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INTRODUÇÃO 
 As relações interpessoais envolvem a existência de diferentes elementos para a sua 

compreensão. Neste âmbito, este trabalho pretender abordar a análise de algumas das 

componentes, tendo como base e apoio três artigos científicos. 

 Para a pesquisa dos elementos de auxílio foi utilizado a internet. Desta forma, através de uma 

procura de textos relacionados com as relações interpessoais e alguns dos seus elementos, foi 

escolhido um foco para o trabalho. Assim, este trata a cognição social e algumas das suas 

integrantes, como a formação de impressões, a categorização e as atitudes. 

 No caso dos textos presentes observamos três diferentes situações. No primeiro é feita uma 

descrição exaustiva sobre estes conceitos e é dado como exemplo os grandes meios urbanos 

em comparação com o meio rural. Por sua vez, no segundo relaciona-se a música com as 

componentes para perceber de que modo esta tem influência nas nossas reacções e escolhas. 

Por fim, o terceiro e último procura perceberem qual é a importância das relações 

interpessoais no âmbito escolar. Deste modo, analisa a interacção entre pais, professores e 

alunos e a forma como os seus papeis afectam o desempenho do estudante. 

 Desta maneira, no desenvolvimento é feita uma breve descrição de cada artigo, seguida de 

uma comparação e ligação dos três em torno dos contextos. 

 Para terminar, realiza-se uma pequena síntese sobre o trabalho e sobre as conclusões 

retiradas da análise dos artigos. 
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“COGNIÇÃO, CATEGORIZAÇÃO, ESTEREÓTIPOS E VIDA URBANA” 
  De acordo com o artigo, actualmente, é essencial para a vida social a capacidade pessoal de 
compreender os outros em “(…) termos de crenças gerais e antigas organizadas e armazenadas 
na memória.” (Bem in Pereira, 2008: 281). Este processo só é possível graças a uma 
modalidade do pensamento: a categorização. Esta componente das relações interpessoais 
tem-se adoptado na psicologia social para descrever toda a informação que as pessoas têm na 
mente sobre um determinada classe.  
 Através de estudos contemporâneos sobre a categorização, sugere-se que existem 

dispositivos numa parte do pensamento que permitem ao agente cognitivo atribuir uma 

categoria mais ampla e diversificada a um indivíduo, em vez particularizar. Este processo é 

classificado como uma aplicação de “(…) rótulos verbais a objectos presentes no mundo físico, 

mental e social.” (Pereira, 2008: 282). Assim, as coisas têm um grupo do qual partilham a 

mesma combinação de atributos. A partir daqui criam-se expectativas que de guia que 

determinam quando um novo elemento se enquadra ou não dentro do esperado. 

 Como tal, a percepção social é afectada pelo pensamento categórico e apresenta-se através 

de duas vias. Uma via é que a informação processada tem como base o conhecimento 

estruturado que se tem sobre uma categoria. Outra é que uma vez activa, a disposição do 

conhecimento proporciona a criação de deduções (que requerem julgamentos), a produção de 

impressões ou a avaliação de um elemento dessa categoria (“(…)Este conhecimento activado 

contribui decisivamente em tarefas como a elaboração de inferências, a avaliação e a 

formação de impressões sobre o alvo.”(Pereira, 2008: 283). Apesar da apropriação das 

inferências em alguns casos, noutros elas baseiam-se em julgamentos estereotipados. 

Contudo, o processamento categórico da informação ajuda a adaptação do homem, tendo um 

papel importante na sua sobrevivência, permitindo que ele examine uma nova situação. Deste 

modo, mediante os diferentes acontecimentos do dia-a-dia uma pessoa categoriza tudo, 

“(…)criando e confirmando expectativas sobre como estas podem e devem agir” (Pereira, 

2008: 283), isto é, atribuindo características em conformidade com aquilo em que acredita. 

Porém, é possível que com o conhecimento de uma nova informação esta categorização 

estereotipada se altere, mesmo que seja mais frequente não haver essa oportunidade 

(“(…)uma vez que alguém é incluído em uma categoria estereotipada raramente se tem a 

oportunidade de reflectir ou re-avaliar o assunto.” (Hamilton e Gifford in Pereira, 2008: 284). 

Por exemplo, as pessoas utilizam o estereótipo de que a vida nos grandes centros urbanos 

oferece mais oportunidades, quando no fundo facilita a “(…)obtenção de informações que 

muitas vezes depõem contra concepções estereotipadas(…)” (Fein e Spencer in Pereira, 2008: 

284). 

 Algumas teorias defendam que a categorização é automática, pois só efectuamos o 

“(…)processamento do material que representa um relação de inconsistência(…)” (Pereira, 

2008: 284), o que mostra que as pessoas tentam conservar as “(…)crenças mais gerais e 

antigas.” (Pereira, 2008: 282). Por outro lado, há situações onde “(…)o julgamento social é 

realizado apenas nas circunstâncias em que a pessoa se sente apta a julgar(…)” (Pereira, 2008: 

285). Assim, as pessoas só categorizam com acreditam ter conhecimento suficiente para o 

fazer. Porém, obter informações extra pode criar um maior processo estereótipo. Contudo, 

“(…)O que a pessoa vai ser ou o que pretende ser não depende do que ela é, mas também 

sofre o efeito do contexto em que se vive.” (Pereira, 2008: 285), ou seja, mesmo que se defina 

aquilo que se quer ser, está-se sempre sob influência do resto. Como tal, só se evita um 

pensamento com categorização de estereótipos com a “(…) quebra de hábitos de 

pensamentos arraigados, substituindo-os por modos de pensa mais justos, igualitários e 

dignos.” (Pereira, 2008: 285).  
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 “MÚSICA, COMPORTAMENTO SOCIAL E RELAÇÕES INTERPESSOAIS” 
 Tendo em conta o artigo “(…)as funções da música da vida cotidiana estão claramente 

relacionadas às relações interpessoais.” (Ilari, 2006: 192). Neste contexto, verifica-se que ao 

longo da História da humanidade, a música esteve sempre presente nos mais diversos 

cenários, especialmente nos amorosos. Assim, a “(…) atracção interpessoal constitui um dos 

componentes do desenvolvimento das relações entre os indivíduos(…)” (Reeder in Ilari, 2006: 

192). Numa perspectiva psicológica relaciona-se à cognição social. Deste modo, a 

“Proximidade, a interacção e exposição continuada (…) contribuem para o aumento da 

atracção pessoal.” (Myers in Ilari, 2006: 192), sendo que as crenças, os comportamentos e os 

valores também são factores importantes. Estes são definidos através distintas causas, entre 

elas a cultura e o contexto social, o que também se pode relacionar com a criação e 

preferência do gosto musical. 

 Deste modo, foi realizado um estudo que tento “(…) determinas o papel da música nas 

relações interpessoais, na atracção e na escolha de parceiros.” (Ilari, 2006: 193). Seguidamente 

perceber os estereótipos dos diferentes países e por fim, se existem ocupações características 

da música nas relações interpessoais. 

 Como resultados, percebeu-se que na primeira parte do estudo que a música é “(…)mais uma 

variável dentre muitas que são consideradas na escolha de parceiros(…)” (Ilari, 2006: 194). De 

seguida, numa tentativa de associar a personalidade ao estilo musical, verificou-se que apenas 

alguns estereótipos foram encontrados, sendo que “Outras associações estereotípicas 

estiveram relacionadas à estratificação social e status.” (Ilari, 2006: 195). A progressão do 

estudo levou à compreensão que maioritariamente, as pessoas acreditam que a música é um 

factor relevante na vida afectiva, pois “(…) influencia o humor e os sentimentos (…), dá 

sensibilidade aos indivíduos e aos casais(…), ajuda a desenvolver integração(…), e levar ao 

romance.” (Ilari, 2006: 196). No entanto, a maioria “(…) demonstrou certa abertura para 

namorar pessoas com gostos musicais contrastantes, e, também para aprender novos estilos 

musicais com o(a) parceiro(a).” (Ilari, 2006: 196). A última questão do estudo mostrou que a 

música esteve presente num momento importante da vida onde as relações interpessoais 

estavam presentes, sendo utilizada em alturas comemorativas, como meio de combater 

sentimentos ou distracção. Desta forma, foram criados alguns estereótipos como “(…) música 

lenta para acalmar(…)” (Ilari, 2006: 196) e seu contrário. Como tal, foram realçados quatro 

contextos no âmbito das relações interpessoais onde a música se destaca (excitação, fundo 

acústico, criação de climas e ambientes, meio de memorização). 

 Como conclusão verificou-se que apesar da música não “(…) exercer um efeito directo sobre a 

atracção interpessoal e a escolha de parceiros, ela pareceu ter um efeito indirecto e 

generalizado sobre as relações interpessoais.” (Ilari, 2006: 197). Em conformidade com 

estudos de Zilmann & Bhatia (in Ilari, 2006: 197) verificou-se a criação de estereótipos que 

influenciaram o processo de atracção e de cognição. “Ainda no campo da psicologia cognitiva, 

a música parece constituir um artefacto mnemónico(…)” (Ilari, 2006: 197) o que cria vínculos 

entre as pessoas e as coisas, ajudando no processo de memorização.  Desta forma, o estudo 

conclui que todos os “(…) usos da música integram e dão algum sentido à vida cotidiana.” 

(Ilaria, 2006: 197). 
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 “AS FAMÍLIAS NA COMUNIDADE EDUCATIVA” 
 De acordo com este artigo, é importante perceber as relações entre as escolas, os estudantes 

e seus familiares. Neste âmbito, é necessário ter em conta os diferentes grupos que surgem 

“(…)com a massificação da informação decorrente das novas tecnologia, públicos 

culturalmente mais diversificados e problemáticas sociais emergentes de sectores sociais 

fragilizados.” (Pedro, 1999: 111). 

 Assim, tenta-se perceber as relações entre pais e professores, os momentos que surgem para 

essa interacção, como é que ela é feita e o como o grau de importância e acompanhamento 

conforme o crescimento da criança, como podemos comprovar com (“(…)conhecimento das 

práticas e das modalidades de interacção (…)estabelecidas(…) aparecem mais diversificadas e 

mais frequentes ao nível do jardim de infância, e com carácter de informalidade, tornando-se 

posteriormente mais irregulares(…)” (Davies; Pedro & Mata in Pedro, 1999: 112). Como tal, 

terminam por ser categorizados com estereótipos como “(…) entidades abstractas e 

descontextualizadas, essencialmente com referências a uma participação eventual e ou 

condicional(…)” (Pedro, 1999: 113) o que leva que seja importante que os professores tenham 

prosseguimento constante na sua formação para que sirvam como suporte para desenvolver 

melhores laços. 

 Desta forma, procura-se compreender as funções de cada um no procedimento “(…)papel de 

cada um no processo, no modo como avaliam e idealizam, bem como na representação dos 

factores facilitadores ou condicionantes da relação.” (Pedro, 1999: 113). Então, os pais têm 

grande importância desde muito cedo em processos como a “(…)construção de significados 

dos saberes, no reconhecimento do esforço da criança nessa descoberta, na funcionalização 

das aprendizagens efectuadas(…)” (Smith in Pedro, 1999: 112). O contexto familiar é um 

espaço íntimo com uma forte componente emocional que permite a particularização da 

atenção, dando a possibilidade de exposição de dúvidas sem receio. De igual modo, a sua 

experiência de vida, rotinas e exercitação de uma profissão, dá aos filhos uma aprendizagem 

mais eficiente. 

 Deste modo, a dimensão das relações interpessoais e intergrupais entram no contexto em 

conjunto com a “(…)formação de impressões e os processos de categorização(…)” (Pedro, 

1999: 113). Neste campo da cognição social, faz-se referência a duas informações relacionadas 

à elaboração de impressões de um sujeito para outro, sendo elas a percepção das suas 

características particulares e a sua pertença a um grupo social definido. Apesar de que a 

formação de impressões se encontra por vezes subjacente a uma categorização automática 

através de influências (por exemplo pertencer a uma determinada classe social), as 

especificações individuais destacam-se por necessitar da criação de “(…)estratégias de 

individualização de tratamento do objecto de categorização, sendo avaliada a pertinência 

pessoal dessa categorização(…)” (Hewstone, Macrae & Pendry in Pedro, 1999: 113). Esta 

categorização deve ser construída em torno da evolução, em conjunto com o entendimento da 

afinidade, das espectativas e das tarefas de cada um. Assim, é preciso que ambos valorem a 

relação, que exista “A percepção de desejabilidade da presença do outro na 

relação(…)”(Pedro, 1999: 113). Então torna-se fulcral que as estratégias sejam desenvolvidas 

em conjunto, mas para isso é necessário que a família tenha “(…)a percepção que estes têm 

nas práticas e esforço da escola, na promoção de acções nesse sentido.” (Epstein in Pedro, 

1999: 114), para que sejam definidos objectivos comuns e criados ambientes de 

“(…)negociação e estabelecimento de acordos(…)” (Pedro, 1999: 114). 
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COMPONENTES DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NOS ARTIGOS 
 O conceito das relações interpessoais envolve a existência de diferentes elementos para a sua 

compreensão. No caso dos textos presentes estamos perante noções no âmbito da cognição 

social. Assim, os artigos abordam este componente mencionando relacionando-o com a 

categorização estereotipada, a formação de impressões e a interacção e atracção. 

 Desta forma, relativamente ao primeiro artigo, pretende-se entender como as impressões e a 

categorização são fundamentais para a vida social do humano. A capacidade pessoal de 

compreender os outros em “(…) termos de crenças gerais e antigas organizadas e armazenadas 

na memória.” (Bem in Pereira, 2008: 281) torna-se extremamente importante. 

 Com alguns exemplos em relação ao mundo urbano versus mundo rural, o autor descreve o 

processo de categorização como uma aplicação de “(…) rótulos verbais a objectos presentes no 

mundo físico, mental e social.” (Pereira, 2008: 282). Apesar de perceber que é difícil reavaliar 

os estereótipos (“(…)uma vez que alguém é incluído em uma categoria estereotipada 

raramente se tem a oportunidade de reflectir ou reavaliar o assunto.” (Hamilton e Gifford in 

Pereira, 2008: 284), o autor defende que “(…)O que a pessoa vai ser ou o que pretende ser não 

depende do que ela é, mas também sofre o efeito do contexto em que se vive.” (Pereira, 2008: 

285). 

 Em relação ao segundo artigo, é procurado perceber a ligação entre a música e a formação de 

impressões e comportamentos. Visto que a “(…) atracção interpessoal constitui um dos 

componentes do desenvolvimento das relações entre os indivíduos(…)” (Reeder in Ilari, 2006: 

192), cria-se uma relação com a cognição social. Contudo, não só a música contribui para as 

relações interpessoais, também “Outras associações estereotípicas estiveram relacionadas à 

estratificação social e status.” (Ilari, 2006: 195). Porém o estudo não comprovou um efeito 

directo na escolha dos parceiros, mas está indirectamente e de forma geral ligada à 

categorização. Como tal, a criação de estereótipos influenciaram o processo de atracção e de 

cognição. Assim, “Ainda no campo da psicologia cognitiva, a música parece constituir um 

artefacto mnemónico (…)” (Ilari, 2006: 197) o que cria vínculos entre as pessoas e as coisas, 

ajudando no processo de memorização. 

Por fim, o terceiro artigo procura perceber as relações entre as escolas, os estudantes e seus 

familiares, na tentativa de melhorar o processo de aprendizagem. Assim, avaliação de alguns 

processos da cognição social permitem perceber esta relação que é de uma “(…) natureza mais 

ou menos estereotipada na categorização que fazem um do outro(…)” (Pedro,  1999: 113). Isto 

leva-os a entender como se podem criar laços para que os pais contribuam para que o 

processo educativo evolua. A formação de impressões por vezes encontra-se implícita a uma 

categorização automática através de influências (por exemplo pertencer a uma determinada 

classe social). Como tal as características individuais destacam-se por necessitar da criação de 

“(…)estratégias de individualização de tratamento do objecto de categorização, sendo avaliada 

a pertinência pessoal dessa categorização(…)” (Hewstone, Macrae & Pendry in Pedro, 1999: 

113). Portanto, o autor reforça a ideia de que é necessário a valorização da relação para que 

exista “A percepção de desejabilidade da presença do outro na relação (…)”(Pedro, 1999: 113), 

para que objectivos comuns e ambientes de negociação melhorarem o processo de 

aprendizagem aluno. 
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CONCLUSÃO 
 Este trabalho é composto por uma síntese de três artigos de investigação relacionados com as 

relações interpessoais. Este conceito precisa de diferentes elementos para a sua compreensão 

e como tal, neste caso estamos perante noções da cognição social. Deste modo, aborda-se 

este componente mencionando partes dele como a categorização estereotipada, a formação 

de impressões e a interacção e atracção. 

 Assim, relativamente ao primeiro artigo conclui-se que impressões e a categorização são 

fundamentais para a vida social do humano. Ele tem a capacidade pessoal de compreender o 

outro e para isso categoriza as coisas, dando-lhes rótulos. Uma vez atribuído um título, 

dificilmente o consegue retirar, pois os acrescimentos de informação relevante raramente 

acontecem. Porém, segundo o autor, cabe a cada um escolher estereotipar, sendo que por 

vezes fazemo-lo de forma inconsciente. Deste modo, não só depende do indivíduo, mas 

também do contexto onde ele se insere. 

 Em relação ao segundo artigo conclui-se que a música está relacionada com as relações 

interpessoais de forma indirecta. Desta forma, a cognição social permite a atribuição de 

categorias, que influenciam e interferem com o processo cognitivo e a categorização. Contudo, 

a música esta presente em toda a sociedade como um forte símbolo e a ela associam-se 

ligações com estados de espirito, memórias, experiências e acontecimentos. Isto torna-a por 

vezes, um aspecto importante nos processos de impressões das pessoas. 

 Por fim, o terceiro e último artigo aborda a importância da criação de laços entre famílias, 

professores e alunos. Para o desenvolvimento de um melhor processo de aprendizagem, é 

necessário que os professores e famílias mantenham contacto, pondo de lado processo de 

categorização e formação de estereótipos. Desta maneira, torna-se importante a criação de 

estratégias individuais para que ambas as partes criem objectivos comuns em função do 

progresso. 

 Como tal, é possível concluir a importância das relações interpessoais na vida da pessoas, quer 

nas rotinas, quer nos aspectos pessoais. Todo o processo de cognição social leva o homem a 

criar impressões e categorizações que se predefinem a partir das suas crenças e do seu 

contexto social de vivência e crescimento. Portanto, desempenham um papel essencial não só 

para situações vulgares, como para invulgares, tornando-se um processo fundamental para a 

vida social humana. 
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