“O interesse em estudar as causas e medir a experiência,
expressão e controle do comportamento agressivo aumentou
nos últimos anos, estimulado pela descoberta que diferenças
individuais na expressão da ira e da hostilidade estavam
associadas a diversos problemas em áreas tão diversas como
a saúde física, a psicopatologia e as relações interpessoais. A
ira e a hostilidade são conceitos que aparecem
frequentemente sobrepostos na literatura, surgindo muitas
vezes como causas mais ou menos directas do
comportamento agressivo, de tal modo que os três (anger,
hostility e aggression) aparecem na literatura designados
como a Síndrome AHA (Spielberger, Reheiser & Syderman,
1995). Reconhecendo o interesse desta temática e tendo
como ponto de partida uma revisão de literatura sobre os
conceitos de ira, hostilidade e agressão, serão analisados
diferentes modelos explicativos do comportamento agressivo
onde estes conceitos surgem parcial ou totalmente reflectidos,
desde modelos biológicos a modelos psicológicos, onde se
contam a Hipótese da Frustração-Agressão de Dollard, Doob,
Miller, Mowrer & Sears (1939), a Teoria Neo-associacionista
de Berkowitz (1989) e o Modelo Geral de Agressão de
Anderson & Bushman (2001). Estes modelos dão conta de
uma teia complexa de interacções entre factores ambientais e
pessoais de natureza diversa (cognitiva, emocional e
fisiológica): a frustração, o afecto negativo, a aprendizagem,
o processamento deficiente de informação, bem como
diferentes combinações entre todos estes conceitos, são
considerados como potenciais responsáveis pela ocorrência de
comportamentos agressivos. A personalidade, como agente e
produto da construção de padrões afectivos, cognitivos e
comportamentais, é invocada no Modelo de Geral de Agressão
(Anderson & Bushman, 2001) como um componente
fundamental para a compreensão dos factores pessoais
predisponentes de manifestações agressivas. (…) Segundo
Buss (1961:1), a agressão consiste numa “resposta de
administração de estímulos aversivos a um outro organismo”,
bastando-se esta noção com dois elementos, a administração
de um estímulo aversivo, sem o especificar, e o contexto
interpessoal, excluindo qualquer tipo de factor mediador. No
entanto, a agressão não pode ser entendida de um ponto de
vista estritamente comportamental e a maior parte dos
autores, como aliás já haviam entendido Dollard, Doob, Miller,
Mowrer & Sears (1939), concorda com a necessidade de, pelo
menos, ser atribuída uma intenção ao agente de provocar
prejuízo, de molde a excluir toda a gama de comportamentos
em que há a produção de um dano involuntário. Assim,
embora exprimam alguma variação, a maior parte dos
autores, excluindo outro tipo de variáveis (designadamente de
natureza cognitiva ou emocional), adere grosso modo à noção
de agressão atribuída a Baron & Richardson (1994), que a
entende como “qualquer tipo de comportamento que tenha
como objectivo causar dano a outro ser vivo que esteja
motivado para evitar tal tratamento”.
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