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RESUMO 

Os comportamentos pró-sociais são vistos diariamente na nossa vida, frequentemente 

presenciamos pessoas dando esmolas, ajudando um vizinho a fazer uma mudança, 

doando sangue, cuidando dos filhos de um amigo, entre outros. Em uma perspectiva 

evolucionista, provavelmente esses comportamentos se fazem presentes pelo seu alto 

valor adaptativo para nossa espécie, justamente pela dependência que temos da vida 

em grupo para nossa sobrevivência. Provavelmente, por esse mesmo motivo, desde 

crianças já mostramos uma preferência por comportamentos pró-sociais a 

comportamentos antissociais, sendo essa preferência mais visível ao passo que 

crescemos. Entretanto, crianças com sintomas do transtorno da conduta mostram um 

padrão de comportamento agressivo, impulsivo e mais egoísta que crianças sem a 

sintomatologia. Além disso, essas crianças também vivenciam ambientes, onde os 

comportamentos antissociais são mais frequentes e intensos se comparado à 

população geral. Experimentos com priming são uma forma de medir a influência de 

pistas ambientais simples sobre o nosso comportamento, por exemplo, dirigimos mais 

rápido quando escutamos músicas aceleradas, pessoas religiosas ajudam mais diante 

de elementos religiosos, como a bíblia, e crianças são mais cooperadoras após jogarem 

jogos de cunho educativo. Com isso, o presente estudo teve como objetivos: avaliar se 

existe diferença na generosidade, por meio do comportamento de partilha, entre 

crianças que apresentam sintomatologia do transtorno da conduta e crianças que não 

apresentam a dita sintomatologia; analisar a influência de um priming pró-social sobre 

o comportamento de partilha em crianças com ou sem sintomatologia do transtorno 

da conduta; e por fim, analisar sob a perspectiva evolucionista as razões dadas por 

crianças com ou sem sintomatologia do transtorno da conduta para partilhar ou não 

com o melhor amigo de sala de aula. Para isso, os professores das crianças respondiam 

um inventário que sinalizava para a presença ou ausência de sintomatologia do 

transtorno da conduta. As crianças com ou sem sintomatologia podiam passar por uma 

condição experimental (com priming) ou por uma condição controle (sem priming). Na 

condição experimental as crianças assistiam a dois vídeos curtos mostrando ajuda e 

partilha entre os pares, realizavam uma atividade de distração, e por fim, escolhiam 

dois entre quatro materiais mostrados pelo experimentador e decidiam quanto desses 

dois materiais gostariam de partilhar com o melhor amigo de sala de aula. Em seguida, 
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eram questionadas a criança as razões da partilha e da retenção. As crianças da 

condição controle faziam as mesmas atividades, porém não assistiam aos vídeos. Os 

resultados encontrados mostram uma diferença do efeito do priming de acordo com a 

fase do desenvolvimento na qual a criança se encontra; uma diferença na quantidade 

de material doado por crianças com ou sem sintomas do transtorno da conduta, e uma 

mudança dessa diferença diante do priming pró-social; e por fim, uma convergência 

entre o pensamento utilizado por crianças nas razões de partilha e as Teorias 

Evolucionistas. Esses resultados sinalizam a importância de fatores individuais, do 

desenvolvimento, ambientais e evolutivos no comportamento pró-social de crianças 

com e sem sintomas do transtorno da conduta. 

 

  



 

x 
 

ABSTRACT 

Pro-social behaviors are seen regularly throughout our daily lives, as we often witness 

people giving alms, helping a neighbor move, donating blood, or taking care of a 

friend's children, among others. From an evolutionary perspective, such behaviors 

occur because they have a high adaptive value to our species, precisely due to our high 

degree of dependence on group living for survival. Probably, for this same reason, 

since children have shown a preference for prosocial behaviors over antisocial 

behaviors, this preference becomes more visible as we grow. However, children with 

symptoms of conduct disorder show a pattern of aggressive, impulsive and more 

selfish behaviors than children without such symptoms. Furthermore, these children 

also experience environments in which antisocial behaviors are more frequent and 

intense compared to the general population. Priming experiments are one way of 

measuring the influence of simple environmental cues on our behavior. For example, 

driving faster when listening to music, religious people help more on religious 

elements, like the bible, and children are more cooperative after playing games of an 

educational nature. Thus, the objectives of the current study were to: evaluate 

whether there is any difference in generosity, through sharing behavior, among 

children with and without symptoms of conduct disorder; analyze the influence of pro-

social priming on sharing behavior on children with and without symptoms of conduct 

disorder; and finally, analyze from an evolutionary perspective, the reasons given by 

children with and without symptoms of conduct disorder for sharing or not sharing 

with their best friend in a classroom environment. To address this question, the 

teachers of these children were asked to respond to an inventory that was designed to 

signal the presence or absence of symptoms of conduct disorder. Children identified as 

having or not having symptoms of conduct disorder could then undergo an 

experimental (with priming) or control (no priming) condition. Under the experimental 

condition, the children were asked to watch two short videos showing scenes of 

helping and sharing among peers, to perform a distraction activity, and finally to chose 

two of four different materials presented by the researcher and decide how much of 

these two materials they would like to share with their best friend in the classroom. 

Then the children were asked about their reasons for sharing or not sharing. Children 

subjected to the control condition performed the same activities as in the 
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experimental condition, but did not watch the video first. The results showed a notable 

difference in the effect of priming in accordance with the child's stage of development; 

a difference in the amount of material donated to a best friend by children with and 

without symptoms of conduct disorder, and a change in this observed difference with 

the influence of pro-social priming; and finally, a convergence in the thinking of 

children regarding their reasons for sharing with evolutionary theory. The results of 

this study also indicate the importance of individual factors, developmental stage, 

environmental and evolutionary conditions in the pro-social behavior of children with 

and without symptoms of conduct disorder. 
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1.1. APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho foi realizado para a obtenção do título de mestre no Programa de 

Pós-Graduação em Psicobiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Para tanto, ele está dividido em seis partes: a introdução teórica geral; objetivos e 

material e método geral; dois estudos experimentais (Estudo Experimental 1 e Estudo 

Experimental 2); a discussão geral; uma sessão de referências que se refere à 

introdução e conclusões gerais; e por fim, uma sessão de anexos. 

A introdução geral versa sobre os temas que serão abordados ao longo desse 

trabalho: a sociedade e o comportamento pró-social; o comportamento pró-social na 

infância; o transtorno da conduta e a psicologia evolucionista; e por fim, a influência 

de pistas ambientais: o uso do priming. 

O Estudo Experimental 1 avalia a diferença entre o comportamento de partilha 

em crianças que apresentam a sintomatologia do transtorno da conduta e crianças que 

não apresentam a dita sintomatologia; a influência de um experimento com priming na 

partilha de crianças; e por fim, a influência do mesmo priming na partilha de crianças 

com ou sem sintomatologia do transtorno da conduta. 

O Estudo Experimental 2 analisa os motivos dados pelas crianças, com ou sem 

sintomatologia do transtorno da conduta, quando decidiam partilhar ou não com seus 

melhores amigos. Nesse estudo é feito um paralelo entre as razões mencionadas pelas 

crianças e as Teorias Evolucionistas vigentes sobre cooperação e altruísmo. 

As considerações finais trazem uma revisão dos objetivos e das hipóteses, com 

o demonstrativo do que foi corroborado ou não nos dois estudos experimentais. 
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1.2. INTRODUÇÃO GERAL 

 

1.2.1. A Sociedade e o Comportamento Pró-social 

 

A evolução das diferentes espécies animais deu-se pela mútua influência entre 

o biológico e o cultural. No caso da espécie humana podemos ver os grandes 

benefícios da vida em grupo, tanto pela sobrevivência como pela aprendizagem 

coletiva proporcionada, sendo o conhecimento adquirido em uma geração passado 

para as gerações seguintes. Provavelmente, por isso desenvolvemos aparatos 

biológicos que favoreceram a vida em grupo ao passo que a vida em grupo influenciou 

o desenvolvimento biológico da nossa espécie (Bussab & Ribeiro, 1998). 

O princípio Darwiniano, base da psicologia evolucionista, propõe o conceito de 

seleção natural como a busca de cada indivíduo por sobrevivência e reprodução, tendo 

os mais adaptados maiores chances de sobreviver e reproduzir, passando adiante seus 

genes e fenótipos. Para isso, considera-se a influência do ambiente, não existe seleção 

sem ambiente que “selecione”, e a necessidade de variabilidade genética dentro de 

uma espécie (Williams, 1966). 

Com base na teoria da seleção natural, apesar das vantagens da vida em grupo, 

ela pode ser extremamente custosa, pois precisamos dividir fontes essenciais de 

sobrevivência, como água e alimentos, competir por parceiros e território, entre 

outras desvantagens que não são enfrentadas por animais solitários. No entanto, 

muitas são as espécies que vivem em grupos, e deles dependem para sua 

sobrevivência, provavelmente porque os ganhos individuais obtidos com os grupos 

superam os custos exigidos para mantê-los (Alcock, 2011). 

Os comportamentos pró-sociais podem ser vistos como facilitadores da vida em 

grupo. Em psicologia social, esses comportamentos podem ser definidos como 

qualquer ato que beneficie uma pessoa ou grupo de pessoas e que seja considerado, 

por uma parcela significativa da população, como uma ação de benefício e ajuda 

(Batson, van Lange, Ahmad, & Lishner, 2003), sendo possível a identificação de 

diversos tipos de comportamentos pró-sociais (Pearce & Amato, 1980). 

Na perspectiva evolucionista, os comportamentos pró-sociais referem-se a 

ações voluntárias que possuem como objetivo ajudar ou beneficiar um indivíduo ou 
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grupo de indivíduos. Comportamentos pró-sociais são definidos em termos de 

consequências para outros, acontecem de forma intencional e não sob coação. Ações 

pró-sociais são planejadas por suas consequências positivas para outros, e podem ser 

realizadas por uma variedade de razões, como pela própria satisfação pessoal em 

ajudar ou por esperar benefícios futuros com a ajuda (Eisenberg & Mussen, 1989). Os 

comportamentos de generosidade, partilha, cooperação e altruísmo são exemplos de 

comportamentos pró-sociais. 

A cooperação encontra-se dentro do conjunto de comportamentos pró-sociais, 

e pode ser vista como um bom exemplo das vantagens e desvantagens da vida em 

grupo, visto que, em uma primeira impressão, representa somente vantagem para 

quem recebe o benefício e desvantagem para quem coopera. A psicologia 

evolucionista oferece um olhar diferente para a compreensão do porque cooperamos 

ou do porque agimos de forma pró-social, considerando tanto causas próximas como 

últimas na expressão do comportamento. 

Outro tipo de comportamento pró-social dentro da perspectiva evolucionista é 

o altruísmo, o qual pode ser definido, em sua concepção genuína, como um 

comportamento que beneficie outro organismo, não intimamente relacionado, e que 

aparentemente não beneficia o altruísta, benefício e detrimento definidos em termo 

de contribuição para a aptidão do indivíduo (Trivers, 1971). 

Desta forma, a cooperação e o altruísmo genuíno são aparentemente opostos à 

seleção natural, tendo em vista que o indivíduo ao cooperar ou ao agir de forma 

altruísta não estaria recebendo ganhos individuais. Sendo assim, será que o indivíduo 

cooperador e altruísta somente tem custos ou poderia receber algum benefício 

quando age de forma pró-social? 

A evolução do comportamento pró-social suscita diferentes hipóteses e teorias, 

constituindo-se ainda hoje uma das críticas à teoria evolucionista proposta por Darwin 

e um enigma sem uma única resposta fechada (Boyd, 2008; Fehr & Gächter, 2003; 

Henrich, 2006). Tentando responder esse questionamento, a psicologia evolucionista 

lança mão de três grandes teorias: a seleção de parentesco, proposta por Hamilton 

(1964), o altruísmo recíproco, proposto por Trivers (1971), e a reciprocidade indireta, 

proposta por Alexander (1974). 
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Segundo a teoria da seleção de parentesco, os indivíduos tenderiam a cooperar 

mais com parentes próximos, que tivessem um maior compartilhamento genético, 

quando comparados com parentes mais distantes ou indivíduos não aparentados. 

Desta forma, o indivíduo pode, além de propagar sua própria prole (aumentando sua 

aptidão direta), também contribuir para a reprodução de parentes (aumento de sua 

aptidão indireta). Hamilton (1964), então, propõe o coeficiente de parentesco: um 

modelo matemático, no qual o coeficiente de parentesco multiplicado pelo benefício 

oferecido pelo cooperador deve superar o custo da cooperação. 

A teoria do altruísmo recíproco propõe que o indivíduo cooperador assume os 

custos da cooperação, porém com a expectativa de uma retribuição futura por parte 

do receptor. O altruísmo recíproco com frequência preenche o critério de pequeno 

custo para quem ajuda e percepção de grande benefício para quem recebe essa ajuda. 

Essa teoria está em acordo com o que se acredita ter sido o modo de vida de nossos 

ancestrais: vida longa o suficiente para que a ajuda pudesse ser retribuída; grupos 

estáveis com alto grau de interação; e necessidade de cooperação para a sobrevivência 

(Trivers, 1971). 

O altruísmo recíproco é uma forma de reciprocidade direta, pois envolve a 

relação entre dois indivíduos que cooperam mutuamente. Todavia, na sociedade 

humana é possível a existência de interações únicas entre indivíduos, na qual, mesmo 

assim, a cooperação ainda se faz presente. Uma das possíveis explicações é a 

reciprocidade indireta, na qual os indivíduos agem de forma cooperativa e altruísta na 

frente de um público interessado, investindo em reputação e podendo ser 

recompensado por outros (Alexander, 1974). Estudos sobre reciprocidade indireta 

mostram que as pessoas mais vistas como cooperadoras são mais propensas a receber 

ajuda de outros (Nowak, 2006). Sendo assim, atos de altruísmo aparentemente 

genuíno podem se refletir na busca por reciprocidade, direta ou indireta. 

Além das três grandes teorias citadas acima, diferentes estudos discutem as 

origens dos comportamentos pró-sociais. Esses podem ter surgido pela formação e 

competição entre grupos de humanos; ter sido proporcionado pela ausência de 

dominante nas estratégias de acasalamento; ou ainda ser uma consequência da 

evolução de mecanismos cognitivos, como a teoria da mente e a linguagem (Boyd, 

2008). Além disso, fatores como a punição e a religião exercem grandes influências nos 
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comportamentos pró-sociais humanos e são vistos em diferentes culturas (Fehr & 

Gächter, 2003).  

Essas teorias baseiam-se na história evolutiva das espécies de animais sociais 

para explicar o surgimento e manutenção dos comportamentos pró-sociais. Quanto às 

causas próximas, temos a importância da moralidade como mecanismos de controle 

dos comportamentos pró-sociais. 

Krebs (2008) define moralidade de uma forma ampla, como um fenômeno 

mental que consiste em pensamentos e sentimentos sobre direitos e deveres, bons e 

maus traços de caráter, motivos e comportamentos certos e errados. Contendo 

sentimentos de direitos e deveres, assim como sentimentos avaliativos como orgulho, 

respeito, perdão, gratidão, culpa, vergonha, nojo e indignação. Também engloba 

normas de conduta, concepções de distribuição, contrato, restauração, retribuição, 

justiça; e pensamentos e sentimentos sobre pureza, santidade e pecado, por vezes, 

relacionados também a crenças religiosas. Um sistema moral é caracterizado por um 

conjunto de regras, acordadas formalmente ou não, sobre o que é permitido ou não, 

sobre as recompensas e punições devidas a atos específicos e sobre o que é certo ou 

errado. Qualquer que seja a sociedade ela requer um sistema moral (Alexander, 1985). 

Dessa forma, pela importância da vida em grupo para a sobrevivência da nossa 

espécie, adotamos comportamentos pró-sociais que nos trazem vantagens individuais, 

e nos constituímos moralmente para reforçar esses comportamentos. Porém, apesar 

de adotarmos certos padrões de comportamentos, a expressão da pró-socialidade 

parece sofrer influência das diferentes fases do desenvolvimento biológico e do 

contexto ambiental no qual estamos inseridos. 

 

1.2.2. O Comportamento Pró-social na Infância 

 

Atualmente, diferentes estudos na perspectiva evolucionista estão sendo 

desenvolvidos com o objetivo de compreender comportamentos pró-sociais em 

crianças, entre eles a cooperação, a ajuda mútua e o senso de moralidade (Alencar, 

2010; Alencar, Siqueira, & Yamamoto, 2008; Hamman, Warneken, & Tomasello, 2012; 

Olson & Spelke, 2008; Schmidt & Sommerville, 2011). 
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Um dos pontos investigados na literatura atual é a ontogênese do 

comportamento pró-social, buscando saber se crianças pequenas tendem a se 

envolver em atividades de cooperação (Eisenberg & Mussen, 1989). Os estudos com 

crianças muito jovens fortalecem a ideia da existência de um mecanismo biológico 

para comportamentos pró-sociais, indo contra o pensamento de que somente a 

cultura seria responsável por tais comportamentos. 

O estudo realizado por Hamlin, Wynn e Bloom (2010) indica que crianças muito 

jovens, com apenas três meses de idade, já são capazes de fazer uma espécie de 

avaliação social. As crianças consideram um personagem que se comporta de maneira 

antissocial mais aversivo que um personagem que se comporta de maneira neutra. 

Entretanto, não existe mais atração pelo personagem que se comporta pró-

socialmente em detrimento do neutro. Esse achado pode sinalizar que temos 

mecanismos que servem para nos ajudar a memorizar comportamentos antissociais 

mais do que pró-sociais. 

No estudo feito por Hamman et al. (2012), eles avaliaram se as crianças de dois 

anos e meio e três anos e meio de idade eram capazes de trabalhar juntas para 

atingirem uma meta em comum e, mais ainda, se a criança estaria disposta a continuar 

colaborando com a outra mesmo depois de receber sua parte da recompensa. Crianças 

a partir dos dois anos já conseguiram se envolver na tarefa de trocas sociais com seus 

pares, porém depois de receberem suas próprias recompensas elas tendiam a não 

permanecer na atividade. Enquanto isso, as crianças de três anos e meio mostraram 

uma espécie de obrigação social continuando com a atividade até que ambos 

recebessem a recompensa. Olson e Spelke (2008) encontraram o mesmo resultado 

com relação às crianças de três anos e meio de idade, percebendo que elas 

demonstram mais claramente o comportamento de cooperação. 

Olson e Spelke (2008) avaliaram se as crianças teriam preferência pelas pessoas 

com quem cooperariam. As crianças com três anos e meio de idade preferiram ajudar 

pessoas que haviam ajudado elas antes do que pessoas que haviam ajudado outras, ou 

seja, se guiaram mais por reciprocidade direta do que por reciprocidade indireta. Com 

aproximadamente quatro anos de idade as crianças dividiam mais recursos quando 

eram para parentes do que para estranhos e também para amigos se comparado com 

estranhos, porém não houve diferença na doação entre parentes e amigos. Além disso, 
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preferiram distribuir o recurso com quem havia dividido o recurso anteriormente com 

elas do que com quem não dividiu com ninguém. Também preferiram aqueles que 

partilharam o recurso com outra pessoa em detrimento de quem não partilhou o 

recurso. Assim, as crianças mostram um padrão de doação semelhante ao que é 

encontrado em adultos e justificado pelas teorias de seleção de parentesco e 

reciprocidade direta e indireta. 

Quando comparadas com crianças mais velhas, crianças de três a quatro anos 

tendem a preferir as opções que lhes dão maior benefício, colaborando mais com 

outras crianças quando isso não lhes proporciona custo, em interações face-a-face e 

quando a recompensa é imediata. Também abrem mão de resultados igualitários 

(divisão igual entre as partes), quando podem escolher uma divisão desigual, porém 

mais recompensadora para a outra criança, desde que não tenham o custo da divisão 

aumentado, mantendo sua recompensa nas duas situações (House, Henrich, Brosnan, 

& Silk, 2012). 

Além disso, as crianças parecem não somente cooperar com outros, mas 

fazerem uma cooperação seletiva. Em um estudo realizado com crianças de cinco anos 

de idade, Engelmann, Over, Herrmann e Tomasello (2013) encontraram que elas, 

estrategicamente, investem na sua reputação, procurando ganhar em reciprocidade 

indireta. As crianças aumentaram significativamente sua doação quando eram 

assistidas por outras crianças que seriam futuros doadores. Também doaram 

significativamente mais quando eram assistidas por membros do seu grupo, em 

comparação com a situação na qual eram assistidas por membros de outro grupo. 

Nesse caso, os marcadores de grupo eram pistas mínimas, como a cor da roupa. 

Em outro estudo com crianças também de cinco anos de idade Engelmann, 

Herrmann e Tomasello (2012) encontraram que as crianças doavam mais e 

trapaceavam menos quando estavam na presença de outro. Em uma atividade de 

cooperação realizada com chimpanzés, não houve diferença no nível de cooperação 

controlando pela presença ou não de um co-específico observador. Esse estudo 

reforça uma preocupação da nossa espécie com a reputação, que parece estar 

presente desde os primeiros anos de vida. 

A questão da reputação parece ser tão importante para nossa espécie, que não 

somente diante de uma pessoa física, mas também a crença da presença de um ser 
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imaginário faz diminuir o comportamento de trapaça em crianças. Piazza, Bering e 

Ingram (2011) encontraram que crianças que relatavam acreditar na presença de uma 

princesa imaginária diminuíram significativamente o número de trapaças quando 

comparadas com crianças que não passavam por nenhum tipo de monitoramento, 

nem presencial e nem imaginário, e tiveram desempenho igual a crianças que foram 

observadas por um adulto. Além disso, a crença em um observador imaginário inibe 

em maior grau a trapaça do que as próprias características individuais da criança, como 

ser impulsiva ou medrosa. 

No estudo de Malti, Gummerum, Keller, Chaparro e Buchmann (2012) podemos 

perceber um efeito da idade sobre a cooperação, as crianças parecem diminuir o foco 

sobre suas necessidades próprias e considerarem mais as necessidades dos outros 

quando alcançam a meia infância (seis a nove anos de idade). Nessa fase, as crianças já 

começam a demonstrar mais a compaixão pelos outros e a desenvolver o senso de 

justiça e cuidado. Quanto à diferença de gênero, meninas menores (6 e 7 anos) 

tendem a dividir mais seus recursos com os outros, se comparadas com os meninos da 

mesma faixa etária, porém essa diferença deixa de existir a partir dos 9 anos de idade, 

aumentando as doações em ambos os sexos. Os autores discutem que uma provável 

explicação para a redução de diferença de gênero quanto ao comportamento de 

cooperação é a preocupação com a reputação social que se torna mais intensa nesse 

período da infância, tanto para meninos como para meninas. 

De forma geral, os estudos atuais sinalizam para uma tendência pela 

preferência de comportamentos pró-sociais desde as primeiras fases da vida, com 

ênfase crescente no decorrer da infância. Assim, adotamos mais comportamentos pró-

sociais no decorrer da primeira para a segunda infância, na vida escolar, quando 

passamos da idade pré-escolar e jardim de infância para o ensino fundamental. Além 

disso, crianças desde muito pequenas já demonstram uma preocupação com a 

reputação, aumentando os comportamentos pró-sociais e diminuindo os antissociais 

quando estão na presença de outros. 
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1.2.3.O Transtorno da Conduta e a Psicologia Evolucionista 

 

O transtorno da conduta está entre os transtornos disruptivos, do controle de 

impulsos e da conduta, esses transtornos envolvem problemas de autocontrole de 

emoções e de comportamentos, no sentido de que esses problemas se manifestam em 

comportamentos que violam os direitos dos outros e/ou colocam o indivíduo em 

conflito significativo com normas sociais e figuras de autoridade. O transtorno da 

conduta mais especificamente é caracterizado pela violação ao direito básico de outras 

pessoas e as normas sociais (American Psychiatric Association [APA], 2014). A tabela 1 

mostra os critérios diagnósticos para o transtorno da conduta de acordo com o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais [DSM-V] (APA, 2014).  

Para a APA (2014) o transtorno da conduta possui três subtipos (tipo com início 

na infância, tipo com início na adolescência e tipo com início não especificado), cinco 

especificações (com emoções pró-sociais limitadas, ausência de remorso ou culpa, 

Insensível/falta de empatia, despreocupado com o desempenho, afeto superficial ou 

deficiente) e três níveis de gravidade (leve, moderada e grave). Os critérios 

diagnósticos do transtorno da conduta do DSM-V (APA, 2014) mantiveram-se os do 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais IV (APA, 1995). 

O transtorno de oposição desafiante é um percursor comum do transtorno da 

conduta do tipo com início na infância. Quando pessoas com transtorno da conduta 

atingem a vida adulta e os sintomas de agressão, destruição de propriedades, falsidade 

e violação de regras, incluindo violência contra colegas de trabalho, parceiros e 

crianças, surgem no local de trabalho e em casa, a presença de um transtorno de 

personalidade antissocial pode ser considerada (APA, 2014).  

Para a Psicologia Evolucionista, os sintomas de uma patologia, tidos como 

negativos, passam a ser relativizadas, levando em consideração o descompasso 

evolutivo entre a funcionalidade que uma dada característica poderia apresentar no 

Ambiente de Adaptação Evolutiva (AAE) e que não apresenta mais no contexto atual. 

Sendo assim, o quadro geral de uma psicopatologia não pode ser estudado sem 

considerar os sintomas que o compõe, ou seja, a doença deve ser compreendida por 

meio de seus sinais e sintomas (Luz & Bussab, 2009). Levando em consideração uma 

possível progressão do transtorno da conduta para o transtorno de personalidade 
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antissocial (psicopatia), os sintomas que recebem mais destaque em ambos os 

transtornos são a alta agressividade e a impulsividade. A seguir ambos os sintomas 

serão entendidos à luz da Psicologia Evolucionista. 

   

Tabela 1. Critérios Diagnósticos do Transtorno da Conduta (DSM-V) 

A. Um padrão de comportamento repetitivo e persistente no qual são violados direitos 
básicos de outras pessoas ou normas ou regras sociais relevantes e apropriadas para a 
idade, tal como manifestado pela presença de ao menos três dos 15 critérios seguintes, nos 
últimos 12 meses de qualquer uma das categorias adiante, com ao menos um critério 
presente nos últimos seis meses. 
Agressão a Pessoas e Animais 

1. Frequentemente provoca, ameaça ou intimida outros. 
2. Frequentemente inicia brigas físicas. 
3. Utilizou uma arma que pode causar danos físicos graves a outros (por ex., bastão, 

tijolo, garrafa quebrada, faca, arma de fogo). 
4. Foi fisicamente cruel com pessoas. 
5. Foi fisicamente cruel com animais. 
6. Roubou durante o confronto com uma vítima (por ex., assalto, roubo de bolsa, 

extorsão, roubo à mão armada). 
7. Forçou alguém a ter atividade sexual. 

Destruição de Propriedade 
8. Envolveu-se deliberadamente na provocação de incêndio com a intenção de causar 

danos graves. 
9. Destruiu deliberadamente propriedade de outras pessoas (excluindo provocação 

de incêndios). 
Falsidade ou Furto 

10. Invadiu a casa, o edifício ou o carro de outras pessoas. 
11. Frequentemente mente para obter bens materiais ou favores ou para evitar 

obrigações (“trapaceia”). 
12. Furtou itens de valores consideráveis sem confrontar a vítima (por ex., furto em 

lojas, mas sem invadir ou forçar a entrada; falsificação). 
Violações Graves de Regras 

13. Frequentemente fica fora de casa à noite, apesar da proibição dos pais, com início 
antes dos 13 anos de idade. 

14. Fugiu de casa, passando a noite fora, pelo menos duas vezes enquanto morando com 
os pais ou em lar substituto, ou uma vez sem retornar por um longo período. 

15. Com frequência falta as aulas, com início antes dos 13 anos de idade. 
B. A perturbação comportamental causa prejuízos clinicamente significativos no 
funcionamento social, acadêmico ou profissional. 
C. Se o indivíduo tem 18 anos ou mais, os critérios para transtorno de personalidade 
antissocial não são preenchidos. 

Fonte: American Psychiatric Association (2014). 

 
A agressividade pode ser compreendida como um comportamento que 

prejudica intencionalmente o outro. A agressividade do tipo reativa/hostil está 

relacionada com ações impulsivas, não pensadas, dirigidas pela raiva e em resposta a 

alguma provocação. A agressividade do tipo proativa/instrumental é uma 

agressividade premeditada, com o intuito de receber algo ao prejudicar o outro. Os 

dois tipos de agressividade possuem essa característica de prejuízo, mas diferem 

quanto a sua razão, visto que a agressividade reativa é uma resposta a uma ação 
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agressiva e a agressividade proativa não tem necessariamente um motivo que a leve a 

existir (Anderson & Bushman, 2002). 

MacDonald (2012) discute o transtorno da conduta, partindo de uma 

perspectiva evolucionista, propondo a existência de subtipos diferentes do transtorno 

baseado na relação entre quatro sistemas: um sistema de abordagem comportamental 

baseado na vitimização dos outros e busca por recompensas; traços de insensibilidade 

caracterizados pela falta de sentimento de culpa e de empatia, aliado a baixos níveis 

de emotividade; reatividade expressa pelo baixo limiar de irritação e de frustração; e o 

controle do executivo pré-frontal responsável pela regulação da impulsividade e do 

planejamento de ações. 

A relação entre esses quatro sistemas mostra que a criança pode agir de forma 

mais proativa ou reativa. Assim, a criança age mais reativamente quando possui um 

baixo controle do executivo pré-frontal e um baixo limiar de irritação e de frustração. 

As crianças agem de forma mais predatória, com uma agressividade mais proativa, 

quando não são impulsivas, planejam suas ações, possuem um bom controle do 

executivo pré-frontal e traços de insensibilidade, como a falta do sentimento de culpa 

e de empatia (MacDonald, 2012). 

Glenn e Raine (2009) discutem que o tipo de agressividade demonstrada por 

indivíduos com transtorno de personalidade antissocial é a proativa ou instrumental, 

por ser premeditada e não ser associada a respostas emocionais, tendo como meta a 

obtenção de ganhos pessoais. Comportamentos agressivos são meios pelos quais essas 

pessoas podem enganar, tirar vantagem dos outros para ganhar status, recursos, e 

transmitir genes com o mínimo de esforço. O comportamento de enganar envolve dois 

fatores: uma falha de emoções que normalmente é relacionado com o 

comportamento moral e recompensa ou prazer em prejudicar os outros. 

Algumas características de pessoas com transtorno de personalidade antissocial 

– eloquência, charme superficial, ausência de culpa e de empatia – facilitam o 

comportamento de trapaça. Além disso, a estrutura da sociedade atual, com o 

aumento da população e a dificuldade de vigilância, dificulta a detecção de 

trapaceiros, e pode beneficiar os indivíduos com essas características, tanto por se 

aproveitarem de outros para conseguir recursos e vantagens como por atrair parceiros 
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sexuais de curto prazo. Dessa forma, as estratégias usadas por indivíduos antissociais 

podem ser vistas como uma estratégia de adaptação evolutiva. 

A impulsividade pode ter sido adaptativa no AAE, pois uma resposta tardia ao 

invés de uma imediata poderia representar uma falha. Ainda atualmente, a 

impulsividade pode beneficiar o indivíduo, ser uma estratégia eficaz, por exemplo, 

algumas vezes precisamos tomar decisões importantes de forma rápida, sem 

procrastinação, e diferentes contextos exigem um maior grau de impulsividade, como 

pessoas que fazem aplicações na bolsa de valores. Assim, respostas imediatas 

(prontidão de respostas) podem ser também um produto de adaptação (Duntley & 

Buss, 2004). 

A grande prevalência do transtorno em meninos também pode ser entendida 

dentro da Psicologia Evolucionista por meio do conceito de investimento parental, 

proposto por Trivers (1972). Em linhas gerais, o investimento parental na prole 

(investimento dos pais na prole para que aumente suas chances de sobrevivência) 

difere entre homens e mulheres, tendo estas um alto investimento fisiológico 

obrigatório o que as tornam seletivas, e esses, por terem baixo investimento 

fisiológico, necessitam competir por acesso a parceiras. Dessa forma, a competição por 

recursos, dominância e recompensa tornam-se mais prevalentes entre homens do que 

entre mulheres, visto os benefícios reprodutivos que podem trazer. Com isso, os 

homens adotaram um repertório comportamental de maior agressividade e de 

respostas mais imediatas, enquanto as mulheres demonstram estratégias mais 

conservadoras e de menor propensão ao risco. 

Logo, em uma perspectiva evolucionista, as crianças que apresentam o 

transtorno da conduta não podem ser vistas como desadaptadas ao ambiente atual e 

provavelmente menos ainda ao ambiente ancestral, visto que as características 

comportamentais do transtorno, apesar de serem de alto risco, podem trazer 

benefícios sociais e reprodutivos para esses indivíduos, principalmente considerando a 

proposta de subtipos do transtorno baseada no controle emocional e racional e a 

agressividade do tipo proativa. 
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1.2.4. A Influência de Pistas Ambientais: O Uso do Priming 

 

De uma forma geral quando pensamos em comportamento humano 

precisamos considerar a influência de diferentes fatores, entre outros está à influência 

de pistas ambientais sutis que muitas vezes passam despercebidas. O priming é uma 

forma de experimento de medida implícita que avalia a influência de pistas ambientais 

sobre o comportamento ou avaliação de um indivíduo.  

O priming pode ser definido como um evento situacional que produz facilitação 

de efeitos em repostas posteriores associadas (Molden, 2014). Um exemplo clássico do 

uso dessa forma de mensuração é o estudo realizado por Fazio (1995), no qual ele 

avaliou o tempo de latência das respostas de cada participante para categorizar 

adjetivos positivos e negativos diante de fotos de graduandos negros e brancos. Os 

resultados encontrados nesse estudo indicaram que os participantes após verem faces 

de pessoas negras categorizavam mais rapidamente adjetivos negativos e demoravam 

mais para categorizar adjetivos positivos, o inverso ocorria quando o priming era faces 

de pessoas brancas. 

Assim, os experimentos com priming podem ser uma forma de avaliarmos a 

influência de uma dada pista ambiental sobre um determinado comportamento ou 

julgamento. Inicialmente, um grande número de estudos com o uso do priming tinha 

como propósito a investigação de atitudes raciais e julgamento moral. A literatura 

atual relata a validade preditiva de várias formas de medidas de priming (Fazio & 

Olson, 2003). Dessa forma, faz-se necessário considerar não somente os efeitos dessas 

pistas ambientais, mas também os outros fatores associados que as pesquisas mais 

recentes vêm demonstrando, como a motivação, o estabelecimento de metas e a 

influência genética. 

Entretanto, alguns fatores parecem influenciar o uso do priming. Fazio (1990) e 

Fazio e Towles-Schwen (1999) utilizam o MODE (motivation and opportunity as 

determinants), um acrônimo para motivação e oportunidade como determinantes, no 

qual o comportamento é essencialmente espontâneo ou deliberativo por natureza. O 

MODE considera que o julgamento de um objeto ou de um comportamento alvo pode 

ser influenciado pela presença de um constructo imediatamente anterior, se 

considerado a motivação e a oportunidade do sujeito. Por exemplo, quando os 
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indivíduos estão muito motivados eles podem passar pelo efeito contrário de priming, 

ou seja, responder de forma altamente positiva a coisas que eles julgam negativas 

como uma forma de “hipercorreção”. Assim, o MODE considera a possibilidade do 

processo ser formado por componentes controlados e automáticos. 

Gollwitzer, Sheeran, Trötschel e Webb (2011) discutiram uma forma de 

autorregulação contra os efeitos do priming. Neste estudo, quando os sujeitos 

definiam os objetivos, especificando o que pretendiam alcançar (eu pretendo atingir 

objetivo X), e a execução das intenções, seguindo um formato “se-então” (se eu fizer Y, 

então irei atingir o objetivo Z), não passaram pelos efeitos do priming, quando 

comparados ao grupo controle. Assim, o estudo indica que não somente estabelecer 

objetivos, mas planejar a execução das intenções é uma ferramenta efetiva na 

autorregulação para prevenir efeitos indesejados do priming no comportamento. 

O uso do priming e do Teste de Associação Implícita, técnicas de medidas 

implícitas, vem crescendo em pesquisas, principalmente na área da psicologia. Grande 

parte dos estudos que vem trabalhando com essas técnicas objetivam controlar os 

vieses causados pela desejabilidade social nas respostas dos métodos convencionais 

(medidas explícitas). Porém, no Brasil ainda pouco é conhecido sobre o uso de medidas 

implícitas em pesquisa (Gouveia, Athaide, Mendes, & Freire, 2012). 

Baseando-se na revisão literária acima nos questionamos sobre os 

comportamentos pró-sociais em crianças, e sobre a existência de diferenças na 

generosidade entre crianças que apresentam sintomatologia do transtorno da conduta 

e crianças que não apresentam a dita sintomatologia. Além disso, como esses grupos 

de crianças responderiam a um experimento com priming pró-social, elas se tornariam 

mais generosas ou não? Por fim, nos questionamos sobre as razões pelas quais essas 

crianças partilhavam com seus melhores amigos e porque não partilhavam? Essas 

razões poderiam ser de alguma forma relacionada às teorias evolucionistas? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

O objetivo do trabalhado é avaliar o comportamento de generosidade entre 

crianças, comparando grupos de crianças que apresentam ou não sintomatologia do 

transtorno da conduta, grupos de crianças que passaram ou não por um experimento 
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com priming, grupos de crianças com ou sem sintomatologia que passaram pelo 

priming, e as razões para a generosidade ou para o egoísmo em crianças com e sem 

sintomatologia do transtorno da conduta, a luz das teorias evolucionistas. 

 

1.3.1. Objetivos Específicos 

 

Estudo Experimental 1: 

1. Avaliar a generosidade entre crianças que apresentam os sintomas do 

transtorno da conduta e crianças que não apresentam tal sintomatologia, por 

meio do comportamento de partilha com o melhor amigo de sala de aula.  

2. Averiguar qual a influência de um priming pró-social sobre o comportamento 

de partilha entre crianças. 

3. Avaliar qual o efeito desse mesmo priming na generosidade entre crianças que 

apresentam os sintomas do transtorno da conduta e crianças que não 

apresentam tal sintomatologia, por meio do comportamento de partilha com o 

melhor amigo de sala de aula. 

 

Estudo Experimental 2: 

1. Analisar a luz das teorias evolucionistas as razões apresentadas por crianças, 

com e sem sintomatologia do transtorno da conduta, para serem generosas ou 

egoístas, partilhando ou não seus ganhos com seus melhores amigos de sala de 

aula. 

 

1.4. HIPÓTESES E PREDIÇÕES 

 

Hipótese 1: Existe diferença quanto ao número de materiais partilhado entre crianças 

com e sem sintomatologia do transtorno da conduta. 

Predição 1.1: As crianças que apresentam sintomas do transtorno de conduta 

irão doar menos do que as crianças que não apresentam sintomas do 

transtorno de conduta. 
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Hipótese 2: As crianças da condição experimental (passarão pela situação do priming) 

irão partilhar mais materiais se comparadas às crianças da condição controle (não 

passarão pelo priming). 

Predição 2.1: As crianças que assistirem aos vídeos mostrando comportamento 

pró-social entre crianças partilharão mais materiais que as crianças que não 

assistirem aos vídeos, independente do sexo e da idade. 

Predição 2.2: As crianças mais velhas (9 a 12 anos) partilharão mais materiais 

que as crianças mais jovens (6 a 8 anos). 

Predição 2.3: As meninas partilharão mais materiais com as amigas que os 

meninos com os amigos. 

 

Hipótese 3: Após assistirem aos vídeos mostrando comportamento pró-social entre 

crianças (experimento com priming) as crianças do grupo com e sem sintomatologia do 

transtorno da conduta irão partilhar mais materiais com seus amigos. 

Predição 3.1: Após passarem pelo experimento com priming as crianças do 

grupo com sintomatologia do transtorno da conduta irão partilhar de forma 

semelhante as crianças sem sintomatologia do transtorno da conduta. 

 

Hipótese 4: As respostas das crianças com ou sem sintomatologia do transtorno da 

conduta irão evidenciar as estratégias utilizadas por elas para partilharem ou não com 

seus amigos de classe, as quais podem ser entendidas a luz das teorias evolucionistas. 

Predição 4.1: As crianças trarão elementos que corroboram com a teoria da 

reciprocidade direta, proposta por Trivers (1971). 

Predição 4.2: As respostas das crianças se basearão na reputação, de acordo 

com a teoria da reciprocidade indireta, proposta por Alexander (1984). 

 

1.5. MATERIAL E MÉTODOS GERAIS 

 

1.5.1. Procedimentos 

O projeto de pesquisa foi realizado nas escolas públicas de Natal e Parnamirim. 

A primeira etapa para a realização da pesquisa foi o contato prévio com as escolas. A 

pesquisa era explicada para a coordenação, que recebia uma explicação oral e um 
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documento por escrito contendo todo o procedimento a ser realizado (Anexo A). Após 

a anuência da escola, o projeto era explicado para os professores, convidando-os a 

participarem. Os professores assinavam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) para professores (Anexo B), concordando em contribuir para esta pesquisa. 

Solicitou-se que os professores indicassem as crianças de sala de aula que 

acreditavam cumprir os critérios de alta agressividade, ou seja, tinham possibilidade de 

apresentar a sintomatologia do transtorno da conduta. Foi solicitado também que os 

professores indicassem outras crianças da sala de aula com o mesmo sexo e mesma 

idade que eles acreditavam não cumprir os critérios de alta agressividade, para que se 

formasse uma amostra pareada. 

Após as crianças serem indicadas pelo professor, eram enviados aos pais ou 

responsáveis duas vias do TCLE (Anexo C) e um Questionário Sócio-demográfico (QSD) 

(Anexo D). O TCLE contém uma explicação sobre os objetivos da pesquisa e do 

procedimento que seria realizado com a criança, seguia devidamente assinado pela 

coordenadora da pesquisa e com contatos de telefone e endereço eletrônico para 

possíveis dúvidas. No caso das crianças mais jovens, seis e sete anos, também eram 

feitas ligações para os pais, explicando a pesquisa que estava sendo realizada na escola 

e solicitando que os mesmos lessem o TCLE que seguia com a criança. 

Ao assinar o TCLE, o responsável pela criança autorizava a participação da 

criança na pesquisa, e aos professores a responderem o inventário sobre o 

comportamento das crianças em sala de aula. Após o recebimento do TCLE 

devidamente assinado, os professores recebiam uma via do Inventário de 

Comportamentos para Crianças e Adolescentes entre 6 e 18 anos – formulário para 

professores [TRF/6-18] (Achenback, 2001), para cada criança da sala de aula 

previamente indicada (Anexo E). Os TRF/6-18 eram analisados por meio do programa 

Assessment Data Manager (ADM) para Windows, e os resultados utilizados para 

definir se as crianças pontuavam ou não nos critérios de sintomatologia do transtorno 

da conduta. O Anexo F traz um modelo de saída de resposta do TRF/6-18 pelo ADM.  

Em seguida, era acordado com a coordenação da escola e com os professores o 

dia e horário para a realização da atividade com a criança, de forma que não 

prejudicasse o ensino da mesma e tampouco a rotina escolar. A atividade com a 

criança era realizada na própria escola no seu horário normal, em local indicado pela 
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coordenação, o qual garantisse a situação adequada para o bem estar da criança e 

para a realização da pesquisa.  

A criança poderia participar da atividade de duas formas, na condição 

experimental (condição com priming) ou na condição controle (experimento sem 

priming). A diferença entre as duas condições era a exposição a animações mostrando 

comportamentos pró-sociais entre crianças. As crianças que passavam pela condição 

experimental assistiam a dois vídeos curtos mostrando ajuda e partilha entre pares (o 

Anexo G mostra o storyboard dos vídeos), em seguida montavam dois quebra-cabeças 

de quatro peças cada, contendo imagens de animais, essa atividade foi inserida para 

evitar que a criança relacionasse diretamente os vídeos à atividade de partilha que 

viria a seguir. Na atividade de partilha o experimentador mostrava quatro materiais 

escolares à criança (giz de cera, adesivos, lapiseira e borracha colorida) e perguntava a 

criança quais seus dois preferidos. Após a escolha da criança, era questionado qual o 

seu melhor amigo de sala de aula, em seguida, eram dadas para a criança três opções: 

ficar com os dois materiais prediletos para ela, partilhar com seu melhor amigo, 

ficando com um e dando um para ele, ou dar os dois para seu amigo. Após a decisão 

da criança era questionada a razão da partilha ou da retenção com o melhor amigo. Na 

condição controle as crianças não assistiam aos vídeos, a atividade de distração foi 

mantida para termos o controle da influência dessa atividade e a atividade de partilha 

era realizada da mesma forma que na condição experimental. 

Algumas crianças participaram da pesquisa sem serem avaliadas pelos seus 

professores com o uso TRF/6-18, essas crianças receberam a autorização dos pais e 

participaram somente das atividades para a criança. As respostas dessas crianças na 

atividade foram utilizadas para testarmos o experimento com priming na população 

geral, independente da presença de sintomatologia. A todas as escolas participantes, 

assim como aos responsáveis pelas crianças e professores que disponibilizaram 

endereço de e-mail, foi garantido o recebimento dos resultados encontrados na 

pesquisa. 

 

1.5.2. Participantes 

Os sujeitos da pesquisa foram crianças estudantes do Ensino Fundamental I, 

com faixa etária entre seis e 12 anos, pertencentes à rede pública de ensino na região 
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metropolitana de Natal (Natal e Parnamirim), Rio Grande do Norte, Brasil. Participaram 

da pesquisa 13 escolas, sendo três da cidade de Natal e 10 de Parnamirim. Ao todo, 

168 crianças foram sujeitos da pesquisa. 

A amostra do Estudo Experimental 1 foi composta por 168 crianças, sendo que 

51 dessas crianças possuíam os sintomas para o transtorno da conduta e 117 crianças 

não possuíam a sintomatologia. De acordo com os objetivos desse estudo, os grupos 

de crianças foram divididos da seguinte forma: 29 crianças com sintomas do 

transtorno da conduta (grupo com sintomatologia) passaram somente pelo 

experimento controle (sem priming), e 29 crianças avaliadas como sem sintomas do 

transtorno da conduta (sem sintomatologia) passaram pela mesma situação controle; 

outras 22 crianças do grupo com sintomatologia passaram somente pela condição 

experimental (com priming) e outras 22 crianças avaliadas como sem sintomatologia 

passaram igualmente pela condição experimental. As 51 crianças que foram avaliadas 

e que não possuíam sintomas do transtorno da conduta, juntamente com outras 66 

crianças foram divididas em dois subgrupos que passaram ou pela condição controle 

ou pela condição experimental, a fim de avaliarmos os efeitos do priming.  

O estudo experimental 2 foi formado por 102 crianças, com idade entre seis e 

12 anos, sendo 32 do grupo com sintomatologia do transtorno da conduta e 70 

crianças do grupo sem sintomatologia. A amostra foi dividida em duas faixas etárias: 

crianças mais novas (seis a oito anos), que contou com o total de 54 sujeitos; e o grupo 

de crianças mais velhas (nove a 12 anos), totalizaram 48 sujeitos. As crianças que 

participaram do experimento 2 também foram participantes do experimento 1.



 

 
 

 

 

 

2. ESTUDOS 

EXPERIMENTAIS
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2.1. ESTUDO EXPERIMENTAL 1 - A INFLUÊNCIA DO PRIMING PRÓ-SOCIAL NA 

GENEROSIDADE DE CRIANÇAS COM SINTOMATOLOGIA DO TRANSTORNO DA 

CONDUTA 

 

RESUMO 

O estudo parte de uma perspectiva evolucionista para avaliarmos a generosidade em 

crianças por meio do comportamento de partilha. Os objetivos do presente estudo 

foram: avaliar se existe diferença na partilha entre crianças que apresentam 

sintomatologia do transtorno da conduta e crianças que não apresentam a dita 

sintomatologia, qual o efeito de um priming pró-social sobre o comportamento de 

generosidade em crianças e qual o efeito desse mesmo priming em crianças com 

sintomatologia do transtorno da conduta. Para isso, os professores respondiam ao 

Inventário de Comportamentos para Crianças e Adolescentes entre 6 e 18 anos, que 

foi usado para identificarmos a existência ou não de sintomatologia nas crianças; e as 

crianças participavam de um experimento com priming, no qual assistiam vídeos 

mostrando ajuda e partilha entre pares, realizavam uma atividade de distração e por 

fim, decidiam se gostariam de partilhar ou não com seu melhor amigo de sala 

materiais escolares dados pelo experimentador. Os resultados mostraram que crianças 

com sintomatologia do transtorno da conduta partilham menos que crianças sem a 

sintomatologia; as crianças sem sintomatologia apresentam um padrão de partilha 

diferente, dependente da idade, sendo que crianças mais jovens (6 a 8 anos) doam 

menos que crianças mais velhas (9 a 12 anos) na condição sem priming e de forma 

semelhante na condição com priming; por fim, no experimento com priming a 

diferença na generosidade entre crianças com sintomatologia do transtorno da 

conduta e sem sintomatologia deixa de existir. Os resultados encontrados são 

atribuídos a fatores como o próprio desenvolvimento infantil e a diferentes contextos 

vivenciados por essas crianças. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Psicologia Evolucionista, Cooperação, Desenvolvimento Infantil, 

Efeito de contraste, Efeito de assimilação. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, diferentes estudos com o objetivo de investigar o comportamento 

pró-social vêm sendo realizados na perspectiva de evolução do comportamento 

humano (Boyd, 2008; Fehr & Gächter, 2003; Henrich, 2006; Kurzban & Houser, 2005; 

Lozada, D’Adamo, & Fuentes, 2011). Parte desses estudos foca-se nos 

comportamentos pró-sociais infantis, pois estudar esses comportamentos em crianças 

é uma forma de entendermos a ontogênese do comportamento pró-social na nossa 

espécie (Eisenberg & Mussen, 1989). Afinal, somos generosos por natureza ou 

sofremos também pressões ambientais para ajudarmos os outros? 

Nossos comportamentos pró-sociais podem ser compreendidos considerando a 

influência tanto de fatores biológicos como de fatores sociais ou ambientais. Os 

fatores biológicos inerentes a nossa espécie que estão implicados nos 

comportamentos pró-sociais podem ser visualizados se considerarmos que desde 

muito pequenos já mostramos comportamentos como ajudar e partilhar com outros 

(House, Henrich, Brosnan, & Silk, 2012; Warneken & Tomasello, 2009). 

Diferentes resultados estão sendo encontrados nessa perspectiva: crianças de 

três meses de idade já mostram uma preferência por indivíduos que agem de forma 

neutra a indivíduos que atrapalham os outros (Hamlin, Wynn, & Bloom, 2010); crianças 

de oito meses de idade mostram uma preferência por personagens que agem 

positivamente, ajudando os outros, a personagens que agem negativamente, 

atrapalhando os outros (Hamlin, Wynn, Bloom, & Mahajan, 2011); e crianças de seis a 

dez meses mostram maior preferência por indivíduos que ajudam e preferem 

indivíduos que não ajudam, mas que também não atrapalham, a indivíduos que 

prejudicam os outros (Hamlin, Wynn, & Bloom, 2007). Além disso, crianças pequenas 

(menores de dois anos) também já demonstram interesse pela resposta do outro 

diante de comportamentos pró-sociais, aumentando as doações quando percebem 

que o receptor se sentiu feliz (Aknin, Hamlin, & Dunn, 2012) e doando mais quando 

estão diante de alguém que as avalia (Leimgruber, Shaw, Santos, & Olson, 2012). 

Com a idade, as crianças vão demonstrando maior complexidade de 

comportamentos pró-sociais. Malti, Gummerum, Keller, Chaparro e Buchmann (2012), 

em um estudo longitudinal acompanhando crianças dos seis aos nove anos de idade, 
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observaram que as crianças aumentam significativamente a partilha de recursos 

valiosos com o avançar da idade. De acordo com este estudo, a partilha em humanos 

aumenta fortemente no meio da infância, o que pode ser relacionado ao 

desenvolvimento da teoria da mente, permitindo maior empatia com outros, mesmo 

por pessoas estranhas, e a uma preocupação com justiça e reputação. 

Fatores sociais também exercem influência sobre os comportamentos de 

cooperação, sendo que as crianças demonstram considerar uma complexidade de 

fatores na hora de decidir se doam ou não, inclusive considerando o quanto conhecem 

e os vínculos de parentesco com o receptor (Benenson, Markovits, Roy, & Denko, 

2003; Markovits, Benenson, & Kramer, 2003). Além disso, o feedback que a criança 

recebe também parece ser um importante fator; diante de feedbacks negativos 

(reprovação diante de uma taxa pequena de doação) a criança torna-se mais 

cooperativa com seus pares (Dutra, 2012). 

Assim como os comportamentos cooperativos começam a aparecer desde cedo 

na espécie humana, igualmente os comportamentos egoístas aparecem precocemente 

e modificam-se com a idade. A literatura mostra um aumento na expressão tanto de 

comportamentos cooperativos como de comportamentos egoístas à medida que as 

crianças crescem (Krause & Harbaugh, 2000). 

Apesar desse padrão comportamental visto na espécie humana, com a 

demonstração de comportamentos pró-sociais desde cedo, alguns estudos sob a 

perspectiva evolucionista apontam para diferenças individuais a esse padrão. Por 

exemplo, crianças com transtornos externalizantes (entre os quais está o transtorno da 

conduta) demonstram um padrão pró-social diferente de crianças que não apresentam 

esses transtornos. 

O desempenho de crianças com transtornos externalizantes foi comparado ao 

desempenho de crianças sem transtornos externalizantes (grupo controle) no jogo da 

confiança, no qual o primeiro jogador decide com quanto fica e quanto doa para o 

segundo jogador. Após a divisão, o valor doado é triplicado e o segundo jogador decide 

quanto fica com ele e quanto devolve para o primeiro jogador. Quando a identidade 

dos jogadores era conhecida antes do jogo houve um aumento significativo da 

reciprocidade quando comparado à condição de anonimato. Porém, essa diferença 
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não foi vista em crianças com transtornos externalizantes, provavelmente devido a 

uma hostilidade intencional desse grupo de crianças (Sharp, Fonagy, & Ha, 2011). 

Meninos, entre 10 e 18 anos de idade, com transtornos externalizantes dividem 

menos uma recompensa com pessoas próximas que meninos sem transtornos 

externalizantes (Sharp et al., 2011). Além disso, diante do jogo do dilema do 

prisioneiro, adolescentes, entre 14 e 18 anos, com transtorno da conduta 

demonstraram uma resposta menor de estresse psicossocial, medido pelo nível de 

cortisol e respostas cardiovasculares, do que adolescentes do grupo controle (Fairchild 

et al., 2008). 

Apesar dos resultados encontrados sobre crianças com transtornos 

externalizantes, alguns trabalhos indicam que a agressividade é vista como facilitadora 

de amizade para meninos e meninas na idade escolar. As crianças de ambos os sexos 

procuram amizade com crianças agressivas como uma forma de ganhar status entre as 

outras crianças (Poulin et al., 1997). Assim, nos questionamos sobre a existência de 

diferenças individuais no comportamento de partilha entre colegas de sala de aula 

dependendo do nível de agressividade que eles apresentam. Mais precisamente, se 

crianças que apresentam sintomatologia do transtorno da conduta dividem com seus 

amigos de forma semelhante a crianças que não apresentam a sintomatologia do 

transtorno da conduta. 

Estudos recentes também mostram a importância de influências externas na 

expressão de comportamentos pró-sociais e antissociais. Por exemplo, a importância 

da influência da mídia vem sendo cada vez mais analisada com o intuito de investigar a 

relação sobre o conteúdo assistido nas mídias e os comportamentos demonstrados 

pelas crianças (Wilson, 2008). 

Uma forma de analisar a influência de pistas ambientais sobre o 

comportamento é o uso de experimentos com priming. Na Psicologia Cognitiva, as 

medidas de priming avaliam a influência uma pista ambiental (prime) sobre um dado 

comportamento diante de um alvo qualquer, para onde o comportamento é dirigido 

(Fazio, 1995). Tomemos como exemplo a medida de priming de Bessenoff e Sherman 

(2000), que utilizou imagens de mulheres gordas e magras como prime e viram quanto 

isso influenciaria na distância com que os participantes puxavam a cadeira para se 
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sentar (alvo). Os resultados mostraram que diante de imagens de mulheres gordas as 

pessoas puxavam as cadeiras dando uma maior distância para sentar-se. 

Assim, espera-se que o sujeito tenha uma resposta ao alvo influenciada pelo 

priming, sem uma percepção direta do mesmo (Busnello, Stein, & Salles, 2008). Os 

efeitos do priming podem ser percebidos tanto em respostas comportamentais como 

em níveis cognitivos e sociais, por exemplo, influenciando julgamentos sociais e 

decisões (Ackerman, Nocera, & Bargh, 2010; Bargh, Gollwitzer, Lee-Chai, Barndollar, & 

Trötschel, 2001). 

Estudos com metodologias variadas estão sendo realizados com o uso do 

priming para avaliar sua influência em comportamentos pró-sociais. Rabelo, Hees e 

Pilati (2012) avaliaram o efeito do priming sobre o comportamento de gentileza, 

usando uma tarefa de Desembaralhamento de Sentenças, no qual os sujeitos se 

mostraram mais gentis quando passavam pelo priming de sentenças pró-sociais do que 

quando formavam sentenças neutras. Estudos realizados com priming pró-sociais 

mostram um aumento de comportamentos de ajuda e de doação (Abbate, Ruggieri, & 

Boca, 2013a; 2013b). Diante de um priming religioso, os sujeitos se mostram mais 

propensos a cooperar, menos propensos a trapacear e mais propensos a punir de 

forma custosa comportamentos injustos (McKay, Charles, Whitehouse, & Fehr, 2011; 

Randolph-Seng & Nielsen, 2007; Shariff & Norenzayan, 2007). 

Em crianças, os estudos que avaliam a influência do priming sobre os 

comportamentos pró-sociais mostraram que as crianças cooperam mais quando estão 

diante de um priming de afiliação ou diante de vídeos que despertem empatia (Over & 

Carpenter, 2009; Williams, O’Driscoll, & Moore, 2014). Além disso, o efeito de jogos de 

videogame vem sendo investigado no comportamento de crianças, mostrando o 

aumento de comportamentos pró-sociais e a redução de comportamentos agressivos 

diante de jogos cooperativos e o efeito contrário diante de jogos violentos (Saleem, 

Anderson, & Gentile, 2012). Schreibman, Whalen e Stahmer (2000) observaram que 

um priming pró-social é capaz de aumentar a frequência de comportamentos pró-

sociais em crianças autistas. Entretanto, o uso de pistas ambientais em crianças com 

alta agressividade é ainda pouco investigado na literatura. 

Diante dos estudos realizados com o uso do priming em crianças, nos 

questionamos se o uso de um priming pró-social aumentaria a partilha entre as 
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crianças e seus melhores amigos de sala de aula, ou seja, se as crianças se tornariam 

mais generosas diante de uma pista ambiental sutil mostrando ajuda e partilha entre 

pares. Além disso, qual seria o efeito do mesmo priming em crianças com sintomas do 

transtorno da conduta? Essas crianças, que apresentam uma agressividade elevada, se 

tornariam mais generosas diante de simples pistas ambientais? 

Dessa forma, o presente estudo objetiva (1) avaliar a gentileza entre crianças 

que apresentam os sintomas do transtorno da conduta e crianças que não apresentam 

tal sintomatologia, por meio do comportamento de partilha com o melhor amigo de 

sala de aula. Além disso, (2) averiguar qual a influência de um priming pró-social sobre 

o comportamento de partilha entre crianças. Por fim, (3) avaliar qual o efeito desse 

mesmo priming no comportamento de partilha nas crianças com transtorno da 

conduta. Nossas hipóteses eram que (1) as crianças com sintomas do transtorno da 

conduta seriam menos generosas que as crianças sem sintomas do transtorno da 

conduta; (2) diante de um priming pró-social as crianças iriam aumentar a quantidade 

de material partilhado com os colegas, independente da idade e do sexo; e por fim, (3) 

após o priming pró-social as crianças com ou sem sintomas do transtorno da conduta 

iriam se tornar mais generosas com seus amigos de classe, partilhando um número 

maior de materiais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Participantes 

O estudo foi realizado nas escolas públicas de Natal e Parnamirim, Brasil, com 

crianças que estavam cursando do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I, com idade 

entre seis e 12 anos. As crianças participaram em três condições diferentes: 

1. Comparação de partilha entre as crianças com sintomas do transtorno da conduta e 

crianças sem sintomas do transtorno da conduta: 29 crianças com sintomatologia 

do transtorno da conduta e 29 crianças sem a sintomatologia. As amostras eram 

pareadas por idade, sexo e sala de aula. Por exemplo, se a professora indicasse um 

menino de sete anos com sintomas do transtorno da conduta, ela também 

precisaria indicar outro menino também de sete anos da mesma sala sem os 

sintomas do transtorno. Em nenhum dos grupos, as crianças passaram pelo priming. 
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2. Comparação entre a presença e ausência do priming na partilha em crianças: 

Crianças sem sintomatologia de transtorno da conduta em grupo sem o priming (n = 

52) foram comparadas com um grupo, igualmente sem sintomatologia, porém com 

apresentação de um priming (n = 65). Os dois grupos foram divididos em duas 

faixas-etárias, gerando quatro subgrupos: 

a. Condição experimental (com priming): 39 crianças de seis a oito anos e 26 

crianças de nove a 12 anos; 

b. Condição controle (sem priming): 33 crianças de seis a oito anos e 19 crianças 

de nove a 12 anos. 

3. Comparação de partilha entre o grupo com sintomatologia e sem sintomatologia 

após passarem pelo priming: 22 crianças com sintomatologia do transtorno da 

conduta e 22, pareados, sem sintomatologia do transtorno da conduta, todas 

submetidas ao priming. 

 

Procedimentos 

Após a autorização da direção da escola para a execução da pesquisa, os 

professores eram convidados a participarem e, caso aceitassem a participação, 

assinavam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Era perguntado ao 

professor se ele identificava em sala de aula alguma criança com características de alta 

agressividade, de acordo com o roteiro de sintomas para o transtorno da conduta do 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais [DSM-IV-TR] (APA, 1995). Nos 

casos em que o professor identificava alguma criança, era solicitado que ele indicasse 

outra criança de sua sala com uma agressividade em nível basal, com o mesmo sexo e 

idade aproximada. As crianças indicadas pelos professores levavam para os respectivos 

responsáveis duas cópias de TCLE e um Questionário Sócio-demográfico (QSD). 

Após receber o TCLE devidamente assinado pelos responsáveis, os professores 

recebiam uma cópia do Inventário de Comportamentos para Crianças e Adolescentes 

entre 6 e 18 anos – formulário para professores (TRF/6-18) (Achenback, 2001), um 

para cada criança participante. O TRF/6-18 é um instrumento baseado nos critérios 

diagnósticos do DSM-IV e a versão utilizada foi a revisada em 2001 e traduzida para o 

Português Brasileiro. A pontuação do instrumento sinaliza três níveis (normal, limítrofe 

e clínico) para cada uma das seis escalas seguintes: Transtornos de Humor, 



 

30 
 

Transtornos de Ansiedade, Queixas Somáticas, Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade, Transtorno Opositivo Desafiador e Transtorno da Conduta. 

Segundo Achenback et al. (2008), essas escalas são compostas por itens relatados de 

maneira consistente por especialistas que verificam os critérios diagnósticos do DSM-

IV em 16 culturas. O instrumento escolhido para a avaliação dos sintomas do 

transtorno da conduta foi o inventário para professores, visto que alguns estudos têm 

demonstrado que professores são melhores informantes que os pais e os próprios 

sujeitos para detectar os transtornos externalizantes (Stevens, Volleberg, Pels, & 

Crijnen, 2005). Além disso, a avaliação do par de crianças (com e sem sintomas do 

transtorno da conduta) feita pelo mesmo avaliador (o professor que as indicou), nos 

permite inferir certa padronização do nível exigido das respostas para esse par, o que 

não ocorreria caso os pais fossem os avaliadores. 

Após a autorização dos pais as crianças eram convidadas a participarem da 

pesquisa. A atividade era feita na escola onde a criança estudava, em um local 

apropriado, no qual a criança permanecia sozinha com o experimentador. As crianças 

podiam participar passando pelo experimento com o priming ou sem o priming. As 

atividades de distração e de partilha eram feitas da mesma forma, independente da 

criança passar ou não pelo priming. 

O nosso priming era constituído por duas animações infantis (Anexo G), de 

curta duração, mostrando comportamentos pró-sociais entre crianças. A primeira 

animação tinha duração de 35 segundos (Anexo G, situação A) e mostrava uma criança 

ajudando outra a carregar uma mochila pesada. A segunda animação (Anexo G, 

situação B) tinha duração de 1 minuto e 5 segundos e mostrava crianças brincando e 

uma dividindo o brinquedo com outra criança que não tinha com o que brincar. 

A atividade de distração consistia na resolução de dois quebra-cabeças de 

quatro peças cada, que formavam imagens neutras de animais. As crianças passavam 

no máximo 1 minuto tentando resolver os quebra-cabeças, quando recebiam ajuda do 

pesquisador. Essa atividade foi introduzida na pesquisa para que as crianças não 

associassem diretamente o conteúdo dos vídeos com a atividade de partilha que viria a 

seguir. Foi mantida no grupo de crianças que não passaram pelo priming para termos o 

controle da influência dessa atividade. 
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Na atividade de partilha, o experimentador questionava a criança qual o nome 

do seu melhor amigo na sala de aula e prosseguia da seguinte forma: “Nós temos aqui 

quatro objetos, uma borracha, uma lapiseira, uma cartela de adesivos e uma caixa de 

giz de cera (os objetos eram mostrados a criança à medida que eram descritos), eu 

gostaria que você me mostrasse qual desses quatro objetos é o seu preferido (o objeto 

escolhido pela criança era separado dos demais). Destes três objetos restantes, qual 

você gosta mais? (os objetos não escolhidos eram então tirados da vista da criança, 

ficando somente os prediletos a sua disposição). Como você me disse que João (nome 

fictício do melhor amigo) é seu melhor amigo na sala de aula e já que você nos ajudou 

na nossa pesquisa, você pode escolher uma das três opções: ficar com os dois objetos 

de presente para você, dar os dois de presente para seu amigo ou dividir com seu 

amigo, ficando com um e dando outro para ele”. 

Nos casos em que as crianças mostravam dúvidas no entendimento das três 

opções, as opções eram apresentadas novamente. Caso a criança mostrasse que não 

estava entendendo claramente as opções, mesmo depois de serem repetidas, mas 

sinalizava que queria ao menos um objeto, era esclarecido para a criança que ela 

poderia ficar com os dois ou dividi-los. Esse procedimento foi adotado, pois 

percebemos que algumas crianças mais novas tinham dificuldade em entender que 

poderiam ficar com os dois materiais. 

 

Análises Estatísticas 

As respostas obtidas no TRF/6-18 foram analisadas pelo programa de 

computador Assessment Data Manager (ADM). O programa gerou os perfis de cada 

indivíduo avaliado, mostrando o nível do sujeito na escala de transtorno da conduta e 

comparando com o padrão utilizado pelo Achenbach System of Empirically Based 

Assessment (ASEBA). 

Utilizamos para as análises o Modelo Linear Geral [GLM] para amostras 

independentes com reamostragem, adotando o nível de significância de 5%. 

Analisamos (1) o efeito principal da presença ou ausência de sintomatologia do 

transtorno da conduta sobre a quantidade de material partilhado; (2) os efeitos 
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principais da apresentação ou não do priming e da faixa etária do participante1, além 

do efeito de interação entre essas variáveis independentes, sobre a quantidade de 

material partilhado; e, por fim, (3) a influência da presença ou ausência de 

sintomatologia do transtorno da conduta sobre a quantidade de material partilhado, 

no grupo de crianças que passaram pelo priming. 

Aplicamos o teste qui-quadrado para verificar a associação entre as categorias 

de faixa etária (crianças mais novas e mais velhas) com (1) presença ou ausência de 

sintomatologia do transtorno da conduta; (2) apresentação ou não do priming; e (3) 

presença ou ausência de sintomatologia do transtorno da conduta após apresentação 

do priming. 

 

RESULTADOS 

 

Os resultados mostraram diferença significativa (F = 4,77; gl = 1, 56; p = 0,033; 

[0,46; 0,71]) na quantidade de material partilhado (variável dependente) entre as 

crianças que apresentam sintomas do transtorno da conduta (grupo com 

sintomatologia) e as crianças que não apresentavam esses sintomas (grupo sem 

sintomatologia). As crianças do grupo com sintomatologia tiveram a média marginal 

estimada da quantidade de material partilhado (média = 0,45) significativamente 

menor que as crianças do grupo sem sintomatologia (média = 0,72) (Figura 1). 

Nenhuma criança, com ou sem sintomatologia, partilhou mais de um material com o 

colega de classe, por esse motivo, o gráfico mostra uma variação de 0 a 1 no número 

de materiais partilhados e não de 0 a 2.  

Por meio da distribuição da frequência dos resultados (Tabela 1), podemos 

perceber que, além da diferença existente na quantidade de material partilhado entre 

os grupos com ou sem sintomatologia, também observamos percentuais distintos 

quanto à faixa etária e a frequência de partilha em cada grupo. Embora não tenhamos 

observado diferença estatística com a comparação dos valores observados e 

esperados, podemos observar um percentual maior de não partilha e um percentual 

menor de partilha para crianças mais novas e com sintomatologia; para crianças da 

                                                           
1
 O efeito principal da idade (faixa etária) foi incorporado apenas nesta segunda análise em função do 

tamanho amostral, que permitiu a divisão em quatro grupos. 
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mesma faixa etária sem sintomatologia, os percentuais são similares. Para as crianças 

mais velhas com e sem sintomatologia, um percentual elevado de crianças partilhou, 

enquanto um percentual muito pequeno não partilhou. Dessa forma, nas 

extremidades da tabela, estão de um lado as crianças mais jovens com sintomatologia, 

que foram responsáveis por 6,9% dos materiais partilhados e por 19,0% dos materiais 

não partilhados; e do outro lado às crianças mais velhas sem sintomatologia, que 

foram responsáveis por 24,1% dos materiais partilhados e por 0,0% dos materiais não 

partilhados. 

 

 
Figura 1: Médias marginais estimadas e intervalos de confiança de 95% para partilha com o melhor 
amigo para as condições com ou sem sintomatologia. O asterisco representa diferença significativa.  

 

Tabela 1: Distribuição da Frequência de Partilha com o Melhor Amigo (em Porcentagem) na Condição 
Sem Priming, Para os Grupos Com Sintomatologia ou Sem Sintomatologia e Faixas Etárias. 

Partilha com 
melhor amigo 

Sem priming (Condição controle) 
Com sintoma Sem sintoma 

6-8 anos 9-12 anos 6-8 anos 9-12 anos 

Partilhou 6,9% 15,5% 12,1% 24,1% 
Não partilhou 19,0% 8,6% 13,8% 0,0% 

 

Foi observado um efeito de interação entre as variáveis priming e faixa etária (F 

= 5,93; gl = 1, 113; p = 0,016; [0,66; 0,81]). Em relação à condição sem priming, 

observamos uma diferença entre as faixas etárias, tendo as crianças entre 6 e 8 anos 
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de idade partilhado menos (média = 0,45) que as crianças de 9 a 12 anos (média = 

1,05). Na condição com priming, não foi observada a diferença entre as duas faixas 

etárias. Embora não tenha havido diferença entre as condições por faixa etária 

observa-se uma tendência ao aumento de partilha nas crianças mais jovens e uma 

diminuição de partilha nas crianças mais velhas (Figura 2). 

A tabela de frequência dos resultados (Tabela 2) mostra mais claramente essa 

tendência das crianças mais jovens a aumentarem a quantidade de partilha com o 

priming. Na condição sem priming as crianças mais jovens não partilham mais do que 

partilham, porém na condição com priming as crianças mais jovens passam a partilhar 

mais do que a não partilhar. Quanto às crianças mais velhas ocorre um aumento na 

frequência de crianças que não partilharam, de 0,0% para 4,3%. 

 

 
Figura 2: Médias marginais estimadas e intervalos de confiança de 95% para partilha com o melhor 
amigo para as condições sem priming e com priming e as faixas etárias. O asterisco representa diferença 
significativa. 
 

Tabela 2: Distribuição da Frequência de Partilha Com o Melhor Amigo (em Porcentagem) Para Crianças 
Sem Sintomatologia do Transtorno da Conduta, na Condição Sem Priming ou Com Priming e Faixas 
Etárias. 

Partilha com o melhor amigo 
Sem sintomas 

Sem priming Com priming 
6-8 anos 9-12 anos 6-8 anos 9-12 anos 

Partilhou 12,8% 16,2% 20,5% 17,9% 
Não partilhou 15,4% 0,0% 12,8% 4,3% 
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Após o priming, não houve diferença significativa (F = 3,5; gl = 1, 42; p = 0,068; 

[0,45; 0,78]) na quantidade de materiais partilhados entre o grupo de crianças com 

sintomas do transtorno da conduta (média = 0,46) e o grupo de crianças sem a 

sintomatologia (média = 0,73). A tabela de frequência (Tabela 3) na condição com 

priming mostra as crianças mais jovens com sintomatologia não partilhando mais do 

que partilhando e sem sintomatologia partilhando mais do que não partilhando. As 

crianças mais velhas partilham mais do que não partilham para os grupos com ou sem 

sintomatologia, na condição experimental. 

 

Tabela 3: Distribuição da frequência de partilha com o melhor amigo (em porcentagem) na condição 
com priming, para os grupos com sintomatologia ou sem sintomatologia e faixas etárias. 

Partilha com melhor 
amigo 

Com priming (Condição experimental) 
Com sintoma Sem sintoma 

6-8 anos 9-12 anos 6-8 anos 9-12 anos 

Partilhou 4,5% 18,2% 13,6% 22,7% 
Não partilhou 13,6% 13,6% 6,8% 6,8% 

 

O teste qui-quadrado não indicou nenhuma associação significativa entre a 

existência de partilha ou não e a presença ou ausência do priming, para os grupos com 

e sem sintomatologia. 

 

DISCUSSÃO 

 

Um dos nossos objetivos nesse estudo era avaliar a diferença na generosidade 

através da avaliação do comportamento de partilha entre crianças que apresentam os 

sintomas do transtorno da conduta e crianças que não apresentam esses sintomas. Os 

nossos resultados indicam que o transtorno da conduta influencia o comportamento 

de partilha entre os pares, diminuindo o número de materiais partilhados no grupo de 

crianças com os ditos sintomas. Como no presente estudo a partilha era feita para o 

melhor amigo de sala de aula, provavelmente a criança pode estar usando estratégias 

de reciprocidade direta (Trivers, 1971), considerando que dividir com o melhor amigo 

no presente pode aumentar as chances de retribuição futura. 

Esse resultado pode ser relacionado com o tipo de amizade que é construída 

por crianças que apresentam alta agressividade. Crianças altamente agressivas podem 

ofender seus próprios amigos, obtendo amizades somente de curto prazo (Bukowski, 
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2003; Poulin et al., 1997), ou estabelecer com eles amizades mais rasas, que se 

baseiam na proteção de seu grupo e na agressão a outros (Gropeter & Crick, 1996). 

Laghi et al. (2013) encontraram que crianças com transtornos externalizantes, entre os 

quais o transtorno da conduta, mostram uma representação de amizade com maior 

autonomia dos parceiros e um desequilíbrio maior de importância entre eles. Estas 

crianças mesmo quando capazes de estabelecer uma relação de amizade com um par 

preferido, parecem perceber essa relação de maneira menos positiva, com excesso de 

individualismo e um risco para a desigualdade nas trocas. Rubin, Coplan, Chen, Buskirk, 

e Wojslawowicz (2005) trazem uma revisão de estudos mostrando a fragilidade dos 

relacionamentos de amizade em crianças agressivas. 

Por outro lado, é sabido que crianças com agressividade no nível basal 

procuram estabelecer vínculos de amizade com crianças agressivas como uma forma 

de conseguir um status no grupo (Poulin et al., 1997). Assim, essas crianças mais 

agressivas podem diminuir a partilha, pois já são valorizadas no seu grupo de amigos 

pela própria postura mais agressiva que os demais colegas. 

Um suposto déficit em teoria da mente em crianças com transtorno da conduta 

(Sharp, 2007) pode contribuir para entendermos o resultado encontrado, sugerindo 

dificuldade em separar a vontade do outro de suas próprias vontades e desejos. 

Crianças com transtorno da conduta mostraram uma falha do Teste dos Olhos (usado 

para avaliar Teoria da Mente), indicando uma possível deficiência nessa capacidade 

devido a um prejuízo na amídala. Já na fase adulta, o transtorno da conduta pode 

evoluir para o transtorno de personalidade antissocial (TPA). Embora os adultos com o 

TPA não possuam deficiência na teoria da mente, esta deficiência pode ter sido 

compensada pelo desenvolvimento de regiões corticais cerebrais que substituem a 

deficiência da amídala (Sharp, 2007). 

Dessa forma, as crianças com sintomas do transtorno da conduta parecem ser 

mais egoístas do que crianças que não apresentam os dados sintomas. Entretanto, 

esse resultado pode ser um efeito do padrão de amizade que essas crianças 

estabelecem, baseado na agressividade, e ser relacionado com a dificuldade em se 

colocar no lugar do outro, o que pode ser um fator de intensidade para a agressividade 

demonstrada nas relações de amizade. 
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Com o uso do priming, intentamos analisar a influência de pistas ambientais 

sobre o comportamento de partilha em crianças, para, em seguida, averiguarmos seus 

efeitos nas crianças com transtorno da conduta. Observamos que na ausência do 

priming as crianças mais novas (6 a 8 anos) partilharam menos que as crianças mais 

velhas (9 a 12 anos). O comportamento mais egoísta de crianças mais jovens é algo 

que já vem sendo investigado pela literatura (para revisão ver Damon, 1977; Eisenberg 

& Fabes, 1998), porém poucos estudos investigaram essa diferença entre crianças que 

estão do meio para o final da infância (6 a 12 anos). Ao passo que a criança se 

desenvolve, ela tende a demonstrar comportamentos pró-sociais com maior 

frequência, como a partilha e a ajuda ao próximo. Autores como Piaget (1932/1994) e 

Kohlberg (1984) acreditam na existência de estágios de desenvolvimento, pelos quais o 

pensamento e a moralidade na criança se desenvolvem e tornam-se mais complexos. 

Benenson, Pascoe e Radmore (2007) investigaram o comportamento de cooperação 

em crianças de 4, 6 e 9 anos por meio do jogo do dilema do prisioneiro e perceberam 

que com o avançar da idade as crianças cooperavam mais no dilema do prisioneiro. 

Além disso, as crianças também consideram o contexto na tomada de decisão 

para cooperar. Benenson et al. (2003) perceberam a importância do contexto no 

padrão de doação de crianças pré-escolares e de crianças que cursavam o 4º ano do 

Ensino Fundamental, que doavam mais de acordo com a facilidade na obtenção do 

recurso. Quando o recurso era facilmente visto e alcançável pela criança ela dividia 

mais com outra criança, porém quando ela tinha dificuldade para achar o recurso, a 

divisão se dava em menor quantidade. As crianças do 4º ano do Ensino Fundamental 

eram mais igualitárias e consideravam mais o contexto de facilidade e dificuldade na 

obtenção do recurso quando comparadas às crianças pré-escolares. 

Assim, nossos resultados corroboram a literatura vigente. Os fatores 

desenvolvimento e contexto podem ter exercido grande influência na diferença 

significativa entre a quantidade de material partilhado de crianças mais novas e mais 

velhas. Uma hipótese para explicar o resultado encontrado é as crianças mais jovens 

terem atribuído maior valor aos objetos do que as crianças mais velhas, talvez 

materiais altamente atrativos para as crianças mais velhas poderiam induzir uma 

diminuição na partilha desse grupo. Contudo, não podemos relevar o valor que as 

amizades ganham na fase da pré-adolescência. Como a partilha era direcionada para o 
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melhor amigo de classe, é esperado que as crianças mais velhas mostrassem maior 

disposição em partilhar. 

O uso do procedimento experimental de priming parece aproximar o padrão de 

doação das duas faixas etárias. Nas crianças mais novas, apesar de não significativo, 

percebemos um aumento no número de partilha. Entretanto, para as crianças mais 

velhas, apesar também de não significativo, percebemos um direcionamento para a 

diminuição na quantidade de material partilhado (Tabela 2). 

Baseado em estudos que avaliaram o efeito de contraste do priming (Herr, 

1986; Herr, Sherman, & Fazio, 1983; Manis, Nelson, & Shedler, 1988; Stapel, Koomen, 

& Van Der Pligt, 1997), podemos sugerir que o priming utilizado nesse trabalho pode 

ter tido esse tipo de efeito para as crianças mais velhas. O efeito reverso ao esperado 

para o experimento com priming pode ter ocorrido pela percepção dos vídeos pelas 

crianças mais velhas como um modelo extremo (pistas ambientais fortemente 

relacionadas ao efeito que se pretende medir), ocasionando o efeito de contraste. Por 

exemplo, Herr (1986) utilizou como primer exemplos de pessoas extremamente hostis 

ou extremamente amigáveis e pediu para que os participantes avaliassem a simpatia 

de uma pessoa fictícia. Os participantes desse estudo avaliaram como mais amigável a 

pessoa fictícia após serem apresentadas aos modelos extremos de pessoas hostis e 

como mais hostil após verem pessoas extremamente amigáveis. 

Aarts e Dijksterhuis (2002) discutem a influência de fatores individuais sobre a 

resposta de efeito reverso do priming. Nesse estudo, os participantes respondiam a 

um questionário perguntando quanto homens e animais eram comparáveis. Esse 

questionário foi aplicado de forma que os participantes não associassem diretamente 

essas questões ao experimento de priming. Os experimentadores usaram um modelo 

extremo de priming, no qual os participantes deveriam montar sentenças neutras e 

sentenças fazendo alusão a animais muito rápidos ou muito lentos, em seguida, 

analisaram as medidas de velocidade que os participantes atribuíam para imagens de 

humanos. Eles perceberam que sujeitos que comparavam os homens aos animais, 

mostraram um efeito de contraste diante do priming com modelo extremo, ou seja, 

julgavam os homens como mais lentos após verem animais mais rápidos e vice-versa. 

Por outro lado, os participantes que não comparavam os homens aos animais 

apresentaram o efeito de assimilação, julgaram os homens como mais rápidos após 
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verem animais extremante rápidos e mais lentos após imagens de animais 

extremamente lentos. 

O estudo de Aarts e Dijksterhuis (2002) discute a variação dos resultados de 

acordo com o grau de proximidade que os participantes acreditavam que o priming 

tinha com a tarefa alvo. Os resultados do nosso estudo podem ser vistos dessa forma, 

uma vez que as crianças mais novas podem não ter se comparado às crianças da 

animação, por isso não perceberam o priming como modelo extremo e aumentaram a 

quantidade de material partilhado. No entanto, provavelmente as crianças mais velhas 

se compararam as crianças da animação e diante do experimento de priming com 

modelo extremo, diminuíram a quantidade de material partilhado. 

Laran, Dalton e Andrade (2011) avaliaram os efeitos dos nomes de marcas e de 

slogans sobre o comportamento de consumidores e perceberam que os 

procedimentos de priming com slogans que traziam mensagens diretas do que fazer, 

despertavam o efeito contrário nos participantes. Por outro lado, somente o nome da 

marca que trazia uma ideia indireta pré-concebida, por exemplo, relacionando ao 

consumismo, ocasionava o efeito de assimilação entre os participantes. O resultado é 

associado com uma resistência à persuasão nos casos em que a intenção do priming é 

percebida pelo sujeito. 

Assim, pode ter ocorrido que as crianças mais novas não conseguiram 

relacionar diretamente os vídeos com a tarefa de partilha, porém as crianças mais 

velhas podem ter conseguido fazer essa relação, mesmo após a atividade de distração. 

Com isso, podemos perceber efeitos contrários, uma tendência ao aumento da 

generosidade nas crianças mais jovens e uma diminuição da generosidade nas crianças 

mais velhas, ocasionados pela mesma pista ambiental, sendo que esses efeitos 

provavelmente são gerados por fatores individuais e do próprio desenvolvimento 

infantil. 

Como averiguamos que crianças com sintomas do transtorno da conduta 

compartilham menos com seus amigos, nos indagamos qual seria a influência do 

priming nesse grupo específico de crianças. Como resultado, encontramos que a 

diferença significativa entre os grupos com presença e ausência da sintomatologia do 

transtorno da conduta deixou de existir após o experimento com priming. Esse 

resultado mostra que pistas ambientais sutis podem aproximar o padrão de doação de 
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crianças com sintomas do transtorno da conduta do padrão de crianças que não 

apresentam esses sintomas. Observando as tabelas 1 e 3 temos novamente diferenças 

referentes ao próprio desenvolvimento infantil e a presença ou ausência de 

sintomatologia. Como observado no experimento com priming, as crianças mais velhas 

mostram uma tendência a partilharem menos após assistirem aos vídeos e as crianças 

mais jovens passam a partilhar mais. Entretanto, diante de crianças com 

sintomatologia do transtorno da conduta, vimos o efeito contrário, o vídeo tende a 

aumentar a partilha nas crianças mais velhas e a diminuir a partilha nas crianças mais 

jovens. 

A literatura mostra que crianças que assistem programas televisivos violentos 

com grande frequência, tem um aumento na frequência de comportamentos 

agressivos. Por outro lado, diante de programas educativos, as crianças aumentam a 

frequência de comportamentos altruístas, de cooperação e de tolerância aos outros 

(Berkowitz, 1984; Wilson, 2008). Visto que o priming utilizado nesta pesquisa foi 

exposição a vídeos de comportamentos pró-sociais, a semelhança na generosidade das 

crianças com e sem transtorno da conduta era esperada. Portanto, este estudo mostra 

a importância ambiental no comportamento de crianças com sintomas do transtorno 

da conduta. 

Em uma perspectiva evolucionista, a agressividade não é vista como algo 

anormal, mas pode ser uma resposta adaptativa a contextos que exigiam esse tipo de 

repertório comportamental, como a disputa por território ou por fonte de 

alimentação. O ambiente de risco e os traumas violentos na infância fazem parte da 

complexidade de fatores que influenciam a presença do transtorno da conduta na 

infância (APA, 2014). Assim, parte da diminuição de generosidade entre os pares e 

aumento do comportamento egoísta em crianças com transtorno da conduta pode ser 

compreendido se considerarmos os fatores ambientais e contextuais que essas 

crianças presenciam. Nesse contexto, o egoísmo pode ser um fator de sobrevivência 

para essas crianças, muito mais do que a generosidade. 

Entretanto, o presente estudo traz um importante fator para reflexão, deixa de 

existir diferença significativa entre o grupo com sintomatologia do transtorno da 

conduta e o grupo sem sintomatologia após o priming, isso revela que o ambiente 

influencia a generosidade dessas crianças. Esse resultado fortalece entre outras 
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medidas a indicação de psicoterapia para crianças com transtorno da conduta, ao 

passo que discute a influência ambiental em um procedimento simples e pontual. 

Além disso, os resultados também mostram a importância de considerarmos a 

percepção das influências ambientais dependente da idade de cada criança, assim um 

processo psicoterápico também necessita considerar e se diferenciar para crianças 

mais jovens e mais velhas. 

O presente estudo teve como barreira um número limitado de sujeitos, 

principalmente pela população de crianças com sintomas do transtorno da conduta. 

Assim, acreditamos que outras pesquisas podem investigar com um número maior de 

crianças a influência do priming por sintomatologia e por faixa etária. Outras pesquisas 

nessa mesma linha também podem ser realizadas para investigar a influência de 

vídeos mostrando agressividade no comportamento de partilha entre crianças e 

particularmente no grupo de crianças com transtorno da conduta. Além disso, 

experimentos com aplicação contínua, não pontual, poderiam ser realizados a fim de 

avaliar os efeitos de longo prazo no comportamento pró-social dessas crianças. 
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2.2. ESTUDO EXPERIMENTAL 2 – POR QUE PARTILHAR O COM O MEU MELHOR 

AMIGO? A GENEROSIDADE SOB O PONTO DE VISTA DE CRIANÇAS COM E SEM 

SINTOMATOLOGIA DO TRANSTORNO DA CONDUTA A LUZ DA PERSPECTIVA 

EVOLUCIONISTA 

 

Resumo: 

A generosidade é um dos comportamentos pró-sociais que presenciamos com mais 

frequência no nosso dia-a-dia, por outro lado, a ausência de generosidade também é 

algo frequente na nossa sociedade, desde crianças já mostramos um repertório de 

comportamentos generosos e um repertório de comportamentos egoístas. Em uma 

perspectiva evolucionista, os comportamentos pró-sociais e antissociais são estudados 

conforme seu valor adaptativo para nossa espécie. Crianças com transtorno da 

conduta podem ser consideradas como mais egoístas pelo próprio quadro que compõe 

a sintomatologia do transtorno. Assim, será que essas crianças mostrariam um padrão 

diferente de respostas para a partilha e para a retenção? Pensando nessa questão, o 

presente estudo teve como objetivo avaliar as razões de partilha e de retenção em 

crianças, e avaliar a associação dessas razões com diferenças individuais, faixa etária e 

a presença ou ausência de sintomatologia do transtorno da conduta, tomando como 

base uma perspectiva evolucionista. Para isso, as crianças passavam por uma atividade 

de partilha, na qual decidiam se gostariam de partilhar ou não com seu melhor amigo 

de classe e por fim explicavam as razões de sua decisão. Os resultados encontrados 

mostraram que as crianças de diferentes faixas etárias consideraram fatores como: 

chances de reciprocidade, custo da partilha, benefício para o receptor, justificativas 

morais e parentesco. As crianças com sintomatologia do transtorno da conduta 

mostraram uma maior associação com chances de reciprocidade na partilha e não 

foram relacionadas, na partilha ou na retenção, com respostas de cunho moral. As 

respostas dadas pelas crianças respaldam o que vem sendo discutido dentro das 

teorias evolucionistas sobre comportamentos pró-sociais. 

 

Palavras-chave:  

Comportamento Pró-social, egoísmo, psicologia evolucionista, altruísmo, cooperação. 
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INTRODUÇÃO 

 

Diferentes estudos na perspectiva evolucionista discutem a cooperação entre 

crianças (Alencar, 2010; Alencar, Siqueira, & Yamamoto, 2008; Hamman, Warneken, & 

Tomasello, 2012; Olson & Spelke, 2008; Schmidt & Sommerville, 2011). Warneken e 

Tomasello (2009) encontraram que crianças pequenas já demonstram 

comportamentos de divisão de recursos, ajuda instrumental ao próximo e oferecem 

informações para ajudar a outros. 

Com o aumento da idade, as crianças tendem a se comportar de forma mais 

altruísta. Benenson, Pascoe e Radmore (2007), utilizando o jogo do ditador, no qual as 

crianças decidiam quantos adesivos gostariam de doar de forma anônima para um 

colega de classe, encontraram que crianças de nove anos de idade doavam mais do 

que crianças de quatro anos, enquanto crianças de seis anos de idade doavam um 

número intermediário entre as duas faixas etárias. O estudo também encontrou 

diferença no jogo do ditador com relação ao status socioeconômico dessas crianças: 

crianças de um status social mais alto doaram significativamente mais que crianças de 

um status social mais baixo. 

Alencar et al. (2008) realizaram o jogo dos bens públicos com crianças 

brasileiras, estudantes da rede pública de ensino. Nesse jogo, as crianças recebiam um 

envelope e três chocolates e decidiam quanto gostariam de reter ou doar de forma 

anônima para um fundo comum, onde para cada chocolate doado seria somado com 

mais dois chocolates e dividido igualmente entre todos da sala de aula. Os resultados 

encontrados mostraram que não existia diferença no número de doações de meninas 

e meninos. A diferença vista ocorre quando o número de doações é relacionado ao 

tamanho do grupo ao qual a criança pertence e para o qual ela pode ou não doar: as 

crianças doam significativamente mais quando estão inseridas em grupos menores 

(entre cinco e sete jogadores) do que quando pertencem a grupos maiores (mais de 

doze jogares). Esse resultado é atribuído a maior chance de vigilância e retaliação em 

grupos menores. 

Diante desses estudos, surge o questionamento: porque partilhar com meu 

colega de classe? Essa pergunta aparentemente simples suscita respostas que 

envolvem uma complexidade de fatores. Em uma perspectiva evolucionista, a 
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cooperação representa um dilema à teoria proposta por Darwin (1859/1996), visto 

que, de acordo com a seleção natural, a competição marcaria a busca por 

sobrevivência e reprodução entre indivíduos. Neste sentido, a busca pela compreensão 

do por que cooperamos norteiam diversos estudos. 

Dentre as teorias evolucionistas, dois importantes fatores para entendermos a 

cooperação entre humanos é o fato de vivermos em grupo e a alta dependência que 

temos da vida social para sobreviver. O homem quando nasce é altamente 

dependente dos cuidados parentais, e após alguns anos de vida começa a ser 

necessário o estabelecimento de vínculos sociais que garantam seu sucesso em 

determinados contextos. Para a manutenção da vida em grupo, adotar alguns 

comportamentos pró-sociais é fundamental, entre eles o ato de cooperarmos uns com 

os outros. 

O estudo realizado por Over e Carpenter (2009) mostra uma relação existente 

entre a cooperação e o sentimento de afiliação em crianças. Nesse estudo, crianças de 

apenas 18 meses de idade aumentaram a frequência de cooperação com um adulto, 

ajudando o adulto a recuperar objetos que haviam caído no chão, quando foram 

expostas previamente a um priming de afiliação, o qual continha imagens sutis de 

bonecos interagindo. O estudo sugere que a cooperação com os outros em crianças é 

algo fortemente relacionado com as nossas necessidades de vida social. 

Partindo do princípio de interesses individuais na vida em sociedade, três 

grandes teorias procuram explicar os comportamentos pró-sociais a luz da perspectiva 

evolucionista: a seleção de parentesco (Hamilton, 1964), o altruísmo recíproco (Trivers, 

1971) e a reciprocidade indireta (Alexander, 1974). Essas teorias não são excludentes, 

mas ao contrário, se somam para explicar a complexidade dos comportamentos pró-

sociais nas diferentes espécies animais. 

A teoria de seleção de parentesco (Hamilton, 1964) discute que somos mais 

generosos com os nossos familiares, pois apesar dos custos em ajudar, temos a 

recompensa de ganho aumentando as chances de aptidão indireta. Logo, aumentamos 

a chance de passar nossos genes adiante quando ajudamos na reprodução e 

sobrevivência de alguém com quem compartilhamos genes.  

Considerando que não cooperamos somente com parentes, mas que muitas 

vezes cooperamos também com amigos e pessoas conhecidas, a teoria do altruísmo 
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recíproco (Trivers, 1971) defende que parte dos nossos comportamentos generosos 

pode ser explicada pela expectativa de reciprocidade. Para isso, o comportamento 

cooperativo supõe baixo custo para o cooperador e elevada percepção de benefício 

para o receptor, além da capacidade cognitiva de memória e chance para o ato 

generoso ser retribuído. 

Alexander (1974) discute que os comportamentos cooperativos que não 

ocorrem em situações que proporcionem reciprocidade direta, também podem trazer 

benefícios para o cooperador. Esse benefício não se daria de forma direta, mas 

ocorreria por reciprocidade indireta, isto é, a ajuda na frente de um público 

interessado. A ajuda “desinteressada” faz com que o indivíduo ganhe em reputação, 

sendo recompensado socialmente (Nowak & Sigmund, 1998; Panchanathan & Boyd, 

2003). 

Markovits, Benenson e Kramer (2003) realizaram um estudo com crianças do 2º 

ano do Ensino Fundamental até universitários e perceberam que o padrão de partilha 

pode ser visto por uma mútua influência entre diferentes fatores. Os sujeitos da 

pesquisa consideraram o contexto que exigia partilha (dividir um biscoito em um 

parque ou um sanduíche no deserto), assim como se o indivíduo beneficiado seria um 

parente (irmão), um colega de classe ou um estranho. Os resultados mostraram que: 

quando o valor de sobrevivência do recurso é crítico, os outros fatores (parente, amigo 

ou estranho) tornam-se menos importantes; quando existe uma relação com um 

familiar, a partilha esperada aumenta ao máximo e os outros fatores diminuem sua 

importância, se não existe uma relação familiar, a doação varia caso exista interação 

futura; e, por fim, a expectativa de partilha aumenta se os sujeitos terão uma boa 

relação no futuro. 

Considerando a necessidade de vida social como o principal fator para 

responder a questão do que porque partilhamos, nos perguntamos sobre o outro lado: 

Se a generosidade é algo tão importante para a vida social, porque não somos 

supercooperadores? Questões individuais poderiam nos ajudar a responder essa 

questão? 

As crianças que apresentam sintomatologia do transtorno da conduta mostram 

com frequência características associadas ao egoísmo. Essas crianças trazem um 

repertório comportamental considerado pela sociedade como antissocial, mostrando 
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uma alta agressividade e violando regras sociais e os direitos básicos dos outros 

(Buitelaar et al., 2013). Essas crianças poderiam ter razões diferentes para partilhar ou 

não com seus melhores amigos? 

Assim, nos questionamentos sobre os seguintes pontos: Quais seriam as razões 

para as crianças partilharem seus ganhos com seus melhores amigos de sala de aula? 

Porque algumas crianças preferem não partilhar? Quais as repostas que mais se 

aproximariam do discurso trazido por crianças com sintomatologia do transtorno da 

conduta? Crianças mais jovens e mais velhas demonstrariam o mesmo padrão de 

resposta? As teorias evolucionistas poderiam explicar essas razões?  

A partir dessas questões, o presente estudo teve como objetivo analisar a luz 

das teorias evolucionistas as razões apresentadas por crianças com ou sem 

sintomatologia do transtorno da conduta para serem generosas ou não com seus 

melhores amigos de sala de aula. Nossa hipótese é que as respostas das crianças com 

ou sem sintomatologia do transtorno da conduta evidenciarão as estratégias utilizadas 

por elas para partilharem ou não com seus amigos de classe, as quais podem ser 

entendidas a luz das teorias evolucionistas. Além disso, que as respostas das crianças 

trarão elementos de reciprocidade direta, que corroboram com a teoria do altruísmo 

recíproco, proposta por Trivers (1971); e que as respostas das crianças se basearão na 

reputação, de acordo com a teoria da reciprocidade indireta, proposta por Alexander 

(1974). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Procedimentos 

  Após a autorização dos pais, assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, as crianças participavam de uma atividade de partilha de material 

didático. Nessa atividade a criança respondia quem era o melhor amigo dela em sala 

de aula. Em seguida, quatro materiais escolares (adesivos, lapiseira, borracha e giz de 

cera) eram mostrados a criança e foi questionada qual dos materiais ela gostava mais. 

A criança podia escolher dois materiais seguindo sua ordem de preferência. Por fim, 

era dito à criança que os dois materiais prediletos podiam ser dela, já que ela tinha 

colaborado com a pesquisa, porém como o seu amigo não estava participando, ele não 
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iria ganhar nada. A criança, então, decidia se gostaria de dar um, dois ou nenhum dos 

seus materiais para o melhor amigo. Após sua decisão, era questionado o porquê da 

partilha ou o porquê da retenção. 

Os sintomas do transtorno da conduta foram identificados por meio do 

Inventário de Comportamentos para Crianças e Adolescentes entre seis e 18 anos – 

formulário para professores (TRF/6-18) (Achenback & Rescorla, 2001). Os professores 

identificavam em sala de aula as crianças que consideravam preencher os critérios do 

transtorno da conduta do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 

DSM-IV-TR (American Psychiatric Association [APA], 1995). Em seguida, respondiam o 

TRF/6-18 para essas crianças, no qual a criança poderia pontuar ou não para o 

transtorno da conduta.  

 

Sujeitos 

O estudo foi realizado nas escolas públicas de Natal e região metropolitana, 

Brasil. A amostra foi composta por 102 crianças, com idade entre seis e 12 anos, sendo 

39 meninas e 63 meninos. A amostra foi dividida por grupo e por faixa etária: grupo 

com sintomatologia do transtorno da conduta (n = 32) e grupo sem sintomatologia do 

transtorno da conduta (n = 70); crianças mais jovens com idade entre seis e oito anos 

(n = 54) e crianças mais velhas, com idade entre nove e 12 anos (n= 48).  

 

Análise estatística 

Foi realizada a categorização das respostas pelo agrupamento de respostas de 

acordo com a semelhança de discurso. Para isso, as respostas foram lidas por três 

pessoas que avaliaram a semelhança entre elas. Os dados foram trabalhados por meio 

da análise de correspondência múltipla, mostrando a associação entre as categorias 

com e sem sintomatologia do transtorno da conduta, faixa etária e razões para partilha 

ou retenção. 

 

RESULTADOS 

 

As respostas foram agrupadas em categorias pela semelhança dos discursos. As 

Tabelas 1 e 2 mostram o nome atribuído a cada categoria de partilha e retenção, 



 

53 
 

respectivamente, e exemplos de respostas que foram agrupadas em cada uma delas. 

Os nomes atribuídos a cada uma das categorias nas Tabelas 1 e 2 foram uma relação 

feita entre as respostas dadas pelas crianças e as teorias evolucionistas que discutem 

altruísmo e cooperação.  

Tabela I. Categorização das Respostas de Partilha e Exemplos. 

Categorias Exemplos de resposta 

Alta chance de reciprocidade “Meu melhor amigo.” 
“Ele é legal.” 
“Ele divide comigo.” 
“Eu gosto dele.” 

Alto benefício para o amigo “Ele está precisando.” 
“Ele gosta.” 

Baixo custo para a criança “Eu já tenho.” 
“Eu não quero.” 
“Eu não gostei muito desse.” 
“Eu não preciso.” 

Respostas com cunho moral “É bom dividir.” 
“É certo dividir.” 
“Eu gosto de ajudar os outros.” 
“É falta de educação não dividir.” 

Respostas com parentesco “Ela é minha prima.” 
Não sabe por que doou “Não sei por que.” 

 

 
Tabela II. Categorização das Respostas de Retenção e Exemplos. 

Categorias Exemplos de resposta 

Baixa chance de reciprocidade  “Na verdade ele não é muito meu amigo.” 
“Eu não tenho amigo de verdade.” 
“Um dia ele estava comendo um biscoito e não dividiu comigo.” 
“Ele já xingou a minha mãe.” 

Baixo benefício para o amigo “Ele já tem.” 
“Ele não iria gostar.” 
“Ela não usa essas coisas.” 

Alto custo para a criança “Porque gosto dos dois.” 
“São coisas diferentes.” 
“Porque têm funções diferentes.” 
“Estou precisando.” 
“Nunca tive nenhum dos dois.” 

Respostas com cunho moral “Eu sou bom de outra forma.” 
“Eu empresto a ela.” 
“Eu já dou muitas coisas a ele.” 
“Quando ele quiser, ele me pede.” 

Respostas com parentesco “Vou levar para meu irmão.” 
“Vou dividir com minha irmã.” 

Não sabe por que doou “Não sei.” 

 

Consideramos que respostas que falavam sobre o melhor amigo, mencionavam 

uma retribuição de amizade, ou que falavam diretamente sobre a reciprocidade, 

corroboravam com a teoria do altruísmo recíproco (reciprocidade direta) proposta por 
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Trivers (1971), a qual prevê que cooperamos esperando cooperação em troca. As 

respostas que justificavam a retenção se apoiando em baixa chance de reciprocidade, 

como um vínculo de amizade fraco ou demonstração de conflitos passados com o 

amigo, também corroboram com a proposta de Trivers (1971), a criança não partilha 

com o amigo no presente, pois não espera uma retribuição futura por parte desse. 

As respostas de partilha que trouxeram um alto benefício para o amigo ou 

baixo custo para o cooperador foram relacionadas com as teorias proposta por 

Hamilton (1964) e por Trivers (1971), os quais afirmavam que a cooperação deve ter o 

custo para o cooperador inferior ao benefício percebido pelo receptor. As justificativas 

de retenção que trouxeram indicativo de alto custo para o cooperador e baixo custo 

para o receptor, corroboram igualmente com a mesma linha teórica proposta por 

Hamilton (1964) e por Trivers (1971). 

As respostas que trouxeram cunho moral foram associadas às chances de 

reciprocidade indireta (Alexander, 1974), pela presença do experimentador, um 

público interessado. Percebemos respostas de cunho moral tanto na partilha como na 

retenção, essas respostas foram atribuídas à importância da reputação para essas 

crianças. A seleção de parentesco (Hamilton, 1964) foi associada a respostas de 

crianças que mencionaram que gostariam de beneficiar algum parente em detrimento 

ao melhor amigo, também foram vistas tanto na partilha como na retenção. 

A análise dos dados foi realizada para investigarmos os padrões de respostas 

mais fortemente associadas aos grupos com sintomatologia do transtorno da conduta 

(com sintomatologia) ou sem sintomatologia do transtorno da conduta (sem 

sintomatologia) e também referentes aos grupos por faixa etária. Os resultados, vistos 

nos mapas perceptuais abaixo (Figura 1), mostram diferentes padrões de associações 

dependentes do grupo e da faixa etária para as razões de partilha e de retenção.  

Nos motivos de partilha (Figura 1a) podemos perceber que: (1) a resposta mais 

fortemente relacionada às crianças com sintomatologia é a chance de reciprocidade; 

(2) se comparadas às crianças com sintomatologia, as crianças do grupo sem 

sintomatologia mostram uma relação mais forte com todas as categorias de respostas 

(chances de reciprocidade, benefício para o amigo, baixo custo para o doador, 

respostas com cunho moral e do tipo não sei); (3) se comparadas com as crianças mais 

velhas, as crianças mais jovens são mais fortemente associadas com respostas sobre 
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chances de reciprocidade; (4) com exceção das chances de reciprocidade, quando 

comparadas às crianças mais jovens, as crianças mais velhas mostram uma relação 

mais forte com todas as outras categorias. 

Nos motivos de retenção (Figura 1b) podemos ver que: (1) se comparado ao 

grupo sem sintomatologia, o grupo com sintomatologia mostra uma relação mais forte 

com as categorias baixa chance de reciprocidade, alto custo para doador e baixo 

benefício para o amigo; (2) quando comparado ao grupo com sintomatologia, o grupo 

sem sintomatologia mostra uma relação mais forte com respostas com cunho moral e 

do tipo não sei; (3) se comparadas às crianças mais velhas as crianças mais jovens 

mostram uma relação mais forte com todas as categorias, com exceção de baixo 

benefício para o amigo; (4) a categoria baixo benefício para o amigo é mais fortemente 

relacionada às crianças mais velhas, quando comparadas as mais jovens. 
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Figura 1: Mapas perceptuais das associações entre os motivos para (a) partilha ou (b) retenção 
associados ao grupo com e sem sintomatologia e à faixa etária das crianças. 

 

DISCUSSÃO 

 

 Nosso primeiro objetivo com o presente estudo era obter das crianças a 

resposta para seguinte pergunta: porque partilhar com meu colega de classe? Para 

responder a essa questão percebemos que as crianças consideraram fatores que 

podem subsidiar as estratégias adotadas por elas e que casam com a perspectiva 

evolucionista. As crianças trouxeram elementos que corroboram com a teoria do 

altruísmo recíproco (Trivers, 1971), falam sobre alto custo para a criança cooperadora 

e baixo benefício para o amigo receptor (Hamilton, 1964; Trivers, 1971), questões de 

cunho moral que podem ser relacionadas a uma busca por reputação, como traz a 

teoria da reciprocidade indireta (Alexander, 1974) e por fim, ainda se referem à 

seleção de parentesco (Hamilton, 1964). 

Os dados encontrados corroboram com o estudo realizado por Markovits, 

Benenson e Kramer (2003), no qual os sujeitos da pesquisa, entre eles crianças do 2º 
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ano do Ensino Fundamental, consideraram o contexto que exigia partilha, assim como 

se o indivíduo beneficiado seria um parente (irmão), um colega de classe ou um 

estranho.  De antemão precisamos ressaltar que as crianças não racionalizavam do 

ponto de vista biológico as vantagens em ajudar o amigo. Ou seja, as crianças não 

pensam conscientemente que irão partilhar com um amigo, pois isso traz vantagens de 

sobrevivência, elas partilham porque acham que o amigo é legal ou porque ele poderá 

cooperar com ela no futuro, por exemplo. 

A reciprocidade pode ser vista de três formas: a criança está tornando 

recíproco um benefício passado, recebido pelo amigo; a criança está visualizando um 

benefício futuro que esse bom amigo poderá proporcionar; ou a junção das duas 

formas anteriores. As respostas que revelam chances de reciprocidade direta são 

compatíveis com as atitudes das crianças em diferentes pesquisas, nas quais elas 

doavam mais quando tinham chance de receber algo em troca (Chen, Zhu, & Chen, 

2013; Fishbein & Kaminski, 1985). Além disso, a doação entre parceiros próximos 

aumenta as chances de reciprocidade (Birch & Billman, 1986). 

As respostas das crianças mais velhas e das crianças sem sintomatologia do 

transtorno da conduta foram mais relacionadas com outros importantes fatores, como 

as respostas de cunho moral e o valor dos objetos para a criança que iria partilhar e 

para quem iria receber.  O custo da partilha para o doador é um ponto importante na 

decisão de ser generoso ou não com o amigo. As crianças avaliam o valor do objeto 

nesse processo de escolha e doam menos quando percebem o objeto como mais 

valioso (Silva, 2013). Markovits et al. (2003) perceberam que para doar um alimento 

(recurso), as crianças consideravam não somente o valor do recurso em si, mas 

principalmente o valor do recurso dependendo do contexto - dividir um biscoito em 

um parque ou um sanduíche no deserto. 

O presente estudo foi realizado em escolas públicas e as crianças participantes 

eram em sua maioria de um nível socioeconômico mais baixo, tendo algumas delas 

mencionado que nunca haviam tido qualquer um daqueles objetos. Nesse ponto, o 

peso cultural da generosidade também precisa ser considerado. Benenson, Pascoe e 

Radmore (2007), em um estudo realizado com crianças britânicas, encontraram que 

crianças com um status socioeconômico mais elevado doavam mais que crianças de 

um status socioeconômico mais baixo, provavelmente pelo custo que a doação 



 

58 
 

representa. Entretanto, em um estudo realizado em comunidades rurais chinesas foi 

visto que crianças que pertenciam a famílias de baixa renda doavam mais que crianças 

com famílias de renda mais elevada (Chen, Zhu, & Chen, 2013). Assim, parece-nos que 

a classe econômica da criança pode influenciar a tomada de decisão de partilha, porém 

é importante considerarmos que fatores sociais e contextuais influenciam diretamente 

nessa decisão. 

A alta ou baixa recompensa para quem recebe o benefício também parece ser 

um fator decisivo nas doações. House, Henrich, Brosnan e Silk (2012) perceberam que 

crianças mais velhas em uma situação em que poderiam doar um ou dois biscoitos 

para seus amigos, sem custos para elas, as doações menores eram seguidas de uma 

risada, passando para o amigo a ideia de brincadeira. Os autores atribuíram esse 

comportamento a uma baixa recompensa para o receptor, já que se tratava de algo 

com baixo custo. 

As respostas de partilha com cunho moral podem ser relacionadas com uma 

preocupação de ganho em reputação, ou seja, seria a intencionalidade de passar para 

o experimentador que é uma boa pessoa. A preocupação com a reputação é discutida 

em uma perspectiva evolucionista com as chances de reciprocidade indireta 

(Alexander, 1974). 

Para uma melhor compreensão do resultado acima, precisamos considerar de 

antemão a situação de monitoramento na qual o estudo foi realizado. Mesmo sendo 

dito previamente para a criança que ela poderia fazer o que achasse melhor e que essa 

informação não seria divulgada, a atividade era realizada na frente do experimentador. 

É preciso considerar a influência da presença do experimentador nos comportamentos 

pró-sociais (Hoffman et al., 1996; Zarbatany, Hartmann, & Gelfand, 1985), sabendo 

que a presença física de alguém aumenta a frequência desses comportamentos 

(Burnham, 2003). Dessa forma, parte das respostas das crianças podia ser uma 

justificativa para um ato que não correspondesse precisamente à realidade ou a forma 

como elas pensavam, visto que se tratava de um relato verbal na frente de uma figura 

tida como autoridade por elas, no caso, o experimentador. 

O efeito do monitoramento é visto não somente com a presença física de uma 

pessoa, mas sabe-se que pistas simples ambientais que levam o sujeito ao sentimento 

de vigilância já são suficientes para que as pessoas adotem mais comportamentos pró-
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sociais (Burnham & Hare, 2007; Haley & Fessler, 2005; Ernest-Jones, Nettle, & Bateson, 

2011). Em crianças, foi visto que a simples crença em um ser imaginário diminui o 

número de trapaças (Piazza, Bering, & Ingram, 2011). 

Ao partilhar, a criança ganha à possibilidade de reciprocidade direta (já que a 

doação é feita para um amigo), mas também ganha em reputação, pois está sendo 

generoso na frente de alguém e afirma que divide “por que gosta de ajudar os outros”, 

por exemplo. A criança pode estar tentando passar para o experimentador que 

ajudaria a qualquer pessoa, porque gosta ou porque é certo, não porque espera 

reciprocidade, passando uma imagem positiva para seu público e ganhando em 

reputação (Milinski, Semmann, & Krambeck, 2002; Nowak & Sigmund, 1998). 

As respostas do tipo ‘não sei’ podem ter sido ocasionadas por duas razões: uma 

dúvida das crianças na compreensão do porque dos seus comportamentos de partilha 

e de retenção ou um sentimento de vergonha em dizer o que pensa. Um ponto a ser 

investigado seria se adolescentes e adultos continuariam apresentando essas 

respostas ou se é algo mais restrito a fase do desenvolvimento infantil. 

Apesar de a doação ser feita em sala de aula e direcionada para os amigos, 

apareceram quatro casos de crianças que mencionaram o benefício a um parente, 

dentro do que propõe a seleção de parentesco (Hamilton, 1964). Dois meninos 

participantes da pesquisa estudavam um com a prima e outro com a irmã e decidiram 

doar para elas, justificando o vínculo de parentesco. Duas outras crianças, um menino 

e uma menina, justificaram a retenção, dizendo que iriam guardar para dividir com o 

irmão. Esses dados não foram colocados na análise de correspondência devido ao 

baixo número de sujeitos. 

Nossa questão seguinte se referia ao lado oposto da generosidade, o egoísmo. 

Questionamo-nos se a generosidade é algo tão importante para a vida social, porque 

não somos supercooperadores? As respostas dadas pelas crianças para o porquê de 

não partilharem, ou seja, o porquê da retenção, remontam para as mesmas teorias 

vistas nos motivos de partilha, porém no sentido oposto, não partilham pela baixa 

chance de reciprocidade, pelo alto custo para a criança e pouco benefício para o 

amigo, novamente trazem respostas com cunho moral e sobre seleção de parentesco. 

Nossa próxima questão era se fatores individuais poderiam nos ajudar a 

entender as razões de partilha e as razões de retenção. Aqui nos perguntamos: quais 
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as repostas que mais se aproximariam do discurso trazido por crianças com 

sintomatologia do transtorno da conduta? Crianças mais jovens e mais velhas 

demonstrariam o mesmo padrão de resposta? 

Nossos resultados mostraram que as crianças com sintomas do transtorno da 

conduta nas razões de partilha apresentam uma relação forte com as chances de 

reciprocidade, não se associando mais fortemente a nenhuma das outras categorias de 

respostas. O fato dessas crianças se associarem mais fortemente a somente uma 

categoria pode sinalizar uma menor complexidade quando tomam uma decisão de 

partilha. Esse mesmo padrão de respostas é visto em crianças menores, que também 

são mais fortemente associadas à categoria de reciprocidade direta.  

A baixa relação entre as crianças com sintomatologia do transtorno da conduta 

e as respostas de cunho moral pode ser ocasionada por uma menor preocupação 

social nessas crianças. No jogo da confiança, no qual o primeiro jogador decide com 

quanto fica e quanto doa para o segundo jogador, o valor doado é triplicado e o 

segundo jogador decide quanto fica com ele e quanto devolve para o primeiro jogador, 

crianças com transtornos externalizantes não demonstraram diferença no número de 

partilha dependente da situação com ou sem anonimato, a diferença foi vista em 

crianças do grupo controle, que aumentaram significativamente o número de partilha 

na condição em que os nomes dos jogadores são divulgados (Sharp, Fonagy, & Ha, 

2011). 

Nas respostas de retenção podemos perceber que as crianças mais jovens 

consideram alguns critérios que as crianças mais velhas trouxeram na partilha, como 

por exemplo, as respostas de cunho moral. Essas respostas podem ser interpretadas 

de acordo com Piaget (1932/1994) e Kohlberg (1984), os quais defendem que as 

crianças passam por estágios de desenvolvimento cognitivo e moral que evoluem de 

acordo com a idade. As crianças mais jovens (6 a 8 anos), que estão iniciando a idade 

escolar, estariam no estágio 3 de Kohlberg (1984), no qual predomina a figura do bom 

menino, a criança que se preocupa em corresponder às expectativas alheias, querendo 

ser bom e correto aos olhos dos outros. Talvez por essa razão as crianças mais jovens 

tenham se preocupado em mostrar suas qualidades quando não agiam de forma 

socialmente esperada, ou seja, quando não partilharam com o amigo. As crianças mais 

velhas (9 a 12 anos) ainda podem estar no estágio 3 de Kohlberg (1984) ou já terem 
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passado para o estágio 4, no qual elas estariam mais preocupadas em fazer o que 

manda a lei ou normas estabelecidas. Por esse motivo usaram de razões morais para 

partilharem, como por exemplo, respostas do tipo “é certo dividir”. 

Vale ressaltar que as crianças mais jovens e as crianças com sintomatologia do 

transtorno da conduta são mais fortemente associadas a mais critérios nas razões de 

retenção que nas razões de partilha. Esse ponto pode ajudar a compreender porque as 

crianças com transtorno da conduta cooperam menos em diferentes situações que as 

crianças sem o dito transtorno (Sharp, et al., 2011; Sharp, Fonagy, & Ha, 2011). 

Também porque as crianças mais jovens dividem menos que as crianças mais velhas 

(Benenson et al., 2007). 

Dessa forma, verificamos que as crianças trazem em seus relatos elementos 

que respaldam o que vem sendo proposto pelas teorias evolucionistas acerca dos 

comportamentos pró-sociais, entre eles a generosidade. O estudo mostra que as 

crianças consideram um conjunto de fatores para partilharem ou não com um amigo, 

como as chances de reciprocidade diante do vínculo de amizade construído, os custos 

e os benefícios envolvidos na partilha e as questões morais que perpetuam a 

generosidade na nossa cultura brasileira, sendo que esse tipo de raciocínio influencia o 

comportamento das crianças, seja na partilha ou na retenção. Além disso, diferenças 

individuais também parecem influenciar nas razões de partilha e de retenção dessas 

crianças, como é o caso da presença ou ausência de sintomatologia do transtorno da 

conduta e da fase do desenvolvimento infantil na qual a criança se encontra. 
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3.1. DISCUSSÃO GERAL 

 

O presente trabalho alcançou seu objetivo principal de contribuir com o 

conhecimento acerca dos comportamentos pró-sociais em crianças, considerando dois 

aspectos: crianças altamente agressivas, que preenchiam os critérios do transtorno da 

conduta para o DSM, e que a literatura vigente já sinalizava como egoístas; e o efeito 

do priming sobre a generosidade em crianças de uma maneira geral, e principalmente 

nesse grupo peculiar de crianças com sintomatologia do transtorno da conduta. A 

Tabela 1 abaixo mostra algumas predições que foram corroboradas e outras não. 

 

Tabela 1. Hipóteses e resumo das predições e dos resultados correspondentes 
Hipótese 1 (Testada no Experimento 1): Existe diferença quanto ao número de materiais partilhado 

entre crianças com e sem sintomatologia do transtorno da conduta. 

Predição Resultado Conclusão 

Predição 1.1: As crianças que 
apresentam sintomas do 

transtorno de conduta irão doar 
menos do que as crianças que 
não apresentam sintomas do 

transtorno de conduta. 

As crianças do grupo com 
sintomatologia partilharam um 

número menor de materiais que 
as crianças do grupo sem 

sintomatologia. 

Corroborada. 

Hipótese 2 (Testada no Experimento 1): As crianças da condição experimental (passarão pela situação 
do priming) irão partilhar mais materiais se comparadas às crianças da condição controle (não passarão 

pelo priming). 

Predição Resultado Conclusão 

Predição 2.1: As crianças que 
assistirem aos vídeos mostrando 
comportamento pró-social entre 

crianças partilharão mais 
materiais que as crianças que 

não assistirem aos vídeos, 
independente do sexo e da 

idade. 

As crianças que passaram pelo 
experimento com priming 

tiveram uma quantidade de 
materiais partilhados diferente 

das crianças da condição 
controle. Porém percebemos 
uma diferença quanto a faixa 
etária, as crianças mais jovens 
tenderam a partilhar mais na 

condição experimental que na 
condição controle, e as crianças 

mais velhas mostraram uma 
tendência a partilharem menos 

na condição experimental se 
comparadas a condição 

controle. Não foi percebida 
diferença pelo sexo das crianças. 

Corroborado em parte. 

Predição 2.2: As crianças mais 
velhas (9 a 12 anos) partilharão 
mais materiais que as crianças 

mais jovens (6 a 8 anos). 

Na condição controle, as 
crianças mais velhas partilharam 
significativamente mais que as 

crianças mais jovens. Porém, na 
condição experimental essa 
diferença não foi percebida. 

Corroborada em parte. 
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Predição 2.3: As meninas 
partilharão mais materiais com 
as amigas que os meninos com 

os amigos. 

Não foi vista diferença referente 
ao sexo na quantidade de 

material partilhado entre as 
crianças. 

Não corroborada. 

Hipótese 3 (Testada no Experimento 1): Após assistirem aos vídeos mostrando comportamento pró-
social entre crianças (experimento com priming) as crianças do grupo com e sem sintomatologia do 

transtorno da conduta irão partilhar mais materiais com seus amigos. 

Predição Resultado Conclusão 

Predição 3.1: Após passarem 
pelo experimento com priming, 

as crianças do grupo com 
sintomatologia do transtorno da 
conduta irão partilhar de forma 

semelhante as crianças sem 
sintomatologia do transtorno da 

conduta. 

As crianças que passaram pelo 
experimento de priming não 

mostraram diferença 
significativa no número de 

material partilhado, 
independente de terem ou não 

sintomatologia do transtorno da 
conduta. 

Corroborada. 

Hipótese 4 (Testada no Experimento 2):  A teorias evolucionistas irão evidenciar as estratégias 
utilizadas pelas crianças com ou sem sintomatologia para partilharem ou não com seus amigos de 

classe. 

Predição Resultado Conclusão 

Predição 4.1: As crianças trarão 
elementos que corroboram com 
a teoria da reciprocidade direta 

prosposta por Trivers (1971). 

Independente do sexo e da faixa 
etária, as crianças trouxeram em 

suas respostas elementos que 
respaldavam a teoria da 

reciprocidade direta. 

Corroborada. 

As respostas das crianças se 
basearão na reputação, de 

acordo com a teoria da 
reciprocidade indireta, proposta 

por Alexander (1984). 

As crianças trouxeram respostas 
baseadas em moralidade, que 

podem ser entendidas pelo seu 
valor para o público 

(experimentador), o que 
indicaria a busca por manter 
reputação, um dos fatores 

inerentes à teoria de 
reciprocidade indireta. 

Corroborada. 

 

O experimento 1 traz diferentes pontos, alguns corroboram com a literatura 

vigente, outros foram peculiares desse estudo. Podemos concluir de fato o maior 

egoísmo de crianças com sintomas de transtorno da conduta. Na condição controle, na 

qual não havia a presença do priming, essas crianças partilharam significativamente 

menos materiais que as crianças do grupo sem sintomatologia. Esse achado pode ser 

compreendido tanto pelo padrão de amizade que essas crianças costumam 

estabelecer como pelo próprio desenvolvimento cognitivo dessas crianças, 

considerando uma possível dificuldade na teoria da mente (Sharp, 2007). Por outro 

lado, o experimento 1 também revela a grande importância do ambiente nas decisões 

dessas crianças. Ao passo que o padrão de partilha delas se assemelha ao grupo sem 

sintomatologia após ambos passarem pelo priming pró-social. Como visto também na 

literatura, crianças com transtorno da conduta geralmente vivem em ambientes 
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desfavoráveis, com alto nível de agressividade, sendo muitas vezes vítimas de abuso e 

de agressões físicas e morais (Bordin, 1996). 

Em uma perspectiva evolucionista, o maior nível de agressividade dessas 

crianças, assim como uma tendência a partilharem menos com seus amigos, não pode 

ser vista de forma desadaptativa, ao contrário, é adaptativo ao contexto hostil no qual 

elas vivem. Como o transtorno da conduta evolui na fase adulta para o transtorno de 

personalidade antissocial, podemos refletir sobre a importância do ambiente na 

evolução desse transtorno, principalmente a influência de simples pistas ambientais, 

muitas vezes despercebidas. 

Dessa forma, ao passo que mostra a importância do contexto, o presente 

estudo também encoraja as outras linhas dentro da psicologia sobre a importância de 

intervenções terapêuticas em crianças com transtorno de conduta. Como o transtorno 

de personalidade antissocial se trata de uma estrutura de personalidade, ela se 

constitui ao longo do desenvolvimento dessa criança, nesse caso não falamos em cura, 

pois não se trata de uma doença, mas podemos considerar que a personalidade em 

formação de crianças com transtorno da conduta pode ser influenciada por fatores 

externos, como o próprio ambiente e intervenções terapêuticas, por isso quanto mais 

precoce a intervenção, provavelmente melhores serão os resultados (Bordin & Offord, 

2000). 

Outro resultado do experimento 1 é a diferença no padrão de partilha entre 

crianças mais jovens e mais velhas, ao passo que crescem, as crianças mostram um 

padrão mais consistente de comportamentos pró-sociais, sendo mais generosas com 

seus amigos, o que em parte pode ser devido ao próprio desenvolvimento cognitivo e 

moral (Piaget, 1994; Kohlberg, 1984). A literatura também já apontava o uso do 

priming pró-social no aumento de comportamentos pró-sociais (Rabelo, Hees, & Pilati, 

2012). Entretanto, o experimento 1 traz um aspecto interessante que é o efeito de 

contraste do priming, esse efeito já foi visto por outros estudos (Aarts & Dijksterhuis, 

2002), mas nesse caso específico ele se dar por questões naturais do desenvolvimento, 

mostrando uma tendência a diminuição da generosidade em crianças mais velhas (9 a 

12 anos) e uma tendência ao aumento da generosidade na crianças mais jovens (6 a 8 

anos). 
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No experimento 2, as respostas das crianças foram analisadas de forma 

qualitativa, e podemos perceber que o pensamento delas para partilhar ou para reter 

coincide com o que vem sendo proposto pelas Teorias Evolucionistas. As crianças 

partilham ou retêm pensando em receber um benefício futuro do melhor amigo 

(reciprocidade direta), considerando custos para o doador e benefício para o receptor, 

trazem respostas de cunho moral, que passam a ideia “ajudo porque sou generoso”, o 

que implica em boa reputação, e ainda demonstram seleção de parentesco. Assim, 

podemos perceber que as crianças desde os seis anos de idade já consideram uma 

complexidade de fatores contextuais na hora de decidir se são generosas ou não, 

sendo esses fatores os mesmos previstos pelas Teorias Evolucionistas. 

Dessa forma, o presente estudo como um todo traz contribuições no 

entendimento do padrão de doação em crianças, considerando diferentes elementos: 

desenvolvimento, ambiente, diferenças individuais, e aspectos evolutivos dos 

comportamentos pró-sociais. O fortalecimento de comportamentos pró-sociais pode 

ser uma alternativa para diminuição da violência em crianças com transtorno de 

conduta, inclusive levando a uma melhora nos padrões de amizade dessas crianças. 

Futuras pesquisas podem contribuir no entendimento de como funciona o priming em 

crianças com alta agressividade, além disso, como seria possível o uso dessas pistas em 

intervenções terapêuticas e se elas poderiam ter um efeito de longo prazo.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 
DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 
 

 
APRESENTAÇÃO DA PESQUISA “Comportamento Pró-social de Crianças” 

 
Pesquisa 

Projeto “Comportamento Pró-social de Crianças”. 
 

Coordenador 

Mayara Wenice Alves de Medeiros – Psicóloga e Mestranda em Psicobiologia 
Contatos: 84-96348222 
 

Orientadores 

Maria Emília Yamamoto - Professora do Departamento de Fisiologia 
Wallisen Tadashi Hattori – Pós-Doutorando em Psicobiologia 
 
Natureza da pesquisa 

A criança e seus responsáveis são convidados a participar desta pesquisa, que tem como finalidade 
investigar o comportamento pró-social (ajuda e partilha entre os pares) em crianças que apresentam 
uma agressividade que possa ser-lhes prejudicial. 
 
Propósito da pesquisa 

Nesta pesquisa, pretende-se estabelecer o contato com este grupo de crianças que apresentam 
dificuldades associadas à agressividade. O objetivo da pesquisa é tentar compreender melhor os 
comportamentos sociais destas crianças que apresentam dificuldades no âmbito escolar, familiar e 
social. Assim, pretendemos encontrar respostas que possam auxiliar as escolas e as famílias a 
compreender melhor os comportamentos de suas crianças.  
 
Participantes da pesquisa 

Crianças de 1º a 5º ano do Ensino Fundamental I. 
 
Etapas da pesquisa 

1. Em um primeiro momento será realizado o contato com as escolas onde as crianças estudam 
para a apresentação do projeto e para saber se a escola deseja participar do mesmo. 

2. Serão realizados encontros individuais com cada professor do Ensino Fundamental I, para que 
eles sinalizem quais as crianças que acreditam ser interessante participarem do projeto de 
pesquisa (crianças que apresentam dificuldades de comportamento que se sobressai aos outros 
colegas de classe), também crianças de temperamento fácil (que formarão o grupo controle da 
pesquisa). 

3. Será realizado o contato com os pais dessas crianças, por telefone, aos quais serão explicados 
os objetivos e método da pesquisa, e solicitado a eles que autorizem a participação de seus 
filhos, também que autorizem os professores a responderem um questionário sobre seus 
filhos. O Termo de Consentimento será enviado para casa na mochila da criança. Os pais 
também, caso desejem, poderão participar da pesquisa, respondendo a um questionário que 
poderá ser enviado para casa ou aplicado na escola. 

4. Após a autorização dos pais, os professores receberão o Inventário de Comportamentos sobre 
Crianças e Adolescentes para Professores, os quais irão responder conforme suas concepções 
acerca da criança. 

5. Por fim, serão realizadas atividades lúdicas com as crianças, indicadas pelos professores, de 
forma individual para avaliar o comportamento pró-social delas com seus pares. As atividades 
com as crianças serão realizadas na escola e demorarão em torno de 5 minutos. No dia 
previamente marcado com o professor as crianças que irão participar da pesquisa sairão de sala 
de aula para a realização da pesquisa. 
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Sobre os encontros 

Caso os responsáveis pela criança desejem participar da pesquisa, cada encontro do coordenador do 
projeto com os eles será acordado antecipadamente com os mesmos. Os encontros realizados com os 
professores e com as crianças serão acordados quanto ao horário e local com os professores e a 
coordenação da escola, de forma que não atrapalhe o horário de aula e possa ser realizado em local 
adequado para ambos. 
 
Risco e desconforto 

A participação nessa pesquisa não representa qualquer risco para as crianças ou responsáveis e não traz 
complicações, à exceção apenas, talvez, de certa resistência da criança em querer participar da atividade 
por falta de interesse, o que implicará na não realização da mesma, sem representar qualquer prejuízo 
para a criança.  
 
Confidencialidade 

Todas as informações coletadas nesse estudo são estritamente confidenciais, ou seja, será mantido 
sigilo absoluto das informações colhidas e, em momento algum, será divulgado o nome ou invadida a 
privacidade dos sujeitos participantes. 
 
Benefícios 

Participando desta pesquisa, as crianças e os responsáveis não terão nenhum benefício direto. 
Entretanto, esperamos que este estudo nos dê informações importantes para a compreensão das 
habilidades sociais de crianças que apresentam uma maior agressividade em nível escolar, social e 
familiar. Sendo essas informações disponibilizadas diretamente para as escolas e para os responsáveis 
participantes da pesquisa. Os resultados obtidos ao final da pesquisa serão disponibilizados aos pais e a 
escola das crianças. No caso das crianças que sinalizarem maiores dificuldades, apontadas pelos 
responsáveis ou professore por meio do Inventário, os respectivos responsáveis serão alertados quanto 
aos resultados obtidos. Os responsáveis, assim como as crianças, têm o direito de não participar da 
pesquisa ou abandoná-la em qualquer uma das etapas, sem representar prejuízo de qualquer forma. 
Sempre que quiser, o responsável pela criança e as escolas participantes poderão pedir mais 
informações sobre a pesquisa. Para isso, pode entrar em contato com o coordenador por meio do 
telefone 84-96348222 ou pelo e-mail mwenice@hotmail.com.  
 
 

Pagamento 

O participante não terá nenhum tipo de despesa participando desta pesquisa. Também nada será pago 
por sua participação. No entanto, terá acesso a uma cópia do relatório final desta pesquisa contendo os 
resultados do estudo, que poderá ser disponibilizado a escola da criança e/ou diretamente ao 
participante. Gostaríamos de lembrar que estamos disponíveis para esclarecer qualquer dúvida com 
relação à participação e à execução do projeto, preservando o direito absoluto à privacidade dos 
participantes.



 

 
 

 

 

 

ANEXO B 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 

Professores
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 
DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Pesquisa 

Projeto “Comportamento Pró-social de Crianças” 
 

Coordenador 

Mayara Wenice Alves de Medeiros – Mestranda em Psicobiologia 
Contatos: 84-96348222 
 

Orientadores 

Maria Emília Yamamoto - Professora do Departamento de Fisiologia 
Wallisen Tadashi Hattori – Pós-Doutorando em Psicobiologia 
 

Natureza da pesquisa 

A criança e seus responsáveis são convidados a participar desta pesquisa, que tem como finalidade 
investigar o comportamento pró-social (ajuda e partilha entre os pares) em crianças. O comportamento 
pró-social é fundamental para a boa vivência em sociedade, nas crianças as relações com seus colegas e 
familiares é um fator de suma importância para o bom desenvolvimento físico e mental. 
 

Propósito da pesquisa 

Outros estudos já foram realizados com o intuito de investigar o comportamento de cooperação entre 
crianças. No entanto, a maioria desses estudos tem como foco a faixa etária na qual a criança se 
encontra, mas não analisam as características do contexto no qual essas crianças estão inseridas e as 
próprias características de personalidade dessas crianças. Sendo assim, o objetivo da pesquisa é tentar 
compreender melhor os comportamentos sociais destas crianças, considerando fatores mais específicos, 
como as características de personalidade que elas demonstram no contexto escolar. Logo, pretendemos 
encontrar respostas que possam auxiliar as escolas e as famílias a compreender melhor os 
comportamentos de suas crianças.  
 

Participantes da pesquisa 

Aproximadamente 120 crianças. 
  

Envolvimento na pesquisa 

Para participar da pesquisa o professor da criança receberá uma explicação oral e duas cópias deste 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido autorizando a sua participação. Uma cópia ficará com o 
professor e a outra deverá ser entregue ao coordenador do projeto. O professor será convidado a 
responder o Inventário de Comportamentos para Crianças e Adolescentes entre 6 e 18 anos – versão 
para professores. O inventário faz alusão ao comportamento da criança em sala de aula. Recebendo um 
questionário para cada criança participante de sua sala. Assim que as análises das informações forem 
completadas, divulgaremos os resultados obtidos diretamente aos professores, caso desejado por estes, 
que deverão sinalizar na opção para este fim ao final do questionário e disponibilizar contato de e-mail. 
Os professores, assim como as crianças, têm o direito de não participar da pesquisa ou abandoná-la em 
qualquer uma das etapas, sem representar prejuízo de qualquer forma. Sempre que quiser, ele poderá 
pedir mais informações sobre a pesquisa. Para isso, pode entrar em contato com o coordenador por 
meio do telefone 84-96348222 ou pelo e-mail mwenice@hotmail.com.  
 

Sobre os encontros 

Todos os encontros acontecerão na escola onde a criança estuda. O encontro com os professores 
despenderá em torno de 30 minutos, para a explicação oral da pesquisa. Os inventários serão entregues 
ao professor, para que ele responda-os quando tiver maior disponibilidade de tempo. Para responder 
cada questionário, o professor leva em torno de 20 minutos.  

 
Risco e desconforto 
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A participação nessa pesquisa não representa quaisquer riscos para as crianças, responsáveis ou 
professores e não traz complicações, à exceção, talvez, de certa resistência da criança em querer 
participar da atividade por falta de interesse, o que implicará na não realização da mesma, sem 
representar qualquer prejuízo para a criança.  
 

Confidencialidade 

Todas as informações coletadas nesse estudo são estritamente confidenciais, ou seja, será mantido 
sigilo absoluto das informações colhidas e, em momento algum, será divulgado o nome ou invadida a 
privacidade dos sujeitos participantes. Apenas os membros do projeto de pesquisa terão acesso aos 
questionários respondidos. Os questionários serão empregados exclusivamente para a finalidade 
contida no protocolo e para divulgação em periódicos (revistas especializadas em publicações 
científicas) e eventos científicos. 
 

Benefícios 

Participando desta pesquisa, as crianças e seus responsáveis não terão nenhum benefício direto. 
Entretanto, esperamos que este estudo nos forneça informações importantes para a compreensão do 
comportamento pró-social em crianças. Sendo essas informações disponibilizadas diretamente para as 
escolas e para os responsáveis participantes da pesquisa. 
 

Pagamento 

O participante não terá nenhum tipo de despesa participando desta pesquisa. Também nada será pago 
por sua participação. No entanto, você terá acesso a uma cópia do relatório final desta pesquisa 
contendo os resultados do estudo, que poderá lhe ser disponibilizado diretamente ou obtê-lo por meio 
da escola onde ensina. A indenização é cobertura material em reparação a dano imediato ou tardio 
causado pela pesquisa ao participante e, se necessária, será efetuada. Gostaríamos de lembrar que 
estamos disponíveis para esclarecer qualquer dúvida com relação à participação e à execução do 
projeto, preservando o direito absoluto à privacidade dos participantes. 
 

 

Caso deseje receber os resultados provenientes desta pesquisa pedimos que indique no espaço abaixo o 
seguinte meio de comunicação: 
E-mail para contato: ______________________________________ 
 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu 
interesse em participar da pesquisa.  

 
 

 
______________________________________________________________________________ 

Nome completo do participante 
 
 

 
 

Assinatura do participante  
 

 
 

Natal,  de  De  . 

 
 
 

Assinatura do Coordenador da Pesquisa 

 



 

 
 

 

 

 

ANEXO C 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 

os responsáveis pela criança
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 
DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Pesquisa 

Projeto “Comportamento Pró-social de Crianças” 
 

Coordenador 

Mayara Wenice Alves de Medeiros – Mestranda em Psicobiologia 
Contatos: 84-96348222 
 

Orientadores 

Maria Emília Yamamoto - Professora do Departamento de Fisiologia 
Wallisen Tadashi Hattori – Pós-Doutorando em Psicobiologia 
 

Natureza da pesquisa 

A criança e seus responsáveis são convidados a participar desta pesquisa, que tem como finalidade 
investigar o comportamento pró-social (ajuda e partilha entre os pares) em crianças. O comportamento 
pró-social é fundamental para a boa vivência em sociedade, nas crianças as relações com seus colegas e 
familiares é um fator de suma importância para o bom desenvolvimento físico e mental. 
 

Propósito da pesquisa 

Outros estudos já foram realizados com o intuito de investigar o comportamento de cooperação entre 
crianças. No entanto, a maioria desses estudos tem como foco a faixa etária na qual a criança se 
encontra, mas não analisam as características do contexto no qual essas crianças estão inseridas e as 
próprias características de personalidade dessas crianças. Sendo assim, o objetivo da pesquisa é tentar 
compreender melhor os comportamentos sociais destas crianças, considerando fatores mais específicos, 
como as características de personalidade que elas demonstram no contexto escolar. Logo, pretendemos 
encontrar respostas que possam auxiliar as escolas e as famílias a compreender melhor os 
comportamentos de suas crianças.  
 

Participantes da pesquisa 

Aproximadamente 120 crianças. 
  

Envolvimento na pesquisa 

Para participar da pesquisa o responsável pela criança receberá uma explicação oral e duas cópias deste 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando a sua participação, a participação da criança e 
autorizando o professor a responder algumas perguntas sobre as crianças. Uma cópia ficará com o 
responsável e outra deverá ser entregue ao coordenador do projeto. Realizaremos um encontro com o 
responsável, o qual responderá a um Questionário Sócio-demográfico, para conhecermos melhor o 
contexto no qual a criança está inserida. Em um segundo momento, o professor de cada criança 
receberá um questionário com algumas questões referentes ao comportamento da criança em sala de 
aula. Por fim, será realizado um encontro com a criança, a qual avaliará suas preferências por dois 
vídeos com conteúdos infantis. Ao final da atividade, a criança será questionada quanto à doação de 
material didático (fornecidos pelo experimentador) para sua turma. Assim que as análises das 
informações forem completadas, divulgaremos os resultados obtidos aos participantes da pesquisa, 
caso desejado por estes, que deverão sinalizar na opção para este fim ao final do questionário e 
disponibilizar contato de e-mail. Os responsáveis, assim como as crianças, têm o direito de não 
participar da pesquisa ou abandoná-la em qualquer uma das etapas, sem representar prejuízo de 
qualquer forma. Sempre que quiser, o responsável pela criança poderá pedir mais informações sobre a 
pesquisa. Para isso, pode entrar em contato com o coordenador por meio do telefone 84-96348222 ou 
pelo e-mail mwenice@hotmail.com.  
 

Sobre os encontros 

Todos os encontros acontecerão na escola onde a criança estuda. O encontro com os responsáveis pelas 
crianças será marcado antecipadamente pela equipe pedagógica da escola e despenderá em torno de 
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40 minutos. Os encontros realizados com as crianças serão acordados antecipadamente com a escola e 
com os professores, para que não atrapalhe os estudos da criança e possa ser realizado em local 
adequado para a mesma. Os encontros realizados com a criança terão em torno de dez minutos. 
 

 
Risco e desconforto 

A participação nessa pesquisa não representa qualquer risco para as crianças ou responsáveis e não traz 
complicações, à exceção apenas, talvez, de certa resistência da criança em querer participar da atividade 
por falta de interesse, o que implicará na não realização da mesma, sem representar qualquer prejuízo 
para a criança.  
 

Confidencialidade 

Todas as informações coletadas nesse estudo são estritamente confidenciais, ou seja, será mantido 
sigilo absoluto das informações colhidas e, em momento algum, será divulgado o nome ou invadida a 
privacidade dos sujeitos participantes. Apenas os membros do projeto de pesquisa terão acesso aos 
questionários respondidos. Os questionários serão empregados exclusivamente para a finalidade 
contida no protocolo e para divulgação em periódicos (revistas especializadas em publicações 
científicas) e eventos científicos. 
 

Benefícios 

Participando desta pesquisa, as crianças e os responsáveis não terão nenhum benefício direto. 
Entretanto, esperamos que este estudo nos forneça informações importantes para a compreensão do 
comportamento pró-social em crianças. Sendo essas informações disponibilizadas diretamente para as 
escolas e para os responsáveis participantes da pesquisa. 
 

Pagamento 

O participante não terá nenhum tipo de despesa participando desta pesquisa. Também nada será pago 
por sua participação. No entanto, você terá acesso a uma cópia do relatório final desta pesquisa 
contendo os resultados do estudo, que poderá ser disponibilizado a escola da criança e/ou diretamente 
ao participante. A indenização é cobertura material em reparação a dano imediato ou tardio causado 
pela pesquisa ao participante e, se necessária, será efetuada. Gostaríamos de lembrar que estamos 
disponíveis para esclarecer qualquer dúvida com relação à participação e à execução do projeto, 
preservando o direito absoluto à privacidade dos participantes. 
 

 

Caso deseje receber os resultados provenientes desta pesquisa pedimos que indique no espaço abaixo o 
seguinte meio de comunicação: 
E-mail para contato: ______________________________________ 
 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu 
interesse em participar da pesquisa. Além disso, também de forma livre e esclarecida, autorizo a 
participação da criança pela qual sou responsável e ao professor da criança a responder um 
questionário sobre o comportamento dela em sala de aula. 

 
______________________________________________________________________________ 

Nome completo do participante (responsável pela criança) 
 

______________________________________________________________________________ 
Nome completo do participante (criança) 

 
 

Assinatura do responsável pela criança 
 

Natal,  de  de  . 

 
 

Assinatura do Coordenador da Pesquisa 



 

 
 

 

 

 

Anexo D 
Questionário Sócio-demográfico
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 
DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 
 

PROJETO “COMPORTAMENTO PRÓ-SOCIAL DE CRIANÇAS” 

Questionário Sócio-demográfico 

Nome da criança: ___________________________________________________________ 

Nome do responsável: _______________________________________________________ 

Sexo da criança: ______________________ Data de nascimento: _____/______/_____ 

Naturalidade: ________________________ Cidade em que vive: ____________________ 

Escola em que a criança estuda: _______________________________________________ 

Qual ano está cursando na escola: _____________________________________________ 

A criança já repetiu o ano escolar: ( ) Sim   ( ) Não 

Número de pessoas que moram com a criança: ___________________________________ 

Número de irmãos: ___________________ Ordem de nascimento: 

__________________ 

Idade da mãe: _______________________ Idade do pai: __________________________ 

Nível de escolaridade da mãe: _________________________________________________ 

Nível de escolaridade do pai: __________________________________________________ 

A criança sofre de alguma doença crônica? ( ) Sim   ( ) Não 

A criança sofre de algum transtorno mental? ( ) Sim   ( ) Não 

Alguém na família possui transtorno mental? ( ) Sim   ( ) Não 

Caso a criança tenha passado por algum dos eventos seguintes, indique quais foram e 

quanto tempo faz aproximadamente: 

( ) Morte de algum parente próximo. Faz quanto tempo? ___________________________ 

( ) Divórcio dos pais. Faz quanto tempo? _______________________________________ 

( ) Morte de um dos pais ou irmão. Faz quanto tempo? ____________________________ 

( ) Abandono dos pais/cuidador. Faz quanto tempo? ______________________________ 

( ) Morte de algum amigo. Faz quanto tempo? ___________________________________ 
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( ) Internação de longo prazo (+15 dias). Faz quanto tempo? ________________________ 

 ( ) Mudança de escola. Faz quanto tempo? _____________________________________ 

( ) Nascimento de um irmão mais novo. Faz quanto tempo? ________________________ 

( ) Mudança de bairro/cidade. Faz quanto tempo? ________________________________ 

( ) Sofreu algum tipo de acidente grave. Faz quanto tempo? ________________________ 

Quais e quantos dos itens abaixo há na casa da criança? (Marque uma resposta para 

cada item.) 

 0 1 2 3  4 ou mais 

1. Televisão em cores  (A) (B) (C) (D) (E) 

2. Rádio  (A) (B) (C) (D) (E) 

3. Banheiro  (A) (B) (C) (D) (E) 

4. Automóvel  (A) (B) (C) (D) (E) 

5. Empregada mensalista  (A) (B) (C) (D) (E) 

6. Máquina de lavar  (A) (B) (C) (D) (E) 

7. Videocassete e/ou DVD  (A) (B) (C) (D) (E) 

8. Geladeira  (A) (B) (C) (D) (E) 

9. Freezer (aparelho 

independente ou parte 

da geladeira duplex) 

(A) (B) (C) (D) (E) 

Grau de Instrução do chefe de família: 

Analfabeto/ Fundamental 1 Incompleto  

Fundamental 1 Completo / Fundamental 2 Incompleto   

Fundamental 2 Completo/ Médio Incompleto   

Médio Completo/ Superior Incompleto   

Superior completo  

 

Agradecemos muito pela sua colaboração! Sua ajuda é muito importante para nosso 

projeto.



 

 
 

 

 

 

Anexo E 
Inventário de Comportamentos para Crianças e 

Adolescentes entre seis e 18 anos – formulário para 

professores (TRF/6-18)



 

89 
 

 

  



 

90 
 

  



 

91 
 

 

 

 



 

92 
 

 



 

 
 

 

 

 

Anexo F 
Modelo de saída de resposta do TRF/6-18 pelo 

programa Assessment Data Manager (ADM) para 

Windows
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Anexo G 
Storyboard dos vídeos mostrando ajuda (a) e 

partilha entre os pares (b) 
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a) b) 


