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O CAPITÃO DOS EUA
Poderia se pensar que ele iria querer tirar uma folga 

em terra – sabe como é, assistir à TV, jogar uma bola, 

esse tipo de coisa. Mas não para Richie Phillips, o 

robusto capitão que salvou sua tripulação de pira-

tas da Somália e se tornou o Capitão dos EUA... Na 

verdade, deleitar-se no fulgor do próprio heroísmo 

não é bem o estilo de Phillips... “Eu não sou o he-

rói. Os militares é que são”... Diversos tripulantes do 

Alabama... contam outra história. “É por causa do profis-

sionalismo dele que estamos aqui”, diz o terceiro imedia-

to Colin Wright, 42 anos. Quando quatro piratas armados 

subiram a bordo do navio de carga americano no início do 

dia 8 de abril, quase todos os 19 tripulantes seguiram o 

procedimento e se trancaram nos quartos abaixo do con-

vés. Phillips permaneceu na ponte de comando, e quando 

um pirata exigiu que ele chamasse a tripulação, ele até fez 

o anúncio – mas não utilizou a palavra código que serve 

para avisar aos outros de que é seguro sair....

Ao invés disso, Phillips foi com os piratas, que não cum-

priram a promessa de libertá-lo e levaram-no como refém 

em seu bote salva-vidas – armando o palco para que os ati-

radores da Navy SEAL, que vinham em um navio de guerra 

americano, atirassem nos somalis e salvassem o capitão 

(Tresniowki et al., 2009, p. 71).

A ação extraordinariamente corajosa de Richie Phillips 

ilustra o que há de melhor na natureza humana, além de 

suscitar uma série de questões intrigantes. Por exemplo:

 • Como foi que Phillips tomou a decisão de não usar a 

palavra código em tão pouco tempo, permitindo assim 

que sua tripulação ficasse a salvo? Será que ele teria 

tomado a mesma decisão se tivesse mais tempo?

 • Que mudanças físicas e biológicas Phillips experimen-

tou quando foi confrontado pelos piratas?

 • Que emoções Phillips sentiu enquanto foi refém dos 

piratas?

 • Que memórias Phillips terá quando pensar no momento 

em que os atiradores da marinha alvejaram os piratas 

para libertá-lo, e será que elas irão afetar sua vida?

O campo da psicologia trata de questões como essas – 

e muitas, muitas mais. Neste capítulo, começamos nosso 

estudo da psicologia – as diferentes áreas da psicologia, 

o que torna o estudo do comportamento uma ciência, e 

muitas das várias explicações para o comportamento e 

pensamento humanos que os psicólogos já desenvolveram.

O
 Q

U
E

 V
E

M
 P

O
R

 A
Í

PsychSmart_01.indd   15PsychSmart_01.indd   15 08/03/12   09:1008/03/12   09:10



16 • PSICO

>> Psicólogos trabalhando
Por que você consegue lembrar quase instantaneamente o 
nome da sua professora da 1ª série mesmo depois de anos 
sem pensar nela? Por que algumas pessoas têm medo de voar 
de avião? Por que algumas pessoas acham que fazer bungee 
jumping é estimulante, enquanto outras morrem de medo? 
Quais os fatores que você considera quando decide se deve 
ajudar alguém que acabou de cair? Por que os bebês choram 
quando sua mãe sai do quarto? Por que tomar um café o faz 
se sentir mais alerta? Por que você vive sonhando que está 
de volta ao colégio e que se esqueceu de vestir as calças (de 
novo!)? Quando tenta responder a cada uma dessas pergun-
tas, você faz o que os psicólogos fazem – tenta entender por 
que nos comportamos e pensamos de certos modos.

Psicologia é o estudo científico do comportamento e dos 
processos mentais. Engloba não apenas o que as pessoas fa-

zem, mas também seus pensa-
mentos, suas emoções, percep-
ções, processos de raciocínio, 
memórias, e até mesmo as ativi-
dades biológicas que mantêm o 

corpo funcionando. Psicólogos tentam descrever, prever e ex-
plicar o comportamento e os processos mentais, bem como aju-
dam a mudar e a melhorar a vida das pessoas e do mundo onde 
vivem. Eles usam métodos científicos para encontrar respostas 
que são muito mais válidas e legítimas do que as que resultam 
de intuição e especulação, que costumam estar incorretas.

OS SUBCAMPOS DA PSICOLOGIA
Conforme o estudo da psicologia crescia, diversos subcam-
pos foram criados. Uma forma de identificar subcampos-
-chave é enxergar algumas das questões básicas das quais 
eles tratam.

Neurociência comportamental Em seu sentido mais 
fundamental, as pessoas são organismos biológicos. A neu-
rociência comportamental é o subcampo da psicologia que 
examina principalmente como o cérebro e o sistema nervoso 
– e outros processos biológicos – determinam o comporta-
mento. Portanto, os neurocientistas consideram como nossos 
corpos influenciam nosso comportamento. Por exemplo, os 
neurocientistas comportamentais podem querer saber quais 
mudanças fisiológicas ocorreram no Capitão Phillips e na tri-
pulação quando seu navio foi tomado por piratas.

Psicologia experimental Se você já se perguntou por que 
é suscetível a ilusões de ótica, como o seu corpo registra a 
dor, ou como aproveitar ao máximo seus horários de estudo, 
um psicólogo experimental pode responder a suas perguntas. 
A psicologia experimental é o ramo da psicologia que estu-
da os processos de sentir, perceber, aprender e pensar sobre 
o mundo. (O termo psicólogo experimental, contudo, é um 
tanto enganoso: psicólogos de todas as especialidades usam 
técnicas experimentais.)

Diversas subespecialidades da psicologia experimental 
se desenvolveram em especialidades próprias. Uma delas é a 
psicologia cognitiva, que se foca em processos mentais supe-
riores, incluindo o pensamento, a memória, o raciocínio, a re-
solução de problemas, o julgamento, a tomada de decisão e a 
linguagem. Por exemplo, um psicólogo cognitivo pode estar 
interessado no que os sobreviventes do massacre de Virginia 
Tech se lembram de sua experiência.

Psicologia do desenvolvimento Um bebê que dá seu pri-
meiro sorriso... dá seus primeiros passos... diz suas primeiras 
palavras. Esses marcos universais do desenvolvimento são 
também singularmente especiais e únicos para cada pessoa. 
A psicologia do desenvolvimento estuda como as pessoas 
crescem e mudam do momento de seu nascimento até sua 

psicologia O estudo científico do 

comportamento e dos processos 

mentais.

>>
você LÊ
Enquanto

 • O que é a ciência da psicologia?

 • Quais as principais especialidades no campo da psicologia?

 • Quais as principais perspectivas usadas pelos psicólogos?

 • Qual é o método científico, e como os psicólogos usam a 

teoria e a pesquisa para responder a perguntas de interesse?

 • Quais os tipos de pesquisa que os psicólogos utilizam?
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morte. A psicologia da personalidade se foca na consistência 
do comportamento das pessoas ao longo do tempo e nos tra-
ços que diferenciam uma pessoa da outra.

Psicologia clínica Depressão frequente, estresse e temores 
que impedem as pessoas de executarem suas atividades nor-
mais são assuntos que interessariam a um psicólogo da saú-
de, um psicólogo clínico e um psicólogo de aconselhamento. 
A psicologia da saúde explora as relações entre fatores psi-
cológicos e indisposições físicas ou doenças. Por exemplo, 
psicólogos da saúde estão interessados em avaliar como o 
estresse a longo prazo (um fator psicológico) pode afetar a 
saúde física e em identificar formas de promover comporta-
mentos que tragam benefícios à saúde.

A psicologia clínica lida com o estudo, o diagnóstico e 
o tratamento de transtornos psicológicos. Psicólogos clínicos 
são treinados para diagnosticar e tratar problemas que variam 
de crises do dia a dia, como a insatisfação com o término 
de um relacionamento, até condições mais extremas, como a 
depressão profunda e prolongada.

Como os psicólogos clínicos, os psicólogos de aconse-
lhamento lidam com problemas psicológicos das pessoas, só 
que os problemas com os quais eles lidam são mais específi-
cos. O aconselhamento se foca principalmente em problemas 
educacionais, sociais e de ajuste na carreira. Praticamente 
todas as faculdades têm psicólogos de aconselhamento em 
sua equipe. É onde os alunos podem receber aconselhamento 
sobre o melhor tipo de emprego para eles, métodos de es-
tudo mais eficazes e estratégias para lidar com dificuldades 
do cotidiano, tais como problemas com o colega de quarto 

e preocupações pontuais quanto às práticas de avaliação de 
determinado professor.

Psicologia social Nossas redes complexas de inter-rela-
ções sociais são o foco de diversos subcampos da psicologia. 
Por exemplo, a psicologia social é o estudo de como os pen-
samentos, os sentimentos e as ações das pessoas são afetados 
pelos outros. Psicólogos sociais se concentram em tópicos 
tão diversos como a agressividade humana, gostar e desgos-
tar, a persuasão e a conformidade.

A psicologia transcultural investiga as semelhanças e as 
diferenças no funcionamento psicológico entre várias cultu-
ras e grupos étnicos. Por exemplo, psicólogos transculturais 

Para testar seu conhecimento sobre psicologia, tente responder às 
seguintes perguntas:

 1. As crianças amam suas mães principalmente porque elas preenchem suas necessidades 

biológicas básicas, tais como prover comida. Verdadeiro ou falso?

 2. Os gênios costumam ser mal-ajustados sociais. Verdadeiro ou falso?

 3. A melhor forma de garantir que um comportamento desejado continue após o treinamen-

to estar completo é recompensar esse comportamento cada vez que acontecer durante o 

treinamento, em vez de apenas recompensá-lo periodicamente. Verdadeiro ou falso?

 4. Pessoas com esquizofrenia têm pelo menos duas personalidades distintas. Verdadeiro ou 

falso?

 5. Os pais devem fazer tudo o que podem para garantir que os filhos tenham alta autoestima 

e um forte senso de que são altamente competentes. Verdadeiro ou falso?

 6. Os escores de QI das crianças têm pouco a ver com o que elas fazem no colégio. Verdadei-

ro ou falso?

 7. Masturbação frequente pode causar doença mental. Verdadeiro ou falso?

 8. Quando as pessoas atingem a velhice, suas atividades de lazer mudam radicalmente. Verda-

deiro ou falso?

 9. A maior parte das pessoas se recusaria a causar choques elétricos dolorosos a outros. Ver-

dadeiro ou falso?

 10. Pessoas que falam sobre suicídio têm menor probabilidade de se matar. Verdadeiro ou falso?
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Pontuação: A verdade sobre cada 

um desses itens: todos são falsos. 

Com base em pesquisa psicológica, 

provou-se que nenhum desses “fatos” 

é verdadeiro. Você irá aprender os 

motivos disso à medida que explora-

mos o que os psicólogos descobriram 

sobre o comportamento humano.

Fonte: adaptado de Lamal, 1979.

Verdades psicológicas?

pense PSICO
> > >  Por que uma pessoa sente-se fisicamente atraída 

por outra? Crie uma lista de motivos. (Lembre-se de que 

não há resposta errada.) Como os psicólogos de cada sub-

campo poderiam responder a essa pergunta? Por exem-

plo, o quão diferente a abordagem de um neurocientista 

comportamental seria da de um psicólogo evolucionista? 

Como um psicólogo transcultural investiga a atratividade 

física, e de que maneiras essa abordagem é diferente da de 

um psicólogo cognitivo? Com base em sua lista de motivos, 

que tipo de psicólogo você acha que seria?
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18 • PSICO

examinam como as culturas diferem no modo como usam o 
castigo para educar os filhos.

Psicologia evolucionista A psicologia evolucionista 
considera como o comportamento é influenciado por nossa 
herança genética. A abordagem evolucionista sugere que 
a codificação química da informação em nossas células 
não determina apenas traços físicos como a cor do cabelo 
e a raça, mas também guarda a chave para a compreensão 
de uma grande variedade de comportamentos que ajudaram 
nossos antepassados a sobreviver e a se reproduzir.

Genética comportamental A genética comportamental 
busca compreender como herdamos certos traços de compor-
tamento e como o ambiente pode influenciar se de fato exi-
bimos esses traços (Bjorklund e Ellis, 2005; Moffitt e Caspi, 
2007; Rende, 2007).

Neuropsicologia clínica A neuropsicologia clínica une as 
áreas da neurociência e da psicologia clínica. Baseando-se 
colaborar com os avanços de nosso entendimento da estru-
tura e da química do cérebro, essa especialidade já chegou 
a novos tratamentos promissores para transtornos psicológi-
cos, além de debater o uso de medicamentos para controlar 
o comportamento.

Da perspectiva de...
UM EDUCADOR Suponha que 

você é um professor e que, em 

sua sala de aula, há uma criança 

de 7 anos que está apresentando 

dificuldade para aprender a ler. Quais 

os diferentes tipos de psicólogos que você 

pode abordar para tratar o problema? Imagine que você 

poderia consultar tantos psicólogos com as mais diversas 

especialidades que você quisesse.

..

ais 

ê

TRABALHANDO COM 
PSICOLOGIA
Precisa-se: Professor assisten-
te de uma pequena faculdade de 
artes liberais que ministre aulas 
de introdução à psicologia a 
cursos com especialidades em 
psicologia cognitiva, percepção 
e aprendizagem. Necessário 
comprometimento com a qua-
lidade do ensino, bem como 
evidências de produtividade em 

áreas de pesquisa.

Precisa-se: Psicólogo consultor 
industrio-organizacional. 

Firma internacional busca psicólogos para turno inte-
gral como consultores de gerenciamento. Os candida-
tos devem ter a habilidade de criar uma conexão com 
os executivos sêniores e ajudá-los a encontrar soluções 
práticas e inovadoras para problemas relacionados a 
pessoas e organizações.

Precisa-se: Psicólogo clínico. Ph.D., experiência em 
residência médica e licença médica necessárias. Clí-
nica abrangente busca psicólogos para trabalhar em 
equipe multidisciplinar com crianças e adultos para 
propiciar terapia individual e em grupo, avaliações psi-
cológicas, intervenções e desenvolvimento de planos 
para tratar o comportamento.

Como sugerem essas vagas de emprego, psicólogos são 
empregados em diversos ambientes. Muitos psicólogos com 
doutorado são contratados por instituições de ensino mais 
elevado (universidades e faculdades), ou são profissionais 
liberais, normalmente atuando como psicólogos privados clí-
nicos. Outros locais de trabalho incluem hospitais, clínicas, 
centros de saúde mental, centros de aconselhamento, orga-
nizações governamentais de serviços humanos e colégios 
(APA, 2007).

Psicólogos: um retrato Apesar de não haver um psicólo-
go “padrão” em termos de características pessoais, podemos 
criar um retrato estatístico da profissão. Hoje, aproximada-
mente 300 mil psicólogos trabalham nos Estados Unidos. 
Cerca de metade destes são mulheres, mas isso está mudan-
do. As previsões afirmam que, em 2010, as mulheres serão 
mais numerosas que os homens nessa área. Quase três quar-
tos dos doutorados em psicologia agora são completados por 
mulheres (Cynkar, 2007; Frincke e Pate, 2004).

A maioria dos psicólogos dos Estados Unidos é branca, 
limitando a diversidade no campo. Apenas 6% de todos os 
psicólogos são membros de minorias, o que é significativo 
por várias razões. Primeiro, o campo da psicologia fica dimi-
nuído devido à ausência de perspectivas e talentos diversos 
que os membros dessas minorias poderiam fornecer. Além 
disso, o fato de não serem bem representados na profissão 
pode desestimular outros a entrar na área. Por fim, como 
membros de minorias costumam preferir fazer terapia com 
psicólogos de sua própria raça ou grupo étnico, eles podem 
ser desencorajados de buscar tratamento devido à raridade 
dos psicólogos de minorias (Bernal et al., 2002; Bryant et al., 
2005; Jenkins, A. M., et al., 2003).

A educação de um psicólogo Como é que alguém se tor-
na um psicólogo? A rota mais comum é obter um diploma 
de psicólogo. O doutorado é um grau de pesquisa que requer 
uma tese baseada em uma pesquisa original, e geralmente 
demanda quatro anos de trabalho.

Nos Estados Unidos, cerca de um terço das pessoas que 
trabalha na área da psicologia tem mestrado como grau mais 
alto, o qual adquirem após dois ou três anos de estudo em 
pós-graduação. Esses psicólogos lecionam, conduzem tera-
pia, pesquisa ou trabalham em programas especializados que 
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lidam com abuso de drogas ou intervenções 
em crises. Alguns trabalham em universi-
dades, no governo e em empresas, coletan-
do e analisando dados.

Carreiras para os formados em psi-
cologia Apesar de alguns graduados em 
psicologia fazerem pós-graduação em psi-
cologia ou em alguma área não relaciona-
da, a maioria se junta à força de trabalho 
imediatamente após a formatura. A maioria 
afirma que os trabalhos realizados após a 
graduação estão relacionados ao seu estudo 
na psicologia.

Uma graduação em psicologia oferece 
excelente preparo para diversas ocupações. 
Já que os graduandos que se especializam 
em psicologia desenvolvem boas habilida-
des analíticas, são treinados para pensar cri-
ticamente e conseguem sintetizar e avaliar 
bem informações; empregadores em empre-
sas, indústrias e no governo valorizam o seu 
preparo (Kuther, 2003).

>> Uma ciência evolui
 • Sete mil anos atrás, as pessoas acreditavam que os 

problemas psicológicos eram causados por maus es-
píritos. Para permitir que esses espíritos escapassem 
do corpo de determinada pessoa, antigos curandeiros 
abriam um buraco no crânio do paciente com seus ins-
trumentos rudimentares – um procedimento conheci-
do como trepanação.

 • De acordo com Descartes, filósofo do século XVII, os 
nervos eram tubos ocos através dos quais “espíritos ani-
mais” conduziam impulsos da mesma forma como a 
água é levada por um cano. Quando uma pessoa apro-
ximava seus dedos do fogo, o calor era transmitido ao 
cérebro através dos tubos.

 • Franz Josef Gall, um médico do século XVIII, argu-
mentava que um observador treinado seria ca-
paz de discernir inteligência, caráter moral 
e outras características básicas da perso-
nalidade pelo formato e número de caro-
ços ou protuberâncias no crânio de uma 
pessoa. Sua teoria deu início ao campo 
da frenologia, empregada por centenas 
de médicos no século XIX.

Apesar de essas práticas soarem um tan-
to forçadas, em sua época elas representaram o 
pensamento mais avançado sobre o comportamento 
e o cérebro. A psicologia evoluiu muito desde o século 
XVIII, mas a maior parte dos avanços é bem mais recente. 
Se comparada a outras ciências, a psicologia é relativamente 
jovem.

AS RAÍZES DA PSICOLOGIA
Considera-se que o início formal da psicologia 

como disciplina científica tenha se dado ao final 
do século XIX, quando, em Leipzig, na Alema-
nha, Wilhelm Wundt estabeleceu o primeiro la-
boratório experimental dedicado aos fenôme-
nos psicológicos. Quando Wundt montou seu 
laboratório em 1879, seu objetivo era estudar 

os elementos fundamentais da mente. Ele con-
siderava a psicologia o estudo da experiência 
consciente. Sua perspectiva, que ficou conhe-

cida como estruturalismo, era direcionada à 
descoberta dos componentes mentais fundamentais da per-
cepção, da consciência, do pensamento, das emoções e de 
outros tipos de estados e atividades mentais.

18,8%
Empresas, governo

ou outros ambientes

7,1%
Ambientes de 

assistência médica
administrada

11,3%
Outros serviços

humanos

13,7%
Hospitais

7,7%
Prática privada

11,1%  
Escolas

29,8%
Faculdades, 
universidades e 
outros ambientes 
acadêmicos

As porcentagens não chegam a 100% devido ao arredondamento

Onde os psicólogos trabalham
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O que os formados em psicologia podem fazer 

depois da graduação? Muitas coisas! Por 

exemplo, bacharéis em psicologia podem 

encontrar oportunidades em áreas 

como publicidade, gestão empresarial, 

área jurídica e serviços sociais, só para 

citar algumas ocupações. Para dicas 

sobre como aproveitar ao máximo sua 

faculdade, listas de trabalhos para 

recém-formados em psicologia, informações 

sobre pós-graduação na área e muito mais, dê 

uma olhada no site da Margaret Lloyd: www.

psywww.com/careers/index.htm.

Você sabia?
m fazer 
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Para determinar como pro-
cessos sensoriais básicos moldam 
nossa compreensão do mundo, 
Wundt e outros estruturalistas usa-
ram um procedimento chamado 
de introspecção, no qual apresen-
tavam estímulos às pessoas – tais 
como um objeto verde brilhante 
ou uma frase impressa em um 
cartão – e pediam que elas descre-
vessem, em suas próprias palavras 
e com o máximo de detalhes que 
pudessem, aquilo que estavam ex-

perienciando. Wundt argumentava que, analisando seus rela-
tos, os psicólogos poderiam ter uma melhor compreensão da 
estrutura da mente.

Com o tempo, os psicólogos passaram a contestar a 
abordagem de Wundt. Eles começaram a ficar cada vez mais 
insatisfeitos com a suposição de que a introspecção pudesse 
revelar a estrutura da mente. A introspecção não era um mé-
todo científico de fato, já que não havia muitos meios pelos 
quais um observador externo pudesse confirmar a precisão 

das introspecções de terceiros. Além disso, as pessoas tinham 
dificuldades para descrever alguns tipos de experiências in-
ternas, como as respostas emocionais. Esses obstáculos leva-
ram ao desenvolvimento de uma nova abordagem, que subs-
titui em larga escala o estruturalismo.

A perspectiva que substituiu o estruturalismo é conheci-
da como funcionalismo. Ao invés de se focar na estrutura da 

1900

Precursores da Psicologia Primeiros Psicólogos

5.000 A.C. Trepanação era usada 
para permitir a saída de maus espíritos

 

430 A.C.   
Hipócrates propõe os 
quatro temperamentos 
da personalidade

1637
Descartes descreve
os espíritos animais

1690   
John Locke introduz a 
ideia de tabula rasa

1807
Franz Josef Gall

propõe a frenologia

1879  
Wilhelm Wundt inaugura 
o primeiro laboratório 
de psicologia em Leipzig,
na Alemanha

1890
Princípios de psicologia

é publicado por William James

1895
Formulado modelo

funcionalista

1904
Ivan Pavlov ganha o

 Prêmio Nobel por
trabalho em digestão

que levou a princípios
fundamentais

da aprendizagem

1905
Mary Calkins 
trabalha em memória

1920
Psicologia da Gestalt

torna-se influente

1915
Forte ênfase em 

testar a inteligência

1900
Sigmund Freud

desenvolve a
perspectiva

psicodinâmica

Marcos da 

psicologia

estruturalismo Abordagem 

de Wundt, direcionada à 

descoberta dos componentes 

mentais fundamentais da 

consciência, do pensamento e 

de outros tipos de estados e 

atividades mentais.

introspecção Procedimento 

usado para estudar a estrutura 

da mente em que se pede 

que os sujeitos descrevam em 

detalhes o que sentem quando 

expostos a um estímulo.
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mente, o funcionalismo se concentrava no que a mente faz e 
em como o comportamento funciona. Os funcionalistas, cuja 
perspectiva tornou-se proeminente no início do século XX, 
perguntavam qual o papel do comportamento na adaptação 
das pessoas ao seu ambiente. Por exemplo, um funcionalista 
poderia examinar a função da emoção do medo ao nos prepa-
rar para lidarmos com situações de emergência.

Liderados por William James, psicólogo americano, os 
funcionalistas examinavam como o comportamento permite 

que as pessoas satisfaçam 
suas necessidades, e como 
o nosso “fluxo de consciên-
cia” permite que nos adap-
temos ao nosso ambiente. 
O educador americano 
John Dewey baseou-se no 
funcionalismo para desen-
volver o campo da psicolo-
gia escolar, propondo me-
lhores formas de satisfazer 
as necessidades educacio-
nais dos estudantes.

Outra reação importante ao estruturalismo foi o de-
senvolvimento da psicologia da Gestalt no início do século 
XX. A psicologia da Gestalt enfatiza como a percepção é 
organizada. Ao invés de considerar as partes individuais que 
formam o pensamento, os psicólogos da Gestalt assumiram 
a posição oposta, estudando como as pessoas consideram 
elementos individuais em conjunto como unidades ou como 
todos. Psicólogos da Gestalt propunham que “o todo é di-
ferente da soma de suas partes” – isso é, nossa percepção, 

funcionalismo Abordagem inicial 

da psicologia que se concentrava 

no que a mente faz – as funções 

da atividade mental – e o papel do 

comportamento na adaptação das 

pessoas ao seu ambiente.

psicologia da Gestalt 
Abordagem psicológica que se 

foca na organização da percepção 

e do pensamento em um sentido 

“total”, em vez dos elementos 

individuais da percepção.

1950 2000
Psicologia Moderna

2000  
Elizabeth Loftus
realiza trabalho
pioneiro sobre
falsas memórias e
declaração de
testemunha ocular

1990  Maior ênfase 
em multiculturalismo 
e diversidade

1985  Aumenta o destaque
da perspectiva cognitiva

1981  David Hubel e 
Torsten Wiesel ganham o 
Prêmio Nobel pelo trabalho 
sobre células da visão 
no cérebro

1924
John B. Watson, um dos
primeiros psicólogos 
behavioristas, publica
Behaviorismo

1928
Leta Stetter Hollingworth 
publica trabalhos sobre 
adolescência

1951
Carl Rogers publica

Terapia centrada no cliente,
ajudando a estabelecer

a perspectiva humanista

1954
Abraham Maslow publica

Motivação e Personalidade,
desenvolvendo o conceito

de autoatualização

1957  Leon Festinger publica
Teoria da dissonância cognitiva,
produzindo grande impacto 
sobre a psicologia social

1969
Discussões quanto à base
genética do QI alimentam
controvérsias duradouras

1980
Morre Jean Piaget,
influente psicólogo

do desenvolvimento 2010
Novos subcampos se

desenvolvem, como
a neuropsicologia

clínica e a
psicologia

evolucionista

1953
B. F. Skinner publica

Ciência e comportamento
humano, defendendo a

perspectiva comportamental

DICA DE ESTUDO
Conhecer um resumo da história do 

campo irá ajudá-lo a entender como as 

principais perspectivas da atualidade se 

desenvolveram.

DICDIC
Conh

cam

pr

d
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ou compreensão, dos objetos é maior e mais significativa do 
que os elementos individuais que formam nossas percepções. 
Psicólogos da Gestalt deram contribuições substanciais ao 
modo como compreendemos a percepção.

AS MÃES FUNDADORAS DA 
PSICOLOGIA
Como em muitos campos científicos, preconceitos sociais 
entravaram a participação das mulheres no início do desen-
volvimento da psicologia. Muitas universidades sequer admi-
tiam mulheres em seus cursos de pós-graduação em psicolo-
gia no início do século XX.

Apesar das barreiras que enfrentaram, as mulheres fi-
zeram notáveis contribuições à psicologia, apesar de seu 
impacto no campo ter sido bastante ignorado até recen-
temente. Por exemplo, Margaret Floy Washburn (1871-
1939) foi a primeira mulher a receber um doutorado em 
psicologia, e realizou um importante trabalho acerca do 
comportamento animal. Leta Stetter Hollingworth (1886-
1939) foi uma das primeiras psicólogas a se concentrar no 
desenvolvimento infantil e em questões femininas. Ela co-
letou dados para desmentir a visão, popular no início do 
século XX, de que as habilidades das mulheres diminuíam 
periodicamente durante partes do ciclo menstrual (Den-
mark e Fernandez, 1993; Furumoto e Scarborough, 2002; 
Hollingworth, 1943/1990).

Mary Calkins, que estudou a memó-

ria no início do século XX, tornou-

-se a primeira mulher presidente da 

American Psychological Association.

Mary Calkins (1863-1930), que estudou a memória no 
início do século XX, tornou-se a primeira mulher presiden-
te da American Psychological Association. Karen Horney 
(1885-1952) voltou-se para os fatores sociais e culturais por 
trás da personalidade, e June Etta Downey (1875-1932) en-
cabeçou o estudo de traços de personalidade e se tornou a 
primeira mulher a dirigir um departamento de psicologia em 
uma universidade estadual. Anna Freud (1895-1982), filha de 
Sigmund Freud, também fez notáveis contribuições ao trata-
mento de comportamento anormal, e Mamie Phipps Clark 
(1917-1983) realizou trabalho pioneiro sobre como as crian-
ças não brancas reconheciam diferenças raciais (Horney, 
1937; Lal, 2002; Stevens e Gardner, 1982).

PSICOLOGIA HOJE
Os homens e as mulheres que criaram os fundamentos da 
psicologia dividiam um objetivo em comum: explicar e com-
preender o comportamento usando métodos científicos. Bus-
cando atingir o mesmo objetivo, os milhares de psicólogos 

Em 2005, nos EUA, cerca de 72% dos novos Ph.D e Psy.D em psicologia eram mulheres (Cynkar, 2007).
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Nosso querido Bob
Filmes frequentemente 

retratam psicólogos como 

patetas e/ou antiéticos para 

propósitos humorísticos 

ou sensacionalistas. O valor 

humorístico desse filme está 

em sua pergunta subjacente: 

Quem é mais pateta – o 

psicólogo ou o paciente?

O sexto sentido
O psicólogo representado nesse 

filme é sensato, compassivo e ético. Esse é um 

retrato mais preciso e realista da profissão.

Beijos que matam
Um psicólogo forense é a estrela desse filme 

sobre um serial killer, e nós o vemos justamente 

“trabalhando” em sua cena introdutória.

Antes que o diabo saiba que você está 
morto
Essa tragédia ilustra o livre arbítrio, já que as 

vidas dos personagens principais ficam atreladas 

a uma espiral descendente recheada de desastres 

causados por uma série de decisões imprudentes.

O menino do pijama listrado
Nesse filme que ilustra o determinismo, a tragédia 

vivida pelos personagens principais – dois meninos 

em uma amizade proibida – é causada por fatores 

que fogem ao seu controle.

P
si

c
o

lo
g

ia
no

C
in

e
m

a

que seguiram esses pioneiros abraçaram – e muitas vezes 
rejeitaram – diversas e amplas perspectivas.

As perspectivas da psicologia oferecem visões diversas 
e enfatizam diferentes fatores. Do mesmo modo como po-

demos usar mais do que um mapa para nos acharmos 
em uma região específica – por exemplo, um mapa que 
mostra estradas e rodovias e outro mapa que mostra 
pontos de referência –, os psicólogos desenvolveram 
diversas abordagens para compreender o comporta-
mento. Quando consideradas em conjunto, as dife-
rentes perspectivas fornecem os meios para explicar o 

comportamento em sua incrível variedade.
Hoje, o campo da psicologia inclui cinco perspec-

tivas principais. Essas amplas perspectivas enfatizam 
diferentes aspectos do comportamento e dos processos 
mentais. Cada uma leva nossa compreensão do compor-
tamento a uma direção um pouco diferente.

A perspectiva neurocientífica Quando nos atemos 
ao básico, vemos que os seres humanos são animais fei-
tos de pele e ossos. A perspectiva neurocientífica consi-
dera como pessoas e animais funcionam biologicamente: 
como as células nervosas 
individuais se unem, como 
a herança de certas caracte-
rísticas dos pais e de outros 
ancestrais influenciam o 
comportamento, como o 
funcionamento do corpo afeta aspirações e temores, 
quais comportamentos são reflexos e assim por diante. 
Essa perspectiva inclui o estudo da hereditariedade e da 
evolução, que considera como a hereditariedade pode in-
fluenciar o comportamento, e da neurociência comporta-
mental, que examina como o cérebro e o sistema nervoso 
afetam o comportamento.

Já que cada comportamento, em última instância, 
pode ser dividido em seus componentes biológicos, a 
perspectiva neurocientífica tem ampla popularidade. 
Psicólogos que trabalham com essa perspectiva fizeram 
grandes contribuições à compreensão e à melhoria da 

vida humana, variando de curas para certos tipos de surdez a 
tratamentos com remédios para pessoas com graves transtor-
nos mentais. Além disso, avanços em métodos para examinar 

perspectiva neurocientífica 
Abordagem que vê o 

comportamento da perspectiva do 

cérebro, do sistema nervoso e de 

outras funções biológicas.

Comportamental
Concentra-se no compor-
tamento observável

Neurocientífica
Vê o comportamento 
da perspectiva do 
funcionamento biológico

Psicodinâmica
Acredita que o comportamento
é motivado por forças internas 
inconscientes sobre as quais 
a pessoa tem pouco controle

Humanista
Sustenta que as pes-
soas podem controlar 
seu comportamento e que 
tentam alcançar seu 
máximo potencial naturalmente

Cognitiva
Examina como as pessoas
entendem e pensam 
sobre o mundo

Principais 

perspectivas

da psicologia

otimism
o
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a anatomia e o funcionamento do cérebro permitiram que 
a perspectiva neurocientífica estendesse sua influência por 
uma ampla variedade de subcampos da psicologia.

A perspectiva psicodinâmica Para muitos que nunca fi-
zeram um curso de psicologia, a psicologia começa e acaba 
com a perspectiva psicodinâmica. Proponentes da perspecti-
va psicodinâmica argumentam que o comportamento é mo-
tivado por forças e conflitos internos sobre os quais temos 
pouca consciência ou controle. Eles veem 
sonhos e atos falhos como indicativos do 
que a pessoa de fato está sentindo dentro 
de um caldeirão em ebulição de atividade 
psíquica inconsciente.

A origem da visão psicodinâmica 
está ligada a uma pessoa: Sigmund Freud. 
Freud era médico em Viena no início da 
década de 1900, e suas ideias sobre o in-
consciente tiveram um efeito revolucio-
nário no pensamento do século XX, não 
apenas na psicologia, mas também em 
campos relacionados. Apesar de alguns 
dos princípios originais de Freud terem 
sido duramente criticados, a perspecti-
va psicodinâmica moderna forneceu os 
meios de não apenas compreender e tratar 
alguns tipos de transtornos mentais, mas 

também compreender fenômenos cotidianos, como o precon-
ceito e a agressão.

A perspectiva comportamental Em contraste com as 
abordagens neurocientífica e psicodinâmica, a perspectiva 
comportamental cresceu a partir da rejeição à ênfase que a 
psicologia inicialmente dava ao trabalho interno da mente. 
Ao invés disso, os behavioristas sugeriam que o campo deve-
ria se concentrar no comportamento observável que pode ser 
objetivamente mensurado.

John B. Watson foi o primeiro grande psicólogo ameri-
cano a defender a abordagem comportamental. Trabalhando 
na década de 1920, Watson era determinado em sua visão 
de que era possível adquirir conhecimento total do compor-
tamento, estudando e modificando o ambiente em que as 
pessoas operam. Na verdade, Watson acreditava ser possível 
obter qualquer tipo de comportamento desejado controlando 
o ambiente de uma pessoa.

A perspectiva comportamental teve como grande re-
presentante B. F. Skinner, pioneiro na área. Muito de nossa 
compreensão de como as pessoas aprendem novos compor-
tamentos se baseia na perspectiva comportamental. Como 
veremos, essa abordagem dá as caras em todos os cantos da 
psicologia. Junto de sua influência na área dos processos de 
aprendizagem, essa perspectiva deu contribuições em áreas 
tão diversas como o tratamento de transtornos mentais, re-
frear a agressividade, resolver problemas sexuais e dar fim 
ao vício em drogas.

A perspectiva cognitiva Esforços para compreender o 
comportamento levaram alguns psicólogos direto à mente. A 
perspectiva cognitiva se foca em como as pessoas pensam, 
entendem e raciocinam sobre o mundo. A ênfase se dá em 
aprender como as pessoas compreendem e representam inter-
namente o mundo exterior e como nossas maneiras de pensar 
sobre o mundo influenciam o nosso comportamento.

Muitos psicólogos que aderem à perspectiva cognitiva 
comparam o pensamento humano ao processamento do com-
putador, que recebe uma informação e a transforma, armaze-
na e recupera. Em sua visão, pensar é processar informação.

Psicólogos que se baseiam na perspectiva cognitiva fa-
zem perguntas que variam desde como 
as pessoas tomam decisões até se uma 
pessoa é capaz de estudar e assistir à te-
levisão ao mesmo tempo. Os elementos 
comuns que ligam as abordagens cogni-
tivas são uma ênfase em como as pessoas 
pensam sobre o mundo e um interesse em 
descobrir os padrões e as irregularidades 
no funcionamento de suas mentes.

A perspectiva humanista Rejeitan-
do a visão de que o comportamento é em 
grande parte determinado pelo desenrolar 
automático de forças biológicas, por pro-
cessos inconscientes, ou pelo ambiente, a 
perspectiva humanista, por sua vez, su-
gere que todos os indivíduos naturalmen-
te esforçam-se para crescer, desenvolver-

Uma técnica que os neurocientistas usam para estudar a atividade 

cerebral é a eletroencefalografia (EEG). Nesse procedimento indolor, 

eletrodos são conectados à cabeça, e mudanças na atividade elétrica 

são gravadas enquanto a pessoa realiza tarefas específicas.

Sigmund Freud
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-se e estar no controle de sua vida e de seu comportamento. 
Psicólogos humanistas sustentam que cada um de nós tem a 
capacidade de buscar e alcançar a própria realização.

De acordo com Carl Rogers e Abraham Maslow, que fo-
ram figuras centrais no desenvolvimento da perspectiva hu-
manista, as pessoas irão batalhar para atingir o seu máximo 
potencial se tiverem a oportunidade. A ênfase da perspectiva 
humanista está no livre arbítrio, a habilidade de fazer esco-
lhas livremente acerca da própria vida e do comportamento. 
A noção de livre arbítrio vem em oposição ao determinis-
mo, que vê o comportamento como causado, ou determina-
do, por coisas além do controle da pessoa.

A perspectiva humanista pressupõe que as pessoas têm 
a habilidade de fazer as próprias escolhas acerca de seu com-
portamento, ao invés de se basear em padrões sociais. Mais 
do que qualquer outra abordagem, essa enfatiza o papel da 
psicologia no enriquecimento da vida das pessoas ajudando-
-as a alcançar a autorrealização. Lembrando os psicólogos de 
seu comprometimento com o indivíduo na sociedade, a pers-
pectiva humanista teve influência significativa no campo.

Não deixe que as quali-
dades abstratas das diferen-
tes abordagens discutidas 
levem-no a pensar que essas 
distinções são puramente 
teóricas. Essas perspectivas 
sustentam trabalho e pesqui-
sas atuais de natureza bas-
tante prática, como discuti-
remos ao longo do livro.

QUESTÕES-CHAVE 
NA PSICOLOGIA
Ao considerar os muitos 
tópicos e perspectivas que 
constituem a psicologia, 
desde uma mentalidade mais 
centrada em influências bio-
químicas mínimas no com-
portamento a um amplo foco 
em comportamentos sociais, 
você pode acabar pensan-
do que a disciplina não tem 
coesão. Contudo, o campo é 
mais unificado do que se po-
deria pensar à primeira vista. 
Afinal, não importa em qual área da psicologia uma pessoa 
se especialize, ela irá basear-se fundamentalmente em uma 
das cinco principais perspectivas. Por exemplo, um psicólo-
go do desenvolvimento que se especialize no estudo de crian-
ças pode usar a perspectiva cognitiva ou a perspectiva psi-

codinâmica ou qualquer outra das principais perspectivas.
Os psicólogos também concordam sobre quais se-

riam as principais questões do seu campo. Apesar de 
haver diferenças acerca de qual a melhor maneira de 
tratar delas, a psicologia é uma ciência unificada, já que 

Natureza (hereditariedade) versus 
ambiente é uma das maiores questões 

de que a psicologia trata.

perspectiva psicodinâmica 
Abordagem baseada na visão de que 

o comportamento é motivado por 

forças internas inconscientes sobre as 

quais o indivíduo tem pouco controle.

perspectiva comportamental 
Abordagem que sugere que o 

comportamento observável e 

mensurável deve ser o foco do estudo.

perspectiva cognitiva Abordagem 

que se concentra em como as pessoas 

pensam, entendem e raciocinam sobre 

o mundo.

perspectiva humanista 
Abordagem que sugere que todos os 

indivíduos naturalmente se esforçam 

para crescer, se desenvolver e controlar 

sua vida e seu comportamento.

livre arbítrio Ideia de que o 

comportamento é causado por 

escolhas feitas livremente pelo 

indivíduo.

determinismo Ideia de que o 

comportamento das pessoas é 

produzido fundamentalmente por 

fatores fora do alcance de seu 

controle consciente.

Questões-chave 
na psicologia otimism

o

Questão Neurocientífica Cognitiva Comportamental Humanista Psicodinâmica

Natureza (hereditariedade) versus 
ambiente

Natureza (heredi-
tariedade)

Ambos Ambiente Ambiente Natureza (heredi-
tariedade)

Determinantes conscientes versus 
Inconscientes do comportamento

Inconsciente Ambos Consciente Consciente Inconsciente

Comportamento observável versus 
Processos mentais internos

Ênfase interna Ênfase interna Ênfase observável Ênfase interna Ênfase interna

Livre arbítrio versus Determinismo Determinismo Livre arbítrio Determinismo Livre arbítrio Determinismo

Diferenças individuais versus 
Princípios universais

Ênfase universal Ênfase indivi-
dual

Ambos Ênfase individual Ênfase universal

Da perspectiva de...
UM ANALISTA POLÍTICO Escolha 

uma controvérsia política atual. Quais 

abordagens ou perspectivas psicológicas 

podem ser aplicadas a essa questão?
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os psicólogos de todas as áreas concordam que as questões-
-chave devem ser discutidas para que o seu campo avance. 
Ao contemplar essas questões, tente não pensar nelas em ter-
mos de “isso ou aquilo”. Ao contrário, considere os pontos 
de vista antagônicos de cada questão como as duas pontas de 
uma reta, com as posições de determinados psicólogos em 
geral caindo em algum lugar intermediário.

 • Será que Bill Gates é inteligente porque os pais dele 
eram inteligentes? Ou será que é porque ele frequentou 
uma escola progressista quando criança? Ou ambos?

Natureza (hereditariedade) versus ambiente é umas 
das maiores questões sobre a qual os psicólogos discu-
tem. O quanto do comportamento de uma pessoa se deve 
à sua natureza geneticamente predeterminada (heredita-
riedade), e quanto se deve à criação, a influências do am-
biente físico e social em que a criança é criada? E de que 
forma a hereditariedade e a criação interagem? Essas 
perguntas têm profundas raízes filosóficas e históricas, 
permeando muitos tópicos da psicologia.

 • Após experimentar um vestido dois números menor, 
Jazmine perguntou a Lila como ela estava. Tentando ser 
educada, Lila queria dizer “Você parece ótima”, mas, in-
felizmente para ambas, ela acidentalmente disse “Você 
parece gorda”.

Uma segunda grande questão de interesse dos psi-
cólogos é a relação das causas conscientes versus in-
conscientes do comportamento. O quanto do nosso 
comportamento é produzido por forças das quais esta-
mos perfeitamente conscientes, e quanto se deve a ativi-
dades inconscientes – processos mentais que não estão 
acessíveis à mente consciente? Por exemplo, psicólogos 
clínicos que adotam a perspectiva psicodinâmica argu-
mentam que transtornos psicológicos são causados por 

fatores inconscientes, ao passo que psicólogos que em-
pregam a perspectiva cognitiva sugerem que transtornos 
psicológicos são, em grande parte, o resultado de um 
processo equivocado de pensamento.

 • Sarah poderia jurar que seu cachorro, Cleo, pensava bem 
se iria obedecer a um comando. Apesar de algumas ve-
zes ele vir ansiosamente ao ser chamado, em outras oca-
siões ele parecia ponderar primeiro.

Uma terceira questão é o comportamento observável 
versus processos mentais internos. Os psicólogos deve-
riam se concentrar somente no comportamento que pode 
ser visto por observadores externos, ou deveriam se focar 
em processos mentais não observáveis? Alguns psicólo-
gos, especialmente aqueles que se baseiam na perspec-
tiva comportamental, defendem que a única fonte de in-
formação legítima para os psicólogos é o comportamento 
que pode ser diretamente observado. Outros psicólogos, 
que se baseiam na perspectiva cognitiva, argumentam 
que o que se passa na mente de uma pessoa é de absoluta 
importância para compreender o comportamento.

 • Steve e Hana vêm de uma família com histórico de de-
pressão. Quando Steve começa a se sentir deprimido, ele 
afirma que pode sair dessa. Quando sua irmã, Hana, co-
meça a se sentir deprimida, ela afirma que não tem como 
evitar isso.

Livre arbítrio versus determinismo é uma quarta 
questão-chave. O quanto do nosso comportamento é uma 
questão de livre arbítrio (escolhas feitas livremente), e 
o quanto está sujeito ao determinismo, à noção de que 
o comportamento é, em grande parte, produzido por fa-
tores além do controle voluntário? Por exemplo, alguns 
psicólogos que se especializam em transtornos psicológi-
cos argumentam que as decisões são intencionais, e que 
aqueles que apresentam comportamento denominado 
anormal deveriam ser responsabilizados por suas ações. 
Outros psicólogos discordam, defendendo que tais indi-
víduos são vítimas de forças além do seu controle.

 • Qualquer um em qualquer lugar do mundo pode reco-
nhecer a raiva no rosto de alguém. Ainda assim, as pes-
soas se comportam de forma bastante diversa quando es-
tão irritadas. Algumas começam brigas, outras guardam 
sua raiva, e outras gritam com o cachorro.

A quinta questão-chave trata de diferenças indivi-
duais versus princípios universais. O quanto do nosso 
comportamento é uma consequência de nossas qualida-
des únicas e especiais, e o quanto reflete a cultura e a 
sociedade em que vivemos? O quanto do nosso compor-
tamento é universalmente humano? Os psicólogos que 
usam a perspectiva neurocientífica tendem a procurar 
por princípios universais de comportamento, tal como o 
modo pelo qual o sistema nervoso opera, concentrando-
-se nas semelhanças de nossos comportamentos apesar 
das diferenças em nossas criações. Em contraste, psicó-
logos humanistas concentram-se mais na singularidade 
de cada indivíduo. Eles consideram o comportamento de 
cada pessoa um reflexo de qualidades individuais espe-
ciais e distintas.
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Formular uma explicação

Especificar uma teoria

Desenvolver uma hipótese

Realizar uma pesquisa

Comunicar as descobertas

Criar uma definição operacional 
da hipótese

Selecionar um método de pesquisa

Coletar os dados

Analisar os dados

Identificar questões de 

interesse que tenham origem em

• Comportamentos e fenômenos
que precisam de explicação
• Descobertas de pesquisas 
anteriores
• Curiosidade, criatividade, insight

O método 

científico

O FUTURO DA PSICOLOGIA
O que o futuro guarda para a disciplina da psicologia? Apesar 
da rota do desenvolvimento científico ser difícil de prever, há 
diversas tendências prováveis:

 • Conforme seu conhecimento for crescendo, mais espe-
cializada se tornará a psicologia, e novas perspectivas 
irão se desenvolver. Por exemplo, nossa crescente com-
preensão do cérebro e do sistema nervoso, combinada 
com avanços científicos da genética e da terapia gênica, 
irá permitir que os psicólogos se concentrem na preven-
ção de transtornos psicológicos, ao invés de simples-
mente tratá-los.

 • É provável que a crescente sofisticação das abordagens 
neurocientíficas tenha cada vez mais influência sobre os 
ramos da psicologia. Por exemplo, os psicólogos sociais 

já estão aumentan-
do sua compreensão 
dos comportamentos 
sociais, tal como a 
persuasão, usando 
neuroimagens como 
parte de um novo campo em desenvolvimento conhe-
cido como neurociência social (Bunge e Wallis, 2008; 
Harmon-Jones e Winkielman, 2007).

 • A influência da psicologia em questões de interesse públi-
co também irá crescer. Os principais problemas de nosso 
tempo – violência, terrorismo, preconceito racial e étnico, 
pobreza e desastres tecnológicos e ambientais – têm im-
portantes aspectos psicológicos (Hobfoll, Hall, e Canetti-
-Nisim, 2007; Marshall et al., 207; Zimbardo, 2004a).

 • Por fim, conforme a população torna-se mais variada, 
questões de diversidade – incorporadas no estudo de 
fatores raciais, étnicos, linguísticos e culturais – serão 
mais importantes aos psicólogos que prestam serviços 
e fazem pesquisa. O resultado será um campo que pode 
proporcionar uma compreensão do comportamento hu-
mano no sentido mais amplo (Chang e Sue, 2005; Leong 
e Blustein, 2000; Quintana, Aboud e Chao, 2006).

>> O processo de pesquisa 
em psicologia

Eles são farinha do mesmo saco.
Os opostos se atraem.

Qual dessas afirmações é a mais certa? Difícil dizer, 
já que podemos usar diversos exemplos de amigos e com-
panheiros que se parecem muito um com o outro. Tam-
bém podemos pensar em amigos e parceiros que parecem 
vir de planetas diferentes. Ambas as frases fazem sentido 
quando consideradas independentemente.

O MÉTODO CIENTÍFICO
Se tivéssemos de confiar no senso comum para com-
preender o comportamento, teríamos sérias dificulda-
des – especialmente porque as visões do senso comum 
costumam ser contraditórias. Os psicólogos e outros 

cientistas enfrentam o desafio de fazer as perguntas 
apropriadas e de respondê-las adequadamente 

usando para isso o método científico. O 
método científico é a abordagem usada 

por psicólogos para sistematicamente 
adquirir conhecimento e compreen-
são sobre o comportamento e outros 
fenômenos de interesse. O método 
científico consiste em quatro passos: 
(1) identificar a questão de interesse, 
(2) formular uma explicação, (3) rea-

lizar uma pesquisa criada para susten-

método científico Abordagem 

pela qual os psicólogos 

sistematicamente adquirem 

conhecimento e compreensão 

sobre comportamento e outros 

fenômenos de interesse.
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tar ou refutar a explicação e 
(4) comunicar os achados.

TEORIAS: AMPLAS 
EXPLICAÇÕES
Os psicólogos fazem per-
guntas sobre a natureza e as 
causas do comportamento. 
Eles podem querer explorar 
as explicações de compor-

tamentos cotidianos ou de vários fenômenos. Eles também 
podem formular perguntas que desenvolvam os achados de 
uma pesquisa anterior ou de pesquisas realizadas por outros 
psicólogos. Ou eles podem criar novas questões baseadas em 
curiosidades, criatividade ou insight.

Quando uma questão tiver sido identificada, o próximo 
passo no método científico é desenvolver uma teoria que ex-
plique o fenômeno observado. Teorias são explicações e pre-
visões amplas relacionadas a fenômenos de interesse. Elas 
fornecem uma estrutura para compreender as relações entre 
um conjunto de fatores ou princípios que de outra forma pa-
reciam desorganizados.

Todos nós já desenvolvemos nossas próprias teorias in-
formais sobre o comportamento humano, tais como “As pes-

soas são em essência boas” ou “O comportamento das pes-
soas costuma ser motivado por autointeresse”. Contudo, as 
teorias dos psicólogos são mais formais e centradas. Elas são 
estabelecidas com base em um cuidadoso estudo da literatura 
psicológica para identificar pesquisas anteriores relevantes e 
teorias formuladas previamente, assim como o conhecimen-
to geral dos psicólogos da área (McGuire, 1997; Sternberg e 
Beall, 1991).

HIPÓTESES: PREDIÇÕES TESTÁVEIS
Quando uma teoria tiver sido formulada, o próximo passo 
é realizar a pesquisa criada para testar a explicação teórica. 
Para esse passo, os psicólogos precisam criar uma hipótese. 
Uma hipótese é uma predição que pode ser testada. Hipóte-
ses são derivadas de teorias; elas ajudam a testar a aparente 
racionalidade das teorias.

Uma hipótese precisa ser formulada de modo que possa 
ser testada, o que envolve criar uma definição operacional. 
Uma definição operacional é a tradução de uma hipótese em 
procedimentos específicos testáveis que podem ser mensura-
dos e observados.

Não existe forma única de se criar uma definição opera-
cional para uma hipótese; depende da lógica, dos equipamen-
tos e do laboratório à disposição, da perspectiva psicológica 
empregada e, acima de tudo, da criatividade do pesquisador. 
Por exemplo, um pesquisador pode desenvolver uma hipóte-
se em que ele usa como definição operacional do “medo” um 
aumento na frequência cardíaca. Por outro lado, outro psi-
cólogo poderia usar como definição operacional do “medo” 
uma resposta escrita à pergunta “Quanto medo você está sen-
tindo neste instante?”.

As hipóteses e as teorias por trás delas ajudam os psi-
cólogos a formularem as perguntas certas. Com as questões 
adequadamente formuladas em mãos, os psicólogos proce-
dem ao passo 3 do método científico: a pesquisa.

O método científico é a abordagem usada 

por psicólogos para sistematicamente 

adquirir conhecimento e compreensão 

sobre o comportamento e outros 

fenômenos de interesse.

teorias Amplas explicações e 

previsões relacionadas a fenômenos 

de interesse.

hipótese Uma predição, derivada 

de uma teoria, formulada de forma 

que possa ser testada.

definição operacional Tradução 

de uma hipótese em procedimentos 

específicos testáveis que podem ser 

mensurados e observados.

TEORIAS DE TUDO

Tudo foi morro 
abaixo depois de

1964.

Tudo é 
minha 
culpa.

Tudo 
É 

sua culpa.
Tudo seria 
  perfeito se eu
        tivesse 
            uma moto.
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pense PSICO

conecte-se
O Método Científico

> > >  Olhe antes de saltar. Quem não arrisca não pe-

tisca. Nosso mundo está cheio de ideias do senso comum, 

como esses ditados contraditórios. Como você aplicaria o 

método científico para determinar se algum deles é mais 

preciso do que o outro? Que perguntas você faria? Como 

você pesquisaria para responder à pergunta?

Aceite o desafio PSICO! Aplique o método científico 

em uma simulação. Então, responda à questão 5 do Pop 

Quiz na p. 38 para descobrir o quanto você aprendeu so-

bre esse importante conceito.
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MÉTODOS PARA A PESQUISA 
PSICOLÓGICA
Pesquisa – questionamento sistemático visando à descober-
ta de um novo conhecimento – é um componente central do 
método científico. A pesquisa indica o grau de precisão das 
hipóteses. Os psicólogos podem escolher entre diversos mé-
todos de pesquisa alternativos. Esses métodos se encaixam 
em duas amplas categorias: pesquisa descritiva e pesquisa 
experimental.

PESQUISA DESCRITIVA
Grosso modo, a pesquisa descritiva é a coleta sistemática 
de informações sobre uma pessoa, um grupo ou padrões de 
comportamento. Métodos de pesquisa descritiva incluem 
pesquisa documental, observação naturalística, pesquisa de 
levantamento e estudos de caso.

Pesquisa documental Os índices de divórcio decaíram 
nos últimos 10 anos? Existem diferenças de gênero no de-
sempenho acadêmico? Na pesquisa documental, dados 
existentes, como documentos do censo, arquivos de faculda-
des e recortes de jornal, são examinados para se testar uma 
hipótese. Por exemplo, arquivos da faculdade podem ser usa-
dos para determinar se há diferenças de gênero no desempe-
nho acadêmico. Arquivos do governo fornecem informações 
sobre índices de divórcio.

A pesquisa documental é um método relativamente barato 
de testar uma hipótese, já que alguém já coletou os dados bási-
cos. Infelizmente, esses tipos de arquivo em geral não existem. 
Nesses casos, os pesquisadores podem usar outros métodos 
descritivos de pesquisa, como a observação naturalística.

Observação naturalística A brincadeira dos meninos é 
mais agressiva do que a das meninas? Uma forma de pes-
quisar essa questão é por meio da observação naturalística. 
Na observação naturalística, o investigador observa algum 
comportamento que ocorre naturalmente e não faz modifica-
ções na situação. Por exemplo, um pesquisador que investi-
ga as diferenças no comportamento 
agressivo entre meninos e meninas 
pode observá-los no pátio do colé-
gio durante o recreio. O importante 
é lembrar que, na observação na-
turalística, o pesquisador simples-
mente registra o que ocorre, sem 
realizar modificações na situação 
que está sendo observada (Moore, 
2002; Rustin, 2006; Schutt, 2001).

Apesar da vantagem da ob-
servação naturalística ser óbvia 
– temos uma amostra do que as 
pessoas fazem em seu “habitat 
natural” – também há uma impor-
tante desvantagem, que é a falta de 
controle sobre qualquer aspecto da 
situação. Como a observação natu-
ralística impede os pesquisadores 

de criarem mudanças na situação, eles devem esperar até as 
condições apropriadas ocorrerem. Além disso, se as pessoas 
souberem que estão sendo observadas, elas podem não se 
comportar naturalmente.

Pesquisa de levantamento Os calouros ingerem mais 
bebidas alcoólicas durante a semana do que os veteranos? 
Não há maneira mais objetiva de se descobrir o que as pes-
soas pensam, sentem e fazem do que lhes perguntar direta-
mente. Por esse motivo, os levantamentos são um importante 
método de pesquisa. Na pesquisa de levantamento, uma 
amostra de pessoas escolhidas para representar um grupo de 
interesse maior (uma popula-
ção) tem de responder a uma 
série de perguntas sobre seu 
comportamento, sua opinião 
ou atitude. Métodos de levan-
tamento se tornaram tão so-
fisticados que mesmo com 
uma amostra pequena os pes-
quisadores podem interferir 
com boa precisão o que o 
grande grupo responderia.

Ao fazer calouros e ve-
teranos de uma faculdade 
completarem um questionário 
sobre a ingestão de álcool, o 
pesquisador poderia descobrir 
se um dos grupos bebe mais 
do que o outro. A pesquisa de 
levantamento, contudo, tem 
várias armadilhas. Por exemplo, se a amostra pesquisada (os 
alunos de uma universidade, por exemplo) não for represen-
tativa da população maior de interesse (todos os calouros e 
veteranos, digamos), os resultados do levantamento terão 
pouco significado. Além disso, os respondentes podem não 
querer admitir ter atitudes socialmente indesejáveis. (A maio-
ria dos racistas sabe que é racista e pode não querer admitir.) 
E, em alguns casos, as pessoas podem não ter consciência de 
quais são suas verdadeiras atitudes, ou porque eles as têm.

pesquisa documental Pesquisa 

em que dados existentes, como 

documentos do censo, arquivos 

de faculdades e recortes de jornal, 

são examinados para se testar uma 

hipótese.

observação naturalística 
Pesquisa em que um investigador 

observa algum comportamento 

que ocorre naturalmente e não faz 

modificações na situação.

pesquisa de levantamento 

Pesquisa em que pessoas 

escolhidas para representar um 

grupo de interesse maior têm de 

responder a uma série de perguntas 

sobre seu comportamento, sua 

opinião ou atitude.

A psicologia não é a única ciência que usa a observação naturalística.
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O estudo de caso O que os sobreviventes do holocausto 
podem nos dizer sobre os efeitos emocionais de se sobrevi-
ver a eventos tão traumáticos? Ao contrário do levantamento, 
em que muitas pessoas são estudadas, o estudo de caso é 
uma investigação aprofundada e intensa sobre um indiví-
duo ou grupo pequeno. Quando estudos de caso são usados 
como técnica de pesquisa, o objetivo costuma ser não ape-
nas aprender sobre os poucos indivíduos examinados, mas 
também usar as compreensões adquiridas feitas no estudo 
para melhorar nossa compreensão das pessoas em geral. Ao 
entrevistar sobreviventes do holocausto, por exemplo, os 
psicólogos podem melhor compreender os mecanismos que 
ajudaram os indivíduos a lidar com seus traumas.

Quais as desvantagens dos estudos de caso? Se os indiví-
duos examinados são únicos em algumas formas, não podemos 
fazer generalizações válidas para uma população maior. Ainda 
assim, esses tipos de estudo algumas vezes são os propulsores 
de novas teorias e tratamentos para transtornos psicológicos.

Pesquisa correlacional 
Usando os métodos de pesqui-
sa descritiva que discutimos, 
os pesquisadores frequente-
mente querem determinar a 
relação entre duas variáveis. 
Variáveis são comportamen-
tos, eventos ou outras caracte-
rísticas que podem mudar, ou 
variar, de alguma forma. Por 
exemplo, em um estudo para 
determinar se a quantidade de 
estudo faz diferença nas notas 
das provas, as variáveis seriam 

tempo de estudo e notas das provas.
Na pesquisa correlacional, dois conjuntos 

de variáveis são examinados para determinar se 
eles estão associados ou “correlacionados”. A 
força e a direção da relação entre as duas va-

riáveis são representadas por uma estatística 
matemática conhecida como correlação (ou, mais 
formalmente, um coeficiente de correlação), que 

pode variar de +1,0 a –1,0.
Uma correlação positiva indica que, à 

medida que o valor de uma das variáveis au-
menta, podemos prever que o valor da outra 
variável também irá aumentar. Por exemplo, 
se previrmos que, quanto mais tempo os 

alunos estudarem para uma prova 
maior será sua nota, e que quan-

to menos tempo eles 
estudarem menor 

será sua nota, então esperamos encontrar uma correlação po-
sitiva. (Valores mais altos da variável “quantidade de tempo 
estudado” estariam associados a valores mais altos da variá-
vel “nota na prova”, e valores mais baixos da “quantidade de 
tempo estudado” estariam associados a valores mais baixos 
de “nota na prova”.) A correlação, então, seria indicada por 
um número positivo, e quanto maior fosse a associação entre 
estudo e notas nas provas, mais próximo o número estaria 
de +1,0. Por exemplo, podemos descobrir uma correlação de 
+0,85 entre as notas nas provas e a quantidade de tempo estu-
dado, indicando uma forte associação positiva.

Por outro lado, uma correlação negativa nos diz que, à 
medida que o valor de uma variável aumenta, o valor da outra 
diminui. Por exemplo, poderíamos prever que, conforme o 
número de horas que se passa estudando aumenta, o número 
de horas que se passa em festas diminui. Aqui, estamos espe-
rando uma correlação negativa, variando entre 0 e –1,0. Mais 
estudo é associado a menos festas, e menos estudo é associa-
do a mais festas. Quanto maior for a associação entre estudo 
e festas, mais próxima a correlação será de –1,0. Assim, uma 
correlação de –0,85 indicaria uma forte associação negativa 
entre festas e estudo.

É claro, é perfeitamente possível que duas variáveis não 
sejam relacionadas, ou sejam apenas ligeiramente relaciona-
das. Por exemplo, provavelmente não esperaríamos encontrar 
uma relação entre o número de horas estudadas e altura. Fal-
ta de relação seria indicada por uma correlação próxima de 
0. Por exemplo, se encontrarmos uma correlação de –0,2 ou 
+0,3, ela indicaria que, virtualmente, não há associação entre 
as duas variáveis; saber o quanto alguém estuda não nos diz 

nada sobre o quanto ele mede.
Quando duas variáveis têm forte corre-

lação, somos tentados a presumir que uma 
variável causa a outra. Por exemplo, se des-

cobrirmos que mais horas de estudo estão 
associadas a notas mais altas, podemos ima-
ginar que mais estudo causa maiores notas. 
Apesar de não ser um palpite ruim, ainda 

estudo de caso Uma investigação 

aprofundada e intensa de um 

indivíduo ou grupo pequeno de 

pessoas.

variáveis Comportamentos, 

eventos ou outras características 

que podem mudar, ou variar, de 

alguma forma.

pesquisa correlacional Pesquisa 

em que a relação entre dois 

conjuntos de variáveis é examinada 

para determinar se eles estão 

associados ou “correlacionados”.

Um dos mais longos (55 anos!) e mais 

famosos estudos de caso investigou H. 

M., um homem que perdeu a habilidade 

de formar memórias novas após 

realizar uma cirurgia cerebral para 

tratar seu transtorno convulsivo. Para 

aprender mais sobre H. M., sua vida 

extraordinária e os diversos 

experimentos de que ele participou para 

nos ajudar a compreender a sustentação 

biológica da memória, você pode pesquisar 

o obituário dele, em inglês, em 

www.nytimes.com.

Você sabia?

e
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é só um palpite – porque descobrir que duas variáveis estão 
correlacionadas não significa que haja uma relação causal 
entre elas. A forte correlação sugere que saber o quanto al-
guém estuda pode nos ajudar a prever como ela se sairá em 
uma prova, mas não significa que esse estudo cause o desem-
penho na prova. Pode ser que pessoas que se interessem mais 
pelo conteúdo da matéria estudem mais do que os menos in-
teressados, e que a quantidade de interesse, não o número de 
horas de estudo, preveja o desempenho na prova. O simples 
fato de que duas variáveis ocorrem em conjunto não significa 
que uma cause a outra.

A única forma de os psicólogos 

pesquisarem relações de causa-efeito 

é realizando um experimento.

A incapacidade de demonstrar relações de causa-efeito 
é uma desvantagem crucial da pesquisa correlacional. Para 
estabelecer causalidade, os cientistas utilizam uma técnica 
alternativa: o experimento.

PESQUISA EXPERIMENTAL
A única forma de os psicólogos estabelecerem relações de 
causa-efeito por meio de pesquisa é realizando um experi-
mento. Em um experimento formal, o pesquisador investiga 
a relação entre duas (ou mais) variáveis mudando delibera-
damente uma variável em uma situação controlada e obser-
vando os efeitos dessa mudança em outros aspectos da situa-
ção. Em um experimento, então, as condições são criadas e 
controladas pelo pesquisador, que deliberadamente cria uma 
mudança para observar os efeitos dessa mudança.

A mudança que o pes-
quisador deliberadamente 
produz em um experimento 
é chamada de manipulação 
experimental. Manipulações 
experimentais são usadas para 
detectar relações entre dife-
rentes variáveis.

Diversos passos estão en-
volvidos na realização de um 
experimento, mas o processo 
tipicamente começa com o 
desenvolvimento de uma ou 
mais hipóteses a serem tes-
tadas pelo experimento. Os 
experimentadores devem ma-
nipular ao menos uma variá-
vel para observar os efeitos da 
manipulação em outra variá-
vel enquanto outros fatores na 
situação permanecem cons-
tantes. Contudo, a manipulação não pode ser vista sozinha, 
isoladamente; para estabelecer uma relação de causa-efeito, 
os efeitos da manipulação devem ser comparados com os 
efeitos de uma não manipulação, ou com um tipo diferente 
de manipulação.

Grupos experimentais e grupos controle Pesquisas 
experimentais requerem, portanto, que as respostas de pelo 
menos dois grupos sejam comparadas. Um grupo recebe 
algum tratamento especial – a manipulação implementada 
pelo experimentador – e outro grupo não recebe tratamento 
ou recebe um diferente. Qualquer grupo que receba um tra-
tamento é chamado de grupo experimental; e um grupo que 
não recebe tratamento é chamado de grupo controle. (Em 
alguns experimentos, há diversos grupos experimentais e de 
controle, e cada um é comparado com outro.)

Ao usar tanto o grupo experimental quanto o grupo con-
trole, os pesquisadores podem eliminar a possibilidade de 
que algo além da manipulação experimental seja responsá-

pense PSICO

conecte-se
Correlação

> > >  O exercício é sempre uma coisa boa? Tente pen-

sar em uma variável positivamente correlacionada com 

o exercício (por exemplo, quanto mais você se exercita, 

mais...); uma variável negativamente correlacionada (por 

exemplo, quanto mais você se exercita, menos...); e uma 

variável sem correlação alguma com o exercício (por 

exemplo, a quantidade de exercício que você faz não se 

relaciona com...).

Aceite o desafio PSICO! É sua vez de descobrir al-

gumas correlações. Então, responda à questão 9 do Pop 

Quiz na p. 39 para descobrir o quanto você aprendeu so-

bre esse importante conceito.

experimento Investigação 

da relação entre duas (ou 

mais) variáveis produzindo 

deliberadamente uma mudança 

em uma variável em uma situação 

e observando os efeitos dessa 

mudança em outros aspectos da 

situação.

manipulação experimental A 

mudança que o pesquisador 

deliberadamente produz em uma 

situação.

tratamento A manipulação 

implementada pelo experimentador.

grupo experimental Qualquer 

grupo que participa de um 

experimento recebendo tratamento.

grupo controle Um grupo que 

participa de um experimento, não 

recebendo tratamento.

“E se esses caras de jaleco branco que nos trazem comida estiverem, tipo, 

estudando a gente, e nós formos parte de um grande experimento?”
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vel pelos resultados observa-
dos no experimento. Sem um 
grupo controle, não teríamos 
certeza de que alguma outra 
variável, tal como a tempe-
ratura no momento do expe-
rimento, a cor do cabelo do 
experimentador, ou mesmo a 
mera passagem do tempo, não 
tenha causado as mudanças 
observadas.

Por exemplo, considere 
uma pesquisadora médica que 
acha que inventou um remé-
dio que cura a gripe comum. 
Para testar sua alegação, ela 
dá seu remédio a um grupo de 
20 pessoas resfriadas e desco-
bre que, 10 dias depois, todas 
estão curadas.

Eureca? Não tão rápido. 
Um observador que testemu-
nhe esse falho estudo pode 
alegar, talvez com razão, que 

as pessoas teriam melhorado mesmo sem o remédio. O que a 
pesquisadora obviamente precisava era de um grupo controle 
consistindo de pessoas resfriadas que não tomassem o remé-
dio e cuja saúde também fosse examinada 10 dias depois. 
Apenas se houver diferença significativa entre os grupos ex-
perimental e controle é que se pode aferir a efetividade do 
remédio. É com o uso de grupos controle, então, que os pes-
quisadores podem isolar as causas específicas de seus acha-
dos – e inferir relações de causa-efeito.

Variáveis dependentes e independentes A variável in-
dependente é a condição manipulada pelo experimentador. 
(Você pode pensar na variável independente como indepen-
dente das ações daqueles que fazem parte do experimento; 
é controlada pelo experimentador.) A variável dependente 
é a variável medida que se espera que mude devido às mu-
danças realizadas pelo experimentador na variável indepen-
dente. Essa variável depende das ações dos participantes ou 
sujeitos – as pessoas que fazem parte do experimento. Todos 
os verdadeiros experimentos na psicologia têm uma variável 
dependente e uma independente.

Atribuição aleatória de participantes Para tornar um 
experimento um teste válido de uma hipótese, um passo final 
deve ser adicionado ao projeto: distribuir adequadamente os 
participantes no grupo experimental específico.

A importância desse passo fica mais clara quando exa-
minamos os vários procedimentos alternativos. Por exemplo, 
os experimentadores poderiam ter selecionado apenas ho-
mens para o grupo experimental e apenas mulheres para o 
grupo controle. Se assim tivessem feito, contudo, quaisquer 
diferenças encontradas entre os dois grupos não poderiam ser 
atribuídas com certeza apenas à variável independente, por-
que as diferenças poderiam muito bem se dar devido ao gê-

nero. Um procedimento mais razoável seria garantir que cada 
grupo tivesse a mesma composição em termos de gênero; 
assim os pesquisadores poderiam fazer as mesmas compara-
ções entre os grupos com precisão consideravelmente maior.

Os participantes em cada um dos grupos experimentais 
devem ser comparáveis, e é bem fácil criar grupos semelhan-
tes em termos de gênero. O problema fica um pouco mais 
complicado, contudo, quando consideramos outras carac-
terísticas dos participantes. Como podemos garantir que os 
participantes em cada grupo experimental sejam igualmente 
inteligentes, extrovertidos, cooperativos, e assim por diante, 
quando a lista de características – qualquer uma que poderia 
ser relevante – é potencialmente infinita?

Em um procedimento elegantemente simples conhecido 
como atribuição aleatória à condição, os participantes são 
dispostos em diferentes grupos experimentais, ou “condições”, 
com base apenas na sorte. O experimentador poderia, por 
exemplo, jogar uma moeda para cada participante e escolher 
um participante para um grupo quando saísse “cara” e para ou-
tro grupo quando saísse “coroa”. A vantagem dessa técnica é 
que existe uma probabilidade igual de que as características dos 
participantes estejam distribuídas pelos vários grupos. Quando 
um pesquisador usa a atribuição aleatória – que, na prática, 
costuma ser realizada usando números gerados aleatoriamente 
pelo computador –, é provável que cada um dos grupos tenha 
aproximadamente a mesma proporção de pessoas inteligentes, 
extrovertidas, homens, mulheres, e assim por diante.

Todos os experimentos incluem o seguinte conjunto de 
elementos chave, que é importante você ter em mente quando 
considerar se um estudo é, de fato, um experimento:

 • Uma variável independente, a variável que é manipulada 
pelo experimentador.

 • Uma variável dependente, a variável que é mensurada 
pelo experimentador e que se espera que mude como re-
sultado da manipulação da variável independente.

 • Um procedimento que aleatoriamente distribua os parti-
cipantes em diferentes grupos experimentais, ou “condi-
ções”, da variável independente.

 • Uma hipótese que preveja o efeito que a variável inde-
pendente terá sobre a variável dependente.

Apenas se todos esses elementos estiverem presentes 
é que o estudo pode ser considerado um verdadeiro expe-
rimento em que relações de causa-efeito possam ser deter-
minadas.

variável independente Variável 

que é manipulada pelo 

experimentador.

variável dependente Variável 

que é medida e que se espera que 

mude devido às mudanças causadas 

pelo experimentador na variável 

independente.

atribuição aleatória à condição 

Procedimento em que os 

participantes são dispostos em 

diferentes grupos experimentais, ou 

“condições”, com base apenas na 

sorte.

resultado significativo Resultados 

relevantes que possibilitam que os 

pesquisadores tenham confiança de 

que confirmaram sua hipótese.

replicação A repetição de 

pesquisa, às vezes usando outros 

procedimentos, cenários e grupos 

de participantes, para aumentar a 

confiança nos achados anteriores.

pense PSICO
>>> Como um pesquisador poderia usar a observação na-

turalística, os estudos de caso e a pesquisa de levantamento 

para examinar diferenças de gênero no comportamento 

agressivo no local de trabalho? Primeiro, crie uma hipótese, 

e a seguir descreva suas abordagens de pesquisa. Quais são 

as características positivas e negativas de cada método?
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Mesmo quando os resultados de um experimento pare-
cem claros, o pesquisador não pode ter certeza de que seus 
resultados foram relevantes até que ele tenha determinado se 
eles representam um resultado significativo. Usando aná-
lise estatística, os pesquisadores podem determinar se uma 
diferença numérica é uma diferença real ou se foi resultado 
da sorte. Apenas quando as diferenças entre os grupos são 
grandes o bastante para que os testes estatísticos mostrem 
que elas foram significativas é que os pesquisadores 
podem confirmar sua hipótese (Cohen, 2002; Cwi-
kel, Behar, e Rabson-Hare, 2000).

Para além do estudo É claro, um experimen-
to não resolve para sempre a questão de causa e 
efeito. Os psicólogos – como outros cientistas – re-
querem que os achados sejam replicados, ou repetidos, às 
vezes usando outros procedimentos, em outros cenários, com 
outros grupos de participantes, antes que se tenha confiança 
total nos resultados de um experimento. Um procedimento 
conhecido como meta-análise permite que os psicólogos 
combinem os resultados de muitos estudos separados em 
uma conclusão geral (Peterson e Brown, S. P., 2005; Tenen-
baum e Ruck, 2007).

Além de replicar os resultados experimentais, os psicó-
logos precisam testar as limitações de suas teorias e hipóteses 
para determinar sob quais circunstâncias específicas elas se 
aplicam ou não. É de absoluta importância que experimentos 
continuem sendo realizados para compreender as condições 

em que as exceções ocorrem e aquelas em que a norma impe-
ra (Aronson, 1994; Garcia, S. M., et al., 2002).

>> Desafios de pesquisa
Você deve entender agora que existem poucas fórmulas sim-
ples para a pesquisa psicológica. Os psicólogos devem fazer 
escolhas sobre que tipo de estudo realizar, as medidas a to-
mar e as formas mais eficientes de se analisar os resultados. 
Mesmo após terem tomado essas decisões essenciais, eles 
ainda devem considerar diversas questões críticas. Vejamos 
primeiro a mais fundamental dessas questões: a ética.

Da perspectiva de...
UM MÉDICO Empresas de tabaco afirmaram 

que nenhum experimento jamais provou que 

o tabaco causa câncer. Você pode explicar 

essa alegação em termos dos procedimentos 

e projetos de pesquisa discutidos nesse 

módulo? Que tipo de pesquisa estabeleceria 

uma relação de causa-efeito entre o consumo 

de tabaco e o câncer?
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A ÉTICA NA PESQUISA
Visto que a pesquisa tem o potencial de violar os direitos dos 
participantes, espera-se que os psicólogos sigam um conjun-
to rígido de diretrizes éticas com o objetivo de proteger os 
participantes (APA, 2002). As diretrizes envolvem estas sal-
vaguardas:

 • A proteção dos participantes contra danos físicos ou 
mentais.

 • O direito dos participantes à privacidade com respeito a 
seu comportamento.

 • A garantia de que a participação na pesquisa é comple-
tamente voluntária.

 • A necessidade de informar os participantes sobre a na-
tureza dos procedimentos antes de sua participação no 
experimento.

Todos os experimentos, incluindo os poucos estudos que 
envolvem enganar, devem ser revisados por um comitê inde-
pendente antes de serem realizados (Fisher et al., 2002, 2003; 
Smith, 2003).

Um dos princípios éticos chave dos psicólogos é o con-
sentimento informado. Antes de participar de um experi-
mento, os participantes devem assinar um documento em que 
afirmam ter recebido uma descrição básica do estudo e que 
estão cientes do que sua participação envolve, quais riscos o 
experimento pode conter, e o fato de que sua participação é 
absolutamente voluntária e eles podem se retirar a qualquer 
momento. Além do mais, após o estudo, eles devem parti-
cipar de uma reunião devolutiva e receber uma explicação 
sobre o estudo e os procedimentos que estiveram envolvidos. 

As únicas vezes em que o consentimento informado e a reu-
nião devolutiva posterior podem ser eliminados são em ex-
perimentos em que os riscos são mínimos, como em estudos 

Identificar os 
participantes

condição de receber a droga

condição sem droga

Manipular a variável 
independente

Medir a variável 
dependente

Comparar os 
resultados dos 
dois grupos

Grupo 1: 
Grupo de 
tratamento

Grupo 2:
Grupo 
controle

Atribuir os 
participantes
aleatoriamente 
a uma condição

1 2 3 4 5

Projeto de um experimento para entender 

os efeitos da droga propanolol no estresse

Você quer fazer parte da pesquisa psicológi-

ca atual? Há centenas de estudos na internet 

sobre tudo, desde “humor no relaciona-

mento” a “bullying no local de trabalho” e 

“alimentos que afetam o humor”. O Depar-

tamento de Psicologia da Hanover College 

(http://psych.hanover.edu/) mantém uma 

lista de estudos participativos online con-

duzidos por psicólogos pesquisadores em 

respeitáveis instituições 

acadêmicas! Ah, e se 

para você não for 

o bastante, espere 

uma semana e 

volte, porque o 

site é atualizado 

com muita 

frequência.
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puramente observacionais em locais públicos (Barnett et al., 
2007; Fallon, 2006; Koocher, Norcross e Hill, 2005).

OS ANIMAIS DEVERIAM SER USADOS 
EM PESQUISA?
Como aqueles que trabalham com seres humanos, os pes-
quisadores que usam animais em seus experimentos têm 
seu próprio conjunto de diretrizes exigentes para proteger 
os animais. Especificamente, os pesquisadores devem fazer 
todo esforço possível para minimizar o desconforto, a pos-
sibilidade de doenças e a dor. Procedimentos que sujeitem 
animais a estresse só são permitidos quando não há abor-
dagem alternativa disponível e quando o pesquisador tem a 
justificativa do valor potencial da pesquisa. Além de evitar 
causar desconforto físico, os pesquisadores devem promo-
ver o bem-estar psicológico de algumas espécies de animais 
pesquisados, como os primatas (Auer et al., 2007; Lutz e 
Novak, 2005; Rusche, 2003).

Mas, para começo de conversa, por que os animais deve-
riam ser usados em pesquisas? Será mesmo possível apren-
der sobre o comportamento humano a partir de pesquisa com 

ratos e pombos? A resposta é que a pesquisa psicológica que 
utiliza animais é projetada para responder a perguntas dife-
rentes das feitas em pesquisas 
com seres humanos. Por 
exemplo, a expectativa de 
vida mais curta dos animais 
(ratos vivem em média dois 
anos) permite que os pesqui-
sadores estudem os efeitos do 
envelhecimento em um período de tempo relativamente cur-
to. Também é possível ter maior controle experimental sobre 
animais e executar procedimentos que podem não ser possí-
veis com pessoas. Por exemplo, alguns estudos requerem um 
número grande de participantes que tenham históricos seme-
lhantes ou que tenham sido expostos a ambientes específicos 
– condições que, na prática, não poderiam ser encontradas 
em seres humanos.

A pesquisa com animais deu aos psicólogos informações 
que trouxeram grandes benefícios aos seres humanos. Por 
exemplo, forneceu as chaves para se detectar transtornos vi-
suais em crianças cedo o bastante para impedir danos perma-
nentes, para se comunicar com mais eficiência com crianças 

consentimento informado 

Documento assinado por 

participantes afirmando que eles 

receberam uma descrição básica do 

estudo e de que estão cientes do 

que sua participação envolve.

Método de pesquisa Descrição Vantagens Desvantagens

Pesquisa

descritiva e

correlacional

Pesquisador observa
situação já existente,
mas não realiza 
modificações na 
situação

Não pode 
determinar 
causalidade

Permite a compreensão
das relações 
entre as variáveis

Pesquisa
 documental

Examina dados 
existentes para 
confirmar a hipótese

Depende da 
disponibilidade 
dos dados

Facilidade de coletar 
os dados porque 
eles já existem

Observação 
naturalística

Observação de 
comportamento que 
ocorre naturalmente, 
sem realizar mudanças 
na situação

Não pode controlar 
o “habitat natural” 
observado

Fornece uma amostra 
das pessoas em seu 
ambiente natural

Estudo
 de caso

Investigação intensiva 
de um indivíduo ou 
grupo pequeno

Resultados podem não ser 
generalizados para além 
da amostra

Fornece compreensão 
profunda e completa 
dos participantes

Pesquisa de 
levantamento

Uma amostra é 
escolhida para 
representar uma 
população maior e se 
fazer uma série de 
perguntas

Uma pequena amostra 
pode ser usada para 
deduzir as atitudes e 
o comportamento de 
uma população maior

A amostra pode não ser 
representativa da população 
maior; os participantes 
podem não fornecer 
respostas precisas para as 
perguntas do levantamento

Pesquisa 

experimental

Os investigadores 
produzem uma 
mudança em uma 
variável para observar 
os efeitos daquela 
modificação em 
outras variáveis

Os experimentos 
oferecem o único 
modo de determinar 
relação de 
causa-efeito

Para que sejam válidos, 
os experimentos requerem 
a atribuição aleatória dos 
participantes a condições, 
variáveis dependentes e 
independentes bem 
pensadas, e outros 
controles cuidadosos

Estratégias de pesquisa
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com grave retardo e para redu-
zir a dor crônica em pessoas. 
Ainda assim, o uso de pes-
quisas com animais é contro-
verso, envolvendo complexas 
preocupações morais e filosó-
ficas. Consequentemente, to-
das as pesquisas com animais 
devem ser cuidadosamente 
revisadas de antemão para ga-

rantir que serão conduzidas eticamente (Hackam, 2007; Her-
zog, 2005; Plous e Herzog, 2000; Saucier e Cain, 2006).

VIÉS EXPERIMENTAL
Mesmo os planos experimentais mais bem traçados estão sus-
cetíveis ao viés experimental – fatores que distorcem o modo 
como a variável independente afeta a variável dependente em 

um experimento. Uma das formas mais comuns de viés ex-
perimental são as expectativas do experimentador: um expe-
rimentador, sem intenção, transmite pistas aos participantes 
sobre a forma como se espera que eles se comportem em de-
terminada condição experimental. O perigo é que essas expec-
tativas gerem o comportamento “apropriado” – que, de outro 
modo, talvez não tivesse ocorrido (Rosenthal, 2002, 2003).

Um problema relacionado são as expectativas dos par-
ticipantes quanto ao comportamento apropriado. Se você já 
tiver participado de um experimento, então sabe que rapida-
mente cria teorias do que esperam de você. Na verdade, é 
típico que as pessoas desenvolvam hipóteses quanto ao que 
o experimentador espera aprender com esse estudo. Se os 
participantes formularem as próprias hipóteses, pode ser que 
eles produzam o efeito, e não a manipulação experimental.

Para se proteger contra expectativas dos participantes que 
possam alterar os resultados de um experimento, o pesquisa-
dor pode tentar disfarçar o seu real propósito. Os participantes 
que não souberem qual o comportamento estudado terão maior 
tendência a agir de forma “natural” do que se soubessem.

Às vezes, é impossível esconder o real propósito da pes-
quisa; quando é esse o caso, há outras técnicas disponíveis 
para se evitar o viés. Digamos que você esteja interessado 
em testar a capacidade de um novo remédio de aliviar os sin-
tomas da depressão profunda. Se você desse o remédio para 
metade de seus participantes e não desse para a outra meta-
de, os participantes que receberam o remédio podem relatar 
menor depressão simplesmente porque sabem que receberam 
o remédio. Do mesmo modo, os participantes que não rece-
beram nada podem relatar não sentir melhoras porque sabem 
que estão no grupo controle sem tratamento.

Para solucionar esse problema, os psicólogos costumam 
usar um procedimento em que todos os participantes rece-
bem um tratamento, mas aqueles no grupo controle recebem 
apenas um placebo, um falso tratamento, tal como um com-
primido, “remédio”, ou outra substância, sem qualquer pro-
priedade química ou ingrediente ativo significativo. Como 
nenhum dos membros dos dois grupos sabe se está recebendo 
o tratamento real ou o falso, quaisquer diferenças nos resul-
tados podem ser atribuídas à qualidade do remédio, e não a 

Um dos piores exemplos de violação dos direitos 

de participantes humanos foi o Estudo da Sífilis de 

Tuskegee. Esse estudo foi tão controverso com 

respeito a seu tratamento antiético dos pacientes 

que serviu como impulso para o desenvolvimento 

de diretrizes éticas que protegessem os 

participantes estudados hoje. Você 

pode ler uma descrição completa do 

estudo no site da Universidade de 

Tuskegee (www.tuskegee.edu).

Você sabia?

s

pense PSICO
> > > Uma pesquisadora acredita fortemente que 

professores de faculdade dão menos atenção e demons-

tram menos respeito pelas alunas do que pelos alunos. 

Ela cria um estudo experimental que envolve obser-

vações das salas de aula em diferentes condições. Ao 

explicar o estudo a professores e estudantes que irão 

participar, que providências essa pesquisadora tem de 

tomar para eliminar o viés experimental com base tanto 

nas expectativas do experimentador como nas expecta-

tivas dos participantes?

A pesquisa com animais é controversa, mas, quando conduzida dentro 

das diretrizes éticas, pode gerar benefícios significativos para os 

seres humanos.

viés experimental Fatores 

que distorcem como a variável 

independente afeta a variável 

dependente em um experimento.

placebo Falso tratamento, tal 

como um comprimido, “remédio”, 

ou outra substância, sem qualquer 

propriedade química ou ingrediente 

ativo significativo.
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possíveis efeitos psicológicos de receber um comprimido ou 
outra substância (Crum e Langer, 2007; Rajagopal, 2006).

Contudo, há ainda uma salvaguarda que o pesquisador 
cuidadoso deve aplicar em um experimento como esse. Para 
superar a possibilidade de que as expectativas do experi-
mentador afetem o participante, a pessoa que administra 
o remédio não pode saber se se trata do verdadeiro remé-
dio ou do placebo. Mantendo tanto o participante quanto 
o experimentador que interage com o participante “cegos” 
quanto à natureza do remédio sendo administrado, os pes-
quisadores podem analisar os efeitos do medicamento com 
maior eficácia. Esse método é conhecido como o procedi-
mento duplo-cego.

Como o campo da psicologia se baseia em um corpo 
acumulado de pesquisa, os psicólogos devem esquadrinhar 
os métodos, os resultados e as alegações dos pesquisadores. 
Diversas perguntas básicas podem nos ajudar a entender o 
que é válido e o que não é. Entre as perguntas mais impor-
tantes estão:

 1. Qual era o propósito da pesquisa? Estudos de pesquisa 
devem evoluir a partir de uma teoria claramente especi-
ficada. Além disso, devemos levar em conta a hipótese 
específica sendo testada. A menos que saibamos que hi-
pótese está sendo examinada, não podemos julgar o grau 
de sucesso de um estudo.

 2. Quão bem o estudo foi conduzido? Considere quem são 
os participantes, quantos estiveram envolvidos, que mé-
todos foram empregados, e com que problemas o pes-
quisador se deparou ao coletar os dados. Existem im-
portantes diferenças, por exemplo, entre um estudo de 
caso que registra as histórias de alguns respondentes e 
um levantamento que coleta dados de mi-
lhares de pessoas.

 3. Os resultados são apresentados de forma 
adequada? Avalie afirmações com base 
nos dados que refletem e em sua lógica. 
Por exemplo, se um fabricante de carros 
alardeia que “nenhum outro carro tem um 
histórico de segurança melhor do que o carro 
X”, isso não quer dizer que o carro X é mais 

seguro do que todos os outros carros. Significa apenas 
que não se provou que nenhum outro carro é mais segu-
ro, apesar de muitos outros carros poderem ser tão segu-
ros quanto o carro X. Expressa dessa forma, a afirmação 
já não parece mais tão impressionante.

Essas três perguntas podem ajudá-lo a verificar a valida-
de dos achados de uma pesquisa – tanto dentro como fora do 
campo da psicologia. Quanto mais você souber sobre como 
avaliar a pesquisa em geral, melhor você poderá identificar o 
que o campo da psicologia tem a oferecer.
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Membro do 
grupo de placebo

Da perspectiva de...
UM ANALISTA DE PESQUISA Você foi contratado para 

estudar o que as pessoas pensam sobre os programas 

de bem-estar social, desenvolvendo um questionário 

e o aplicando pela internet. É provável que esse 

estudo reflita com precisão as visões 

da população geral? Por quê? Ou por 

que não?

m 
ro 
ais

UM ANALISTA DE

estudar o que as

de bem-estar so

e o aplicando

Pensando criticamente sobre a pesquisa
Se você fosse comprar um carro, é improvável que pa-

rasse na concessionária mais próxima e saísse com o 

primeiro carro que o vendedor recomendasse. Em vez 

disso, você provavelmente refletiria sobre sua compra, 

leria sobre diferentes modelos, consideraria alternativas, 

falaria com outros sobre suas experiências 

e, por fim, pensaria bastante antes de 

realizar uma compra dessas.

Muitos de nós somos consi-

deravelmente menos cons-

cientes quando gastamos 

nossos bens intelectuais. É 

comum as pessoas tirarem 

conclusões precipitadas 

com base em informações incompletas e imprecisas, sen-

do que raramente param e avaliam criticamente a pesqui-

sa e os dados que lhe são apresentados.

VOCÊ ACREDITA? > > >
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 • O que é a ciência da psicologia?

Psicologia é o estudo científico do comportamento e dos processos 

mentais, abrangendo não somente o que as pessoas fazem, mas 

também suas atividades biológicas, seus sentimentos, suas percepções, 

sua memória, seu raciocínio e seus pensamentos. (p. 16)

 • Quais as principais especialidades no campo da psicologia?

Neurociência comportamental, psicologia cognitiva, psicologia do 

desenvolvimento, psicologia clínica, psicologia evolucionista, psicologia 

da saúde, psicologia da personalidade, psicologia social e psicologia 

transcultural. (p. 16-18)

 • Quais as principais perspectivas usadas pelos psicólogos?

Abordagem neurocientífica, perspectiva psicodinâmica, perspectiva 

comportamental, abordagens cognitivas e perspectiva humanista. (p. 22-25)

 • O que é o método científico, e como os psicólogos usam teorias e 

pesquisas para responder a perguntas de interesse?

O método científico é a abordagem que os psicólogos usam para 

compreender o comportamento. Consiste em quatro passos: identificar 

questões de interesse, formular uma explicação, realizar uma pesquisa 

projetada para sustentar ou refutar a explicação e comunicar os achados. 

A pesquisa em psicologia é orientada por teorias (amplas explicações e 

previsões relacionadas a fenômenos de interesse) e hipóteses (previsões 

baseadas em teorias formuladas de forma que possam ser testadas). 

(p. 27-29)

 • Quais os métodos de pesquisa que os psicólogos utilizam?

A pesquisa documental usa registros existentes, tais como jornais 

antigos ou outros documentos, para testar uma hipótese. Na observação 

naturalística, o investigador age principalmente como um observador, sem 

fazer mudanças em uma situação que ocorre naturalmente. Na pesquisa 

de levantamento, pede-se que as pessoas respondam a uma série de 

perguntas acerca de seu comportamento, seus pensamentos e sua postura. 

O estudo de caso é uma entrevista e um exame aprofundados de uma 

pessoa ou grupo. (p. 29-33)

Para
REVISÃO >>

Pop Quiz
 1. Associe esses subcampos da psicologia a sua questão 

ou pergunta de interesse:

 a. neurociência comportamental

 b. psicologia experimental

 c. psicologia cognitiva

 d. psicologia do desenvolvimento

 e. psicologia da personalidade

 f. psicologia da saúde

 g. psicologia clínica

 h. aconselhamento

 i. psicologia educacional

 j. psicologia escolar

 k. psicologia social

 l. psicologia industrial

 ___ 1. Joan, caloura da faculdade, está preocupada 

com suas notas. Ela precisa aprender habi-

lidades de organização e hábitos de estudo 

melhores para lidar com as exigências da fa-

culdade.

 ___ 2. Em que idade as crianças geralmente come-

çam a adquirir uma conexão emocional com 

os seus pais?

 ___ 3. Acredita-se que filmes pornográficos que exi-

bem violência contra as mulheres possam in-

citar um comportamento agressivo em alguns 

homens.

 ___ 4. Que substâncias químicas são liberadas no 

corpo humano como resultado de um evento 

estressante? Quais são os seus efeitos no 

comportamento?
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 ___ 5. Luís é único em sua maneira de lidar com 

situações de crise, mantendo sua disposição e 

uma perspectiva positiva.

 ___ 6. Os professores de Jack, que tem 8 anos, estão 

preocupados, já que ele começou a se retrair 

socialmente e a demonstrar pouco interesse 

na escola recentemente.

 ___ 7. O trabalho de Janetta é exigente e estres-

sante. Ela não sabe se o seu estilo de vida 

pode deixá-la mais propensa a contrair certas 

doenças, tais como câncer e doença cardíaca.

 ___ 8. Um psicólogo está intrigado pelo fato de que 

algumas pessoas são muito mais sensíveis aos 

estímulos causadores de dor do que outras.

 ___ 9. Um forte medo de multidões leva uma jovem 

a buscar tratamento para o seu problema.

 ___ 10. Que estratégias mentais estão envolvidas no 

processo de resolver problemas complexos 

de interpretação?

 ___ 11. Que métodos de ensino motivam com maior 

eficácia os alunos de ensino fundamental a 

realizar com sucesso as tarefas acadêmicas?

 ___ 12. Jéssica deve desenvolver uma estratégia de 

gestão que encoraje práticas mais seguras 

dentro de uma fábrica.

 2. A afirmação “Para estudar o comportamento huma-

no, devemos considerar a percepção como um todo, 

ao invés de suas partes componentes” pode ser 

feita por uma pessoa que utilize qual perspectiva da 

psicologia?

 3. O terapeuta de Jeanne pede que ela reconte um so-

nho violento que ela teve recentemente para tentar 

entender as forças inconscientes que afetam o seu 

comportamento. O terapeuta de Jeanne trabalha com 

uma perspectiva _____________.

 4. “É o comportamento observável que deve ser estu-

dado, e não o hipotético funcionamento interno da 

mente.” É provável que essa afirmação tenha sido feita 

por alguém com qual perspectiva?

 a. perspectiva cognitiva

 b. perspectiva neurocientífica

 c. perspectiva humanista

 d. perspectiva comportamental

 5. Quando testou sua hipótese na simulação do método 

científico, você comparou um grupo experimental com 

um grupo controle ou de comparação para identificar

 a. se os membros do grupo experimental levaram 

mais tempo do que os membros do grupo controle.

 b. como os membros do grupo experimental afeta-

riam os membros do grupo controle.

 c. como os grupos se comportavam em diferentes 

situações.

 d. se as hipóteses dos outros alunos eram verdadeiras.

 6. Associe essas formas de pesquisa a sua definição:

 a. pesquisa documental

 b. observação naturalística

 c. pesquisa de levantamento

 d. estudo de caso

 ___ 1. Fazer perguntas sobre o seu comportamento 

diretamente a uma amostra de pessoas.

 ___ 2. Examinar registros existentes para testar uma 

hipótese.

 ___ 3. Observar o comportamento em seu verda-

deiro ambiente sem interferir no ambiente.

 ___ 4. Realizar uma investigação aprofundada de uma 

pessoa ou de um grupo pequeno.

 7. Associe cada um desses métodos de pesquisa a sua 

principal desvantagem:

 a. pesquisa documental

 b. observação naturalística

 c. pesquisa de levantamento

 d. estudo de caso

 ___ 1. Talvez o pesquisador não possa generalizar 

para a maior população.

 ___ 2. O comportamento das pessoas pode mudar 

se elas souberem que estão sendo observadas.

 ___ 3. Os dados podem não existir ou não ser utili-

záveis.

 ___ 4. As pessoas podem mentir para apresentar 

uma boa imagem.

 8. Um psicólogo quer estudar o efeito da atrativida-

de na disposição para ajudar uma pessoa com um 

problema matemático. A atratividade seria a variável 

______________, e a quantidade de ajuda recebida 

seria a variável _____________.

 9. Os gráficos dos dados no exercício de correlação on-
-line mostraram

 a. que algumas variáveis aumentam em conjunto, mas 

algumas variáveis aumentam enquanto outras dimi-

nuem.

 b. quantas qualidades positivas e negativas os seus 

amigos têm.

 c. que as qualidades positivas são muito mais fortes 

do que as negativas.

 d. que, apesar de ser possível mapear os dados cor-

relacionais, costuma ser muito difícil interpretar o 

que seus gráficos significam.

 10. A pesquisa ética começa com o conceito de consen-

timento informado. Antes de se registrarem para par-

ticipar de um experimento, os participantes deveriam 

ser informados:

 a. do procedimento do estudo, em linhas gerais.

 b. dos riscos que podem estar envolvidos.

 c. de seu direito de se retirar a qualquer momento.

 d. de todos esses.
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 11. Liste três benefícios de se usarem animais na pesquisa 

psicológica.

 12. De acordo com um relatório, um estudo mostrou que 

os homens diferem das mulheres em sua preferência 

por sabores de sorvete. Esse estudo se baseou em 

uma amostra de dois homens e três mulheres. O que 

pode estar errado com esse estudo?

Respostas
ÀS PERGUNTAS DO POP QUIZ

 1. a-4, b-8, c-10, d-2, e-5, f-7, g-9, h-1, i-11, j-6, k-3, l-12

 2. Gestalt

 3. psicodinâmica

 4. d

 5. c

 6. a-2, b-3, c-1, d-4

 7. a-3, b-2, c-4, d-1

 8. independente, dependente

 9. a

 10. d

 11. (1) Podemos estudar alguns fenômenos em animais mais 

facilmente do que em pessoas, porque, com os animais, 

temos maior controle sobre os fatores ambientais e 

genéticos. (2) Um grande número de participantes se-

melhantes pode ser mais facilmente obtido. (3) Podemos 

observar os efeitos nas gerações em animais muito mais 

facilmente, devido a seu ciclo de vida mais curto, do que 

em pessoas.

 12. A pesquisa tem muito poucos participantes. Sem uma 

amostra maior, não é possível tirar conclusões válidas 

acerca de preferências de sorvete baseadas em gênero.
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www.grupoa.com.br/psico
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