma identidade social ameaçada os indivíduos considerem que um 

membro normativo veicula uma imagem mais ou menos positiva do endogrupo. 

Considerando o presente enquadramento teórico, a predição mais sustentável seria a 

existência de um viés-endogrupal no julgamento da imagem dada do grupo por membros 

normativos. Efectivamente, embora não tenhamos elaborado tal predição, os resultados são 

consistentes com ela: a ANOVA revelou apenas o efeito de Grupo-Alvo, F (1, 44) = 10.27, 

p = .003, 2 = .19 (restantes F <1). Independentemente do Contexto, os participantes 
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consideram que os membros normativos do endogrupo, M = 7.44, DP = 1.07, veiculam 

uma imagem mais positiva do grupo do que os membros equivalentes do exogrupo 

veiculam do respectivo grupo de pertença, M = 6.13, DP = 1.65.  

 

Quadro 4.6. 

Avaliação dos Alvos Normativo e Desviante em função de Grupo-Alvo e de Contexto 

(Estudo 3) 

  Contexto 

  Identidade Segura  Identidade Insegura 

  Endogrupo Exogrupo Endogrupo Exogrupo 

Membro Normativo      

M 
(DP) 

 
6.51 

(0.93) 
6.10 

(0.99) 
6.74 

(1.19) 
5.73 

(0.95) 

Membro Desviante      

M 

(DP) 
 

4.69 

(1.27) 

4.25 

(0.96) 

3.90 

(1.10) 

4.95 

(0.91) 

     Nota: Avaliação dos alvos varia entre 1 (avaliação negativa) e 9 (avaliação positiva). 

 

Avaliação dos Alvos Normativo e Desviante (Hipótese Efeito Ovelha Negra) 

Como apresentámos acima, no julgamento de membros normativos e desviantes, 

prevíamos que os participantes valorizariam o membro normativo do endogrupo 

relativamente ao alvo equivalente do exogrupo e, como parte do mesmo processo, 

derrogariam mais fortemente o membro desviante do endogrupo. Contudo, este padrão de 

julgamentos correspondente ao efeito ovelha negra deverá verificar-se apenas na condição 

Identidade Insegura, pois apenas nesta se torna saliente a necessidade de reafirmar o valor 

relativo do endogrupo. Pelo contrário, na condição Identidade Segura aquela diferenciação 
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no julgamento de membros normativos e desviantes, endo- e exogrupais não deverá 

ocorrer.  

Para testar as nossas predições efectuámos uma ANOVA de medidas repetidas 

sobre os índices de avaliação dos membros Normativo e Desviante (Membro), entrando 

Grupo-Alvo e Contexto como factores inter-sujeitos. Esta análise revelou os seguintes 

efeitos significativos: Membro, F (1, 44) = 62.50, p < .001, 2 = .59; Membro x Grupo-

Alvo, F (1, 44) = 4.89, p = .03, 2 = .10; Membro x Grupo-Alvo x Contexto, F (1, 44) = 

5.16, p = .03, 2 = .10 (maior efeito restante, F1, 44 = 1.28, ns). 

O efeito principal de Membro indica que os participantes avaliam mais 

positivamente o membro normativo, M = 6.27, DP = 1.07, do que o membro desviante, M 

= 4.43, DP = 1.11, independentemente da condição experimental.  

A interacção Membro x Grupo-Alvo mostra que os participantes avaliam mais 

positivamente o membro normativo do endogrupo, M = 6.63, DP = 1.06, do que o do 

exogrupo, M = 5.91, DP = 0.97 (F1, 46 = 6.01, p = .02), mas não diferenciam entre os 

membros desviantes dos dois grupos (respectivamente, M = 4.26, DP = 1.22; M = 4.60, DP 

= 0.98; F1, 46 = 1.12, ns). 

No Quadro 4.6. apresentamos os resultados relativos à avaliação dos membros-alvo 

em função dos factores Grupo-Alvo e Contexto. Como se pode verificar o padrão de 

julgamentos dos participantes é consistente com as nossas predições. De facto, 

decompondo a interacção de segunda ordem, verifica-se que na condição Identidade 

Segura nenhum efeito é significativo (maior F1, 45 = 2.25, ns). Pelo contrário, na condição 

Identidade Insegura, tal como previsto, verifica-se que a interacção Membro x Grupo-Alvo 

é significativa, F (1, 45) = 10.72, p = .002 (restante F1, 45 < 1). Como pode verificar-se no 

Quadro 4.6, estes resultados são consistentes com as nossas predições. Isto é, no contexto 

em que os participantes são levados a crer que o endogrupo se superioriza ao exogrupo, 
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verifica-se que estes não diferenciam significativamente entre os membros do endogrupo e 

exogrupo, sejam estes normativos ou desviantes. Contrariamente, no contexto em que é 

gerada uma identidade endogrupal insegura, os participantes avaliam mais positivamente o 

membro normativo do endogrupo, M = 6.74, do que o seu equivalente exogrupal, M = 

5.73, F (1, 45) = 6.12, p = .02, e, paralelamente, derrogam mais fortemente o desviante 

endogrupal, M = 3.90, comparativamente ao desviante do exogrupo, M = 4.95, F (1, 45) = 

6.24, p = .02. Como ilustramos na Figura 4.3, o padrão de julgamento dos membros 

endogrupais e exogrupais no contexto Identidade Insegura corresponde ao designado efeito 

ovelha negra. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferenciação intragrupal. Decorre das predições que testamos na secção anterior, 

que, em situações de julgamento como o que criámos neste estudo, no contexto que 

espoleta a ocorrência do efeito ovelha negra, este deverá surgir associado a uma maior 

Figura 4.3. Avaliação dos Membros Normativo e Desviante em Função de Grupo-Alvo 

e de Contexto (Estudo 3) 
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diferenciação intragrupal no seio do endogrupo. Ou seja, prevíamos que na condição 

Endogrupo / Identidade Insegura se verifique maior diferenciação intragrupal do que em 

qualquer uma das restantes.  

Para testar esta ideia criámos um índice de Diferenciação Intragrupal, mediante a 

subtracção da avaliação do membro Desviante na avaliação do Normativo. Ou seja, quanto 

mais elevados e positivos forem os valores, maior é a diferenciação intragrupal. 

Obviamente, os valores derivam dos que se apresentam no Quadro 4.6: 

Endogrupo/Identidade Segura, M = 1.82, DP = 1.41; Exogrupo/Identidade Segura, M = 

1.85, DP = 1.74; Endogrupo/Identidade Insegura, M = 2.84, DP = 1.75; 

Endogrupo/Identidade Segura, M = 0.77, DP = 1.40. A nossa hipótese corresponde ao 

seguinte plano de contrastes através destas condições: -1, -1, 3, -1. Em consonância com a 

nossa predição, este plano de contrastes é significativo, t (44) = 2.63, p = .01, confirmando-

se a diferenciação intragrupal mais forte quando os participantes avaliam membros 

endogrupais, num contexto que ameaça a sua identidade social.9  

 

Disposição para Influenciar o Membro Desviante 

Como descrevemos acima, prevíamos que a disposição para influenciar o desviante 

– i.e., convencê-lo a mudar a sua opinião – seria mais forte na condição Endogrupo / 

Identidade Insegura, do que nas restantes condições. Para testar esta hipótese efectuámos 

uma análise com o plano de contrastes -1, -1, 3 e -1, respectivamente nas condições 

Endogrupo/Identidade Segura (M = 7.55, DP = 1.57), Exogrupo/Identidade Segura (M = 

6.83, DP = 2.25), Endogrupo/Identidade Insegura (M = 7.54, DP = 2.11), e 

                                                
9 A ANOVA sobre os mesmos valores revelou o efeito de Grupo-Alvo, F (1, 44) = 4.89, p = .03, 2 = .10 e 
de Grupo-Alvo x Contexto, F (1, 44) = 5.16, p = .03, 2 = .11 (restante F < 1); Plano de contrastes entre as 
restantes 3 condições, comparando a média mais baixa de diferenciação intragrupal com as restantes (+1, +1, 
0 e -2):  t (44) = 1.87, p = .07. 
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Exogrupo/Identidade Insegura (M = 6.08, DP = 3.03). Os resultados não confirmam a 

nossa hipótese. Complementarmente, efectuámos uma ANOVA que também não revelou 

quaisquer efeitos significativos (maior F1, 44 = 2.63, ns).  

 

Quadro 4.7. 

Inclusão num Grupo de Discussão dos Alvos Normativo e Desviante em função de Grupo-

Alvo e de Contexto (Estudo 3) 

  Contexto 

  Identidade Segura  Identidade Insegura 

  Endogrupo Exogrupo Endogrupo Exogrupo 

Membro Normativo      

M 
(DP) 

 
8.05 

(1.01) 
7.00 

(1.38) 
7.86 

(1.00) 
7.32 

(1.61) 

Membro Desviante      

M 

(DP) 
 

6.20 

(1.78) 

6.83 

(2.48) 

7.73 

(1.39) 

6.41 

(1.70) 

     Nota: Inclusão dos alvos varia entre 1 e 9, valores elevados indicam interesse em incluir o alvo. 

 

Inclusão vs. Exclusão dos Alvos Normativo e Desviante 

Como apresentamos acima, era solicitado aos participantes que dissessem em que 

medida estavam interessados em incluir os membros-alvo nos supostos “grupos de 

discussão” da fase subsequente. Com esta medida testámos a ideia de que a derrogação dos 

desviantes não é necessariamente um processo de “exclusão” – psicológica ou outra – do 

grupo. De facto, prevíamos que os participantes estariam mais dispostos a incluir os 

desviantes endogrupais quando o seu carácter disruptivo é enfatizado por um contexto no 

qual a imagem positiva do endogrupo, por comparação com o exogrupo, não está 
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assegurada. Ou seja, prevíamos que na condição Endogrupo / Identidade Insegura a 

intenção de incluir o desviante fosse mais forte. Relativamente aos membros normativos, 

os participantes deveriam estar sempre muito dispostos a incluí-los no grupo, pois estes são 

sempre funcionais para a aquisição ou reposição de uma imagem endogrupal positiva. 

Para testar a nossa predição efectuámos uma ANOVA de medidas repetidas sobre 

os índices de inclusão dos membros normativo e desviante (Inclusão). Esta análise revelou 

o efeito de Inclusão, F (1, 44) = 6.53, p = .01, 2 = .13 e de Inclusão x Grupo-Alvo x 

Contexto, F (1, 44) = 4.21, p = .05, 2 = .09 (maior efeito restante, F (1, 44) = 2.59, ns). 

Como pode constatar-se no Quadro 4.7, o efeito principal de Inclusão corresponde 

ao padrão expectável segundo o qual os participantes estão mais dispostos a incluir num 

grupo de discussão um membro normativo, M = 7.55, DP = 1.31, do que um membro 

desviante, M = 6.82, DP = 1.91. Contudo, tal como prevíamos, a interacção de 2ª-ordem é 

significativa e uma vez decomposta revela que enquanto relativamente aos membros do 

exogrupo não se verifica o efeito de Contexto (ambos F1, 45 < 1), pelo contrário, quando 

se trata dos membros endogrupais o contexto afecta a disposição dos participantes em 

incluí-los num grupo de discussão (F1, 45 = 3.96, p = .05).  

Como se ilustra na Figura 4.4, consistente com a nossa hipótese, quando se trata de 

incluir ou excluir membros do Exogrupo, os participantes tanto estão interessados em 

incluir uns como os outros, independentemente de serem normativos ou desviantes e do 

contexto em que este julgamento é realizado. Pelo contrário, relativamente aos membros 

do endogrupo, o contexto de julgamento afecta a intenção de os incluir ou excluir. Quando 

o membro é normativo os participantes estão interessados em incluí-lo num grupo de 

discussão, independentemente de o contexto enfatizar uma identidade social segura ou 

insegura, F (1, 45) < 1 (M = 8.05 vs. M = 7.86, respectivamente). Pelo contrário, e de 

acordo com a nossa predição, quando se trata do desviante, os participantes manifestam 
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maior interesse em incluí-lo no contexto em que a superioridade da identidade endogrupal 

está ameaçada – condição Identidade Insegura – do que no contexto em que a sua 

superioridade está estabelecida, F (1, 45) = 4.18, p = .05 (M = 6.20 vs. M = 7.73, 

respectivamente). Parece-nos que merece destaque o facto de, nesta condição, se verificar 

que os participantes estão tão interessados em incluir o normativo como o membro 

desviante (F1, 45 < 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepção e Reforço de Comportamentos enquanto Manifestação de Deslealdade ao 

Grupo e de Deslealdade Interpessoal 

 Dito genericamente, a ideia que pretendíamos testar com as medidas relativas à 

percepção de comportamentos desleais, era a de que a relevância atribuída pelos indivíduos 

Figura 4.4. Inclusão dos Membros Normativo e Desviante em Função de Grupo-Alvo e 

de Contexto (Estudo 3) 
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a tais comportamentos é moderada pelo contexto inter- e intra-grupal em que estes se 

tornam salientes. Concretamente, como apresentado acima, as nossas predições eram as 

seguintes: (1) na condição Identidade Insegura os participantes percepcionam os 

comportamentos desleais ao grupo como mais relevantes, i.e., como mais desleais, do que 

os comportamentos desleais ao nível interpessoal, e mais ainda se forem confrontados com 

membros do Endogrupo (i.e., condição Endogrupo / Identidade Insegura). Pelo contrário, 

na condição Identidade Segura verificar-se-á apenas a percepção de maior relevância da 

deslealdade interpessoal; (2) tomando como referência a relevância atribuída pelos 

participantes do Estudo 2 a cada uma das formas de deslealdade (ao grupo vs. 

interpessoal), a qual podemos assumir como “linha-base” de comparação, prevíamos que o 

padrão do reforço da relevância de cada uma delas, coincidiria com o padrão obtido na 

medida anterior. Isto é, na condição Endogrupo / Identidade Insegura, verificar-se-á apenas 

o reforço da relevância dos comportamentos de deslealdade ao grupo. Assim, em ambas as 

medidas prevíamos uma interacção de 2ª-ordem. 

No Quadro 4.8. apresentamos os resultados relativos aos índices de Deslealdade ao 

Grupo e Deslealdade Interpessoal, em função dos 2 factores inter-sujeitos do presente 

estudo. Como pode verificar-se pelo padrão dos resultados, não se verifica a interacção de 

2ª-ordem que prevíamos. A ANOVA de medidas repetidas entrando a percepção de 

comportamentos enquanto manifestação de deslealdade (Deslealdade: ao grupo vs. 

interpessoal) revelou os seguintes efeitos: Grupo-Alvo, F (1, 42) = 4.03, p = .05, 2 = .09; 

Contexto, F (1, 42) = 6.24, p = .02, 2 = .13; Deslealdade, F (1, 42) = 23.62, p < .001, 2 = 

.36; Contexto x Deslealdade, F (1, 42) = 5.61, p = .02, 2 = .12 (maior efeito restante, F1, 

42 = 1.12, ns).10 

                                                
10 Os dados apresentados não incluem 2 dos participantes que apresentam valores muito inferiores ao dos 
restantes (valores z superiores a -3 em pelo menos uma das medidas), tanto em função da condição 
experimental, como no conjunto total dos dados. Ambos os participantes excluídos pertencem à condição 
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Quadro 4.8. 

Percepção de Comportamentos enquanto Manifestação de Deslealdade ao Grupo e de 

Deslealdade Interpessoal em função de Grupo-Alvo e de Contexto (Estudo 3) 

  Contexto 

  Identidade Segura  Identidade Insegura 

  Endogrupo Exogrupo Endogrupo Exogrupo 

Deslealdade ao Grupo      

M 
(DP) 

 
7.82 

(0.91) 
7.15 

(0.98) 
8.42 

(0.56) 
8.14 

(0.76) 

Deslealdade Interpessoal      

M 

(DP) 
 

8.58 

(0.91) 

7.89 

(1.09) 

8.61 

(0.47) 

8.47 

(0.72) 

     Nota: Valores variam entre 1 (= nada desleal) e 9 (= muito desleal), valores elevados indicam percepção 

do comportamento como mais desleal. 

   

O efeito principal de Grupo-Alvo indica que os participantes percepcionam os 

comportamentos de deslealdade, seja ao grupo seja interpessoalmente, como sendo mais 

desleais após lhes serem apresentados membros do endogrupo (o normativo e o desviante), 

M = 8.36, DP = 0.66, do que após lhes serem apresentados membros exogrupais, M = 7.91, 

DP = 0.90.  

                                                                                                                                              
Endogrupo/Identidade Insegura, e apresentam os seguintes valores z: (1) percepção de comportamentos 
desleais ao grupo (escala 1-9), z = -4.51 e z = -2.79, percepção de comportamentos desleais interpessoais, z = 
-4.76 e z = -3.83; (2) reforço da percepção de comportamentos desleais ao grupo (escala -8 a +8), z = -4.31 e 
z = -2.56, reforço da percepção de comportamentos desleais interpessoais, z = -4.76 e z = -3.83. Nas restantes 
medidas do presente estudo (atracção para o endogrupo vs. exogrupo; imagem veiculada pelos alvos; 
avaliação dos alvos, inclusão vs. exclusão dos alvos) não se verificam quaisquer valores outliers. Os 
resultados incluindo os dois participantes outliers retirados da análise foram os seguintes: Deslealdade, F (1, 
44) = 22.25, p < .001, 2 = .34; Contexto x Deslealdade, F (1, 44) = 7.21, p = .01, 2 = .14 (maior efeito 
restante, F1,44 = 2.85, ns).  As médias e desvios-padrão correspondentes aos valores apresentados no Quadro 
4.8, mas mantendo na análise os dois outliers na condição Endogrupo/Identidade Insegura são os seguintes: 
Deslealdade ao Grupo, M = 7.64, DP = 2.09, Deslealdade Interpessoal, M = 7.72, DP = 2.29.     
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O efeito principal de Contexto revela que, independentemente se serem 

comportamentos de deslealdade interpessoal ou grupal, os participantes consideram-nos 

manifestações mais fortes de deslealdade quando a sua identidade social é insegura, M = 

8.41, DP = 0.56, do que quando a sua positividade está assegurada no contexto, M = 7.84, 

DP = 0.94.  

Por seu turno, o efeito de Deslealdade mostra que, na generalidade, os participantes 

consideram que os comportamentos de deslealdade interpessoal, M = 8.38, DP = 0.86, são 

mais forte manifestação de deslealdade do que os de deslealdade a um grupo, M = 7.87, 

DP = 0.93. Um resultado consistente com os obtidos no Estudo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Percepção de Comportamentos enquanto Manifestação de Deslealdade ao 

Grupo e de Deslealdade Interpessoal, em Função de Contexto (Estudo 3) 
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Contudo, mais relevante para os nossos propósitos, a decomposição da interacção 

Contexto x Deslealdade revela, como ilustramos na Figura 4.5, que a percepção de 

Deslealdade Interpessoal como manifestação de deslealdade é tão relevante para os 

participantes da condição Identidade Segura, M = 8.22, DP = 1.04, como para os da 

condição Identidade Insegura, M = 8.54, DP = 0.60, F (1 44) = 1.61, ns. Pelo contrário, os 

comportamentos de Deslealdade ao Grupo são percepcionados como mais desleais quando 

a identidade endogrupal está ameaçada, M = 8.28, DP = 0.67, do que quando esta está 

assegurada no contexto intergrupal, M = 7.47, DP = 0.99, F (1, 44) = 10.48, p = .002. Estes 

resultados são parcialmente consistentes com as nossas predições, na medida em que 

prevíamos justamente este padrão de resultados, mas potenciados quando os participantes 

eram confrontados com membros endogrupais, i.e. na condição Endogrupo / Identidade 

Insegura.  

Analisando a decomposição da interacção em função de Contexto, os resultados 

vão também parcialmente no sentido do que prevíamos. Pode verificar-se igualmente na 

Figura 4.5, que enquanto na condição Identidade Segura os participantes consideram os 

comportamentos de deslealdade interpessoal, como manifestações mais importantes de 

desleal do que os comportamentos de deslealdade ao grupo, F (1, 44) = 27.21, p < .001 (M 

= 8.22 vs. M = 7.47, respectivamente). Ou seja, nesta condição obtemos o mesmo que 

indicaram os estudos 1 e 2, a atribuição de maior relevância aos comportamentos de 

deslealdade ao nível interpessoal. Pelo contrário, na condição Identidade Insegura verifica-

se que a importância atribuída pelos participantes a cada um dos tipos de comportamentos 

desleais não difere significativamente, F (1, 44) = 3.32, ns (M = 8.54 vs. M = 8.28, 

respectivamente para a deslealdade interpessoal ou ao grupo).  

Relativamente à nossa segunda predição, a que concerne o reforço da percepção 

dos comportamentos como manifestação de deslealdade, em consonância com a medida 
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anterior não verificamos a interacção de 2ª-ordem que prevíamos. Os valores relativos ao 

plano experimental completo são apresentados no Quadro 4.9. A ANOVA de medidas 

repetidas entrando a duas medidas de reforço da percepção de comportamentos enquanto 

manifestação de deslealdade (Reforço da Deslealdade: ao grupo vs. interpessoal) revelou 

efeitos significativos de: Grupo-Alvo, F (1, 42) = 4.61, p = .04, 2 = .10; Contexto, F (1, 

42) = 6.90, p = .01, 2 = .14; Contexto x Reforço da Deslealdade, F (1, 42) = 6.77, p = .01, 

2 = .14 (maior efeito restante, F1, 42 = 1.49, ns).11 

 

Quadro 4.9. 

Reforço da Percepção de Comportamentos enquanto Manifestação de Deslealdade ao 

Grupo e de Deslealdade Interpessoal em função de Grupo-Alvo e de Contexto (Estudo 3) 

  Contexto 

  Identidade Segura  Identidade Insegura 

  Endogrupo Exogrupo Endogrupo Exogrupo 

Deslealdade ao Grupo      
M 

(DP) 
 

0.31 

(0.91) 

-0.52 

(1.14) 

0.92 

(0.56) 

0.64 

(0.76) 

Deslealdade Interpessoal      

M 
(DP) 

 
0.65 

(0.91) 
-0.04 
(1.09) 

0.68 
(0.47) 

0.55 
(0.72) 

  Nota: Valores obtidos pela subtracção do valor obtido no Estudo 2 (“linha-base”) ao valor do participante na 

mesma medida no presente estudo. Valores entre – 8 (“não reforço” total) e +8 (“reforço” máximo). 

Assim, valores positivos e elevados indicam reforço da relevância percebida do comportamento. 

                                                
11 Os resultados incluindo os dois participantes outliers retirados da análise eram os seguintes: Contexto x 
Reforço da Deslealdade, F (1, 44) = 8.50, p = .006, 2 = .16 (maior efeito restante, F1,44 = 3.18, ns).  As 
médias e desvios-padrão correspondentes aos valores apresentados no Quadro 4.9, mas mantendo na análise 
os dois outliers na condição Endogrupo/Identidade Insegura são os seguintes: Reforço da Deslealdade ao 
Grupo, M = 0.14, DP = 2.09, Reforço da Deslealdade Interpessoal, M = -0.21, DP = 2.29.     
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O efeito principal de Grupo-Alvo mostra que na condição Endogrupo, M = 0.64, DP 

= 0.66, os participantes reforçam mais a sua percepção dos comportamentos desleais, 

sejam dirigidos ao grupo ou interpessoais, como manifestação de deslealdade do que na 

condição Exogrupo, M = 0.15, DP = 0.95. Aliás, apenas na primeira condição se verifica 

tal reforço (comparação com o valor 0, t21 = 4.59, p < .001 e t23 < 1, respectivamente).  O 

efeito principal de Contexto indica que na condição Identidade Insegura se verifica o 

mesmo tipo de reforço, M = 0.69, DP = 0.56 (comparação com 0, t22 = 5.88, p < .001), 

enquanto que este não ocorre na condição Identidade Segura, M = 0.08, DP = 0.98 

(comparação com 0, t22 < 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Reforço da Percepção de Comportamentos enquanto Manifestação de 

Deslealdade ao Grupo e de Deslealdade Interpessoal, em Função de Contexto 

(Estudo 3) 
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Na Figura 4.6 ilustramos a decomposição da interacção Contexto x Reforço da 

Deslealdade. Como podemos verificar, relativamente à deslealdade ao grupo verifica-se 

maior reforço da sua relevância na condição Identidade Insegura, M = 0.77, DP = 0.67, do 

que na condição Identidade Segura, M = -0.12, DP = 1.10, F (1, 44) = 11.04, p = .002. 

Contudo, o mesmo não se verifica quando se trata do reforço da relevância da deslealdade 

interpessoal: Identidade Segura, M = 0.29, DP = 1.04; Identidade Insegura, M = 0.61, DP = 

0.60, F (1, 44) = 1.61, ns.  

A decomposição alternativa da interacção é também parcialmente consistente com 

as nossas predições, indicando que enquanto na condição Identidade Segura se verifica 

maior reforço da relevância dos comportamentos de deslealdade interpessoal do que dos 

comportamentos de deslealdade ao grupo, F (1, 44) = 7.25, p = .01, na condição Identidade 

Insegura, o reforço da relevância dos dois tipos de comportamentos desleais é equivalente, 

F (1, 44) = 1.12, ns. Aliás, julgamos relevante reforçar o facto de na condição Identidade 

Segura nenhum dos valores de reforço ser significativamente diferente do valor de “não 

reforço” (comparação com 0, maior t22 = 1.34, ns) enquanto que na condição Identidade 

Insegura se verifica reforço da relevância dos comportamentos desleais, quer em relação ao 

grupo, t (22) = 5.51, p < .001, quer a nível interpessoal, t (22) = 4.87, p < .001. 

 

Discussão 

 

Na sua globalidade os resultados do Estudo 3 foram consistentes com as nossas 

predições e com as assumpções derivadas do modelo da dinâmica de grupos subjectiva 

(e.g. Marques et al, 2001a; Marques & Páez 1994). De facto, os presentes resultados 

sustentam a ideia de que as reacções mais hostis dirigidas aos membros endogrupais 

desviantes são instigadas quando a presença de tal desvio ameaça a identidade social dos 
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indivíduos. Se é verdade que o desvio em si mesmo representa uma ameaça aos padrões 

normativos do grupo, não o é necessariamente que tal desvio desencadeia sempre reacções 

fortemente punitivas por parte dos membros normativos do grupo. No presente estudo, e de 

modo consistente com a evidência anterior (Marques et al, 2001b; Serôdio, 2006), somente 

quando o contexto intergrupal potencia a percepção de uma identidade social ameaçada – 

neste caso devido a uma comparação intergrupal desfavorável – se verifica a mais forte 

derrogação dos membros desviantes endogrupais e a concomitante apreciação dos 

membros normativos (efeito ovelha negra). Recolhemos também evidência adicional, 

consistente com estudos anteriores (Serôdio, 2006, Estudo 7), de que em contextos que 

fragilizam a identidade social do indivíduo, os membros desviantes são percepcionados 

como sendo “agentes” de uma imagem mais negativa do grupo. 

Julgamos particularmente relevante o resultado que mostra que os participantes, ao 

invés de manifestarem a intenção de excluir os membros desviantes, pelo contrário 

pretendem que estes sejam incluídos no grupo. Manifestam-no de forma ainda mais 

evidente relativamente a membros desviantes endogrupais num contexto que ameaça a 

positividade do grupo. Aliás, neste contexto, verificámos que tanto querem incluir os 

desviantes como aqueles que suportam o valor do grupo, i.e, os membros normativos. 

Finalmente, verificámos que, parcialmente de acordo com as nossas predições, 

quando o contexto intergrupal potencia a percepção de uma identidade endogrupal 

ameaçada, comportamentos de deslealdade são julgados de forma diferente consoante estes 

sejam interpessoais ou dirigidos ao colectivo. De facto, os nossos resultados mostram que 

comportamentos de deslealdade ao grupo são percepcionados como mais desleais se a 

identidade grupal está ameaçada. Aliás, num contexto em que está assegurada uma 

identidade social positiva, os participantes julgam como mais “desleais” comportamentos 

de tipo interpessoal do que comportamentos dirigidos ao grupo. No mesmo sentido, 
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verificámos que num contexto intergrupal ameaçante da identidade social, os membros do 

grupo reforçam a relevância que atribuem à manifestação de comportamentos desleais 

dirigidos ao colectivo mas não a relevância de comportamentos desleais de nível 

interpessoal. Pelo contrário, quando o contexto é favorável a uma imagem positiva do 

grupo, os membros do grupo reforçam a relevância que dão a este último tipo de 

comportamentos desleais.  

De todo o modo, em nosso entender, os resultados que verificámos relativamente à 

relevância que os participantes atribuem à manifestação de comportamentos desleais, e ao 

reforço dessa mesma relevância, foram afectados pelos seis comportamentos que 

seleccionámos a partir dos resultados do Estudo 2. Como descrito anteriormente, estes 

foram seleccionados por se tratarem de comportamentos que os indivíduos consideraram 

manifestações fortes de deslealdade. Na prática todos os itens haviam revelado médias de 

avaliação superiores ao valor 7 numa escala de 9 pontos. Ora, consideramos que os 

resultados poderiam ter sido magnificados se tivéssemos seleccionado comportamentos 

que, embora relevantes, fossem avaliados pelos participantes de forma mais moderada. Ou 

seja, os comportamentos que seleccionámos para o Estudo 3 potenciam a existência de 

efeitos de tecto. 
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Capítulo V 

Conclusão 

 

Os estudos apresentados no presente trabalho foram desenvolvidos mediante o 

enquadramento teórico e empírico proporcionado pelo modelo da dinâmica de grupos 

subjectiva (DGS; e.g. Marques, Abrams, Paez & Hogg, 2001). Mais concretamente, nos 

pressupostos desta abordagem que versam sobre os processos psico-sociais intervenientes 

na criação e reacção ao desvio no seio dos grupos e categorias sociais. Na presente tese 

recolhemos evidência adicional relativamente aos factores que moderam a reacção dos 

membros normativos de um grupo à presença de desviantes no seio do mesmo, e aos 

processos que estão associados a tal reacção.  

Situámos a contribuição da presente investigação a dois níveis. Ao nível 

metodológico e empírico, consideramos que proporciona um contributo relevante para o 

desenvolvimento do modelo da DGS, e mais especificamente à investigação sobre o 

designado efeito ovelha negra. Nomeadamente ao elaborar um novo paradigma 

experimental que recorre ao contexto mais controlado do laboratório e que constrói uma 

situação de relação entre grupos na qual efectivamente os participantes interagem tanto ao 

nível intra- como intergrupal. Ao nível teórico, na presente investigação procurámos testar 

em que medida a reacção hostil a desviantes endogrupais está associada a processos que 

antes não haviam sido explorados. Concretamente, recolhemos evidência que sustenta a 

assumpção da DGS de que a reacção hostil ao desvio não é necessariamente um 

mecanismo de exclusão social. De facto, os resultados do Estudo 3 mostram que, por um 

lado, os participantes manifestam o interesse em incluir o desviante ao invés de o 

excluírem do grupo, mas que, por outro, estão mais dispostos a fazê-lo se o contexto 

intergrupal não sustentar uma identidade social positiva e segura. Mais ainda, verificamos 
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que neste contexto, e apenas neste, os participantes se manifestaram tão interessados em 

incluir os desviantes como os membros normativos do grupo. Uma vez que estes 

desviantes são os mesmos que foram objecto de reacções mais negativas, parece-nos que a 

conjugação destes resultados sustenta a ideia de que “precisamos dos desviantes por 

perto”. Desta forma, o indivíduo pode manifestar comportamentos punitivos dirigidos aos 

desviantes, reafirmando deste modo, não só a sua posição no grupo, como a posição 

normativa e o valor do grupo como um todo. 

Outro aspecto do presente trabalho que julgamos relevante do ponto de vista 

teórico, foi a exploração da associação do desvio, e reacções que ele desencadeia, à 

concepção que os indivíduos têm de deslealdade. À partida, por definição, um desviante é 

uma pessoa desleal pois representa uma ameaça ao valor do grupo por quebrar os seus 

padrões normativos. Contudo, quando nos referimos à deslealdade nestes termos, estamos 

sempre a assumir a presença de um contexto grupal que enquadra este conceito. Por 

exemplo, tal como acontece no Estudo 3, na generalidade dos estudos que utilizaram este 

indicador, o desviante é sempre julgado como tratando-se de uma pessoa desleal. Ora o que 

aqui pretendemos foi a exploração da relação entre reacção ao desvio e a forma como os 

indivíduos percepcionam o conceito de deslealdade em si mesmo. De facto, parece-nos que 

não podemos assumir a priori que a deslealdade é um conceito necessariamente associado 

a contextos grupais. Em nosso entender, a deslealdade no seio de um grupo refere-se a 

comportamentos muito precisamente enquadrados por este contexto, como apontam por 

exemplo Levine e Moreland (2002), mas pode ser concebida noutros termos quando o 

contexto grupal não é saliente. Para testarmos esta ideia, previamente ao Estudo 3, 

realizámos os estudos 1 e 2 cujos resultados demonstraram que a deslealdade não é um 

conceito abstracto, e que quando as pessoas pensam em comportamentos desleais não 

pensam primeiramente em comportamentos manifestos em contexto grupal. Pelo contrário, 
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apenas quando este contexto é tornado saliente os participantes se referiram a 

comportamentos de deslealdade relativamente a grupos de pertença. Mais ainda, no Estudo 

2, verificámos que os participantes dão mais importância a comportamentos que são 

manifestações de deslealdade ao nível das relações interpessoais do que a comportamentos 

que indiciam deslealdade da pessoa em relação a um grupo a que pertence.  

Partindo dos resultados obtidos os Estudos 1 e 2, procurámos demonstrar no Estudo 

3 que a importância atribuída a comportamentos desleais ao nível interpessoal e grupal 

depende do contexto em que o indivíduo deve julgar essa importância. Os resultados do 

Estudo 3 revelaram que, apenas parcialmente em consonância com as nossas predições, 

quando no contexto de julgamento a sua identidade social está segura, devido a uma 

comparação intergrupal decisiva a favor do endogrupo, os participantes, dão mais 

importância aos comportamentos de deslealdade interpessoal do que aos de deslealdade 

grupal. Ou seja, o mesmo que havíamos verificado no Estudo 2. Pelo contrário, quando o 

contexto potencia a percepção de uma identidade social insegura, os participantes dão igual 

importância aos dois tipos de comportamentos desleais.  

 Os resultados relativos à disposição para exercer pressão normativa sobre os 

membros desviantes endogrupais do Estudo 3 não são totalmente consistentes com os 

anteriormente verificados nesta mesma linha de investigação. De facto, em investigação 

anterior (Marques, Abrams e Serôdio, 2001, Estudo 3; Serôdio, 2006, Estudo 2) na qual 

utilizámos uma manipulação experimental do contexto de julgamento similar à que 

utilizámos neste estudo, verificou-se que quando este reforça a percepção de uma 

identidade endogrupal ameaçada, os participantes revelaram-se mais dispostos a procurar 

mudar a posição normativa do desviante do que num contexto que assegura uma identidade 

social positiva. Contudo, num outro estudo (Serôdio, 2006, Estudo 3) os resultados foram 

similares aos que obtivemos no presente Estudo 3. Em nosso entender, uma explicação 
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possível para estes resultados aparentemente inconsistentes pode estar no próprio cenário 

experimental destes três estudos. No Estudo 3 de Marques et al (2001) a manipulação da 

condição Identidade Insegura é muito próxima da que aqui empregámos. Para além disso, 

nesse estudo era também empregue o paradigma experimental dos grupos mínimos. 

Portanto, à partida, seria expectável obter agora um padrão de resultados semelhante. 

Cremos que a explicação para que isto não ocorra está na forma como os participantes são 

levados a antecipar a situação de interacção com o suposto desviante. No Estudo 3 de 

Marques e colegas, os participantes em momento algum tinham contacto com outros 

indivíduos cuja pertença categorial conhecessem. Portanto, a possibilidade de influenciar a 

opinião do desviante na suposta “sessão 3” pode ter sido percebida como algo hipotético 

pelos participantes. Ora no presente Estudo 3, o cenário experimental reforçava justamente 

a possibilidade de contacto com outros indivíduos que poderiam participar numa suposta 

sessão subsequente, que aqui era descrita como algo que iria seguramente realizar-se e nos 

mesmos moldes que a sessão em que estavam a participar no momento: isto é, em grupos 

de interacção. Assim, o custo pessoal associado ao confronto com outrem cuja opinião é 

desviante pode ser percepcionado como maior na situação experimental que construímos 

no presente estudo. Aliás, consideramos que o facto de no Estudo 3 de Serôdio (2006) se 

verificar um padrão semelhante ao que agora obtivemos, corrobora a interpretação que 

acabamos de avançar. Neste estudo, os participantes eram membros de dois cursos rivais e 

a possibilidade de vir a interagir com um desviante do seu próprio curso, pode ter 

antecipado nos indivíduos um custo pessoal elevado resultante de tal interacção. Por 

exemplo, o simples facto de o desviante ser alguém conhecido seu! 

Em conclusão, os resultados deste estudo suportam a assumpção do modelo da 

DGS segundo a qual as reacções de mais forte hostilidade e punição dirigidas aos 

desviantes do endogrupo são desencadeadas quando o potencial de ameaça desse desvio 
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para o grupo, e consequentemente para a crença subjectiva do indivíduo numa identidade 

social positiva, é potenciado pelo contexto de relações entre grupos no qual ele se torna 

saliente. No presente trabalho, consistente com evidência anterior, verificamos que este 

processo ocorre quando o contexto de comparação intergrupal é potencialmente 

desfavorável ao endogrupo. Em nosso entender estes resultados suportam a ideia de que a 

diferenciação intergrupal e a diferenciação intragrupal não são funcionalmente 

incompatíveis. 
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