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ISTORIAS CLÁSSÌCAS DH DETETIVES FRÌ1QUENTEMENTE SAO RELATOS DE

motivação e emoção. No começo, tud<l o que sabemos é que foi co-

metido um assassinato: depois de jantar com a família, a doce velhinha

Amanda Jones desmaia e morre envenenada por estricnina. "Por que alguém

faria algo assim?", todos se perguntam. A polícia faz a mesma indagação, em

outras palavras: "Quem teria um motivo para matar a senhorita Jones?" Em todo

bom enigma, a resposta é: "PraÍicamente todo mundo".

Há, por excnrplo, a irmá mais nova
bora tenha 75 anos de idadc, cìa ainda se ar-
repia quando pensa no trágico dia cm que
Amanda roubou seu nanrorado. E há tambérn
o vizinho ao lado, dc qtrem sc cluviu dizer
quc, se o poodìe da scnhorita Jones csmagassc
suas peônias nrais uma vcz, ele não se respon-
sabilizaria pclos seus atos. Há ainda seu so-
brinho csba n.jador q uc será o herdeiro da

fortuna da falecida. Por Ïim, a goverÌìanta
tinha um segre<ìo comprometedor quc a se-

nhorita Joncs conhecia e havia ameaçado re-
veìar. Todos os suspeit<ls estavanl na casa na
noitc clo assassinato, 1inÌram acesso ao vcneno
(quc era usado para rnatar ratos no porão) e

alimcntavam fortcs sentimentos cnì reÌação a

Amanda Jones. Todos tinham unr motivo oara
matá-la.

Nessa hist<iria, a motivação e a entoção
estão tão intimanrentc entrclaçadas que traçar
as difcrenças cntre eìas é difícil. Entretanto, os

psic<ilogos procuram separar as drras coisas.

Urn motivo ó uma necessidade ou um dcsejo
espccífico que estimula o organismo c dire-
ciona seu comportamento para um objctivo.
Todos os motivos são iniciados por aÌgum tipo
de cs1írnuìo: urna corrdição Iísica, como baixos
níveis de açúcar no sangue orr desidratação;
um dctaÌhc do ambientc, conìo uma propa-
gantìa cìe "Ìiquidação"; ou Lìnì sentirncnto,
conìo a solidão, a ctrÌpa ou a raiva. Quando
um estímulo induz um comporlanlento dire-
cionacìo a um objctivo, dizemos que elc moti-
vou a pessoa.

A emoção se rcferc à vivência dc senti-
meÌìtos como o medo, a alegria, a surpresa e a
raiva. AssinÌ c()mo os rììotiv()s, as entoções
tambénr ativam e afctarn o conìportamcnto,
cmbora seja nrais diÍícil prever o tipo dc corn-
portanìento quc uma deterrninada ernoçãO
provocará. Se um Ìronrcrn cstiver com Í<lnrc.

podemos ter quase certcza de quc clc procu-
rará comida. Contì.rdo, se esse mesmo homem
estivcr aìegre orr surpreso. não é possívcl
saber conr certez.a como ele agirá.

Uma coisa importante a ser lembrada a

respeito dos motivos e das cmoções ó que eìcs
nos ìcvarn a tonìar algum tipo de atitude -desde um dramático assassinato até um sinr-
plcs tamborilar de dcdos enl um mesa quandcr
estamos nervosos. A motivaçã<) acontcce quer
cstejamos conscientes dela ou não. Não preci-
samos pensar que cstamos com fome para
cntão ir à geÌadeira; ou nos conccnLrar cm
nosso nìotivo de rcalizaçã<t para estudar para
uma prova. De maneira scmeÌhante, não pre-
c'isamos pcrceber conscientcmentc que esta-
mos sentindo mcclo para cnLão nos alastar de
um cachorK) que rosna, ou saber que cstamos
irritadcls para gritar com alguém. Alénr disso,
uma nìesÍÌìa motivação ou cmoção pode pro-
vocar comportanìentos distintos enì pessoas

difcrentes. A arnbição pode motivar aÌguóm
tanto a estudar advocacia quanto a fazer partc
clc uma quadriÌha criminosa. Sentir-se triste
pode levar uma pessoa a chorar sozinha e

outra, a procurar trrn amigo. Por outro lado,
Llm mesnìo comportamento pode sc originar a

partir dc difcrcntes motivos ou emoçõcs: vocô
pode comprar carÌre de fígado porque gosta,
porque é uma carne barata ou p<lrque sabc
que seLì corpo nccessita de Íerro. Você pode ir
ao cinenra por estar ÍeÌiz, aborrecido ou sozi-
nho. Em sllma, o Iuncionamento das motiva-
ç(-)es e enìoções é muito compìexo.

Nestc capítulo, faÌaremos primeiramentc
sobre aÌgrrns motivos especíÏicos quc desenr-
pcnharn um papcl importante no comporta-
nìento humano. Depois prestarcmos atençãt'l
às emoções e às várias manciras por meio das

quais elas se exprcssarn. Começarenìos nossa

discussão com alg,uns conccitos gerais.
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No iníci<-r do sóculo XX. os psicólogos geralmente atribuíam o comportameÌìto aos instintos - padrões
clc comportamcnto específicos e inatos, característicos de toda uma cspécie. Da mesma maneira que os
instintos motivam os salmões a nadar contra a corrente para desovar e as aranhas a tecer teias, pensava-
sc quc os instintos cxplicavam grande partc do comportamento humano. Em 1890, WilÌiam James com-
piÌou uma lista de instintos humanos que incÌuía a caça, a competição, o mcdo, a curiosidade. a timidcz, o
amor, a vergonha e o rcsscntimcnto. Mas, por voÌta dos anos 20, a teoria dos instintos deixou dc ser
usada para explicar o conlportamento humano em virtude de três motivos: (l) os comportamentos hu-
manos mais importantes são aprendidos; (2) raramcnte o comportaüìento humano é rígído, infÌexível,
imutável e encontrado em toda a espécie, como é o caso dos instintos; e (3) atribrrir todo possíveÌ com-
portamento humano a um instinto correspondente não explica nada (classificar como "instinto anti-so-
cial" a propensão que unÌa pessoa tem de ïicar sozinha, por exemplo, simpÌesmente dá nomc ao
comportamento; não aponta com precisão suas origcns). Por voÌta de 1900, os psicóÌogos começaram a

buscar explicações mais críveis para o comportamento humano.

Há uma visão alternativa da motivação que afirma que as necessidades corporais (como a necessidade dc
comida ou de água) criam um estado dc tensão ou estimulação chamado de impulso (como a lome ou a

sede). De acordo com a teoria da redução de irnpulsos, o comportamento motivado é uma tentativa
de reduzir esse desagradáveÌ estado de tensão do corpo e lazer com que ele retorne ao estado de ho-
meostase, ou equilíbrio. Quando sentimos fome, procuramos comida a fim de reduzir nosso impuÌso de
ïome. Quando estamos cansados, buscamos um lugar para descansar. Quando sentimos sede, queremos
algo para beber. Em cada um desses casos, a orientação do comportamento é reduzir o estado cle tcnsão
ou estimulação corporal.

De acordo com a teoria da redução de impuÌsos, geralrncnte os impuÌsos podem ser divididos em duas
categorias. Os impulsos primários são inatos, encontrados cm todos os animais (incÌusive seres huma-
nos) e rnotivam comportamentos vitais para a sobrevivência de um indivíduo ou de uma espécie- Entre
os impulsos primários estão a fome, a sede e o sexo.

Contudo, ncm toda motivação se origina da necessicìade de reduzir ou satisfazer impulsos primários.
Os seres humanos, em particular, também são motivados por impulsos secundários. adquiridos por
meio da aprendizagem. Por exemplo: embora ninguém nasça com o impulso de adquirir uma grande for-
tuna, muitas pessoas são motivadas peÌo dinheiro. Entre os impuÌsos secundários estão também o desejo
de obter boas notas na escola e sucesso na carrcira.
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A teoria da redução de impuÌsos é convincente, mas não expÌica todos os tipos de comportamento. Por
exemplo: ela Ìeva a subentender que, caso estivessem satisfeitas, as pessoas passariam a maior quantidade
possível de tempo dcscansando. Buscarjam comida quando sentissem fome, água quando scntisscm sede
e assim por diante; porém, uma vez que os impuÌsos ativos estivessem satisfeitos. as pessoas se aquicta-
riam. Não teriam, ìiteraÌmentc, nenhuma motivação. Obviamente. isso não é verdade. As pessoas traba-
Ìham, jogam, conversam umas com as outras e fazem muitas coisas para as quais nào se conhecem
motivações biológicas que estejam tentando satisfazer.

Alguns psicóÌogos sugerem que a motivação esteja relacionada com a ativação. A ativação sc reïere a

um estado de alerta. O nível de ativação que ocorre em um determinado momento se apresenta ao ìongo
de um continuum. Numa ponta, está o estado de alerta cxtremo; na outra, está o sono. Às vezes, o com-
portamento parecc scr motivado pelo cìcsejo de reduzir o cstado de ativação; em outros momentos, pa-
rece ser motivado peÌo dcsejo de intensificar esse mesmo estado. Por exemplo: quando você está cansado,
tira um cochiìo. Quando está entediado, vê TV.

A teoria da ativação sugere quc cada um de nós tem um nível ótimo de ativação que varia de uma'
situação para outra e ao longo do dia. De acordo com cssa tcoria, o comportamento é motivado pelo de-
scjo de mantcr um nível ótimo de ativação durante um determinado tempo. Geralmente após um
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período dc cstudo os estudantes cìescjam ter unì mon'Ìcnto de descanso e lar,er algo mais estimulante . Um
aluno pode estudar durante unra Ìrora e depois conversar com um amigo. Outro pode estudar ilurante
trôs horas ininterruptas e dcpois passear um pouco. Um "madrugador" podc pular da cama pela manhã e

correr pouco nrais dc um quilômetro e meio antcs dc se arrumar para ir ao trabalho. Um notívago pode
conleçar o dia bebendo café, ìendo o jornaì e lutando para sc mantcr acordado. Cada uma dcssas pessoas
busca atingir seu níveÌ ótimo de ativação em dctcrminada hora e lug,ar.

Não é de surprccnder qrre o nívcl de ativação dc uma pessoa tanrbém influencie a mancira como eÌa

se conìporta cm diferentes situaçries. Os psicóÌogos concordam com o fato cle que não existe um nível de
ativação "idcal" neccssário para o dcsempenho de lodas as tarefas. PeÌo c<lntrário; cssa é uma qrreslio que
varia confornle o grau da cstimulação e o grau de cornplexidade cìa tareÍa. A lei de Yerkes-Dodson des-
crcvc tal situação da scg,uinte rrtaneira: quanto mais complexa lor urna tarefa, menor o nívcl de ativação
quc pode ser tolerado scm que haja interfcrôncia no dcscmpenho. Assim, nívcis dc ativação mais altos
são ritimos quando se precisa desernpcnhar tarcfas simples, e níveis de ativação reÌativamente mais baixos
são nrcÌhores quando se deserrtpenham tarefas complcxas (veja a FigLrra 8.1).

Mas é possívcì quc a teoria da cxcitação não explique todas as formas de estimulação. A prática dc ativi-
dadcs cxtrerrìamente cstimulantes, conro a escaìada dc rochas. skydívin11, bungee jumping e hang glidhg, não
parece estar reìacionada à busca dc um níveÌ ótirno de ativação (Zuckerrnan, 1979).Uma pcssoa pode se Ìe-
vantar c lazer uma caminhada quando fica entediada ou inqr,rìeta, nlas se ela tiver estabeìecido quc irá prati-
car skydívíng na próxima quinta-fcira, essa ação não diminuirá o tédio quc cla scnte hoje. Será que praticar o
slqdiving a cada semana satisfaz, de alg,uma mancira, a necessidadc dc ativação que a pessoa tcm durante a

semanainteira?Zuckerman (1979, 1994) sugcrcqucabuscadesensaçõesó,cmsimesnìa,umanìotivaçãobá-
sica qrre varia muito dc indivíduo para indivíduo. Pessoas que buscam sensações de mancira interìsa procu-
ram alividadcs de alto risco c emocionantcs (o que inclui esportcs pcrigosos e práticas arriscadas ao volante),
enquanto as que buscam emoções dc maneira menos intensa evitam esse tipo dc atividades.

Outros tcírricos observanr que as coisas quc ocorrem externamenle ao organism() tambéÌn são irnpor-
tantes para a rnolivação. Por exemplo: os aronras que vôm de uma padaria podem nos ìcvar a comer,
ainda quc tcnhamos acabaclo de lazcr uma refeição satisfatória; a amostra grátis de uma revista, uma de-
nronstração de um novo produto ou uma vitrine dc loja podem fazer com que compremos algo que, do
contrário, não cornpraríamos. Ern outras paÌavras, os objetos do ambientc - chamados de incentivos -também podem motivar o coÍnportamento (BoÌles, 1972; RescorÌa e Solomon,1967). Os publicitários co-
nhecern muito bem o fascíni<l que os incentivos exercem.

Não precisarnos cstar cientcs da existência dos inccntivos para quc eles inlluenciem nosso cornporta-
n-ìento. Uma pcssoa pode conrprar algo sem ter consciência de que a corÌìpra foi estimulada por um anún-
cio de jornaì ou revista. Dc maneira semclhante, podemos entrar enì uma padaria sem estar conscientcs
de qrre () ar()ma nos alrdiu.

AÌguns psicciÌogos lazern distinção entre a motivação intrínseca c a cxtrínseca. A rnotivação intrínseca
diz respcito às recompensas qLrc se orig,inam da atividacìe em si. Ncssc caso, dizernos quc o comporta-
nlcnto é intrinsecamente rccompensador. As brincadeiras são um bom exemplo. E comunt qrre as crian-
ças subam enr árvores, façanr dcsenhos cclm os dedos e brinquem com jogos apenas cm troca da diversãcr
que deriva <Ja atividade cm si. Da mcsma maneira, muitos adultos solucionam palavras cruzadas, jogam
golfc e participam de worksh<lps em grande parte pelo prazcr que sentem cm tais atividades. A motiva-
ção extrínseca se relerc às rec(ìmpcnsas que não são obticlas da atividade, mas são a conseqüência dessa

atividadc. Por exenrpìr): uÌÌìa criança realiza tarcfas domésticas para ganhar sua mesada, e unt adulto quc
odeia goÌfc 1.rocìe aLé jogar uma partida com uÌn clicntc se esse ato ajudar na reaÌização dc unra venda. O

falo de o conlportamento ser intrínseca ou cxtrinsecarnente motivado pode ter conseqiiências inrportan-
tes. Por cxcr.npÌo, o Nationaì Advisory Mental Hcalth (1995) dos EUA escreve:

Qr-raucìo as pessoas buscarrr alividades cm razãcl de seu intcrcsse intrínsect'r, ó provável rlue elas liquem e per-
marìc.çant fascinadas e absorvidas por tais atividacles e se sintam felizes. Ern contrapartida, quando as pessoas

se coÌìccntram em rccoÌÌlpeÌìsas cxternas a detc'rminadas tare[as, cìas tênr um envolvimento ernocionaÌ
rÌìenc)r c scÌìtem emoções neÍlativas Estudos tamÌróm rcvelaram quc unìa nrotivação inlrínseca elevada está

relacionada a um desenrpcnho estoÌar melhor e ao ajustamento psicoìógico dc crianças, adolesccntcs e estu-
clantcs u niversitários (p. 843).

É crrrioso que a motivação intrínseca possa na vcrdade ser rcduzicìa pelas recompcnsas. Por exempìo:
se os pais oferecenr à fiÌÌra caçula Lrrna rccompensa por escrcver aos avós, cl mcnos prováveì quc cìa conti-



a

TAREFA SIMPLES

Motivação e Emoção

TAREFA COMPLEXA

265

Ata

(.)

o
a

o

q

a

c/

q
q
d)

o

AE
-d

Desempenho
ótimo

t
I*

Desempenho
ótimo

I
I

v
Baixa ativação Alta ativação Baixa ativação Alta ativação

FIGURA 8.1

A lei de Yerkes-Dodson. Uma determinada quantidade de ativação é necessária para o desempenho da maioria
das tarefas, mas um nível de ativação muito elevado ínterfere na realização de atividades complexas. lsto é, o
nível de ativação que pode ser tolerado para uma tarefa simples é maior que para uma tarefa complexa.
Fonter de acordo com Hebb, '1955

nue Ìhes enviando cartas quando não houver rccompensas. As pesquisas coofirmam essa tendência.
Entrc crianças, adoÌescentes e aduÌtos, quando recompensas extrínsecas são ofcrccidas em decorrência dc
um comportamento, a motivação intrínseca c o senso dc rcsponsabiÌidade pessoal por aqueÌe comporta-
nÌcnto tcndcm a diminuir, peÌo menos durante um curto período de [empc'r (Dcci, Koestner e Ryan,
1999). Entretanto, o feedback positivo (o que inclui fazcr elogios) pode, de Iato, aumentar a motivaçio
intrínscca (Chance, 7992; Deci et al., 1999\.

Nem sernpre lica claro se um comportamento é motivado intrínscca ou extrinsecaÌÌìente. Considcrc
uma criança qÌle se senta espontaneamente e cscrcvc unÌa carta para ser,rs avós. Ninguém pediu quc eìa

[izesse isso rrern ìhe o[ereceu uma rccomperìscì por isso; seria seu comp(ìrldmcnto inlrinsec;mcnte moli-
vado? Você pode até coÌlsiderar que sim, mas suponha que ela diga: "Sc eu lhes escrever urna carta amá-
vel, talvez eÌes rne enviem um prcscntcl" Agora, você pode concluir que o comportaÌrento da criança foi
motivado extrinsecamente, ÌÌìas se ela tivesse se mantido guicta, você não saberia disso. Suponha que a

criança não diga nada a respeito dc suas motivações, mas você sabia gue, no passado, todas as vezes que
cla cscrcveu uma carta para os avcis, estes retribuíram com um cartão e uma qÌrarÌtia em dinhciro. Ou su-
ponha quc os avós da criança simpÌesmentc rcspondessenl à carta 

- 
não enviassem dinheiro. Como você

pode perceber, às vezes é difícil dilerenciar a motivação intrínscca da cxtrínseca.

Abrahanr MasÌow (I954), um psicólogo hun.ranista, organizou os motivos em uma hierarqtria, dos infc-
riores aos superiores. Os motivos infcriores clriginam-se das necessidadcs corporais que precisam ser s.ì-
ciadas. À medida quc subimos na hierarquia das necessidades de Masìow, os motivos passam a ter orige ns

nÌais sutis: cl tìesejo de viver da mancira mais conlortável possível, de lidar com outros scrcs humanos da

melhor mancira quc pudermos e de carÌsar a mcìhor imprcssão. Masìow acreditava clrre o mais clcvado
motivo da hierarquia cra a auto-realização 

- 
o desejo quc uma pcssoa tern de desenvolver todo seu po-

tencial. Essa hierarqr-ria de motivos está reprcscntada na Figura 8.2.
De acordo com a teoria dc Maslow, os motivtrs superiorcs surgem somente após a satisfação dc todos

os motivos mais básicos: uma pessoa que está passando ïome não ïicará preocupada com o que os outros

lì{)\sdnr pcn\dr sobre suJ5 maneiras à ntt'ra.
O modeÌo de MasÌow apreseìrta uma maneira convincente de organizar LlÌÌìa anÌpla variedacìc dc mo-

tivos enr urììa estrutura cocrente. Mas pesquisas rcccntes desafiam a universaìidade das visões de Mas-
low. Ele criou seu modclo hierárquico a partir da observação dc figuras históricas, pessoas lamosas e ató
rnesnìo amigos que eÌe admirava imensamente. Entretanto, a maioria dessas pcssoas cra composta de ho-
rnens brancos e mcmbros da sclciedade ocidental. Em muitas sociedades mais simples, as pessoas lreqr-ien-
tcmente vivem ncl limite da sobrcvivência, mas ainda assinr Íormanr laços sociais fortes e significativos e .
possuerÌì urn Iirme senso dc auto-estirna (Nchcr, t99t). Dc fato, a dificuldade enì satisfazer neccssidadcs
básicas podc na verdade promover a satis[ação de necessidades superiorcs: LÌm casaì conr dificuldades fi-
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nanceiras para construir uma famíÌia pode acabar se aproximando muito mais como resultado dessa vi-
vência. Em nossa discussão sobre o desenvolvimento durante a adolescência e sobre o começo da vida
aduÌta (CapítuÌo 9, "O desenvoÌvimento ao longo da vida"), examinaremos algumas pesquisas que indi-
cam que os homens precisam ter um firme senso de sua própria identidade (e, portanto, certo grau de
auto-estima) antes que possam estabelecer com êxito relações íntimas com outras pessoas que satisfaçam
sua necessidade de fazer parte de algo. Como resultado dessas descobertas, hoje em dia muitos psicólogos
vêem o modeÌo de Maslow com certo ccticismo.

Acabamos de revisar aÌguns conceitos básicos sobre motivação. Com esses conceitos em mente, passa-
remos agoÍa para os motivos específicos.

Necessidade de pertencer a algo

FIGURA 8.2

A pirâmide que
representa a hierarquia de
necessidades de Maslow. De
baixo para cima, os estágios
correspondem à importância
que o motivo tem para a

sobrevivência e o momento
em que ele surge, tanto na
evolução da espécie quanto
na evolução do indivíduo.
De acordo com Maslow, as

necessidades mais básicas
têm de ser amplamente
saciadas antes oue os
motivos superiores
possam surgrr.
Fontei de acordo com Maslow, 1 954.

Relacione os termos a seguir com a definição apropriada.

_ f . impulso

2. redução de impulsos

a. estímulo externo que favorece o comportamento direcionado a
um objetivo

b. estado de equilíbrio em que o organismo funciona de maneira
eficaz

c. teoria que diz que o comportamento motivado tem como
objetivo a redução da tensão corporal

d. tendência de realizar um comportamento a fim de receber
alguma recompensa externa ou evitar uma punição

e. estado de tensão gerado por necessidades biológicas

f. motivação que surge a partir do próprio comportamento

Indique se as afirmações a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

a. Os comportamentos humanos mais significativos são aprendidos, e não inatos.

b. O comportamento humano é rigidamente imutável e característico de nossa espécie.

c. A teoria da redução de impulsos explica nossas tentativas de aumentar a ativação quando
estamos entediados.

'(l)'):(t)'q 1(r'0'e'L'p'9'l-'ç'e'r'q E')'Z e ! :setsodseu

7.

3. homeostase

4. incentivo

5. motivação intrínseca

6. motivação extrínseca
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Qtrandcl scnte fonre, vocô comc. Se não comcr, sua ncccssidade de comìda continuará a aUmetÌtar. nìas
stta fome taÌvez não. Suponha que vocô dccida pular urna refeição para estudar na bibliotcca. Sua ncces-
sidade de cornicìa aunrentará ao Ìongo do dia, nìas sua ïome sc nranifesLará esporadicarnente. É provávcÌ
que você sinta fottte na hora do aÌmoço; depois, cÌÌquaÌìto esliver na bibÌiotcca, a tendôncia c< de qLre sua
fome dintinua. P<tr volta da hora do janlar, olrtra vez rrcnhunra prcocupação será maior qrre a de corììcr.
O estado psicológico de ïornc, portanlo, não coincide com a nccessidacJc biokigica rJc comida, cmbora cssa
nccessidade scralrncnte dcsencadeie o estado psicoìógico.

Assitn como a fome, a sede ó estimulada tanlo por latores inlernos qrÌaÌì1o externos. Com reìação a fa-
l-orcs intcrnos, a sedc é controlada por iìclis reguÌadores quc monitoram os níveis de fluidos clentro e fora
das céluÌas. Quarrdo esses níveis cstão muito baixos. ambos os reguladores ageÌn para cstimular a sede. Da
mcsma nraneira que a fomc é r-rma resposta a [atores cxternos, a sede tambí'nr pode ser inÍlucnciada por
falores do ambiente. Podcmcls scnlir scde, por cxemplo, ao ver na TV pessoas saboreanclo grandcs copos
de bebidas geladas em Llnì ambiente exLrberanle c tropical. Os costunres sazonais e as condiçcies cÌintáticas
também inlÌucnciam nosso hábito de saciar a sede: urna Ìimonada bern gcÌada ó item de prinreira ncccssi-
daclc no vcrão, ao passo quc o cìrocoÌate aqucce as noitcs ïrias do invcrno.

Pesquisas recentes reforçaram a importância do hipotálamo como ccntro ccreirral relacionado à fonre e à

alimcntaçãcl. Inicialmentc, pcsquisadores identiÍicaranr duas regiõcs do hipotálamo como conrroÌadoras
da nossa scnsação de fonre e saciedaclc (saciedade significa cstar compÌetarÌìentc satisfeito). Aparcnte-
n'ìcnte, um desscs centros atua como Llnì centro de alimentação; em pesquisas com rat()s, a cstirnulação
desse centro fazia com quc os ratos começassem a comcr. Quando essc mesmo centro era destruído, os

animais paravanì de comer até passar fome. Outra área do hipotáÌanro foi considerada o centro dc sacic-
dade: quando cstimuìada, os animais paravanl de comer; e, qr-tando destruída, os animais coruiam até ti-
car extrcnramente obesos. O hipotálamo parecc ser uma espó.ie de "interruptor" quc liga e cìesliga o atcr

clc comcr - pcìo rnenos nos ratos.
Entretanto. estudos nlais reccrÌtes dcsafiaranr essa cxplicação simples dc "liga-desliga" para o coutroÌe

da alimcntação, ao demonstrar quc diversas outras áreas do cérebro também cstão cnvolvidas no prro-

cess<r (Winn, 19951 . Aparcntemente, LÌnl tercciro centro do hipotáÌamo inllucncia a vontadc dc desustar
comidas cspecíficas. Estudos também rÌlostraranì que há regiõcs do círrtex c da mcdula cspinhaÌ quc de-
sempcnham um papeÌ imporlantc no controle da ingeslão dc alimentos. AÌém disso, sabe-sc qLre as cone-
xões entre os ceÌìtros cerebrais que controÌam a lome são consideraveÌnleÌÌte nrais complexas dO que se

pensava - cnvolvem mais de unra dúzia de ncurotransmissorcs di{erentes (Fìier e Maratos-Flicr, 1998
Woods, Sceley, Porte e Sclìwartz, I998). Alguns neurotransnìissores aumentam o apetite por comidas es-
pecíficas tais corno carboidratos c'ru gorduras, ao passo que outros diminuem o apetite por esscs alintentos
(BIundell c HalÍord, 1998; Lin, Umahara, York e Bray, 1998).

De quc rnancira o córcbro rcconhccc o morìlcn1o dc estimular a Ïclme? O cérebro monil-ora os trír'eis
dc Alicose (r-rm açúcar sinrpìes utiìizado pelo corpo na produção de encrgia), gorduras e carboidratos ncr

sangue, bern como os níveis de insulina e oulros hormônios que são liberadcls no sarÌguc em resp()sra a

csses nutrienl-es. As rnuclanças no nível dessas substârrcias indicam a nccessidade dc alimento (Seelcv e

Schwartz, 1997).
O cércbro tanrbém monitora a quantidade c o tipo de aÌinrento qtre você ingcriu. Os receptores ìocaÌi-

zados no estômago identificanr não apenas a quantidade de c<lmida presentc rro írrgão, mas tambónr a

quantidade dc calorias de unr alinrento. Os sinais provenientes dcsses rccept()rcs são transmitidos acl córe-
bro. Quando o aÌirnento erìtra no intestino cìcÌgado, um hormônio é liberado na corrcnte sangiìínca e ìc-
vado ató o cércbro, ondc servc clc fonte adicional cie infornração a respeito das necessidades nutricionais
do corpo (Albus, 1 989; Takaki, Nagai, Takaki e Yanaihara, 1990).

Mas, conformc vimos anteri<lrmente, uÌna neccssidacJe biológica de aìintento ncm sempre rcsrrlta
enr Íome. A sensação de fome é produto não apcnas ilo que ocorre dcntro dcl corpc-r, mas tambénr da-
quilo qrre ocorre lora dele. O arorna dc um bolo assando no forno, por excmplo, podc descncadcar o
dcscjcl de conrer, quer o corpo neccssite cle conrida oì-ì ncìo. Às vezes, o sirlplcs ato dc oÌhar para o reló-
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gio e pcrcebcr qì.re já é hora clo jantar pode [azer com que sintamos fome. Uma intrigantc linha dc pes-
quisa sr-rgere quc esse tipo dc fator cxterno dá início a processos biológicos intcrnos que imitam aqucìcs
associados à neccssidadc de sc alimentar. Por cxemp[o: o mero fato dc ver a c<tntida, sentir scu arotÌìa
ou pensar ncla gera unr aumento rJa prcldução de insuìina que, por sua vcz, reduz os nívcis dc glicose
tras céluÌas do sangue. Essa rcdução leva a uma resposta do corpo, que dcmonstra uma nccessi<Jadc fí-
sica de alimcnto (Rodin, 1985). Assim, o aroma qlre venì de unr rcstauraÌlte próximo pode representar
nrais que apcnas um incentivo para comcr; é capaz de realmentc dar início a unla neccssidadc aparentc
de aìinrento.

A scnsação de fome está reÌacionada às emoçr)es de maneira conplexa. Algr-rmas pcssoas correnì para
a geÌadeira scmprc que cstão dcprirnidas, chateadas, ansiosas ou conì raiva. Orrl-ras perdent tod<l o inte-
rcssc por conrida nessas situações e reclamam que cstão "ansiosas demais para comer". Um aluno que cs-
teia cstudando para un'ìa prova importante Sasta para comer o mcsrno tempo que gasta para estudar;
outro aluno quc esteja cstudando para a Ìnesma prova podc vivcr só de café até que passe a ópoca dc cxa-
rrtes. Sob corrdiçõrcs de ativação emocionaì, aquiio que uma pessoa deseja comcr pcldc revirar o estômago
dc outra.

i ,'iit ':l'. i
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A mancira prlr meio da qual você rcage quanclo scnle lonrc varia de acordo conì suas experiências conì o
alimento, cltrc são, cm sua rnaioria, determinadas pela aprendizagern e pelo condicionamento sociaì. A
maioria dos nclrtc-amcricanos Iaz três reíeiçõrcs por dia com intervalos reg,uìares. Uma típica família
norte-americana toma o caIé da manhã às sete horas, almoça por volta do meio-dia e janta perto das ì B
horas. Mas na Europa, as pessoas geraìnrentc jantanr mais tardc. Os itaìiar.ros, por cxemplo, raramente
jantanr antcs das 2l horas. Diversos cstudos realizados tanto com animais quant() com seres human<ls
nroslrararì que conìer rcgularrnente em detcrminados horários ao Ìongo do dia faz corÌì que, nesscs horá-
rios, se'janr Ìiberados hclrrnônios c neurotransrnissorcs quc provocam a [omc (veja Woods, Schwartz, Bas-
kin e Seelcy,2000). Enr outras paìavras, sentirnos Íome ao mei<l-dia cm parte porque o corpo "aprendc"
quc, se é meio-dia, é hora de comer.

As situaçcìes sociais tambérn influcnciam nossa nrotivação dc coÌncr. Digamos que você csteja em unr
importante almoço de ncgóci<ls no qual precisa impressionar um clienle em potenciaÌ. É prováveÌ que vocô
não sinta muita íomc. ainda cluc essa reÍcição ocorra cerca de urna hrlra apris seu horário dc almoço nor-
rnal. P<lr outro lado, as situaçõrcs sociais podenr fazer com que vocô c()nìa mesmo qrre não esteja conr lontc.
Inraginc quc, em um dia em que você tcnha dormido tarde c tomado urn rnagnífico caíé da rnanhã, você
tarnbónr Iaça uma visita a algtrns antigos. Quando chcga, dcscobre qrre cnì brcve scrá servida uma maravi-
lhosa rcfcição. Entbora você não sinta fome, é provável que resolva conìer conìo ato dc mera cortesia.

A crrltura influencia o que escolhcmos conìer c cm quc quantidadc. Embora a maioria dos nclrte-ame-
ricanos não coma carne cle cavalcl, cla é nruito apreciada em vários países curopcrrs. Prlr or,rtro Ìad<1, mrri-
tos Ìlorlc-anrericanos comeÌìì carnc de porco, prática quc conlraria ao mcsmo tenìÌ)o as ìcis judaicas c

isÌânrjcas dc clieta alimcntar (Scupin, 1995). Assim, cmbclra a fome seja basicanrente Lrm inrpulso bioÌó-
gico, não é siurpìcsmeÌìte uÌn estado inlerno ao qr,raì saciamos quancìo rosso corpo nos incita a Íazê-lo.
Ela é rcsuÌtado dc urna complexa intcração de lorças tant<l do anrbiente quanLo biológicas.

"Quando me disseram quc eu parccia aìguénr vindo de Auschwitz (o campo de concentraçãr> nazista), eu
consiclerci o maior clogio qr-rc alguérn podcria me fazer." Essa i' a coníissão de uma mulhcr jovcm quc,
durantc a adolescôncia, l-evc um grave distúrbio alirrtentar conhcciclo como anorexia nervosa. Eìa tinha
ìB anos, 1,60 metros c pesava ccrca de 3O quiìos. Essa jovem leve sr)rte: conscgrriu superar o distúrbio e

desde então vcnì mantcndcl unr pcscl n<lrrnaì para scu corpo. OuLras pessoas foram nrenos alortunadas.
Em Ì981, a cantora I(arcn Carpentcr nìorreu cm razão de unra parada cardíaca após uma longa batalha
contra a anorexia. Mais rccentcnìente, a ginasta de nível internacional Christy Henrich sucumbiu à

doença - qrrando falc'ceu. I)csava pouc() mais de 27 quiìos. (Pace, 1994).
Portadores de anorexia Ììervosa acham quc senìprc estão acinra dcl pescl c se esforçanì para enìagrccer,

gcralrncnte por nrcio dc severas Ìimitaçocs na ingcstão dc comida. Mesmo dcpois que se tornanr nruit<r
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ll)agros, constarìtcmeÍìtc se prcocupam com o ganho de pcso. Os quatro siÌìtoÌÌlas a seguir caracterizam a

anorexia nervosa (APA, 1994):

l. Medo intenso de cngordar, quc não diminrri à rnedida quc a pcssoa perdc peso.

2. Scntir-sc incorrtodado corn a iruaeem física (por cxcnrplo: rcclamar cle se "sentir Ílordo" ÌÌìesrno
qttando sc está cxtrcnlarììcnte rragro).

3. Rccusar-sc a rÌìalìter LlÌÌì peso corporal iguaÌ ou acinra ao rnínimo considerado normal para sua
iclade e altura.

4. Nas mulhcres, a arrsência de pclo meÌìos três cìc[os nrenstrrrais consccutivtts.

Aproxinradanìente LìrÌì por cento de todos os adolescentes têm anorexia ncrvosa; destcs, ccrca dc 90
por ccÌì1o são nrrrlhcres brancas cle classe módia ou alta (Brumberg, I988; E. H. Gilbert c DeBÌassic, l9B4;
Romeo, 1984). Antes do ciesenvoÌvimcnto recente dc nrétodos de tratament<ls mais trem-srrccdidos, taÌvcz
cerca dc seis por cento dos anoróxicos ntorriam enr virtude da docnça (Agras e Kraemcr, 1983). Geral-
nlcnte, as pessoas que tôÍÌì anorexia vivem uma infância e unta adoìescôncia normais. Em geraì, sã<l aÌuncls
bcrn-sr-rccdidos e crianças bem comportadas c cooperadoras. Tôm irnr intcnso intercsse por comida, mas
não gostanr de conrer. Tanrbérr possucm uma visão bastantc distorcida de seus prírprios corpos.

Freqiicntenrcnte, a anorcxia manifcsta-sc conì outro distúrbio alirnentar, chanrado bulimia
(Fairbtrrn c Wilson, 1993; Yanovski, 1993). Os critérios a sceuir são usados no diagnóstico da bulimia
(APA, 1994\:

l Episódios recorrcntes dc ingcstão conrpulsiva cle comicla (corrsumo rápido dc uma
dade de comida, g,eralmcnte ern Ìnenos dc duas horas).

2. Comportamentos inadeqnados recorrcntes, tais conro o vôrnito auto-indr-rzido,

grancìe quanti-

a lim cle tcntar
evitar unr novo ganho de pcso.

3. A ingcstão compulsiva cìe conlida e os comportaÌnentos compeì-Ìsatórios devem ocorrer ao menos
duas vezcs por scrnana ao Ìong<-r de trôs mcses.

4. A Ïorma do corpo e o peso infìuencian-r cxccssivanrente a autcl-imagenÌ da pcssoa.

5. Os comportamcntos citados acinra occlrrcm pclo menos algumas vezcs na aLlsência da anorcxÌa.

Cerca c'le qLìatro a oito por ccnto de todas as mulÌrercs adolcscentcs e dois por cerìto dos ìrontens ado-
Ìcsccntes tôm bulirnia (Gwirtsrnan, 1984; Heatherton e -Baunìeistcr, l99l; D. W. Johnson, J<lhns<tn e Ma-
ruvama. 1984\.

Esse distúrbio aìimen[ar ge ralrnentc inicia-sc aos lB anos, quando os adolesccnles cnfrentam o dcsalio
de novas sitr-raçõrcs enl suas vidas. Não ó de cspantar qLrc o fat<l de fiìorar enì urÌì carÌìpus lrnivcrsitárìo es-
leja associado a incidôncias mais eÌevadas de buìimia (Sqr-rirc, Ì983). O gnrpo socìoeconônrico quc corrc
mais risco de tcr br.rlimia 

- 
as muÌhercs de classc ou classc rnódia 

- 
tenr grandc represcntação clìl Lr rìì

carììpus r-rrriversitário. Além disso, os campi prt'tntovcrìì compt:tiçào social e acadêmica. Algr-rmas cvidên-
cias sugcrctrì quc a bulinria é nrais Ïreqücnte nos campi em quc () narÌÌ(ìro tern nruita irnportância qut: cnì
outros nos quais nanìorar não ó tão irrportante (Rodin, StriegcÌ-Moorc e Silberstcin, l985).

Embora a anorcxia e a bulinria aparentellcnte ocorranì mais cntre mulÌreres quc entrc homcns, Ìtá
muito nrais honrcns corÌì csses distúrbios do que se inraginava. Por exempÌo: em uma pesqr-risa fcita enr
I992 com pcssoas quc haviam se graduado na Universidade de Harvard cm 1982, os casos reÌatados clc

distúrbios da alin.rentaçã<l caíranr pela nrctade cÌÌtrc as nrulhercs ao longo desscs dez anos, nras dobraranr
entrc os homcns (Seligman, Rogcrs e Annin, 1994\.

Pelo fato de os esludos sobrc distúrbios alinrentares terelÌr sc concentrado qr,rase inteiranìcnte crìì Ìnrì-
lhcrcs, sabernos rnuito pouco a rcspeilo do que poderia predispor unr homem adoìcscentc a descnvolver
tais distúrbios. Errr rneio às adoìcscenlcs, divcrsos falores parecem prováveis (Brooks-Gtrnn, 1993). A
nrídia pronrovc a idéia clc que a mulÌrer precisa st:r nìagra para scr atraeÌìte (CrandaÌl, I994). Quantas
vczcs vocô já vitr capas rJe rcvistas de t'noda quc Ìnr)stranr nruÌheres proporcionais (cujo 1'rcso í'normal
para sua altura)? Talvcz, em virtude clessa ôn[asc no peso, as rnuìheres nortc-anrericarìas sà() pr()pcrìsas d

superestimar o tarìanho de seus corpos (Bruch, 1980; Fallon e Rozin, Ì985). Um estlldo dcscobrir.r qtrc
rnais de 95 por ccnto dos participantcs do sex<l ferninino aclravarn que cstavam cerca cle 25 por ccntcr
mais largas do quc rcalnrentc estavaÌr na cintrrra, nas coxas e no quacìriì (Th<lrnpsurr e Thonrprsou, 198ó).

A incidência de rrm Ïcnômcno relacionado, chanr.rdo cìisrrrorfia rnuscuìar, parccc estar aunìcÌltando
erìtrc os Ì.tomcns jovens (Pope, 2000). Esse distúrbìo resulta dc unra preoctrJração excessiva coÌÌì o tarÌÌa-
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nh<l dos prírprios músculos. Homcns com dismorfia muscular, muitos dos quais são bastanle musculosos,
solrcm por se considerar franzinos e, por isso, passant uma cnorme quantidade rìe tempo recÌamando do
quanto coÌnem e fazcndo exercícios para aumentar sua massa muscular.

Fatores psicológicos também contribucm para o risco de ocorrôncia de distúrbios aÌimentares (Walters
e I(cndlcr. 1995). Uma pessoa quc lenha um distúrbio obsessivo-compulsivo (vcja o Capíttrlo 12, "Distúr-
bios psicoì<igicos"), quc se sinta inc{iciente c que depcnda dos outros teÌn um perfiì senrelhantc ao de um
ad<rlesccntc com distúrbi<l alinrentar (Phelps e Bajorck, l99l). Em geral, as mulhcres bulímicas apresen-
tanr baixa auto-estinìa, são hipcrsensíveis a interações sociais (Stciger, Gatrvin, JabaÌpurwaÌa, Seguin e

Stotland, 19991 ejá passaran'r por algunt tipo de depressão cÌínica antcs dc desenvoÌver tal o distúrbio
(I(lingcnspor, 1994l . Aparenlernente, os sentirnentos dc vulnerabiÌidadc e desamparo predispõem as pes-
soas a adotar maneiras inadeauadas de controlar o mundo ao seu redor.
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m dos atuais critérios de
fome c rcgulação de
peso sugere quc Llm

programa de controle de peso
deve ser rcaÌizado no Ìongo
pra7.o e ap<liar-se na tendência
normal que o corpo tem de
manter o peso - e não ir con-
ÍÍa ela. Um programa conlo
essc deve ser cmprecndido apc-
nas após uma consulta a Lrm

médico. Com base ern estudos
realizados a respeito da fomc e

da relação entre o ato de comer
e o peso corporal. aprescnta-
mos a seguinte fórmula para o

controìc dc peso:

l. Primeiramcntc, consulte scu

médico. As pessoas desejam
soluçõcs rápidas e, por conta
disso, começam a Ïazcr dietas
ou exercícios a qualquer ctrs-

to, às vczes com conseqüên-
cias tcrríveis. CcrtiÏique-se de

que seu programa de perda

de peso ó seguro.

3. Aumentc o mctabolismo cle

seu corpo por meio dc exer-
cícios regulares. O estimula-
dor mais eficaz do metabo-
lisnro é a reaÌização dc ati-
vidades moderadas duran-
tc ccrca de 20 a 30 minutcls,
diversas vezes por semana.
Embora sc'jam queimadas apc-

nas cerca dc 200 a 100 ca-
Iorias drrrarìte cada sessão
(Craighcad, l99}l, o cxercí-
cio aumenta a Laxa metabó-
lica latentc, o quc significa
que você queima mais caìo-
rias quando não está se cxer-
citando. Assim, a prática <ìe

atividades lísicas tl partc im-
portante de um programa de
redução de peso (Wadden e/

al., 1997\.

3. Modifique sua dieta aÌimen-
tar. Uma redução moderada
das caÌorias é benéfica, c a

redução no consumo de gor-
duras (especialmentc as gor-
duras saturadas) c açúcares é

ainda mais importantc. Os

açúcares dcsencadciam o au-
nlento do nível de insulina
no corpo, e aÌtos nívcis de
gordura e de insulina no
sangue estimuÌam a Ïonre.

4. Rcduza ao máximo os {ato-
res externos que o encora-
jam a ingerir alimcntos in-
desejáveis. O rncro lato de
ver Ìrma comida ou de scntir
seu aroma é capaz de au-
mentar a quantidade cle in-
sulina no corpo, o que gera
a fclme. Se possível, não leve
para casa aÌimentos ricos cm
caÌorias ou gorduras. Muitas

pessoas acrcditanr qì,rc, sc

Íorem ao supermcrcado com
o estômago cheio, ficarão
menos tentadas a comprar
alimentos ricos em caÌorias e

gorduras.

5. EstabcÌeça objerivos realistas.
Equilibrc esforços tanto na
prevenção do ganho quanto
na perda de peso. Sc você
prccisa emagrecer, tcnte re-
duzir apenas n'reio quilo por
semana durante dois ou três
mcses, e depois se concentre
cm manter esse novo peso
por diversos mcses antcs dc
recomeçar a emagrecer.

ó. Dê r:ecortrpensas a si mesmo

- scmpre de manciras qtrc
não sc relacionem à comida

- por peqì.renos proSressos.
Emprcguc algumas das tócni-
cas de alteração de comporta-
mento dcscritas no Capítulo 5:

recomfcnsc a si mesmo não
apenas a cada quilo dc peso
perdido, mas tambéÌÌÌ a cada

dia ou scmana crn que você
mantiver essa perda. E lem-
bre-se de que a rinica ma-
neira de manter o peso é a

manutenção de uma dicta ra-
zoável e de um plano de exer-
cícios (McGuire, Wing, l(lcnr,
Lang e HilÌ, 1999).
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Os distúrbios alimentares são sabidanrentc difíceis dc tratar, e há divergôncias quanto a qual terapia
scria mais eÍicaz (Garfinkel c Garncr, 19821 . Na verdade, alguns psicóìogos não acreditam que um ciia sc-

.iamcls capazcs de cÌinrinar os distúrbicls alimentares crn meio a urna cuìtura bombarclcada pela nìensagenì
de que "scr magro erstá na rnoda". LaÌnentavcìmeÌlte, cm rnuilos países em desenvoìvimeuto, como Tai-
wan, Cingaprtra e China, nos quais as dictas cstão em voga, os distúrbios aìimenlares, aÌ1tes poUco co-
rÌìuns, estão se tornando um problema sério (Hstr, 1996).
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O cstud<l da forne e da alirrtentação levor-r a algumas descobertas interessantcs sobrc o protrlcma cìo con-
tr<lìe do peso. Sabemos, por exempÌo, que o corpo interprcta o enrag,recirncnto corìì() Luììa aÌììcaça à solrrc-
vivôncia c age para evitar unìa pcrda maior de peso. Assirn, se você fizer uma dìcta, poderá perder aÌguns
quiìos, nlas em seguicìa scu corpo diminuirá sua taxa rnetabólica e rcdtrzirá a quantidade de energia quc
gasta, o quc tornarã mais difíciÌ a pcrda acìicional de pcso (LiebeÌ, Rosenbaum c Hirsch, 1995). Para saber cr

quc fazer para controlar o pcso dc maneira bern-sucedida, veja a Scção "Compreendendo a nris mcsmos".
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O sexo ó o impulso primário que r.notiva o comportarncnto reprodutivo. Assinr corno outros irnpulsos pri-
rnários, podc ser "ìigado" c "deslig,ado" por condìções biológicas d<l corpo e por latores ambientais. A res-
posta scxuaÌ htrmana também ó infÌucnciada pela vivência social e sexual, pela aìimcntação, pelas
emoções - especialnlcnte os sentimentos em relação ao parceiro - c peÌa idadc. De fato, o simplcs fat<r

de pensar em sexo ou ter ïantasias sexuais pode ìevar os seres hrrmanos à excitaçãcl scxual (Laan, Eve-
racrd, Van Berlo e Rijs, 1995; Leitenberg e Henning,, 1995\. O scxo di{cre dc outros impulsos primários
enl um p<lnto importante: a fome e a sedc são vitais para a sobrevivência do indivícluo, mas o sexo ó vilal
apcnas para a sclbrevivôncia da espécic. O impuÌso scxuaÌ, assim como a lomc, resulta dc fatores tanto
bioltigicos quanto a rnbientais.
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A biologia obviamentc descmpenha um papeÌ central na motivação scxuaÌ. Já se acreditou qLre os níveis
de hormônios, coÌÌìo a testosterond - o trorrnônio scxual masculino -, determinavam o impuÌso sexual.
Hojc os cicntistas reconhecenr que as inÍluências hornronais na cstimulação sexual humana são conside-
ravcìmerrtc mais cornpìcxas. Conformc vinros cm capítulos anteriores, a lestosterona é inrportarìtc no

O nível de no sangue indica a Íome.

A fome pode ser estimulada tanto por fatores quanto

Relacione os termos a seguir com a definição apropriada.

_ 3. hipotálamo

4. anorexia nervosa

5. bulimia

a. episódios recorrentes de ingestão compulsiva de comida, seguidos de
vômito, ingestão de laxantes ou prática excessiva de exercícios

b. contém tanto um centro de fome quanto um centro de saciedade

c. medo intenso de se tornar obeso, incômodo com a imagem do corpo
e limitação da ingestão de comida, o que resulta em um peso muito
abaixo do mínimo considerado normal

e S ) t q t sourêÌxa'souralur 7 asorr;6 1:selsodsag
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início do clesenvoÌvimento sexual (no comcço da puberdadc, por exemplo), na diferenciação cntre o
órgão scxuaì mascuÌino c o fcminino c, até certo ponto, no estabeìccimcnt-o de padrõcs caractcrísticos do
comportamento sexual adulto (l(alal, Ì988). Mas variações momentâneas Ììos nívcis dc testosterona não
cstão necessariamente relacionadas ao dcsejo scxtral. Na verdadc, homens adultos que tenham sido cas-
trados (o que resulta em uma diminuição significativa nos níveis de tcstosterona) em geral rclatam um
pequcno decróscimo no impulso sexuaÌ (Persky, 1983). Ao contrário dc outros animais, cuja atividade se-
xuaÌ ó ampÌamentc controlada por hormônios e está relacionada ao ciclo reprodutivo da fêmea, os seres
humanos são capazes de se excilar sexualmente cm quaÌqucr nÌomcnto.

Muitos animais secretam substâncias chamadas feromônios, que promovem a prontidão sexuaÌ em par-
ceiros potenciais (veja o Capítulo 3, "Scnsação e perccpção"). Algumas evidências indiretas sugcrem que os
seres hurnanos também secretam feromônios, nas glânduÌas sudoríparas das axiÌas e nos g,enitais, e qrre
isso influencia sua atração sexuaÌ (Michael, Bonsall c Warncr, 1974; Wedeking, Scebcck, Bettens e

Pacpke, 1995). O cérebro também exercc uma poderosa infìuência sobre o impuÌso sexuaì. Em particular,
o sistema límbico, ìocaÌizado na partc central do cérebro, está rclacionado com a excitação sexuaÌ (veja o
CapítLrìo 2, "A basc biológica do comportamento") (Hcath, 1972; Hyden, 19821 .

A biologia do comportamento sexual é mais bcm comprcendida quc a do próprio impuÌso sexuaÌ. Há
muito tempo, os pesquisadores do sexo WiÌliam Masters c Virginia Johnson idcntificaram a existência de
urn cíclo de resposta sexual quc consistc em qìratro Ïases'. excitação, platô, orgasmo e resolução (Masters e John-
s<rn, 1966). Na fase de excitação, os genitais ficam abarrotados de sangue. No homem, isso provoca a creção
do pênis; na nrulher, gera o enrijecimento do clitóris c dos mamiìos. Esse abarrotamento dos írrgãos se-
xuais continua na fase de platô, em qlle a tcnsão scxuaÌ se estabilìza. Duran[e essa fasc, a respiração se

t<rrna mais rápida e aumentam as sccrcçõcs genitais e a tensão muscular. Durantc o orgasmo, o homem
ejacula e o útcro da muìher se contrai ritmicamente; tanlo o homcm quanto a mulher sentem urna certa
perda de controìc muscular. Afase de resolução é caracÍerizada pclo relaxamento, em que a tensão muscu-
Ìar diminui e os gcnitais abarrotados de sangue voltam ao normal. Os batimentos cardíacos, a respiração e

a pressão sangüínea também rctornam a níveis normais. A Figura 8.3 mostra o padrão das reações se-
xuais de homens e mulhcres.
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Ernbora os hormônios e o sistema ncrvoso sejam componentes do impuìso sexual, a motivação sexual
humana, cspccialmente nos primeiros cstágios da excitação e da estimulação, depende muito mais das
experiências c da aprcndizagem qr-re da bioÌogia.

Orgasmo Orgasmo

Excitação Excitação

Cido masculino Ciclo feminino

FIGURA 8.3

O ciclo da resposta sexual em homens e mulheres. Conforme mostra a ilustração, os homens geralmente passam
por um ciclo de resposta completo e assim são capazes de ficar excitados novamente após um período refratário.
As mulheres apresentam três padrões característicos: um que é semelhante ao ciclo masculino (A); outro que
inclui uma fase de platô prolongada e sem orgasmo (B); e um ciclo rápido que inclui variações no aumento e na
diminuição da excitação (C).

Fonte: adaptado da obra de Masters e Johnson, 1966 Reproduçáo autorizada por The Masters and Johnson Institute

Ciclo feminino
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Que tipo de cstímulo ativa o impulstt sexual? Não prccisa ser nacla tão imecliato quar'ìï() rrm parcciro.
Avistar uma pcssoa a qLrem se arìÌa, o aronìa dc perÍume ou de loção pírs-trarba 

-tudo 
isso pode cstirnu-

lar a cxcitação. Lrrzcs baixas e rnúsica frcqüentcmcnte também têrn efeito afrodisíaco. Uma pess<la pode
não scntir nada cliante dc unr fiìnre pornográ[ico expìícito e se excitar ao ver trrrra histciria cJe antor ro-
rnântica, ao passo que oLìtra pode reagir dc maneira cxatamcÌì1e oposta. A concepção do quc é ntoral,
apropriado c agradável também infÌuencia nosso conlportaÌììento sexuaÌ.

Da ntesnra tnaneira que a sociecJaclc dita paclrões dc concìula scxual, a cultrrra orienta a visão que
ternos cìe atratividaclc. A cuì1trr:a c a vivôncia podcrn inflr-rcnciar até que ponto considcramos estiÌnLÌ-
lantcs delcrminadas peças de rolrpa oLr formas corpclrais. Em aÌgumas cuìturas, a maioria dos homens
prelerc ttrttlhcres com seios baslantc fartos, porórÌì ern outras, os homens preferem seios pequcnrts c de-
ìicados. Err aÌgumas cuÌturas africanas, ìóbuÌos auriculares aÌongados são consicìcrados nruito atraerìtcs.
Em nossa própria cultura, o qr-re consideraÌÌìos atraelltc em gcral dcpendc dos cstilos qrre vieoranr ent
cada época.

Por scrmos scres cujas raízcs estão fincadas em culturas e sociedadcs individuaÌistas, nossos inrpuìsos
bioÌógicos printários, erttre eles o scxo, são fortcmentc orientados por fatorcs do anrbicnte. Corn base ncs-
scs nresnros fatorcs, as disftrnçocs sexrrais-incìtrsive o irnpuìso scxual rcclrrzido oLr inexistcnte 

-podcnrestar relacionadas a falores tanto bioìógicos quanl-o psiccllcigicos. Examinaremos ern dctalÌrcs as dislrrn-
çõcs sexr-rais no Capítukr Ì2, "Distúrbios psicoÌógicos".

O l-ernìo orientação sexual se reÏcrc à direção do interesse sexuaÌ de um indivíduo. Pessoas de orientaçao he-

terossexuaL são sexuaìmentc atraídas por rnembros do sexo oposto; pessoas de orientação homossexual sâo sc-
xualmcnte atraídas por membnls do nresmo se xo; e <ts hissexuaÌs são atraídos por membr<ls de ambos os

sexos. Estudos rccenles indicarn quc cerca de 2,8 por cento dos honrens c 1,4 por cento das mr-rlhercs têm
orientaçãcl homossexual (Laurnann, Gag,non, Michaels c Michaels, 1994; SeÌI, Wels c Wyprj, 19951 .

A raz.ão pela quaì as pessoas aprcscntam di[ercntes oricntaçr-rcs sexuais foi discutida ciurante déca-
das sob a ïornra do cÌássico debate qLìe contrapõc a naturcza à c<Jr-rcação. As pcssoas que argurÌìentarrÌ a

[avor cJa natureza afirntartr qnc a oricr.ttação sexuaì baseia-sc na bioÌogia e é prinrordialnrente inlltren-
ciada pcla gení'tica. Elas destacam qLre tts honrcns e as rnulhcres honrossexr-rais gcralmente sabcrn que
são "cliferentcs" antes da pubcrdade c coÌn lreqiiôncia permancccm "rcprimidos" com reÌação à sr,ra

orientação sexuaÌ por mcdo de scr discrinrinados. Provas oriundas de estudos reaÌizados com famílias c
g,êmeos nìostram uma incidência nraior dc hom<lssexualidade cnr famílias qr.re lêm outros homcns gays
e Lrma taxa maior de hornossexrralidade entre homens quc têrn um irmão gêmco ìromossexuaÌ, nrcsmo
quanclo <ls gêrnc<ls são criados scparacìarncnte (LeVay c Hamcr, 1994). Essa posição Íavorável à natu-
reza se apóia tambóm ern aÌguns estud<ls que sugcrem a cxistência de diferenças entrc cércbros dc ho-
rncns homo e hetcrossexuais (Allen c Gorski, 1992;LeYay, L99l; Swaab e Hoffnran, 1995).

É clrrioso observar que, entrc os outros animais, a atividadc honrossextral parccc ocorrcr com aÌgurna
regularidade. Por exemplo: entrc os chimpanzés pigmcus, cerca de 50 por ccntcl dc toda a atividade se-
xual é rcaÌizada cntre rncmbros do mesrno sexo. Tarnbóm é comunr quc os machos das girafas entreìaccm
scus pescoços até que arnbos fiqrrem scxualmeÌÌte cstinulados. E cm algumas espécies de avcs, coÌrìo os

gaÌlsos sclvagens, as uniõcs homosscxuais dr-rram até l5 anos (Bagcnrihl,2000).
As tr'ressoas que acrcditam na inlÌuência da cdrrcação, por sua vcz, argunrerìtanÌ qLle a orientaçào se-

xual é primordiaìmente uÌÌì colÌìportanìcnto aprendido, infìrrenciado pelas primciras vivôncias e que se

dá sob controìe voluntáric.r na arnpla maioria dos casos. Elas criticam as pesquisas cicntíIicas qrre apóiam a

posição favorável à bioìog,ia por considcrar sua Ìnetodologia imperfcita - Lìma vez qrre às vezes conÌun-
dcm as causas da homossexualicìade conì seus rcsultados (Bync, 1994). Afirmanr, também, que as pri-
mciras experiências dc sociaÌização deternrinam a orientaçãcl sexual. AÌí'rn do mais, sua posição enc()Íìtra
aproio cm estucl<ls transcuÌtnrais que nrostram que a frecliiôncia das orientações sexuais difcre dc crrltura
para cultura.

Atualmcnte, Íìem a leoria biológica ncm a da socialização lclrneccm expìicações totalmente satis-
[atórias para a origem cìa orientação sexual. A cxempl<l do quc ocorrc coÌ]ì ()utros conìportalÌìcntos
compÌcxos, uma explicação rlais prováveÌ inclLriria uma combinação clcssas cìrras posições (Ì(elìcy e

Dawnsor.r, 19941 .



"1. _é o impulso primário necessário para a sobrevivência das espécies.

2. A cultura desempenha um papel naguilo que é considerado sexualmente atraente. Essa afirmação
é verdadeira (V) ou falsa (F)?

3. Os quatro estágios do ciclo da resposta sexual sao 

- 
, _ e

4. A homossexualidade tem sido observada em outras esoécies além dos seres humanos. Essa

afirmação é verdadeira (V) ou falsa (F)?

Relacione os termos a seguir com a definição apropriada.

_ 5. orientação heterossexual

6. feromônios

_ 7. oíientação homossexual

8. sistema lÍmbico

_ 9. orientação sexual

a. centro cerebral relacionado à excitação sexual

b. atração sexual por membros do mesmo sexo

c. a direção do interesse sexual de um indivíduo

d. atração sexual por membros do sexo oposto

e. odores que podem gerar atração sexual
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Até agora, passaÌnos dos motivos quc dependem de nccessidades biológicas (forne c sede) a um motivo
muito mais sensível aos Íatores extcrnos - o sexo. Agora, falarcmos dc motivos ainda mais sensívcis a

indíci<ts externos, os motivos de estímulo. Entre clcs estão a exploração, a curiosidade, a manipulação
e o contato. Eìcs nos ìevam a investigar c, freqüentenlente, a rnudar o ambiente à nossa volta.
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Para ondc vai aquela cstrada? O que tem dentro daquela ìojinha pequena e escura? Como funcit)na uma
teìcvisão? As rcspostas a essas perguntas não atendem a interesscs óbvios: você não espera que a cstrada

o leve a nenhum Ìugar a que você deseje chcgar ou que na ìoja tenha algo que você realmcnte queira
comprar. Do mcsmo modo, você também não está nem um pouco intcressado em montar um serviço dc
coosertos dc TV. Você sti quer sabcr. A expìoração e a curiosidade sãcl motivos cstimulados por tudo
aqtLilo que é novo e desconhecido, e estão direcionados a um objetivo não nais espccílico que a simples
descoberta. Tais motivos não são excÌusivarnente hurnanos. O cão da família correrá ao redor da casa

nova, farejando e vcrificando tudo, antes dc sossegar para comer scu jantar. Até mcsmo os ratos, quando
têrn cscolha, optam por invcstigar um labirinto desconhccido cm vez de percorrer outro quc já conhc-
cem. Mas. enbora a curiosidade não scja rrrricamentc humana, taìvcz eìa scja particularmcÌ'ìte caractcrís-
tica dos sercs humanos.

Os psicólog<-ls discordam quanto à natureza e às causas da curiosidade (Locwenstein, 1994). William
James a via cclnro uma emoção; Freud a considerava irrna exprcssão sociaÌmentc aceitáveÌ do imptrÌso se-

xual. Outros a viam como unla reaçâo ao quc é inespcrado e colno prova da neccssidade hurnana de en-
contrar um sentìdo para a vida. Devemos admitir que a cr,rriosidade é um componentc essencial da

inteligência, embora os estudos que tcntem estabeìccer uma correÌação positiva entre as duas coisas tôm
sìdo inconcludentes. Erltrctanto, a curiosidade tem siclcl relacionada à criatividade (Locwenstcin, J 994).

A curiosidadc tambí'm pode variar conlorme a familiaridade quc lemos com acontecimentos c cir-
cunstâncias. À medida quc investigaÍnos e aprendemos continuamente a partir do ambicnte quc nos

cerca, construírnos limitcs para o que é novo e contplexo e, cm contrapartida, nossas invcstigações e
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nossa curi<lsidadc se tonlaÌÌì muito rnais arnbiciclsas. Uma lacuna na cornprecnsão que tcmos das coisas ó

capaz dc estimlìlar nossa curiosidade. Mas, à mcdida que cssa curiosidadc ó satisfcita c o quc nos é não-
Iamiliar sc torna IamiÌiar, tendemos a íicar entcdiados. Esse rcsultado, por sua vcz, instiga-nos a explorar
ainda mais o arnbicnte à nossa volta (Loewenslein, 1994\.

Por qrre os rnuscus tênr, por todos os laclcls, pÌaqrrinhas nas quais se lê "Não toque"? Porquc os fr,rncioná-
rios do museu sabem na prática qrre o desejo pclo toque é quase irresistível. Ao contrário da crrriosidade c
da exploração, a manipulação se conceÍìtra cnì Lrm <lbjeto específico que prccisa scr tocado, rnaniprrlado,
utilizaclo e scnlicìo até que estejanros satisfcitos. A nranipulaçã<l é unr motivo rcstrito aos Pri11.114ç, q1,.
tôm os dedos 

- 
das nrãos e clos pós 

- 
ágcis.

As pessoas tarnbérn tênr o descjo dc tocar outras pcssoas. A ncccssidade de contaÍo é mais universal
que a de manipulaçãil. AÌénr disso, não se linrita ao contato feito corn os dedos 

- 
cnvolve o corpo todo.

A nranipr-rìação ó um processo ativ(), nlas o corìtato pode scr passivo.
Em unra cÌássica séric cìe experimentos, Harry Harlow dernonstrou a inrportância cla neccssidadc de

conlato (Harlow, l95B; Harlow e Zinrnrcrman, 1959). Macacos rccérn-nascidos forarn separados de suas
mãcs e cntregues a "mãcs substilr"rtas". As duas mães substitutas tinìrarn o ÌÌìesmo lormato, ÌÌlas LrrÌìa era

fcita dc teìa de aranìc c nãrr alrcsentava srrpcrfícies macias. A otLtra cra "f<lÏinha" 
- 

fcita c<lm camadas
de espuma dc bclrracha e revestida conì pano 1eÌpr-rdo. Ambas as mãcs substitutas foram aquccidas por
meio cle uma luz eìétrica colocada no interìor deÌas, rnas apcÌlas a nrãe fcita dc teÌa de aranìe foi equi-
pacìa conr uma mamadeira. Assim, a mãe feita de tcla cle aranìe satisfazia duas neccssidadcs bioìrigicas
dos bcbês Ìnacacos: cornida e calor:. Mas, na maioria das vezcs, os macaquinhos [icavam rodeando a mãe
leita dc parro feìpudo, que nâo ìhes fornecia cornida: qr.rando sentianr mcdo, eÌcs corrianr c agarravam-
sc a cla assim como ïariam com sua verdadeira mãe. Uma vcz quc as duas sr-rbstitutas eram aquecidas, os

pcsquisadores c<lncÌuíram qì.re a nccessidade de proximidade é mais prolunda quc a mera nccessidade
de calor. A importância do contato tanrbérn foi denronstrada cm bcbês prematuros. Bebôs com baixo
peso no nascinrento que eram pegos no colo e nrassagcados ganhavam peso mais rapidamentc e eranì
mais caìmos qlìe os raramente tocados (Fieìd, l986)
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O termo agressão abrange lodos os comportamcntos que tôm como intcnção inÍligir danos físicos ou psico-
ìógicos a oLltras pessoas. A intenção ó um clemento-chave da agressão (R. Beck, 1983). Atingir um pedcstre

acidentaìmente conl seu carro não é unr ato de agressão, rnas atropelar alguénr deÌibcradamentc é.

A partir das estatísticas (que ern geral relletcm rr rn reÌato dinrinuto de certos tipos dc crimcs), verilica-
nìos que a agressão é algo incomodamente coÌÌrum nos EUA. Dc acor<jo conl os Relatririos Uni{ornres dc
Crimcs do FBI, ocorrcram cerca dc 1,5 miìhão dc crinres violerttos nos EUA cm 1998, entre elcs ì8 miÌ
assassinatos, 96 n-ril cstupros violentos, 446 mil roubos e mais de um rnilhão dc assaìtos à mão arnrada. A
vida IamiÌiar tanrbénr apresenta scu lado vioìcnto: iìnì quarto das Iarnílias passa por alguma forma dc vio-
lôncia. Cerca dc três a quatro miÌhires clc muÌhcres são espancadas por seus parceiros a cada ano; mais de

25 por ceuto delas procuranì atendimcnto módico cnÌ razão dos ferirnentos. AÌénr disso, nrais de ulr nri-
lhão de casos de abuso inlantil são rcìatados todos os anos (Nationaì Rescarch Council Pancl on CÌriÌd
Abuse and Neglect, 1993) e mais de mil crianças morrenÌ anuaìnrentc como resuÌtado dessc atruso.

Por qr-rc as pessoas são agressivas? Frctrd considerava a ag,ressão urn impr-rlso inato, serneìhante à lome
e à setic, que cresce ató ser Ìiberado. De acordo conì essa visão, trnra írrnção irnportante da socicdadc seria
dirccionar o inrpulso de agressividade para camìnhos sociaìmentc constnr tivos e aceitáveis, como o es-

portc, o dcbate c outras formas dc competição. Se a análise de Freud estivcr corrcta, a exlrrcssão da agrcs-
sividadc deveria reduzir o irnpulso agrcssivo. EntretaÌrto, pesquisas ÌÌìostranì qLrc, sob cerlas circuns-
tâncias, é rnais provávcl quc dar vaz.ão à raiva aunrentc o número de acressões ltrluras, cm vez de rcdtrzi-
ìo (Bushrnan, Batrmcistcr e Stack, 1999).

l)c acordo conì or.rlra visão, a agrcssividaiìc é rrnr vcstígio cìe nosso passado cvoÌutivo (veja Btrss c
Shackeì1orcl, Ì997) quc é dcsencadeado pcla clor ou pela frustração (Lorenz, Ì9ó8). Aìgumas evidências
rÌìostrarn quc a dor é capaz cle incit.rr o coÌÌìporlamcnlo agrcssivo. Enr urn cxperinrento, 1'ro1 exemplo, unr
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par de ratos recebeu choques eìótricos que cranì transmitidos peÌa grade do chão dc sua gaictìa; imediata-
mcnte, cÌes sc atacararn. À medida quc duÍnentaram a lreqüência e a intensidade dos choques, aumenra-
ram também os ataques (Ulrich e Azrin, 1962ll .

A lrlrstração tarnbóm dcsempentra ser.r papeì cm relação à agrcssão. Enr um experimento, os pesqui-
sadores disscram aos participantcs qrìc eles poderiam ganhar dinhciro solicitando doaçires de caridade
por teìclonc (I(rrlik c Brown, 1979). A aìguns rìos participantcs era dito que pessoas que trabalhavarn
cont issc'r anteriormente haviam sido bem-sucedidas em conseguir doaçõcs; outros eram levados a espe-
rar não nrais que um êxito ìinritado. Cada grupo rccebia unra Ìista de provávcis doadores - todos aìia-
dos dos pcsquisaclorcs, que haviarn reccbiclo instrLrçfies para rccusar qualquer pedido. Os pesquisadores
supunham quc os participantes qr-te considcravam a tarcfa lácil passariam por sentimcnto dc frustração
maior que aqueìcs quc já previanr dificuìdades. Os rcsultados nlostraram que os nrembros dcl grupo quc
sc nìostrava ntais lrustrado tendiam a discutir conl os supostos doadores que não cooperavarn até
mesmo e a desìigar o telcfone na cara dcles. Elcs vivenciaram uma ïrustraçã<l consideravelmcnte maior
que a do outro grupo.

Embora estudos como essc revclem a existência de uma ligação entre a frustração e a agressividadc,
nem selìprc a frustração resuÌta em a5;rcssão. Na vercladc, as pessoas apresentaÌn rcspostas muilo diferen-
tes à lrustração: aìgurnas procuram ajrrda c apoio, or.rtras se afastam da fonte dos problemas, c há ainda
aque[as quc escolhem as drogas e <l álcool como fuga. A frustração parcce ìcvar à aeressão apenas em pes-
soas qrìe aprenderam a ser agressivas como rnancira dc Ìidar com situaçõcs desagradáveis (Bandura,197)).

Unra clas manciras por meio das quais aprcndemos a scr agressivos é peÌcl contato corn modelos de agres-
sividade (Bredcnreier e Shiclds, Ì985). No h<iquei profissional, as brigas de socos entrc os jogadores pode
provocar nos torccdorcs unÌa cxcitação comparada à que ocorre quand<l são marcados gols no futeboì.

Mas o quc aconteccria se o modelo agrcssivo não Ìevassc vantagern com isso e fossc punido por seus
atos? A antiga prárica de cxecuções públicas e aplicação de punições doÌorosas (como as chicotacìas e pau-
ìac1as) basearam-sc na idéia dc quc a punição de r-rma pessoa por seus atos agressivos impcdiria que ou-
tras viessem a cometcr os Ìnesmos atos. Em geral, os observadores evitariam imitar o conìportamento de
um modelo se eìc [ivcsse conseqüôncias ncgativas. Entretanlo, conforme vimos no Capítulcl 5, "Aprcndi-
zage'n", as crianças que obscrvavarn comportameÌìtos agressivos aprcnderanr tal comportamento, indc-
pendentemcnte de o modelo ter sido recontpensad<l ou punido. Esses nìesmos resultados loram obtidos
cm um estudo no quaÌ crianças assistiam a lilmes de comportamentos agressivos. As crianças que viram
os modelos de agressividade scndo punidos eram menos agressivas quc as que haviam visto o nrodeÌc'r
sendo recompcnsado, mas de qualquer modo os dois grupos se n)ostravam mais agressivos que as crian-
ças que não haviam sido apresentaclas a ncnhum nrodeÌo agressivo. Esses dados são coerentes com os dc
pesquisas qlrc mostram qne a exposiçãcl à violência dc qualqrrcr tipo nos filmes gcra unì aumento - quc
varia dc peqìJeno a modcrado - do cornportanÌento agrcssivo dc crianças e adolesccntes (Wood, Wong e

Chachcre, l99l). Assim, o mero fato de assistir a um modelo a6;rcssivo lìarece aunìcntar a agressividadc
cntre crianças, mesmo quc o modelo seja punido; além do mais, não Iaz muita diferença sc o modelu é

rcal ou está representado em trm filme (cxemplo: C. A. Anderson, 1997).
Crianças que cresccnr cm lares nos quais a agressão e a violência prcdominanì correm um risco adi-

cionaÌ. Conlornre mencionartos anteriorutcnle, os números da vioìência doméstica são aìtos nos EUA:
uma pesquisa dcscobriu que, em um período de l2 meses, mais de três por ccnto das mulheres nortc-
americanas (Ì,8 miìhões) haviam sido scveramente agrcdjd mrritas dessas agressões haviam ocor-
rid<r em casa (13rownc, 1993). Crianças que testemunhanr a vioìôncia dornéstica aprendem c'l

conìportanÌento agressivo c têm uma tendência maior de se conìportar de maneira aqressiva no firtunl
(Fcldman et al., 19951.

Agressão e cultura As culturas variam no modo como Ìidam coÌÌì a agressão (Moghaddam, Taylor c
Wright, 1993; Snrith e Bond, t994; Triandis, 19941 . Por exernpÌo: os semai, habitarrtes das Ilorcstas lrclpi-
cais da MaÌásia, os habitantes das iÌhas do Taiti no oceano Pacífico, as naç(-)es dos zuni c dos pés-pretos na
Arnórica do Nortc, os pignreus da Áïrica e os habitantes do Japão c da Escandinávia dão grancìe inrportân-
cia à solução pacífica de confìitos. EÌes tendcm a se afastar de confrorìtos, cnì vez dc se arriscar cm lutas
abertas. Em contrapartida, os ianorranris da Arnérica do Sul, os truk isÌanders da Micronósia c os sirnbu
da Nova Gr,riné cncorajant o comportanìento ag,ressivr) entre seus membros, especiaÌrnente entrc os ho-
mens. Na vercladc, não precisamos nos transportar até tcrras exóticas e distantes para cncontrar essa di-
versidade. Dentro dos EUA, subcultrrras como os quáquers, os arnish, os menonitas e os Ììuteritas
valorizam, por tradição, a nã<l-vi<llência c a coexistência pacífica. Essa pcrspccliva contrasta dc maneira
exnressiva com as atitr.rdes c práticas da maioria na cultura norte-americana.
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Diferenças crrlturais com relação à agressividatle se refletern nas estalísticas de írdices de atos violen-
tos. Os EUA ÌutaÌÌì para c<lmbater níveis dc crimcs vioìcntos assustadorcs se comparados conì os índices
de oìitros países. O ínclice de assassinatos da Noruega, por exempìo, cstá cstimado eÌn 0,9 para cada ccnr
miÌ pessoas; na Fin[ândia e na Ctrina, esse índice cìreg,a a l,l por cenr mil. En contrapartida, nos EUA, o
índicc t'le assassinatos ó dc 8,ó para cacla cenr miì pcssoas - 

pais dc setc vezes nrais elcvado quc o da
China e quasc cìez vczes maior qtre o da Noruega (Triandis, 1994\. Dc fato, o índicc dc.rssassinatos nos
EUA é o rnais alto erttre as naç(-)es industriaÌizadas cìo rnundo (Gccn, 1998). Os EUA tarnbórn revclarn írr-
dices rrtaiores de estupros e de vandaÌisnro.

Essas srtrprceÌrdcntes difercnças cuìlLrrais com relação ao corDportamento agressivo sugcreÌn que a

ag,rcssividacìc é nruito inlluenciada pcla aprcndizagcnÌ que ocorre dentro dc unr coÌìtexto cultural c pelas
norÌÌÌas e vaìores crrÌturais. Considercmos as cuÌturas relativarnentc não-agrcssivas que acabamos de dcscrc-
ver. QLrase todas são sociedades coletivistas qr-re cnfatizam o bcm do gnrpo em dctrimcnto dos descjos
individuais. Mcnrbros de sociedades coletivistas têm maior tendência a buscar comprornissos ou sc afastar tle
reÌações anrcaçacìoras, cm virluclc da preocupação clue têrn cnr nìarÌtcr a harnronia do g,rupo. Enì contrapar-
tida, membros de sociedades individualistas tênr maior tcndência a seguir o ditado "cada um por si".

Ìnclividr"raÌismo c coÌctivisnto constitucm unìa caractcrística importante c amplamente cmprcgacla
para dcscrcver cuìturas. Culturas altamcnte individualistas vêcnr cada pessoa como a unidade básica da

socicdadc e, portanto, promovem taÌìto a tomacìa de ciccisão qì.rantc) a ação irrdividrraÌ. Os mcnrtrros dc
sociedades individualistas cstabcleccnr rclaçòes sociais cclm muitas pessoas c grupos diferentcs. Em con-
t-rapart-icia, cuÌturas altamente coÌctivistas consideram quc o grupo é a unidade básica da sociedade c pro-
movcÌÌr a cocsão e o Íortalecinrento dos grupos. Os rnenrbros de sociedades colctivistas cstabcleccÌÌì
rclaçõcs apcnas corn quem conÌparlilha das r.ncsmas circunstâncias, objetivos e destinos qr-rc elcs- Enrbora
haja algtrrnas exccções, os EUA c a maioria das sociedades da Europa enfalizarn <l individuaÌisrno, ac'r

passo quc as sociedades da Anrclrica Latina, Ásia e Álrica tendenl a scr coìetivistas.
Algumas pesqrrisas evidenciam lig,açõcs entre a oricntação indiviclualista/coletivista de uma cuÌtura c

o conlportanìento agrcssivo (Bond, Wan, Leung e Giaccllonc, 1985). Em um estÌrdo sobre agressào vcr-
bal, estr-rdantcs chineses crn Hong Ì(ong e estudantes nclrtc-americanos nos EUA escutaram um gerentc
insuÌtando ou urn superior ou urn subordinado, que poderiam ïaz.er partc ou não do grupo de trabalho da

pessoa. Coerentcs conr a orientação coÌetivista de sua cuÌ1ura, os cstudarÌtcs chinescs apresentavanÌ uma
tcndência nraior cm considcrar que o gercnte de status superior gue insultou o subordinado agia ìegiti-
mamentc naquela situação. Aìónr disso, os estllclaÌìtcs chinescs cram ntais lropensos a considerar qllc unÌ
r'nstrÌto quc se limita ao g,rupo do gcrente é nrais apropriacìo guc unl insulto direcionado a alguém de
oLìtro grupo. Essas dcscobcrtas sugerem que a intcrprctação dcl que ó ou nã<l agrcssiv<l dcpendc, em
grande parte, da formação cuìtural dc uma pessoa.

Gênero e agressão Em todas as idades c em divcrsas cuìturas, os homens são mais properìsos a se com-
p()rtar de maneira agrcssiva que as nrulheres. ParticuÌarrncntc, os honrcns tôm maior tendência a comc-
ter assassìnatos, a utilizar a Ïorça para atingir seus objetivos c a preÍerir csportes agressivos coÌììo o
hóquei, Iutcbol c boxc quc as nruÌhercs. De Iato, alg,uns atos de agressão, tais ctrrno o estupro, sào quase
exclusivamcnte cometidos por homens (veja a Seção "Cornpreendendo o mundo que nos cerca").

Duas metanáìises com mais de ccm estudos dc acrcssão concluírant que os ìromens são mais ag,rcssi-
vos tanto vcrbalnrente (escárnic.ls, insuÌtos, amcaças) qLranto, c principaÌmente, fisicarnente (golpes, chu-
tes, brigas) que as mulheres (Eagty c Steïfen, ì986; Hyde, 1986). Essas diïcrenças de gênero tendem a ser
mais cxprcssivas no anìbicnte natrrral quc em ambientes controlados em Ìaboratório (Hydc, 198ó) e pare-
ccnl ser bastantc estávcis (l(night, Fabcs c Higgins, '1996). Dc fato, até mesÌÌro dados histtiric<ls quc re-
montanì à Er-rropa do sécrrlo XVI mostranì que os homens c()ÍnctiafiÌ até três vczes nrais crirnes violentos
quc as nruÌheres (ve'ja Ellis e Coontz, Ì990).

A difercnça de gênero corn rcÌação à agressão tcm origcrn biolírgica ou sociaÌ? A rcsposta não é sim-
pÌcs. Por um ìado, detcrminados fatores biol<igicos parecem contribuir lìara o coÌnportanÌento agressivo.
Conforrnc vimos no Capítulo 2, "A base trioÌógica d<l conrportaìÌìento", altos nívcis de testosterona e bai-
xos nívcis dc cstrogênio tanto nos honrens quarìto rtas mulhcres cstão associados à agressividade e à irri-
tabilidade. Além disso, a exposição a altos níveis de tcstosterona dLrrante o período de dcsenvolvimeÌrlo
pré-nataì está associada ao aì.rnlcnto da aqressividacle (Rcinisch, Zienrba-Davis c Sanders,l99l). Outra
pesquisa sugcre qrìe a agressividade ltumana tem raízes na cvolução e pode estar atrelada ao comporta-
Ìncnto agressivo característico dc nossos ancestrais (Buss c Shackelforcl, 1997).

Ao mesmo tenlpo, r-rossa sociedaclc claramentc tolcra e até ntcsnro cncoraja unra rnaior agressividadc por
parte dos rncninos qrre cìas rncninas (Somnrcrs-FÌanagan, Sonrrrters-FÌaÌìagan e Davis, 1993). Por cxenrplcl:
tenìos urna tendôncia nraior de presentcar os rneninos com arm,rs de brinclrrcdo c recompcÍìsá-los por sc
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comportar de modo agressivo; é mais provável que as meninas sejam ensinadas a sentir cuÌpa por se com-
portar agressivamente ou a esperar a desaprovação dos pais por seu comportamento agressivo (Pcrry, Perry
Weiss, Ì 989). As primeiras experiôncias de socialização desempenham um papel fundamental na promoção
da agressividade em meio aos garotos, rnas há oì-Ìtros fatores do ambiente capazes dc aÌterar essas diferenças
de gênero. Por excmpìo: qr,rando ambos os sexos são submctidos a crescentes provocações, a dilerença de
agressividade erìtre ÌtoÌnens e muìheres diminui substancialmentc (Bcttencourt e Milìcr, 1996\.
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cada cinco minutos, em
algum Ìugar dos EUA,
uma muìher reÌata ter

sido estuprada. Embora os ho-
mens possanÌ ser vítimas de

violência scxual, na verdade as

vítimas são quase todas muÌhe-
res. TaÌvez unìa a cada quatro
norte-americanas já tenha sido
cstuprada (I(oss c Boeschen,
2000). Cerca de 40 por cento
das vítimas de estupro são feri-
das lsem contar os Ícrimentos
genitais) durante o ataque, e as

vítimas correm o risco de sofrer
probÌemas permanentes de saú-
dc, tais como distúrbios gastrin-
testinais e dores de cabeça rela-
cionadas à tensão (I(oss e Boes-
chen,2000).

O que motiva a ocorrência
desse crime? A mídia sugerc
que uma mulhcr é cstuprada
quando um desconhecido psi-
copata a rapta, taÌvez no mo-
mento em que eÌa estiver ïazcn-
do coopcr cm um parque ou
viajando à noite em uÌna estra-
da escura. Embora aÌguns estu-
pros reaÌmente se enquadrem
nessas situações, elas estão Ìon-
ge de ser as mais comuns. Os

fatos são os seguintes:

. Cerca de um l-erço dos estu-
pros ocorre na casa da ví-
trrna.

. Cerca da metade de todos os

estupros ocorre durante um
eÌÌcon tro marcado.

. Em aproximadamente B0 por
cento dos casos, a vítima co-
nhcct' o est uprador.

O quc provoca o estupro?
Tentativas recentes de respon-
der a essa pergunta concentra-
ranì-se nos estupradores pre-
sos. Esses estudos sugt'riram que
o poder, a raiva e o sadismo
eram os principais motivos. Pes-

quisas mais recentes, bascadas
em amostras mais representali-
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vas da população, revelaram um
quadro bem diferente. Um es-

tudo (Prentky, Iftight e Ro-
sembcrg, l9BB) descobriu quc
rnuitos estupradores desejavam
Ierir, dcgradar ou humilhar suas
vítimas, Ireqüentcmente para se

vingar dos "erros" que outras
mulheres teriam cometido con-
tra eÌes. Mas em quase metade
dos casos, a satisfação sexual
parecìa ser o motivo predomi-
nantc. Muitos dos estupradores
presos recentemente tendiam a

ser impuisivos; eles não plane-
javam estuprar, mas o fizcram
quando tiveram oportunidade.
AqueÌes quc cometeram estlÌpro
por sdlisldção serual agiram em
decorrência dt' rrma Íantasia se-

xual; muitos desses homens
pareciam acreditar que snas ví-

timas no fim gostariam da expe-
riência e taìvt'z atti se apairo-
nassem por eles.

As mulheres precisam st'r
capazes de reduzir o risco cìe

estupro evitando contato com
homens que apresentem certas
características: que ajam impuÌ-
sivamente, cm cspccial se isso se

der de maneira agressiva; que
acreditem ter sido cnganados
por muÌheres ou que íaÌem ou
ajam com desprezo em reÌação
às muÌheres; homens manipula-
dores ou possessivos em reÌação
às mulheres; e homens que te-
nham um histórico de compor-
tamento agressivo. No entanto,
até rnesmo as muÌhercs muito
cuidadosas com relaçãcl a quem
lhes faz companhia devem se

Ìembrar de que fatorcs situacio-
nais desempenham um papeÌ
importante na maioria dos com-
portamentos. Por exempÌo: cm
um experimento, assistir a fil-
mes que estimuÌavam o sexo
forçado não excitou nem um
pouco a maioria dos homens
(Barbaree e MarshaÌI, l99l).
Mas muitos desses mcsmos Ìro-
mens licaram sexuaìmcnte exci-
tados por ccnas semelhantes
quando estavam bebendo ou
quando tinham discutido com
uma mtrÌher. Assim, embora a

maioria dos homens não tenha
inclinação para o estupro, certos
Íatores situacionais podem lazer
com que alguns se tornem pro-
vávcis estupradclres.
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Talvez a concìusão mais prccisa sc'ja a cle que tanto os Ïatores bioìóg,icos quanto os sociais contribuent
para a existôncia dc difercnças de gônero com relação ao conìportamento agressivo. Assim como na
ntaioria dos comportanìenÍos complex<ls que tcnìos analisado, a agressividadc depcnde, sern dúvida, cla

interação cntre natureza e educação (Geen, Ì99B).
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Escalar o Monte Evercst, enviar foguctes para o espaço sideraì, fazer parte da lista para escolha do reit<lr,
chcgar ao lopo de uma corporação gigantcsca 

- 
todas cssas açcìes podcm conter mot-ivos subjacentcs

ntistos. Mas em todas cxistc o dcsejo de se superar, de "vcnccr obstáculos, exercitar o poder, lutar para
realizar aìgo difícil o mclhor c nrais rápido possível" (Murray, Ì938, pp. B0-81). E o dcsejo cìc realização
por si só cluc leva os psicóÌclgos a sugerir que existe urn motivo de realização em separado.

Assim como ocorre conr tocios os rnotivos aprendidos, a neccssidade dc realização varia muito dc
pcssoa para pessoa. Alguns anos atrás, David McCìcìlancl (Ì958) empregou respostas do Testc dc Apcr-
ccpção Temática (TAT) para medir a nrotivação de rcalização. O TAT é unr tesle dc personaÌidade no
qrral unra pessoa observa inragcns de situações arnbíguas e pedc-se que ela invcnte histórias a rcspeito
cìas imagcns (vcja o Capítulo ì0, "Pcrsonalidadc"). Por exemplo: LrÍna irnagem utilizacla no lestc rÌìostra
unl [Jaroto adoÌesceLrtc sentado na escrivaninha cle urna sala de aula. Diante dcle, há trm livro atrerto,
mas o <llhar do garoto sc dirige a qÌrenì oìha a irnaeenr. As histórias quc as pessoas inventam sobre esse

pcrsona!lenì prestrmivcllleÌìLe rcíletirão suas prriprias motivaçõcs. Portanto, aqueìas pessoas cujas histci-
rias mostranì o garoto rcalizando algo difíciì ou único. cstabclecendo para si mesnto clevaclos pa<ìrões de
exccìência ou denronstrando ter muito orgulho do êxito obtido marcariam r-nuitos pontos corn reìação à

nc'cessicladc tle re a lização.
Utilizancio urn cluestionário de reìato pessoaì chamado Escaìa de Orierìtação de Trabaìho e Fanrília

(OTF) para cstudar a nrotivação de realização, alguns pesquisadores dcscobriram três aspectos difcrentcs
pcrrónr inter-rcÌacionados do comportarÌìento oricntado para a rcalização: a oríentação para o trabalho, tluc
é ir desc'jo dc trabalhar arduamcnLc e bcm; a maestria, quc é a prefcrência por Larcfas diííceis ou desafia-
doras, com ônfasc no aperfciçoanrento do desempenho anterit,r; c a competitividade, que ó o prazer de

fazer com quc as própias habilidacìes supercm as de outras pessoas (Helnrrcich e Spcnce. 1978ìl.
Conro as diferenças individuais reìativas aos três aspetos da motivação de realização se reÌacionarn

com a obtenção <Je objetivos? Na vcrdacle, tcr alto grau de compctitividadc podc realmente interferir na
rcalização. Ern nnr estudo, as Ìlotas de alunos Ïorarn conrparaclas com a pontuação obtitìa por cles na es-

cala OTF. Como era dc espcrar, os alunos que tinharn uÌÌìa pontìiação menor rclativa ao trabalho, à

maestria c à compctitividadc aprcsentaram tambérn n<ltas inleriores. Mas os aìunos qrre obtiveranr altas
pontr-rações rras trôs áreas não tinham as maiores notas. Descobriu-se cntão que os aìunos qrre tinham as

nraiores notas eranì aqueìcs qrÌe aprescntaram alta pontuação reÌa1iva ao trabaìl-ro e à nraestria, p(ìrérn

baixa ern relação à competitividade. O efeito contraproducente da competitividadc reprimc a rcalização
de outros grupos dc pessoas tarnbérn, como hornens dc negócios, aÌunos do cnsino frrndanrcntal c cientis-
tas. Qual é a cxplicação dessc lcnômcno? Ningtrérn sabe ao certo, nìas algut-ts pcscluisadorcs espccuìant
que pessoas aÌtarncntc competitivas acabam por se aÍastar justanrcnte daqrrclas pessoas que as ajudariarn
a atingir scus objetivos; outros sÌìg,ercÌlì que a preocupação enr vencer acaba por atrapallrá-las na tomada
cìc açõrcs nccessárias para o aìcancc de seus objetivos.

A partir de tcstes psicológicos c histórias pessilais, os psicírlogos descnvcllveranr unì perfil dc pessoas

qrre têrn um alto níveì de motivação dc reaìização. Essas pcssoas aprendcm nruit<l rápido. EIas sc satisfa-

zcm corÌì a oportrrnidadc dc descnvolver novas estratég,ias para a execução de tarcfas únicas e dcsafÌado-
ras, ao passo quc aquelas cuja nccessidadc <Je rcalização ó baixa raraÌÌleÌìtc se dcsviam cìe nrótodos quc
ítrncionaranr no passado. Os rnotivados pcìa reaÌização se oricntanl ncnos peÌo desejo dc obtcr fanra e di-
nheiro, c rnais pcla nccessidade dc vivcr scgundo rrm padrão de dcsentpenho alto e qtte eles próprios sc

intpõrertr (Carr, B<lrkowski e Maxwell, l99l), são autoconÏiantes, gostam dc assurnir responsabilidades c

não se curvaln Iacilmcntc às pressires sociais extcrnas. Emlrora sejam cnérgicos c pcrrrtitarì que poucas

coisas sc intcrponham no carninho quc os Ìcvará ao alcancc dc seus otrjctivos, eles tan-rbém estão propen-
sos a scr lensos c a tcr doenças rcìacionadas ao csl-resse, como as dores de catreça. Também podem se scÌì-
1ir impostorcs até nresrno 

- 
ou cspeciaìmente 

- 
quando atiugem seus objetivos.
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GeraÌtlcnte, as pcssoas tênr necessidade de afiliação 
- 

isto é, de cstar cont outras. Sc Ïorem isoladas d<r

convívio social por um ìongo período dc tcmpo, podem sc tornar ansiosas. P<lr qr-re os seres huntanos [rus-
caÍn uÍì5 aos ot-ttrcls?

o motivo de afiliação é ativado quando as pcssoas se sentcnì ameaçacìas. O espírito de grr-rpo 
-sensaçãtt de fazcr parte de unì crupo arnistoso 

- 
ó csscncial entre tropas que vão a uma batalha, da

mcsma rnaneira que a convcrsa encora,jadora do tócnico de futebol antes do,jogo aÌimcnta o espírito dc
eqr-ripe. Ambas as ct>isas têrn como objctivo fazcr com que as pessoas sintam que estão trabaÌhando pctr
uma calrsa comuln ou contra um adversário corttun'r

Mas o comltortalrìctìto afilìativo corn lreqiiôncia resrrÌta intciranrenle cje outro nrcltivo. Por cxcmplo:
você podc dar ttnra fcsta para comenÌorar a conquista de um novo etììpreg,o Ì)orquc quer scr cumprinten-
tado peÌo scr-r fcito. O mccio e a ansiedadc tarnbém podem estar estrcitamente relacionados ao motivcl dc
alitiação. Quando ratos, macacos oLl seres humanos são colocados cm sitr-raçties quc gcraÌÌì ansiedadc, a

presença de utr nrerrrbro da mcsma espécic qlre permancça caÌmo reduzirá o medcl dos olìtros. Da mesma
maneira, sc, cm ttma viagcm de avião, ficar nervoso durante um vôo tr-rrbrrlenlo, você podc começar a

convcrsar com a mulher de aparência calma quc estiver sentada ao seu lado, cspccialmente se a agitação
do avião não tr'rareccr scr um molivo de prcoctrpaçã<l para eÌa.

Aìguns teóric<ts argumentaram quc Ìrossa rìccessic1ade de afiÌiação tem base evolutiva (veja Ains-
worth, Ì989; Baumeistcr c Leary, 1995; Buss, 1990, Ì991). Segtrndo essa visão, a lormação c manutclì-
ção dc Ìaços sociais forncceram a nossos anceslrais bcr-refícios tanto dc sobrevivência quaÌlto de caráter
reprodutivo. Gnrpos sociais podem corÌìpartiìhar recursos como água e abrigo, gcrar oportunidades dc re-
produção e ctridar clos Ïiìhos corn carinÌro c cuidado. As crianças que preïcriam a companhia dc aduìtos
provavclmente tinham rraiores chances dc sobrevivência (e, por Iim, de sc rcpr<lduzir) que aqueÌas quc
vagavanr dislarttes clc sct-ts grupos- Fatores que represcntavam perigo, como unra doença ou unra catás-
trole, tambóm pareciarn aLrmentar nosso descjo de estar ao lado dc outras pessoas (Rofc, 1984). Por
exemplo: pacierìles portadorcs dc doenças crônicas geralmente preferem estar ao lado de pessoas saudá-
veis que estar sozinh<)s ou junto de outros pacientcs graves (Rofe, Hoffntan e Lewin, Ì985). O papel que
a cvoìução teria cìcscmpcnl'rado no monÌcnto enì quc sLrrgc o rnotivo de afiliação lcli resr-rrnido por Barr-
m('isler e Learv (1995]):

1. A categoria de desejos ou necessidades que é ativada por estímulos externos e nos leva a explorar
o ambiente à nossa volta é chamada de motivos de

2. 

-ê 

todo comportamento humano que tem como intenção causar danos a outras pessoas.

3. Sociedades _ enfatizam o bem do grupo, ao passo que sociedades _ enfatizam o bem do
indivíduo.

4. Um elevado grau de pode interferir na realização.

5. Uma pessoa que deseja competir com os altos riscos de uma carreira na área de vendas é
provavelmente motivada por um alto motivo de

6. O motivo de _ às vezes é estimulado quando a pessoa precisa ser consolada ou apoiada
pelo grupo.

7. Indique se as afirmações a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- 
a. A curiosidade tem sido relacionada com a criatividade.

b. Pesquisas mostram que bebês que nascem com peso abaixo do normal ganham peso mais
rapidamente quando passam por contatos Íísicos freqüentes.

- 
c. A agressividade pode ser uma reação aprendida frente a diversos estímulos.

'(^) ) (A) q
(A)'e / o95erlrle 9'og5ezr;ear'5 apeptnrlrladuo) t'selsrlenpr^ipur'sels!^rlalol-g'ogssat6e Z'olnurjlsa'1 :selsodsag
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O resrììtado provávcÌ dessa seleção evolutiva scria um coniunto de mecanismos inlcrnos qrre levam os seres
ìrumanos indivitlualmente a [azcr parte de g,ruÌ]os sociais e a manter rcìacionantentos duradouros. Esses lÌe-
canismos ittcluiriarr, presrrlniveìnrclìte, uma tendêntia de orientar os scrcs humanos enr direçào aos outros
membros de sr-ra cspécie, uma tendência a passar por dificuìdades afetivas quando sc cstá privadcl de contalr'rs
sociais ou relacionamcntos, e Lrnra tcndência dc sentir prazcr ou afeto a partir do contalo social e das relações
de parentesco (p.499]'.

O comportarnento de afiìiação (como a maioria dos comportanrenlos) se origina de uma ação rccí-
proca e sutiì dc Ïatorcs bioÌógicos c <jo arnbiente. Conreçar uma convcrsa com a pessoa que está senlada a

scu lado em um avião com turbtrìência depcnde dc sua amabiÌidade usuaì, do quanto você está assustado,
da calrna que a pcssoa ao seu ìado aparenta, bem como do grau de lurbuìência do vôo.

i"i]i. 3{" "'t-i 
,:'::i',

Os racionalistas <Ja Antiga Grí'cia consideravaÌÌì quc, caso as emoçircs não fossem mantidas sob controlc,
scriam descarreg,arìas de maneira devastadora sobrc as capacidades nìcntais srrperi<lrcs, como o pensa-
nìcnto racionaÌ c a torÌìada cìc clecisão (Cacioppo e Gardner, 1999). No passado, os psicólogos também
ct'rnsideravam, corÌì lreqüência, qLrc as emoções eranl um "instinto básico" 

- 
Lrm vcstígio de nossa hc-

rança evolutiva que precisava se r reprimido.
Recenternenle, poróm. os cientistas começaram a vcr as emoçilcs de uma pcrspcctiva mais positiva.

Hoje ern dia, clas são consideradas cssenciais para a sobrcvivência e uma importantc fonte para o apcrfei-

çoanìento pessoal (National Advisrlry Mentaì Hcaìth Council, 1995). As emoçõrcs estão relacionadas a va-
riações na ïunção inrunoìógica e, scndo assim, tambóm às doenças (Lazarus, 1999; O'Leary, 1990); veja o
Capítulo Ì I ("Estressc c psicoìogia da saúde"). Confornre vimos no CapítuÌo 7 ("Cognição e capacidadcs
mcntais"). as cmoções tambénr podem infìucnciar o fato de sermos bem-sucedidos ou não (Goìeman,
1997\.P<>rtanto, é cìaro que, sc quisermos compreender o comportanìcnto humano, temos de compreen-
der as emoções. Infelizmente, ó nrais fácil ïaìar que [azer isso. Como veremos cm breve, é difícil até
nìesnìo identilicar a quantidacic de emoções que existem.

ïì;3a :!f:: :
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Muitas pessoas.já tentaram idcntificar e descrever as emoções básicas sentidas pclos seres humanos
(Ekman, 1980; Plutchik, 1980; veja também Cornclius, 1996\. Há alguns anos, Robert Plutchik (1980),
por exempÌo, propôs a existôncia cle oito emoções básicas: medo, surpresa, tristeza, repulsa, raiva, antecipa-

çã0, alegria e aceitaçã0. Cada uma dcssas ernoções c<>ntribui para que nos adaptemos às dcmandas do am-
biente qLÌe nos ccrca, embora de difcrentes nraneiras. O medo, por exemplr), está subjacente ao ato clc

fugir, o que ajuda a protcger diversils animais dc scus inimigos; a raiva, por srÌa vez, incita os animais ao
ataqLre ou à destrr-rição.

As ernoções ad.jaccntes no "círculo" de emoções de Plutchik (vcja a Figura 8.4) se asscmelham rrtais

cntre si que aquelas distantcs ou situadas em extrcmos opostos. A surprcsa está nlais intimamentc rcla-
cionada ao ntcdo que à raiva; a alegria c a aceitaçã<l são mais parccidas entre si que com a repulsa. Alórn
cìisso, dc acordo cont o modeìo de Plutchik, cmoçiles diferentes podenr se combinar para produzir um es-

pcctro de experiências ainda mais ampìo. Por exenrplo: qtrando a antecipação e a aìcgria ocorrcìn jr.rnl.as,

clasproduzemootinìismo;aalegriaeaaccitaçãosefundemparageraranìor;asurprcsaeatristcza
gcram desaponlarncnto. Em quaisqr-rer das oito categorias de Pltrtchik, as emoç(-)cs variam quanto à irr-
tcnsidadc. AIguns cientistas desafiam esse modeÌo, ressaltando quc cle podc ser aplicado aperlas às cxpc-
riências cmocionais das pessoas que faÌam ingÌês. Os antropóÌclgos relatam a existôncia de cnormes
diferenças no Ìnodo conìo outras culturas vêem c classificam as ernoções. De fato. algr-rmas líng,uas rrã<r

tônr ao nrcnos unta paÌavra corrcspondente a "ernoção" (Russcll, )991). As Ìínguas tarÌìbéÌÌì cìifcrerrr
quanto ao núntenl de paìavras para designar as emoçõcs. A língua inglesa dispõe dc mais de duas mil pa-

ìavras para descrcver cxperiências emocionais, ÌÌÌas o chinês lalado cm Taiwan dispõe dc apenas 750.
Unìa dcternìinada língua tribaÌ dispõc de apenas sctc paÌavras qrre podcriam ser tradrrzidas cm categorias

dc crnoções. Aìgrrrnas cr-rÌturas não tônr palavras para designar "ansicdade", "depressão" c "culpa". Os sa-

rìloanos, prtr exenrplo, têm apenas uma palavra que signiÍica, ao mcsnìo tempo, atnor, simpatia, compai-
xão e afcição - crnoçõres difercntes em nossa cttltttra (Russelì, 199ì ).



FIGURA 8.4
As oito categorias básicas de emoção de Plutchik.
Fonte; Plutchik, 1980
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O que intcressa é que as palavras utiÌizadas para de-
signar ou descrevcr uma emoção podem influcnciar a

maneira como essa emoção é sentida. Por cxempìo: na
Ìíngua do Taiti nãcl existe tradução direta para o con-
ceito de tristeza. Em vez disso, os taitiancls sentem a tris-
teza em termos de doença física. Podcríamos dizer qrre a

tristeza qnc sentinrcls em relação à partida de um amigo
próximo seria senticla por uÌn taitiano como uma espé-
cie de cansaço.

Em razão das diferenças na distinção das emoçircs
pelas culturas, a tendência hoje cm dia é distinguir
erÌtre cnloça)cs prirnárias e secundárias. As emoções pri-
rnárias são aqucÌas compartiÌÌradas peÌas pcssoas do
mundo inteiro, independentemente da cuÌtura. Isso in-
cÌui, no mínimo, o medo, a raiva e o prazer, mas pode
também incluir a tristeza, a repulsa, a surpresa e outras.
A maioria dos pesquisadores usa quatro critérios para
identificar as cmoções primárias (vcja Pìutchik, 1994): a

emoção tem de (l) scr evidente em todas as cuÌturas;
(2) contribuir para a sobrevivência; (3) estar associada a

uma expressão faciaÌ distinta; e (4) ser evidente em pri-
matas não-hìrmanos (veja a Figura 8.5). Até agora não existc consenso a respeito de quais cmoções se

quaÌificam como primárias, mas seu número é pequeno - provavelmente não nrais que uma dúzia.
As emoções secundárias são aquelas encontradas em uma ou mais cuìturas, mas não em todas. Pode-

se considerá-las amaìgamações sutis das emoções primárias. Existem muito mais emoções secundárias
que primárias, mas também não há consenso sobre quais ou quantas são eÌas.

Nas tentativas de identificar emoçõcs primárias geraÌmcnte foram utiÌizados estudos transcuÌturaìs
(Ekman et al., 1987; lzard, 1994). Por exempÌo: um grupo de pesquisadorcs pediu que participantes de
dez países "interpretassern" fotografias, representando expressões ïaciais de emoções (Ekman et al., 1987).

FIGURA 8.5
Demonstração de raiva em um animal e em um ser humano. Compare as expressões Íaciais. A face humana e

representada pelo ator de kabuki que está simulando raiva Observe o modo como o ator mostra os dentes,
semelhante à expressão de emoeão do macaco mandril.
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A pclrccntagcm dc participartles dc cada país que iclentilicotr corrctanìeÌìte as cmoções variou cntrc 60 e

98 por cenlo (veja a Figura 8.6). Os pcsquisadorcs utiìizararn essas c oLltras evidôncias para defendcr a

cxistôncia de seis emoçõcs primárias 
- felícidade, surpresa, trísteza, ntedo, repulsa e raíva (vcja também Cor-

nelius, 1996). Obscrve qrìe o amor não está incluído nessa Ìista. Embora Ekrnan não tenha cncontrado
Llma expressão facial para o amor quc losse reconhecida rrnivcrsaìmeÌìte, muitos psicólogos afirmam qrre
o arnor ó uma cnroção primária (Hazan e Shaver, 1987). Sua expressão visívcl, Ìlo entanto, cJeve muito
aos eslcrcótipos promovidos pcla mídia cultural (Fchr, 1994). Em unr cstucìo no qual sc pediu que estu-
dantcs trniversilários nortc-aÌrcricanos fizcssenr unla cxpressão facial para o amor, os participantcs imita-
ram os convcncionais protótipos hollywoodianos, tais corno suspirarpro{r-tndamentc, oÌhar ern dircção ao
céu e juntar as rnãos sobrc o coração (vcja Corncìirrs, 1996).

Na décacla de Ì880, o psictiÌogo norte-anrericano William Janres fonnulou a primeira tcoria moderna cia

cmoção, e o psic<ilogo dinantarquês CarÌ Langc chcgou às nrcsrnas conclusõrcs. De acorcìo com a teoria
de James-Lange, os estíÌntìÌos do ambiente (por exernplo: ver Lrrn grancìe cão rosnando e corrcndo enr
nossa ciireção) provocarn aÌtcrações [ísicas cm nossos corpos (batimentos cardíacos acclcrados, pupilas cìi-
Ìatadas, respiração nraìs superficiaÌ <lu nrais profrr rrda, transpiração cxcessiva ctc.), e as emclções se origi-
narr ticssas mtrdanças fisiológicas. Assirn, a enr<lção do medo seria simplcsmente uma consciência quase
instantânca c automática das nrudanças fisiológicas.

Houvc algrr rnas provas dc apoio a cssa tcoria (Davidson, ì992; Lcvcnson, 1992l- McGccr e McGecr,
l9B0), rnas se você se rccordar da biologia do sistcnra nervoso (Capítul<l 2), identificará urna grande falha
na teoria de Jantes-Lange. Lcmbre-se dc que as informaçires sensoriais reÌatr'vas às mudanças corporais
scgllenì até o córebro por rneicl da meiluìa espinhal. Se as mudanças crlrporais fosscm a origcm das em<l-

ções, as pessoas portadoras cìc severos danos à rnedula cspinhaì deveriarn scntir emoções menos intcnsas
e em rìÌla freqiiência menor, mas não í'o que ocorre (CÌrwaìisz, Dicner e Galìagher, t988). AIém disso, a

rnaioria das ernoçilcs vern acompanhada cJe mr-rdanças fisioìrigicas bastante semelhantes. Assirr, as rÌìu-
danças corporais não provocam errroçircs especííicas e podem nem mesmo ser neccssárias para a expe-
riência crnocional.

Tristeza: Cantos internos das
sobrancelhas levantados, lábios com
um formato de "biouinho" virados
oara baixo.

Desgosto: Olhos comprimidos; boca
em expressão de raiva, assumindo
formato quadrado ou angular

Interesse: Sobrancelhas levantadas
ou .juntas, boca levemente
arredondada. lábios franzidos.

Alegria: Boca configurada em um
sorriso, bochechas levantadas,
brilho nos olhos

FIGURA 8.6
Emoções universais de
lzard. Trabalhando com a

teoria de Charles Darwin.
segundo a qual
determinadas exoressões
emocionais e faciais têm
bases evolutivas. o
psicólogo Carroll lzard
acredita ter isolado dez
emoções unrversars que
oodem ser vistas nas
exoressões faciais de bebês.
Quatro delas estão
ilustradas aoui.



284 Capítulo 8

Reconhecendo tais Ïatos, a teoria de Cannon-Bard afinna qr-re nós processanìos nrentalmente as

cmoçoes e, ao mcsmo tcnìpo, respondemos fisicamente, e não o contrário. Quando vô o cão, você sente
medo e seu coração sc aceìerr ao mesnìo tcmpo.

Teorias cognitivas da emoção Os psicókrgos cognit-ivos foram um pouco aÌóm da tcoria de Cannon-
Bard. EÌes argumcntanì quc Ììossa experiência cmocr'onaì depende cìa percepção qlÌe teÌnos de uma situa-
ção (Lazarus,1982, l99la, Ì99Ìb, Ì991c). De acordo corn a teoria cognitiva da ernoção, a situação nos
dá pistas de como devernos intcrprctar nosso estado cìc cstimr-rÌação. Qrrando vemos o cão, alteraçcìes cor-
porais realrnente ocorrem; cm scguida, trtilizamos informaçõrcs reÌativas à situação para saber como rcagir
a tais aìtcrações. Sotlente quando percebcmos qLle estamos ern pcrigo scntimos tais alteraçõer corporais
sob a Ïortna de rnedcl. (Veja a Figura 8.7 para ìJma comparação cìcssas trôs teorias da emoção.)

Obieções à teoria cognitiva Embora a existência de uma teoria cognitiva da ernoção Iaça sentido, al-
guns críticos rejeitam a idéia de que os scntìmentos sempre se originam das cogniçircs. Citando o poeta
E. E. Cummings, Zajonc argurrenta quc "os sentimentos vêm em primciro ìugar". Eìe destaca qì.ìe os

bebês humanos são capazes de imitar expressircs faciais desde os 12 dias cle idade, bem antes de adquirir a

linguagem. Temos a capacidade de reagir irìstantaÌìeamen[e a situaçòes sem gastar tempo para interpretá-
Ìas e avaliá-las. Mas aìgumas respostas etnocionais não são muito cìaras. Quando nos sentiÌìì()s irrequie-
tos, em um misto dc medo e excitação, pergllntaÌÌlo-nos: "O quc está acontecendo?" Zajonc (1984)
acredita que nós inventamos cxpìicaçõcs para classificar os sentimentos: de acorcìo com cssa visão, a cog-
niçàrr vt'm dt'pois da cmoçào.
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FIGURA 8.7

As três principais teorias da emoção. De acordo com a teoria de James-Lange, primeiro o corpo reage
fisiologicamente a um estímulo e depois o córtex cerebral determina a emoção que está sendo sentida. A teoria
de Cannon-Bard afirma que os impulsos são enviados simultaneamente ao córtex cerebral e ao sistema nervoso
periférico; assim, a resposta a um estímulo e o processamento da emoção ocorrem ao mesmo tempo, porém
de maneira independente Os teóricos cognitivos consideram que o córtex cerebral interpreta as mudanças
fisiológicas de acordo com as informações referentes à situação a fim de determinar quais emoções
estamos sentindo.
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fato que explica, em parte, a

a. afirma que as reações físicas são a causa direta das emoções que
sentimos

b. afirma que as emoçóes e as reações corporais ocorrem
simultaneamente

c. diz que a experiência emocional depende da percepção de uma
determinada situação

' 1. Robert Plutchik declara que as emoções variam quanto à 

- 

um
vasta gama de emoções que sentimos.

2. A teorìa da emoção elaborada por lzard enfatiza a importância de qual elemento?

a. cognrçao

b. comportamento expressivo

Relacione as teorias a seguir com a descrição apropriada.

3

4

Cannon-Bard

teoria cognitiva

James-Lange

p'S')'t'q t q Z apeprsualu! !:setsodsau

Outra objeção direta à teoria cognitiva deve-se ao fato de que as emoções podem ser sentidas scm a

intervenção da cognição (Ir,ard, l97 l). Segundo essa visão, uma situação de separação ou de dor gera um
padrão único de movimentos faciais e de posturas corporais nio-aprendidos que podem scr completa-
mente indepcndentes do pensamento consciente (Trotter, 1981). Quando as informações reÌativas a nos-
sas cxpressões Íaciais e postura cheg,am ao córebro, sentimos automaticamente a emoção correspondentc.
Assim, de acordo com CarrolÌ lzard, a teoria de James-Lange estava essenciaÌmentc correta ao sugerir que

a experiência emocionaÌ é gerada das respostas corporais. Mas a teoria de Izard enfatiza que a expressão

ïacial e a postura corporal são cruciais para que sintamos as cmoções, ao passo que a teoria de Jamcs-

Lange cnfatizava o papel dos músculos, da peÌe e dos órgãos internos.
Evidências considerávcis corroboram a visão de lzard scgundo a quaì as cxpressões infÌr-rcnciam as

emoções (Adelmann e Zajonc, 1989; Cappella, 199); Ekman e Davidson, 1993;Zajonc, Murphy e IngÌe-
hart, Ì9B9). Se pesquisas lrrturas confirmarcm a tcoria de lzard, podercmos dizer com ccrteza que urn dos

cÌcmentos-chave na determinação de nossa expcriência emocionaì é o nosso próprio comportamento cx-
prt'ssivo, cìssunlo ao qual passdr('mos dgorcì.

ifi"z|a:; T3 ti:l': t":t

Às vezes você está relativamente seguro de que uma pessoa o faz scntir-se desconÏortável. Quando pres-

sionado para que seja mais preciso, é possível quc vocô diga: "Nunca se sabe o quc essa pessoa está pcn-
sando". Mas você não quer dizer que nunca sabc a opinião dc taÌ pessoa em rclação a um filme ou o que

eÌa achou das últimas eleiçõres. ProvavcÌmenle você estaria sendo mais preciso ao dizcr qrre não sabe cr

que taÌ pessoa está scntindo. Quase todos nós ocultamos nossas entoções até certo ponto, mas geralmente

as pessoas são capazes de perccber o que estamos sentindo. Embora as emoções possam freqücntemente
ser expressas por palavras, durante grande parte do tempo nós comunicamos nossos sentimentos de

moclo não-vcrbaÌ. Dentre outras maneiras, Íazcmos isso por meio do timbre de voz, da expressão faciaÌ,

da linguagem corporaÌ, do espaço pessoaÌ c cìc atos explícitos.

....
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Se seu colcga cle quarto estiver Ìavando a Ìouça e disser, dc ntaneira áspera: "Eu espero que vocô csteja
gostancìo <Ja leitura do romance", o signilicado ÌitcraÌ das palavras dele é bastante cÌaro, mas você prova-
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velmente perceberá que eÌe não está expressando
preocupação por seu pÍazeÍ de ler. Na verdade, ele
está dizendo: "Estou bravo por você não estar me
ajudando na Ìimpeza". De maneira semeÌhante, se

receber um teÌefonema de uma amiga que sempre
traz notícias muito boas ou muito ruins, você pro-
vaveÌmente saberá como cla se sente antes que eÌa

diga o que está acontecendo. Do mesmo modo,
somos literalmente capazes de perceber o medo na
voz de uma pessoa, por exempÌcl, quando escuta-
mos um estudante nervoso fazendo uma prova
oraÌ. Muitas das informações que transmitimos nào
estão presentes nas palavras que usamos, mas na
maneira como essas palavras são expressas.

As expressões facíais são os indicadores emocio-
nais mais óbvios. É possível saber muito a respeito
do estado emocionaÌ de uma pessoa ao observar se

ela está rindo, chorando, sorrindo ou franzindo as

sobrancelhas. Muitas expressões faciais são inatas,
não-aprendidas (Ekman, 1994). Crianças que nas-
cem surdas ou cegas utiÌizam as mesmas expressões
faciais que outras, para expressar as mcsmas emo-

ções. CharÌes Darwin foi o primeiro a propor a idéia de que a maioria dos animais compartilha um
mesmo padrão de movimentos musculares faciais. Por exempÌo: cães, tigres e seres humanos mostram os

dentes quando ficam enraivecidos. Darwin também observou que os comportamentos expressivos cum-
prem uma função básica tanto biológica quanto sociaÌ. A idéia de Darwin de que as emoções têm uma
história evoÌutiva e de que podem ser reconstituídas através das cuÌturas como parte de nossa herança
bioÌógica lançou as bases de muitas investigações modernas sobre expressão emocional (Izard, 1992,
1994; veja a Figura 8.8). Os psicólogos que adotam uma abordagem evolutiva acreditam que as expres-
sões faciais cumpriram uma função adaptativa, o que permitiu que nossos ancestrais competissem com
êxito por status, por parceiros de acasalamento e por sua própria defesa (Ekman, 1992; Tooby e Cosmi-
des,1990).
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A. linguagem corporal é outro modo pelo quai comunicamos mensagens não-verbais. O modo como posi-
cionamos nossa coluna, por exemplo, transmite muitas mensagens. Quando estamos relaxados, tcnde-
mos a nos espreguiçar em uma cadeira; quando estamos tensos, sentamos de maneira mais reservada,
com os pés juntos.

A distância que mantemos entre nós e outras pessoas é chamada de espaço pessoal. Essa distância varia
dependendo da natureza da atividade e das emoções sentidas. O fato de alguém se aproximar mais quc o

normal de você pode indicar tanto raiva quanto afcição; da mesma mancira, o Íato de essa pessoa se aÍas-
tar mais que o normal pode indicar medo ou aversão. A distância normaÌ entre duas pessoas em uma
conversa varia de cultura para cultura. Seria normal que dois suecos ficassem muito mais distantes entrc
si que dois árabes ou dois gregos.

Os atos explícìtos podem, obviamente, servir como pistas não-verbais das emoções. Uma porta que bate
com cstrondo pode nos informar que a pessoa que acaba de sair está irritada. Caso uns amigos apareçam
para fazer uma visita e você os convidc para a sala de estar, isso indica que você se sente nìenos à vontade
com eles que com amigos que geraÌmente se sentam à mcsa da cozinha com você. Os gcstos, como um ta-
pinha nas costas ou um abraço, também podem indicar scntimentos. Um aperto dc mão brevc ou dcmo-
rado, forte ou fraco, diz algo sobre o quc a pessoa sente ern relação a você.

A partir dcssa discussão, você percebe qÌre a comunicaçào nào-verbal das emoções ó importante. En-
tretanto, é preciso ser cauteloso. Embora o comportrrnento não-verbaÌ possa oferecer uma pista relativa
aos sentimentos de uma pcssoa, taÌ pista não ó infalível. As paÌavras "gargalhar" e "chorar" podem ter ter-
minações parecidas, ainda que chorar possa signilicar tristeza, alegria, raiva, saudad que você está

FIGURA 8.8
Pessoas do mundo inteiro levantam as sobrancelhas
como forma de cumprimento quando um amigo de
aoroxrma.
Fonte; Eibl-Eibesfeldt.'1 972
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fatiando rrma cebola. AÌém disso, assim como ocorre nos reÌatos verbais, as pessoas às vczcs "clizcm" de
ntaneira não-vcrbal coisas que não tinham a intenção de dizer. Todos nós já fizcmos coisas impensadas -demos as costas a alguém, dcmonsl-ramos aborrecimento ao pensar em outra coisa, rimos na hora errada

- que foram ofensivas, pelcl fato dc nossas açircs terem sido interpretadas como a expressão dc uma
cnroção que, na vcrdade, nâo estávamos sentindo.

Muitas pessoas também supcrcstimam a capacidadc que temos de interprctar pistas não-verbais. Por
cxcmpÌo: em um estudo com muitas centcnas dc "detectadores de mentira profissionais" - incìuindo
membros do serviço sccrcto dos EUA, especiaÌis1as governamcntais na detecção de rnentiras, juízcs, oficiais
dc polícia e psiquiatras-, tcldos os g,rupos, com exceção dos psiquiatras, considerararn sua capacidadc de
saber se uma pcssoa está mentindo acima da nrédia. Não obstante, apenas os agcntcs do serviço secreto
conscguiram idcntificar pessoas nrcntirosas cm unra taxa superior ao acaso (Ekman e O'Suììivan,l99l).
ResuÌtados scntclhantes foranr obtidos com outros Élrupos de pessoas (exemplo: DePaulo e Pfeifer, 1986).

:..-
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Diz-se com freqiiência quc os homens são merros emotivos que as mulhcres. Mas será que os homens
sentem menos crnoções, ou sinrplesnente são rnenos capazes de expressá-Ìas? E será que há cmclções
que os homens lêrn maior tendência de exprcssar que as muÌhcrcs?

As pesquisas ìançaram alg,umas luzes sobre esses assuntos. Em um estudo, quando homcns c nrulhe-
res assistiram a represcntações de pessoas ansustiadas, os homcns
dcmonstraram pouca emoção, mas as mulheres expressaram sen-
tirnentos de preocupação peÌas pessoas em questão (Eisenberg e

Lcnnon, I983). Entrelanto, mcdidas fisioÌógicas do estímulo
ernocional (conrO a taxa de batimcntos cardíacos e a pressão san-
güínea) mostraram que, na verdade, os homens quc participdram
do estudo esl-avam tão comovidos quanto as mulhcrcs. Eles apc-
nas inibiram a cxpressão de suas emoçõcs, ao passo que elas dc-
monstraram rnais seus sentimcntos. Emoções c<lmo compaixãcl,
tristeza, empatia e angústia são freqüentcnlente considcradas
"efeminadas" e, 1r:adicionaÌmente na cultura ocidentaÌ, os rneni-
nos são ensinados desde ccdo a ocuÌtá-las em público (O'Leary e

Smith, 1988). O fato <Je os homcns terem menor tendência em
buscar ajuda para lidar com assuÍìtos emocionais que as mulheres
(I(orniya, Good e Sherrod, 2000) é provavclmcnte resultad<r
iìesse tipo de educação. Alérn disso, as mulhcrcs tendenr a tcr
reaçires ernocionais mais fortcs ern reÌação a pcnsamentos pró-
prios c ìembranças (Carter, 1998; veja a Figtrra 8.9).

Homens e mulheres também estão predispostos a reagir a

uÌna mesma situação com cnroções muito diÍerentes- Por exem-
plo: ser traíclo ou criticado faz com que os homcns fiquem irrita-
dos, ao passo que as mulheres tendem a ficar maBoadas, tristes
ou desapontadas (Brody, l985). E, quando os h<lmcns Íicam irri-
tados, eìcs geralmente exterirlrizarn sua raiva, conlra outras pes-

s()as ou contra a situação em quc se encontram. As mulhercs têm
r,rma tendôncia maior de considcrar que elas próprias são a fonte
d<r nrobÌema c de internaliz.ar a raiva, contra si mesmas. Essas

reações cspecíficas de cada gônero são coerenl-cs com o lato dc
que os homens tôrn quatro vezes mais chances dc sc tornar vio-
lentos diante dc um momento dc crise quc as mtrlheres; e eìas

são nruito mais propensas à deprcssão.
Honrens e rntrlheres tarnbi'rrr difcrem com relação à capaci-

dade dc interprctar pÌstas não-verbais de emoção. Elas são mais
hábeis na decodificação de exprcssões faciais, pistas corporaìs e

l-ons de voz (Hall, l9B4). De quc modo podernos explicar essas di-
fcrcnÇas? Uma das razões seria o lato de as mulheres serem cm
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FIGURA 8.9
Emoção e atividade cerebral em homens
e mulheres. Quando pedimos para que
pensem em algo triste, as mulheres (A)
produzem maior atividade em seus cére-
bros que os homens (B).

Fonte: Cârter, '1998, o 100 Sombreamento adicìonado
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geral as primeiras pessoas a cuidar de crianças em idade pré-verbal - para isso, eÌas precisam estar sinto-
nizadas com as sutilczas das expressões emocionais. AÌguns psicóÌogos já sugeriram até que essa capaci-
dade feminina pode ser geneticamente programada. Coercntes com essa perspectiva evoÌutiva, pesquisas
mostraram que bebês do sexo mascuÌino e feminino expressam e controlam emoções de mancira diïc-
rente (McClure, 2000; Weinbcrg, Tronick, Cohn e OÌson, 1999).

Outra expÌicação para as diferenças de gênero com relação à sensibilidade emocional se baseia no
poder reìativo dos homens e das muÌheres. Peìo fato de, historicamente, ocupar menos posições dc poder,
eÌas podcm ter sentido a necessidade de se tornar extrcmamentc sintonizadas com as demonstrações
emocionais das outras pessoas, particularmente daqueìas quc se encontram em posição mais eÌevada (ou
seja, os homcns). Essa idéia é apoiada pcla evidência de que, independentemcntc do gôncro, os seguido-
res são rnais sensíveis às emoções dos líderes que o contrário (Snodgrass, 1992).

O fato de os homens tercm maior probabiÌidade de ocupar posições de poder qlle as muÌheres pode
afetar a experiência emocional também de outras maneiras. Nas profissões tradicionaÌmente lemininas,
freqüentemente se pede que as funcionárias controÌem, administrem ou até mesmo aÌterem a expressão
de suas emoções. A socióloga ArÌie Hochschild (Ì983) descreveu esse proccsso como um trabalho emo-
cionaÌ. Em um estudo reaÌizado com comissários de bordo, a maioria muìheres, HochschiÌd descobriu re-
gras claras reÌativas a quais emoções scriam dernonstradas, para quenr, por quem e com que freqüência.
A maioria das comissárias de bordo sentia que lhes faÌtavam experiências emocionais genuínas no traba-
lho: "...No trabaÌho de comissário de bordo, sorrir é um ato que se separa de sua função habitual -expressar um sentirnento pessoal associa a outra - expressar unì scntimcnto da companhia"
(p. 127). HochschiÌd também percebeu que proïissões que exigem elevado trabaÌho emocionaì - como as

de secretárias, enfermeiras. encarreÉlados de caixa, assistentes sociais, caixas de banco - tendem a scr
ocupadas por mulheres.
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O Ìugar onde vivemos aÏeta nossos sentimentos? Se isso lor verdade, por que isso ocorre? Para os psicólo-
gos, a pergurÌta principaÌ é: "Como as cuÌturas ajudam a modelar as experiências emocionais?" Um as-
pecto importante consistc cm sabcr se uma cuÌtura é predominantemente individualista ou coÌetivista -sua ênfase está centrada principalmente no indivíduo ou no grupo? Apenas reccntemcntc os psicóÌogos
comcçaram a cstudar de quc maneira o individuaÌismo e o coletivismo influenciam a experiência emocio-
nal (Scherer e WalÌbott, 19941 . 

^ 
maioria das descobertas já estabelecidas no campo da psicologia das

emoções provém de estudos sobre expressão cmocional dentro de uma única cuÌtura.
Entre os canais não-verbais de comunicação, as expressões faciais parecem transmitir as informaçõrcs

mais específicas. Os gestos manuais ou a postura são capazes de comunicar estados emocionais gerais (por
exemplo: sentir-se mal), mas a compÌexidade dos músculos da face permite que as expressões faciais co-
muniquem sentimentos bastante específicos (por exemplo: sentir-se triste, irritado ou com medo). AÌguns
pesquisadores já afirmaram que, mesmo entre cuÌturas, pessoas e sociedades, a ïace adquire a mesma
aparência sempre que determinadas emoções são expressas; esse fenômeno é conhecido como posição
uníversalista. Charlcs Darwin aderiu a essa visão, argumentando que, como parte de nossa herança evolu-
tiva, as pessoas utilizam as mesmas expressões para comunicar as mesmas cmoçõrcs. Em contrapartida,
outros pesquisadores defendcm a posição da cultura aprendída, segundo a qual os membros de uma cul-
tura aprendem expressões Iaciais apropriadas para as emoções. Assim, essas expressões podcm variar
muito de uma cultura para outra. Qual dessas visões é mais prccisa?

Conforme vimos anteriormente, Ekman e colaboradores concluíram, a partir de estudos intercultu-
rais, que peìo mcnos seis emoções são acompanhadas de expressõcs faciais univcrsais: fclicidade, tristeza,
raiva, surpresa, medo e repulsa. CarrolÌ Izard (1980) conduziu estudos similares na Inglaterra, na Alcma-
nha, na Suíça, na França, na Suécia, na Grécia e no Japão, cclm resultados semelhantes entre si. Esscs es-

tudos pareccm apoiar a posição universalista: independentcmentc da cuÌtura, as pessoas tendiam a

concordar a respeito de quais cmoções os outros estavam cxpressando. Entretanto, taÌ pesquisa não ex-
clui compÌetamente a posição da cuÌtura aprendida. Pelo ïato de todos os particip.rntcs serem membros de
países desenvoÌvidos cujas culturas provavelmente entraranì eÌn contato por meio de filmes, rcvistas e tu-
rismo, eles podem simplesmente ter se familiarizado com as expressões {aciais vistas cm outras culturas.
Era ncccssário um tcstc mais rigoroso para rcduzir ou eÌinrinar essa possibiÌidade.

Tal teste foi possíveÌ com a descoberta de diversas cultrrras contemporâneas que cstiverarn totalnÌeÌìte
isoÌadas da cuÌtura ocidental durante a maior partc de sua cxistôncia. Membros das culturas fore e dani da
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Nova Guiné, por exempÌo, livcram seu primeiro contato com antropóìogos apcnas alguns anos antes do iní-
cio da pcsquisa de Ekman. Essas culturas proporcionaram Lìma oportunidade quase perfeita para quc sc tes-
tassc o debatc cm torno das posições universalista e da cultura aprendida. Sc <>s mcmbros dessas populações
interpretassem as expresscies laciais da mcsma mancira quc ocidentais e produzissem em suas pr<iprias laccs
essas nìcsmas cxprcssõcs, havcria evidências muito mais fortes da univcrsalidade das cxpressões faciais da
ern<lção. Ekman c seus coìegas apresentaram a nrembrcls cJa cultura fore 1rês lotograÍias de pessoas de outras
cultttras e pediram quc cìcs indicassem a ligtrra quc rcprcsentasse o rnod<l corlro cÌcs sc scntirianr enì uma
deternrinada situação. Prlr cxcmplo, quando losse dito a Lrm participantc: "Seu fiÌho nrorreu e você está
nruito triste", essa pessoa leria a oportuniclade dc cscoÌher quaÌ das três lotos correspondia de mancira mais
ficì à tristeza. Os resr"rltados indicaram taxas bastantc clevadas de concordância quanto às expressões Íaciais
das cnroções (Ekman e Friescn, l97l; Ekman, Srlrcr.rson e Friesen, 1969). AÌóm disso, quando as fotografias
qLre retratavam as eÌnoçircs primárias dos Íore e tlos dani foram mostradas a universitários dos EUA, a

Íìesnìa concordância elevaila loi constatada (Ekrnan e Friesen, 1975). Essa descoberta sugere qtre pelcl
nìcrìos .tlgumas expressões cmocionais sào inatas.

Caso isso seja verdacìc, por que as pessoas lreqiicntemente ficam tão conftrsas com rcÌação às ernoções
que estão sendo exprcssas por rnembros dc outras culturas? A resposta rcsidc em um princ(rio chamado
de regras de apresentação (Ekman e Friescn, 19751, que diz respcilo às circunstâncias apropriadas para
que as pcssoas demonstrcrn suas emoções. As regras de apresentação diÍcrcm substancialmente de uma
cuìtura para outra. Em unr estudo realizarl<> com univcrsitários jap<lncscs e rìorle-americanos, os partici-
pantes assistiram, sozinìros ou na presença de um pesquisador, a filmes mostrando procedimcntos cirúr-
g,icos. As cxprcssiìes Iaciais dos estudantes [oranr secretamente filmadas enquanto eÌcs assistianr aos
Íilnrcs. Os resultados nìostrararn que, quando os cstudantes cstavanì sozirìhos, tanto japoneses qLranto
nortc-arnericanos mostrararn expressires faciais de repulsa, conforme ci cspcrado. Mas, quando assistiam
aos filrnes na prcscnça de um pcsquisadclr, os dois grupos apresentaram reações diferentcs. Os estudantes
n<lrle-arnericanos continuaram demonstrando rcpulsa em seus rostos, üìas os Japoneses Ìnostraram cx-
pressõcs faciais mais ncutras, até nÌesmo Lìm pouco agradávcis (Eknran, Frìcscn e Ellsworth, 1972) .

Por que ocorrelr cssa nrudança repentina? A resposta está nas difcrcntes regras dc apresentação das

duas culturas. A regra japonesa diz: "Não demonstre emoções negativas fortes na presença de um adulto
respcitável" (nesse caso, o pesquisador). Em geral, os norte-americanos não obedecem a essa rcgra de
aprcsentaçao; por lsso, exprcssaranì as mcsmas cmoções quando cstavam sozinhos e na prcscllça de al-
guént. Para interprelarmos o que as pessoas cstão sentindo, precisarnos compreender a expressão univer-
saÌ das cmoções e as rcgras particulares que [r-rncionam cm deterrninada cultura.
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1.

2.

3.

4.

5.

As diferenças culturais, particularmente a 

- 

influenciam o modo como sentimos

Duas importantes pistas não-verbais das emoçoes sao a 

- 

e a 

-

as emoçoes.

Os homens tendem a considerar que a fonte de sua raiva está em seu

Pesquisas mostram que algumas são reconhecidas universalmente

são as circunstâncias culturais apropriadas para a demonstração
das emoções na expressão facial.

Indique se as aÍirmações a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

_6. O comportamento em público é um indício infalível das emoções.

_1. As mulheres são melhores para decifrar pistas não-verbais que os homens

_ 8. As mulheres sentem emoções de maneira mais profunda que os homens.

_9. As mulheres expressam emoções de maneira mais aberta que os homens.

10- Os homens têm uma tendência maior de expressar violência diante de crises que mulheres
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tava que os motivos superiores não surgem ató

que os motivos rnais básicos estc'jam satislcitos,
mas pesquisas recentes desaliarn essa visão. Em aì-

g,umas sociedades, as dificrrÌdadcs de atender às

necessidades básicas podern, na vcrdade, ïomentar
a satisfação dc motivos supcriores.
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':-:::=.a. A Ïome é ctln-
trolada por diversos centros cerebrais. Esses centros
são estirrulados por receptores quc monitoram o

conteúdo cìo estômago e a condição do sangue, es-

peciaÌmente seus níveis de gìicosc, gorcìuras c car-

boidratos. A fome é estirnuÌada por Ïatorcs cxtcr-
Ììos ao corpo, conìo os aro[ìas da cozinha, e por
fatores emocionais, cuÌturais e sociais.
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' :.;,' ,. .:at: :.;;:; ,i ;t'a:,.:..':t Os distrirbios alirÌìenLares,
particularmcÌlte a anorexia nervosa e a bulimia,
são nrais freqiìentes entre as mulhcrcs quc cntrc
os homerts. Eles se carrcterizarn p()r Lrma prcocu-
pação cxtrcma conl a irnagem do corpo e o peso.
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rápida cle peso como uÌÌìa arÌìeaça à sobrevivêncra e

tclrna providências para evitar nraiores perdas.
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a -? Existem diversas maneiras de intcrpretar a

motivação humana. A idéia de que nossa moti-
vação baseia-se, em grande parte, em instintos
era popular no começo do século XX, mas dcsde

então vem perdendo apoio. A motivação humana
também já foi vista como um esforço que visa à
redução de irnpulsos e à homeostase, isto é, ao

equiÌíbrio do corpo, bem como procura manLer um
níveÌ ótimo de estimulação. Outra perspcctiva é a

de induções motivacionais ou incentivos. Quan-
do as induções se originam da própria pessoa, são

chamadas de motivações intrínsecas e, quando
vêm do ambiente externo, são chamadas de moti-
vações extrínsecas. As motivações extrínsecas
podem certamente ajudá-Ìo a obter êxito na facuÌ-
dade, por exemplo, quando seus pais prometem
lhc dar unì preserÌte caro caso você tire notas altas.

Entretanto, desenvoìver a motivação intrínseca
para obtcr êxito nos estudos surtirá um efcitir
maior c mais duradouro.

Abraham Maslow su5leri u quc .ìs molivaçõc:
humanas podem ser clispostas de acordo com uma
hierarquia, cm que os motivos primitivos baseados

em necessidades ïísicas se posicionam na base e as

motivações superiores, tais como a auto-cstima,
posicionarn-se enr direção ao topo. Maslow acrcdi-
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primário que dá início ao comportamento repro-
dutivo essenciaì para a sobrcvivência das cspécies.
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Embora os hormônios cstejam relacionados às

rcações sexuais humanas, cÌes não atuam de nra-
ncira tão dorninante quanto enì outras espécies de
animais. Nos scres humanos, o cérebro tambóm
cxercc unìa poderosa infìuência sobre o impulso
scxual.
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,...1:;.:::i*' Peìo fato de vivenciar experiôncias distin-
tas, as pessoas têm difcrentcs prefcrências por cstí-
nrulos sexualmcnte cstirnulantcs. A cultura tam-
bénr infÌucncia o que vcm a ser considcrado
sexu aÌÌnente atrativo.
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r-ír;'..,2':: As pcssoas quc têÌÌì orientação Ìreterosse-

xual scnl-enr-se scxualmentc atraídas por mcmbros
do sexo oposto; as qLrc tênr oricntação homosse-
xual são scxìJaÌmerÌtc atraídas por membros do
mcsmo sexo. É provávcl quc tanto fatores biológi-
cos quanto ambientais cxpÌiquem a homossc-
xualidadc.
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impuìsos primários, os molivos dc estímuìo e so-

ciais estão vinculados de maneira mcrÌos <ibvia à

sobrcvivência do organisnìo ou das espécies, ernb-
ora eles ïreqiientementc ajr-rdem os scres humanos
a sc adaptar ao ambicnte de nrancira bem-suce-
clida. Os motivos de estímulo, tal como a pressa

de cxplorar c manipular coisas, estão associados à

obtenção de inïormaç<-rcs sobre o mundo. Os mo-
tivos sociais, corÌìo o dcse,jo de se afiÌiar a outras
pcssoas, concenlram -sc nas interaçõcs hunranas.
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curiosidade são duas motivaçõcs humanas quc nos
cncorajam taÌl1o a explorar o ambiente qLre nos

ccrca quanto a n'rudá-lo.
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Oul-ro motivo de estímulo importante para os sercs

hurnanos e oulros prirnatas é o de buscar várias
fornras de estimuìação táctil. Esse motivo de con-
tato podc ser observado na nccessidade quc uma
criança tcnÌ de scntir-sc segura e protegida.
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;.', -t:, QuaÌquer conìportarnerrto cuja intençã<l seja

infìigir danos físicos ou psicológicos a outras pessoas

é um at-o de agressão. Alguns psicóÌogos consi-
dcram que a agressão é um impulso inato dos seres

humanos que precisa scr canalizado para fins cons-
trutivos, mas outros considcram que eìa é uma
reação aprendida rnuito influenciada pelos modcÌos.
O Ïato dc os níveis de agrcssividaile diferirern de

modo cxpressivo entre ctrlturas tendc a corroborar
a visão dc quc os atos vioìcntos são encoraja<Jos c

modelados pela aprendizagem. A agressividadc tam-
bém aprcsenta difcrenças relativas ao eênero, de

maneira que os hclmens têm maior tendência dc

atacar outras pessoas e comcter atos dc violôncia
que as rnuÌheres. Essas dìfcrenças de gênero pro-
vavelmente dependem de uma interação existentc
cnlrc ndtureza c educacào.
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ae r',1+i1:';'r.;;i4;;'! Pessoas que dcmonstranì o de-

sejo de superação, dc vencer obstácuìos e dc realizar
feitos difíceis se destacarn no que os psic<iìogos

chamam de motivo de realização. Enrbora tanlo
o traballto árduo quanto o fortc desejo de venccr
desafios contribuam para a rcalização, frcqiicnte-
mente a conìpctitiviclade cnr rcÌação a olrtras pes-

soas não ocorre da mesma maneira. Na verdade, a

competitividadc po<Je interferir na realização -
talvez por meio da alicnação dc outras pessoas,

talvcz por se tornar Llma preocupação qrre as distrai
da rcaÌização dc objctivos.
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de afiliação, ou necessidade dc estar conì outras
pessoas, é cspecialmcnte acentuado quando nos

scntimos ameaçados ou ansiosos. A aliÌiação nesse

caso podc neutralizar o rnedo e animar o espírito.
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O sistema de cÌassiÍicação de ernoções de
Robcrt PÌutchik utiÌiza um círculo para posicionar
oito categorias emocionais básicas. Mas nem todas
as curlturas categorizam as cmoções desse leito. AÌ-
gumas ncm nìesmo têm uma palavra equivaÌente
a "emoção". Outras descrevem os sentimentos de
acordo com suas sensações Íísicas. Uma análisc in-
tercuÌturaÌ da cxpressão emocionaÌ fez com que
Paul Ekman afirrnasse a universalidade de ocìo
menos seis emoções - felicidade, surpresa, tris-
teza, medo, repuÌsa e raiva. Muitos psicóÌogos
também incluem o amor nessa Ìista.
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;>ll: :"; ? ' .., {L'1::,::..,1:l,:iill:lrli"!tDe acordo com a teo-
ria de James-Lange, certos estímulos do ambiente
são capazes de procìuzir aÌterações íisiológicas no
corpo e, então, as cnloções sr.ìrgem d partir da cons-
ciência que temos dessas aìterações. Em contra-
partida, a teoria de Cannon-Bard afirma que as

emoçõcs c as reações do corpo ocorrcm de maneira
simultânea, e não uma após a outra. Uma terceira
perspectiva, a teoria cognitiva da emoção, decÌara
que nossas percepções e julgamentos a rcspeito das

situações são essenciais para nossas cxperiências
emocionais. Sem essas cognições, não saberíamos
dar nome aos nossos scntimentos. Entretanto, nem
todo mundo concorda com essa visão, uma vez que
as emoções às vezes parccem surgir rapidamente
demais para depender de avaÌiações mentais. C. E.

Ìzard argumenta que as avaliações mentais podem
não scr rcsponsáveis peÌa origem das emoções, mas
sirn algumas expressões faciais inatas e posturas cor-
porais, automaticamenle acionadas em situações
que cstimulam as ernoções e em seguida idcntili-
cadas pelo cérebro como esse ou aqueÌe sentinìento-
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soas às vezes exprcssam suas emoções verbaÌmente
por meio de palavras, tom dc voz, exclamações e

outros sons- As expressões faciais são os mais ób-
vios indicadores não-verbais da emoção.
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a ;>çl;,a2j Outros indicadores envolvem a Ìin-
guagem corporal - nocsa postura, o modo como
nos movcmos, a distância pcssoal que pre{erimos
ter de outras pessoas quando conversamos com
elas, nosso grau de contato visuaÌ. Atos expÌícitos,
corno bater uma porta, rambém expressam
emoções- As pessoas variam quanto à capacidade
de identificar essas pistas não-verbais.
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Pesquisas conlirmam aÌgumas diferenças de gêncro
quanto à expressão e à pcrcepção das emoções. Por
exemplo: qrrando estão diante dc uma pessoa an-
gustiada, as mulheres têm uma tendência rnaior a

expressar suas cmoções qLre os homens, ainda que
os níveis de estimuÌação lisioìógica sejam os mes-
mos para ambos os sexos. Aìém disso, em aÌgumas
situaçõcs de estresse, como ser traído ou criticado,
os homcns tendem a demonstrar mais raiva e as

mulheres, mais desapontamento e mágoa. Também
existe uma parcela de verdade no estereótipo muito
comum de que as mulheres são geraÌmente mel-
hores na identificação da cmoção aÌheia. Essa ca-

pacidade pode ter sido aguçada peÌo papel que elas

desempenham ao cuidar de bcbôs e por seu tradi-
cionaÌ status de subrnissão aos homens.
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e?.*i: ., ** +,*tat:ï t: *r; a:z-t'? As expressõcs fa-
ciais associadas a certas emoções básicas parecem
ser universais: as expresst'rt's são as mesmas, indt'-
pendentemente da formação culturaÌ de rrma pes-

soa. Essa descoberta intcrcultural contradiz a visâo
da cultura aprendida, que sugere que as expressões
faciais das cmoções são aprendidas cìe acordo com
cada cuÌtura. No entanl-o, isso não quer dizer que
não existam diïcrcnças cuÌturais na expressão das

emoções. Acima da expressão universaì estão as

regras de apresentação, que variam entre as cuÌ-
turas e controlam o momenlo apropriado de

demonstrar uma emoçàr) - para quem, por quem
c sob quais cjrcunstâncias. Outras formas de comu-
nicação não-verbai das emoçõcs variam rnais entre
as culturas que as expressões faciais.
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l. As pessoas que tiram notas baixas na escola ou

apresentam baixo desempenho no trabalho são

freqüentemente consideradas desmotivadas. Que
outras explicações são possíveis para esse de-
sempenho abaixo dos padrões?

2. O que você recomendaria a alguém que
quisesse perder peso, mas já tivesse fracassado

muitas vezes?

3. Algumas pesquisas revelam que o tédio inspira
a curiosidade; outros estudos mostram que a

curiosidade é desencadeada por tudo que é
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novo e desconhecido. Explique por que essas

descobertas não se contradizem. De que maneira
você aplicaria tais conceitos em sala de aula?

4. Qual teoria das emoções você prefere e por quê?

5. Pense em como você vivencia e lida com os sen-

timentos de amor, raiva e tristeza. Você ex-
pressa todas essas emoções com igual facilidade
e desenvoÌtura? AÌguma delas faz com que

você se sinta desconfortável? Suas reações a

esses sentimentos são típicas do seu gênero e da

sua cultura? Por quê?




