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RESUMO 

 

Emoções e habilidades sociais, como a tomada de perspectiva, a empatia e a compaixão são 

fundamentais para uma espécie altamente social, como a humana. Considera-se que o 

comportamento pró-social surgiu e manteve-se evolutivamente por ter apresentado um 

diferencial de sobrevivência e reprodutivo para a espécie. Sugere-se que haja características 

individuais estáveis que favoreçam os indivíduos a serem mais ou menos responsivos em 

comportamentos de ajuda aos seus coespecíficos, em especial o traço de personalidade 

denominado socialização e um dos componentes afetivos da empatia, a consideração empática. 

Tem sido evidenciado que exercícios ou treinamentos mentais podem influenciar na resposta 

comportamental em relação à pró-socialidade, e em destaque estão as técnicas meditativas, como 

a meditação da bondade amorosa (loving-kindness meditation - LKM). Há indícios de que 

mesmo exercícios breves de LKM podem influenciar na tomada de decisão social por 

impactarem no controle cognitivo e na regulação de estados emocionais, direcionando o 

comportamento no sentido de uma maior pró-socialidade. O objetivo principal do presente 

estudo foi investigar a influência de diferenças individuais, através dos traços socialização e 

empatia, e do efeito de uma intervenção breve de LKM nas tomadas de decisão pró-sociais de 

doação unilateral de recursos e de intenção de ajuda em diferentes cenários (viagem e doença), 

bem como a coerência entre as mesmas. Também foi investigado o efeito da intervenção 

meditativa no estado emocional dos participantes. A amostra contou com 134 estudantes 

universitários, divididos em 3 condições experimentais: LKM, controle neutro e controle 

positivo. Houve correlação entre o traço socialização e as intenções de ajuda nos cenários de 

viagem e de doença e uma correlação entre o traço empatia e a intenção de ajuda apenas no 

cenário de doença. Não houve correlação entre os escores de socialização e empatia nem de seus 

subcomponentes em relação à tarefa de doação de recursos a terceiros. Não houve diferença 

entre os grupos experimentais em relação à doação de recursos a terceiros nem em relação às 



 

intenções de ajuda. Houve correlação positiva entre as três tarefas pró-sociais investigadas 

apenas no grupo LKM. Os três grupos experimentais apresentaram diminuição de afetos 

negativos pós intervenção e houve redução de afetos positivos no grupo controle neutro. Os 

resultados sugerem que as intervenções meditativas impactam diferentemente nas tomadas de 

decisão pró-sociais, sendo que a intervenção breve de LKM promoveu maior coerência na 

tomada de decisão pró-social, entre a intenção e ajuda e o comportamento efetivo de doação de 

recursos a terceiros. Considera-se que o protocolo de LKM traduzido e adaptado possa abrir 

caminho para investigações futuras com a utilização de técnicas de fácil execução e de baixo 

custo no Brasil. Além disso, sugere-se que o mesmo tenha potencial aplicabilidade como medida 

coadjuvante para a melhoria do bem-estar subjetivo através da regulação de estados emocionais, 

principalmente no que diz respeito à redução de afetos negativos, e dos controles cognitivo e 

afetivo nas tomadas de decisão em interações sociais, potencialmente reduzindo conflitos entre 

intenção e ação. 

Palavras-chave: comportamento pró-social, socialização, empatia, compaixão, meditação da 

bondade amorosa, tomada de decisão, regulação emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Emotions and social skills such as perspective-taking, empathy, and compassion are fundamental to 

a highly social, like the human specie. It is considered that prosocial behavior emerged and 

remained evolutionarily because it presented a survival and reproductive differential for the species. 

It is suggested that there are stable individual characteristics that favor individuals to be more or 

less responsive in behaviors that help their co-specific ones, especially the personality trait called 

agreeableness and one of the affective components of empathy, empathic concern. It has been 

shown that exercises or mental training can influence the behavioral response to prosociality, and in 

particular are meditative techniques such as loving-kindness meditation (LKM). There are 

indications that even short LKM exercises may influence social decision-making by impacting on 

cognitive control and regulating emotional states, directing behavior towards greater prosociality. 

The main objective of the present study was to investigate the influence of individual differences, 

through agreeableness and empathy traits, and the effect of a brief LKM intervention on the 

prosocial decision-making of unilateral donation of resources and the help intention in different 

scenarios (travel and disease) as well as the coherence between them. We also investigated the 

effect of meditative intervention on the participants' emotional state. The sample consisted of 134 

undergraduate students, divided into three experimental conditions: LKM, neutral control and 

positive control. There was correlation between the agreeableness trait and the help intentions in the 

travel and disease scenarios and a correlation between the empathy trait and the help intention only 

in the disease scenario. There was no correlation between socialization and empathy scores nor its 

subcomponents in relation to the task of donating resources to third parties. There was no difference 

among the experimental groups regarding the donation of resources to third parties nor regarding 

the help intentions. There was a positive correlation among the three prosocial tasks investigated 

only in the LKM group. The three experimental groups showed a decrease in negative affects after 



 

intervention and there was a reduction of positive affects in the neutral control group. The results 

suggest that the meditative interventions impact differently on the prosocial decision-making, and 

the brief intervention of LKM promoted greater coherence in the prosocial decision-making, 

between the help intention and the effective behavior of donation of resources to third parties. It is 

considered that the translated and adapted LKM protocol can open the way for future investigations 

with the use of easy-to-execute and low-cost techniques in Brazil. In addition, it is suggested that it 

has a potential applicability as a supporting measure for the improvement of subjective well-being 

through the regulation of emotional states, especially with regard to the reduction of negative 

affects, and the cognitive and affective controls on the decision-making process in social 

interactions, potentially reducing conflicts between intention and action. 

Keywords: prosocial behavior, agreeableness, empathy, compassion, loving-kindness meditation, 

decision-making, emotional regulation. 
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APRESENTAÇÃO 

 

  A presente dissertação se divide em três partes. A primeira delas corresponde à Introdução 

Geral, na qual é apresentada a base teórica, seguida e complementada pela Justificativa, e pelos 

Objetivos, Hipóteses e Predições, além de uma seção que contempla uma descrição do Método 

Geral utilizado, incluindo detalhes sobre o protocolo de meditação da bondade amorosa (LKM) 

traduzido e adaptado ao português brasileiro, os grupos experimentais e sobre todos os instrumentos 

e tarefas utilizados. A segunda parte diz respeito ao Artigo Experimental, que caracteriza a 

investigação da influência de diferenças individuais e do efeito de uma intervenção breve de LKM 

nas tomadas de decisão pró-sociais de doação unilateral de recursos e de intenção de ajuda em 

diferentes cenários, bem como a coerência entre as mesmas, com os respectivos resultados e 

discussão. A terceira e última parte diz respeito às Considerações Finais, às Referências presentes na 

Introdução, Justificativa e Método Geral e, finalmente, aos Anexos citados durante o trabalho.
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Inúmeras são as situações nas quais os indivíduos necessitam de suporte de seus 

coespecíficos. Dentre os contextos nos quais existe demanda por ajuda há aqueles mais 

emergenciais, que envolvem o sofrimento humano, podendo ser citados como exemplo: infantes em 

situação de vulnerabilidade ou desamparo; situações que sejam acompanhadas de vocalização de 

aflição; cenários nos quais haja dor, tristeza, doença ou incapacidade física ou mental; condição de 

desabrigo ou pobreza, assim como situações nas quais haja vítimas de perdas ou catástrofes. Esses 

cenários de sofrimento podem ser considerados como antecedentes na motivação de 

comportamentos de ajuda (Goetz, Keltner, & Simon-Thomas, 2010). 

A espécie humana utiliza diversas habilidades sociais, como a tomada de perspectiva, a 

empatia e a compaixão para inferir o estado mental e as emoções dos seus coespecíficos, bem como 

para motivar ações comportamentais. A tomada de perspectiva diz respeito à capacidade de se fazer 

inferências sobre o estado mental dos outros indivíduos, tais como crenças, intenções e 

pensamentos. Torna possível, por exemplo, o entendimento de que as outras pessoas possuem 

opiniões e desejos diferentes dos seus. A empatia, por sua vez, pode ser definida como a capacidade 

de compartilhar o sentimento com outro (feeling with), ou seja, a capacidade de sentir o que outro 

sente. Numa perspectiva multidimensional da empatia, considera-se que haja tanto componentes 

afetivos quanto cognitivos na sua composição, que podem gerar diferentes motivações e respostas 

comportamentais, tanto auto-orientadas quanto orientadas ao outro. Já a compaixão se caracteriza 

por sentimentos de zelo, preocupação e cuidado para o outro (feeling for), além de uma forte 

motivação para melhorar o bem-estar de alguém numa situação de sofrimento sendo, inerentemente, 

orientada ao outro (Leiberg, Klimecki, & Singer, 2011; Penner, Dovidio, Piliavin, & Schroeder, 

2005; Singer & Klimecki, 2014, Singer & Lamm, 2009).  

Emoções e habilidades sociais parecem ter emergido cedo na história evolutiva da espécie 

humana em função de serem adaptações relevantes para a sobrevivência e a reprodução da nossa 
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espécie. As abordagens evolucionistas mais recentes sobre a compaixão, por exemplo, oferecem ao 

menos três razões que contam para a emergência de um traço e estado afetivo distinto que é 

orientado a aumentar o bem-estar daqueles em sofrimento: 1) para beneficiar a prole vulnerável, 2) 

por ser uma atribuição ou emoção desejável no processo de seleção sexual e 3) porque capacita 

relações cooperativas com indivíduos não-aparentados (Goetz et al., 2010).  

O comportamento cooperativo é parte do que compreende o comportamento pró-social, e 

pode ser definido como aquele comportamento no qual um indivíduo assume um custo pessoal, com 

recurso de tempo, energético, de dano físico ou social, para promover um benefício a outro 

indivíduo ou a um grupo de indivíduos (Jordan, Peysakhovich, & Rand, 2015) e no qual existe a 

possibilidade de retorno para o emissor. O comportamento pró-social, de maneira mais ampla, inclui 

ainda o comportamento generoso, no qual um custo é pago pelo emissor, podendo ou não haver 

retorno. O comportamento pró-social, incluindo a cooperação e a generosidade, evoluiu a partir de 

mecanismos diversos, como seleção de parentesco, reciprocidade direta ou indireta, reputação, 

punição e moralidade (para detalhes ver Jordan et al., 2015; Kurzban, Burton-Chellew, & West, 

2015). Uma vez evoluído, contudo, o comportamento muitas vezes assume autonomia 

motivacional, ou seja, a sua motivação pode tornar-se desconectada de seus objetivos finais 

(DeWall, 2008).  

 

O que motivaria uma tomada de decisão mais pró-social? 

 

Há indícios de que a motivação para o comportamento pró-social seja influenciada por 

diferenças individuais, que atuam como variáveis pré-disposicionais estáveis, como o traço de 

personalidade socialização/agradabilidade e a empatia. Essas características se relacionariam a uma 

maior tendência a agir pró-socialmente (Rabelo & Pilati, 2013; Sampaio, Guimarães, Camino, 

Formiga, & Menezes, 2011). A socialização ou agradabilidade (agreeableness) é a dimensão da 

personalidade, na visão dos Cinco Grandes Fatores de Personalidade, que diz respeito à qualidade 



16 

 

das relações interpessoais, e se apresenta num contínuo que vai da compaixão ao antagonismo. 

Altos índices de socialização sugerem uma tendência individual a apresentar generosidade, 

bondade, afabilidade, prestatividade e altruísmo. Os indivíduos que apresentam esse perfil tendem a 

ser empáticos, responsivos e a querer ajudar os outros (Nunes, Muniz, Nunes, Primi, & Miguel, 

2010). A empatia, de acordo com o Interpessoal Reactivity Index (Davis, 1983), é uma característica 

multidimensional e possui componentes tanto cognitivos quanto afetivos. Uma destas dimensões 

afetivas, a consideração empática (empathic concern), teria um destaque especial em relação à pró-

socialidade. Esse componente avalia a motivação para ajudar pessoas por quem se sente afetos 

empáticos. A consideração empática possui um caráter, portanto, iminentemente pró-social 

(Sampaio et al., 2011). 

Considera-se também que, além das variáveis individuais, haja variáveis situacionais ou 

contextuais que possam impactar no comportamento pró-social. Evidências recentes, 

principalmente a partir de estudos da psicologia experimental e da neurociência social, sugerem que 

o comportamento pró-social possua plasticidade, podendo ser aumentado através técnicas, a 

exemplo das intervenções e treinos meditativos, como a meditação da bondade amorosa (loving-

kindness meditation - LKM) (Condon, Desbordes, Miller, & DeSteno, 2013; He et al., 2015; 

Hutcherson, Seppala, & Gross, 2008; Klimecki, 2015; Leiberg et al., 2011; Reb, Junjie, Narayanan, 

& Presented, 2010).  

A meditação, de uma maneira generalizada, pode ser caracterizada como uma ampla 

variedade de práticas que buscam promover o equilíbrio emocional e o bem-estar psicológico (Sun, 

Yao, Wei, & Yu, 2015). A maioria das práticas meditativas possui, na sua definição operacional, 

uma série de características comuns, como o uso de uma técnica específica claramente definida, a 

existência de relaxamento muscular em algum momento do processo, a presença de “relaxamento 

lógico” (psicológico), o fato de serem autoinduzíveis ou autoaplicáveis (não necessitarem 

obrigatoriamente da presença de um instrutor) e a utilização de uma ferramenta de autofoco típica 

(denominada âncora), que pode ser uma parte do corpo, um ponto específico no ambiente, um som, 
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a respiração, entre outros (Cardoso, Souza, Camano, & Leite, 2004). Essas características não 

necessariamente aplicam-se a todas as formas de meditação. De acordo com Lippelt e colaboradores 

(2014), embora algumas técnicas requeiram que os participantes tenham seu foco atencional restrito 

a algum objeto ou evento, outras técnicas permitem maior liberdade em experiências e sensações 

internas e externas (Lippelt, Hommel, & Colzato, 2014). No caso de exercícios de LKM, 

frequentemente há a repetição de frases curtas ou de visualizações que buscam gerar um sentimento 

de bondade amorosa direcionados ao(s) alvo(s) da meditação (Galante, Bekkers, Mitchell, & 

Gallacher, 2016). Dentre os vários tipos de meditação, a LKM é um dos três tipos mais comuns e 

mais estudados na pesquisa sobre tomada de decisão, juntamente com a meditação mindfulness 

(atenção plena) e a meditação para compaixão (Sun et al., 2015).  

O conceito de bondade amorosa (loving-kindness), ou metta (em Pali), é derivado do 

Budismo e se refere ao estado mental de altruísmo e bondade incondicional a todos os seres. A 

LKM origina-se no Budismo tibetano, mas é uma técnica que vem sendo largamente utilizada de 

maneira secular no contexto de investigação científica. Essa técnica busca focar a atenção na 

consideração de amor e bondade a todos os seres, objetivando desenvolver um estado afetivo de 

bondade (Hofmann, Grosmann, & Hinton, 2011). As práticas de LKM são voltadas para o cultivo 

de sentimentos de bondade, generosidade e compaixão para uma série de pessoas, conhecidas e 

desconhecidas. Com frequência, busca-se cultivar primeiramente tais sentimentos para si e para 

pessoas próximas, e esses são estendidos a outras pessoas em sequência, como, por exemplo, a 

pessoas em dificuldades e a estranhos. Finalmente, objetiva-se cultivar esses sentimentos de 

benevolência e compassividade a todos os seres humanos, podendo, também, estendê-los aos outros 

seres vivos (Galante et al., 2016; Klimecki, 2015; Singer & Klimecki, 2014).  

A literatura sugere que a prática de LKM esteja associada ao aumento de afetos positivos e à 

diminuição de afetos negativos, e estudos de neuroimagem têm caracterizado a ativação de áreas 

encefálicas envolvidas no processamento emocional e na empatia (Hofmann et al., 2011). Sugere-se 

que a LKM atue através da indução de emoções e habilidades sociais, como a empatia e a 
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compaixão, e estas sejam eliciadoras de comportamentos pró-sociais (Galante et al., 2016). Além de 

induzir emoções e habilidades sociais, a LKM modularia o controle cognitivo que, juntamente com 

a regulação do estado emocional, teria potencial para influenciar uma tomada de decisão em 

contextos sociais (Sun et al., 2015). 

Medidas de pró-socialidade em humanos geralmente são atribuídas a autorrelatos, jogos 

econômicos ou outras situações experimentais quase-reais (quase-naturalísticas) em ambientes 

controlados (laboratórios, salas de aulas, etc.) e situações naturalísticas propriamente ditas, sendo as 

últimas consideradas como a de maior validade ecológica, porém mais raras na literatura e de 

execução mais complexa, ainda mais considerando-se a necessidade de controle de grupos 

experimentais, como é o caso das técnicas de intervenções meditativas. As medidas de autorrelato 

sofrem críticas diversas e possuem limitações inerentes à sua estrutura, principalmente em se 

tratando de um tema envolvendo desejabilidade social, como é o caso da pró-socialidade (Rabelo & 

Pilati, 2013), mas são uma ferramenta acessível para o uso em pesquisa experimental e podem ser 

eficientes quando em combinação com medidas comportamentais complementares. A utilização de 

jogos econômicos ou outras situações experimentais propostas, por sua vez, são estratégias 

largamente aplicadas para o estudo da cooperação, podendo ser utilizadas em laboratório para 

investigar tomada de decisão em cenários nos quais é possível cooperar ou não-cooperar (Alencar & 

Yamamoto, 2008). Exemplos de medidas de autorrelato e experimental a serem utilizadas em 

ambientes controlados para a investigação de tomada de decisão envolvendo desfechos 

comportamentais pró-sociais hipotéticos ou efetivos podem incluir situações-problema nas quais 

mede-se o grau de intenção de ajuda do participante em diferentes cenários e a doação de recursos a 

terceiros, respectivamente. Ambas foram elencadas para fazer parte do desenho experimental deste 

estudo. 

O presente estudo, portanto, se propôs a investigar os efeitos de diferenças individuais 

estáveis, através do traço de personalidade socialização e da empatia, bem como de uma 

intervenção breve de LKM em interações sociais entre indivíduos não aparentados. O objetivo 
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central foi o de avaliar se as diferenças individuais estáveis e o exercício meditativo breve 

impactam a tomada de decisão pró-social e se há coerência entre a pró-socialidade autorrelatada 

(intenção de ajuda em diferentes cenários) e a comportamental efetiva (doação de recursos a 

terceiros). Também foi avaliado o impacto da intervenção breve de LKM no estado emocional 

(afetos positivos e negativos) dos participantes. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

As diferenças de personalidade se constituem a partir de uma complexa interação de fatores, 

tanto genéticos, quanto epigenéticos e ambientais, ao longo do desenvolvimento do indivíduo. De 

acordo com Plomin e Asbury (2005), tanto a genética quanto o ambiente, assim como a ação 

combinada entre eles, contribuem fundamentalmente para as diferenças individuais nos 

comportamentos. As dimensões da personalidade indicam uma tendência à manutenção de 

determinadas características associadas ao perfil dos indivíduos ao longo do tempo, o que foi 

avaliado no presente estudo através da investigação do traço de personalidade socialização, da 

medida de empatia e em tarefas que envolviam tomada de decisão pró-social. Contudo, ainda que 

haja diferenças individuais candidatas a contribuírem para uma tendência a agir de modo mais ou 

menos pró-social, a exemplo do traço socialização e da empatia, as evidências da literatura sugerem 

que exista plasticidade neurofuncional e comportamental em adultos, bem como técnicas através 

das quais seja possível promover ou potencializar essa plasticidade, como é o caso das práticas 

meditativas, em geral, e daquelas voltadas para a compaixão, em especial (Klimecki, 2015; 

Klimecki, Leiberg, Lamm, & Singer, 2013). 

 Nas últimas décadas, têm se destacado a utilidade de práticas meditativas como estratégias 

de regulação das emoções e de processos atencionais. A LKM é uma técnica que se relaciona com a 

promoção de emoções positivas, conectividade social, empatia e compaixão (Hutcherson, Seppala, 

& Gross, 2008; Seppala, Hutcherson, Nguyen, Doty, & Gross, 2014; Seppala, Rossomando, & 
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Doty, 2013; Singer & Klimecki, 2014). Há indícios de que mesmo intervenções breves de LKM 

possam promover mudanças comportamentais, tais como: respostas compassivas (Condon et al., 

2013), conectividade social através do aumento de afetos positivos (Hutcherson et al., 2008) e 

comportamento pró-social (Leiberg et al., 2011; Reb et al., 2010), sugerindo que esse tipo de 

meditação possa funcionar como ferramenta em potencial para facilitar as interações sociais e a 

promoção de comportamentos pró-sociais. Apesar de ser uma técnica amplamente difundida e 

utilizada no meio científico, muitos estudos envolvendo práticas como a LKM carecem de 

protocolos bem definidos e de randomização dos grupos ou, ainda, de um grupo controle ativo, 

dificultando a replicação dos experimentos, bem como a comparação de resultados. Além disso, não 

está claro na literatura se é a técnica meditativa empregada em si que teria efeito na pró-socialidade 

ou se são características individuais mais estáveis as responsáveis pelas diferenças observadas na 

tomada de decisão pró-social. 

 Numa revisão sobre efeitos da meditação na tomada de decisão, Sun e colaboradores (2015) 

evidenciam que existe um efeito positivo da meditação tanto de curto quanto de longo prazos no 

altruísmo, no comportamento pró-social, na tomada de decisão moral e na redução do viés 

intergrupos. Os autores reforçam que a meditação pode facilitar o processo de tomada de decisão 

por modular o controle executivo, o processamento de recompensa, a regulação emocional e/ou a 

preocupação empática. Eles propõem um modelo ampliado de tomada de decisão baseado na teoria 

do processo dual, na qual processamentos automáticos (ou intuitivos) e deliberados (ou reflexivos) 

são dois componentes separados da tomada de decisão. Consideram, adicionalmente ao modelo do 

processo dual, o papel mediador da empatia na tomada de decisão social, e propõem que a 

meditação melhoraria a tomada de decisão por aumentar o controle cognitivo sobre reações 

automatizadas habituais e o processamento intuitivo (Sun et al., 2015). 

 A LKM, ainda que venha sendo utilizada em diversos grupos de pesquisa internacionais, 

aparece com escassez no Brasil, apesar de seu indicativo potencial de aplicabilidade. O único 

protocolo de LKM traduzido para o português brasileiro encontrado até o presente momento foi 
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uma adaptação de Hutcherson et al. (2008), e este foi base para a observação de um impacto 

positivo de uma intervenção breve de LKM na intenção de perdão (Rabelo, 2014). Tal protocolo 

utilizado, contudo, exige o uso de computador com imagens fotográficas para a sua execução, 

dificultando a aplicação do mesmo em intervenções coletivas e mais generalistas (ambientes sem 

acesso a computadores e sem os alvos específicos das fotografias). Considera-se que a LKM é uma 

técnica que tem potencial para ser utilizada em diversos contextos, clínicos e não-clínicos, e que um 

protocolo de LKM no português brasileiro que não requeira o uso concomitante de fotografias e 

computadores possa facilitar o uso e a pesquisa acadêmica com LKM no Brasil, abrindo caminho 

para sua aplicabilidade no país.  

A investigação e a padronização de técnicas de intervenção com meditação na pesquisa 

trazem visibilidade para sua aplicação em outros meios, como no clínico, escolar, corporativo, 

institucional e na comunidade em geral para, por exemplo, promover e potencializar 

comportamentos pró-sociais entre indivíduos e grupos de indivíduos. Além disso, também abre 

espaço para a descoberta e o uso dessa e de outras ferramentas com potencial para serem utilizadas 

na prevenção e resolução de conflitos interpessoais e que podem atuar, isoladamente ou em 

combinação com outras técnicas, na promoção de um maior bem-estar subjetivo e numa melhor 

qualidade das relações interpessoais. 

Até o momento, não foi encontrado na literatura nenhum estudo relacionando LKM e as 

tomadas de decisão pró-sociais propostas, sendo que o único estudo com LKM encontrado no Brasil 

(Rabelo, 2014) utilizou uma medida de autorrelato de intenção de perdão, sem desfecho 

comportamental pró-social efetivo. Além disso, considera-se que a pró-socialidade varia em função 

da cultura, tendo a mesma um efeito moderador entre o comportamento de ajuda e diferentes 

variáveis antecedentes (Pilati, Iglesias, Lima, & Simone, 2010). Um importante estudo intercultural 

de Levine, Norenzayan e Philbrick (2001) mostrou que o Brasil ocupa o número um no ranking 

como o país mais pró-social do mundo em comportamentos de ajuda. Parece relevante, portanto, 

tanto a investigação de diferenças individuais, como o fator de personalidade socialização e da 
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empatia, na predisposição aos comportamentos pró-sociais, quanto a investigação de intervenções 

meditativas para a tomada de decisão pró-social no cenário brasileiro. 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 Investigar tendências individuais potencialmente relacionadas à pró-socialidade e a 

influência de uma intervenção breve de LKM na tomada de decisão pró-social e no estado 

emocional dos indivíduos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Verificar se o traço de personalidade socialização é uma variável pré-disposicional para a tomada 

de decisão pró-social. 

2. Verificar se a empatia é uma variável pré-disposicional para a tomada de decisão pró-social.  

3. Investigar se uma intervenção breve de LKM influencia a tomada de decisão pró-social, 

controlando as variáveis socialização e empatia. 

4. Investigar se uma intervenção breve de LKM atua moderando uma resposta mais pró-social em 

indivíduos com diferentes graus basais de socialização e empatia. 

5. Investigar se uma intervenção breve de LKM tem impacto diferencial na tomada de decisão pró-

social, entre a intenção pró-social e o comportamento pró-social. 

6. Investigar o efeito de uma intervenção breve de LKM no estado emocional (afetos positivos e 

negativos) dos indivíduos. 
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HIPÓTESES E PREDIÇÕES 

 

Hipótese 1) Características individuais, tais como o traço de personalidade socialização e a empatia, 

influenciam na tomada de decisão pró-social. 

Predição 1.1) Indivíduos com maiores escores em socialização e empatia terão maior expressão 

de comportamento pró-social na tarefa comportamental de doação de recursos a terceiros. 

Predição 1.2) Indivíduos com maiores escores de socialização e empatia terão maior expressão 

de intenção de ajuda nas situações-problema propostas. 

Hipótese 2) Uma intervenção breve de LKM influencia a tomada de decisão pró-social. 

Predição 2.1) Indivíduos que passarem por uma intervenção breve de LKM apresentarão maior 

expressão de comportamento pró-social na tarefa comportamental de doação de recursos a 

terceiros se comparados aos grupos controles, controlando as variáveis socialização e empatia.  

Predição 2.2) Indivíduos que passarem por uma intervenção breve de LKM apresentarão maior 

expressão de intenção ajuda nas situações-problema propostas se comparados aos grupos 

controles, controlando as variáveis socialização e empatia. 

Hipótese 3) Características individuais, como a socialização e a empatia, e a intervenção meditativa, 

influenciam no comportamento pró-social. 

Predição 3.1) Indivíduos com maiores escores de socialização e empatia apresentarão maiores 

expressões de comportamentos pró-sociais, e a LKM terá um efeito moderador sobre essas 

variáveis, potencializando seus efeitos. 

 

Hipótese 4) A intervenção breve de LKM impacta na coerência da tomada de decisão pró-social, 

entre a intenção de ajuda e o comportamento generoso. 



24 

 

 

Predição 4.1) Indivíduos que passarem por uma intervenção breve de LKM terão maior 

coerência entre expressão da intenção de ajuda nas situações-problema e a tarefa 

comportamental de doação de recursos a terceiros, se comparados aos grupos controles. 

 

Hipótese 5) A intervenção breve de LKM impacta no estado emocional. 

 

Predição 5.1) Indivíduos que passarem por uma intervenção breve de LKM terão aumento de 

afetos positivos e redução de afetos negativos. 

 

 

MÉTODO GERAL 

 

O presente estudo caracterizou-se como um estudo não-clínico de caráter transversal, 

controlado e randomizado. O público-alvo foram estudantes de graduação da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), localizada em Natal/RN. Por tratar-se de uma coleta realizada 

coletivamente em salas de aula da UFRN não houve critérios de exclusão a priori. A posteriori, 

foram selecionados para a amostra apenas os estudantes de graduação maiores de 18 anos não 

praticantes (prática igual ou menor a 6 horas mensais) de meditação ou Yoga e que participaram de 

todas as etapas do desenho experimental. Ao todo, participaram do experimento 156 estudantes 

(idade média de 22,29 anos e desvio padrão de 4,95 anos), dos quais 22 não se enquadraram nos 

critérios propostos e foram excluídos da amostra. A amostra final conteve, portanto, 134 

participantes distribuídos nos três grupos experimentais: grupo meditação da bondade amorosa 

(LKM, n = 53), grupo controle neutro (NEU, n = 45) e grupo controle positivo (POS, n = 36), ver 

detalhes na seção “grupos experimentais”. As coletas foram realizadas em turmas de diferentes 
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cursos e disciplinas no Centro de Biociências da UFRN, mediante autorização prévia da direção e 

dos professores responsáveis pelas disciplinas. 

O projeto foi protocolado com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética número 

61196416.9.0000.5537 e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN em 20 de 

Dezembro de 2016, sob número do parecer 1.875.918, atendendo a todos os requisitos éticos 

(Anexo 1). 

 

Materiais, instrumentos de medidas, tarefas comportamentais e condições experimentais: 

 

a) Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE): Consiste no documento pelo qual os 

participantes foram esclarecidos sobre a pesquisa, seus objetivos, eventuais riscos e benefícios, bem 

como seu protocolo principal, e pelo qual puderam optar em participar ou não da mesma (Anexo 2). 

b) Escala de Afetos Positivos e Negativos (PANAS): A fim de verificar o impacto da condição 

experimental no estado emocional (afetos positivos e negativos) e no possível papel desse nas 

tarefas propostas, os participantes responderam à escala de afetos positivos e negativos (PANAS) 

antes e depois do experimento, através de instrumento traduzido e validado para o português, 

contendo 9 itens para afetos positivos e 10 itens para afetos negativos, medidos numa Escala Likert 

de 5 pontos (Carvalho et al., 2013) (Anexos 3a e 3b). Dois escores, um de afetos positivos e outro 

de afetos negativos, são gerados como resultado e os mesmos caracterizam numericamente o estado 

emocional positivo (num espectro de 9 a 45 pontos) e negativo (num espectro de 10 a 50 pontos) 

dos participantes no momento dos testes. Quanto maiores os valores pontuados, mais o indivíduo 

considera que está sentindo cada grupo de emoções (positivas e negativas).  

c) Escala de socialização (Bateria Fatorial de Personalidade - BFP), instrumento validado para o 

português, contendo 28 itens para o fator socialização (agreeableness), envolvendo as facetas 

amabilidade, pró-sociabilidade e confiança nas pessoas, medidos numa Escala Likert de 7 pontos 

http://portal2.saude.gov.br/sisnep/cep/caae.cfm?VCOD=405721
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(Nunes, Hutz, & Nunes, 2010) (Anexo 4). Quanto maior o escore geral dos indivíduos, mais os 

mesmos autorrelatam sentirem-se amáveis, agradáveis, dispostos a seguirem normas e regras sociais 

e confiantes em relação a outras pessoas, considerando-as bem intencionadas. 

 

d) Escala de Empatia (Interpersonal Reactivity Index): Versão traduzida e adaptada para o 

português, contendo 26 itens, contendo os 4 fatores propostos pelo instrumento original de Davis 

(1983), dois cognitivos (tomada de perspectiva e fantasia) e dois afetivos (consideração empática e 

angústia pessoal), medidos numa Escala Likert de 5 pontos. (Sampaio, Guimarães, Camino, 

Formiga, & Menezes, 2011) (Anexo 5). Uma maior pontuação nessa escala indica um indivíduo que 

autorrelata-se mais empático, ou seja, que consegue colocar-se no lugar de outras pessoas afetiva e 

cognitivamente, que tem facilidade para imaginar-se como personagens e em situações diversas, 

que emociona-se e angustia-se com facilidade, inclusive em situações emergenciais, que preocupa-

se em ajudar as pessoas e também a ser compassivo frente a contextos diversos. 

 

e) Questionário sociodemográfico: Documento que teve como objetivo conhecer o perfil 

sociodemográfico dos participantes através de sexo, idade e condição socioeconômica a fim de 

registrar e examinar tais características como variáveis-controle (Anexo 6). 

f) Questionário sobre a qualidade da experiência meditativa (A) com percepções quali e 

quantitativas sobre a condição experimental e Questionário sobre motivações em relação à tarefa 

de doação de recursos (B). O questionário A utilizado foi desenvolvido por Rabelo (2014) e o 

questionário B desenvolvido para esta pesquisa. Apesar de ambos ainda não estarem validados, 

foram previamente testados no estudo piloto (Anexo 7). 

 

g) Tarefa comportamental de doação de recursos a terceiros: Cada participante recebeu 6 (seis) 

canetas esferográficas coloridas e foi informado sobre a possibilidade de doação de 0 (zero) a 6 

(seis) dessas canetas para crianças de uma escola pública de Natal/RN. Foram entregues 2 (dois) 
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envelopes, sendo que um ficou em posse do participante após o experimento e o outro colocado 

numa urna. O participante reteve ou doou os recursos (canetas) anonimamente (atrás de um 

biombo) da maneira que achou mais conveniente. Foi atribuído, posteriormente, um escore de 

doação de recursos a cada participante conforme a respectiva doação efetiva, de 0 a 6 pontos 

(Anexo 8). 

 

h) Tarefa de intenção de ajuda em situações-problema: Cada participante recebeu um texto com 

duas situações-problema, nas quais atribuiu sua intenção de ajuda em dois diferentes cenários. As 

situações-problema utilizadas foram as adaptadas por Rabelo, Hees e Pilati (2012) do estudo de 

Pilati, Leão, Vieira e Fonseca (2008) e dizem respeito a interações sociais hipotéticas nas quais 

determinada pessoa necessitou de ajuda e variou em relação à sua controlabilidade sobre a situação 

na qual a levou a necessitar dessa ajuda (Anexo 9). Nas instruções para responder às situações-

problema o participante deveria pensar em um colega pelo qual se sentia afetivamente neutro, 

alguém que não gostasse nem desgostasse. Poderia escolher mentalmente um colega ou, na 

inexistência de alguém com essas características, imaginar um colega com quem apenas relaciona-

se no ambiente de estudos e sem um grau de amizade mais profundo. Deveria, então, indicar sua 

intenção de ajudar numa escala Likert de 11 pontos o quanto estaria disposto a ajudar esse colega 

que solicitava as anotações de aula para estudar para a próxima prova, variando desde a certeza de 

não ajudar (0) até a certeza de ajudar (10). No primeiro cenário (viagem), o colega não havia 

comparecido às aulas da semana anterior por estar numa viagem a lazer. No segundo cenário 

(doença), o colega não pôde fazer as anotações por estar com uma infecção no olho que o impedia 

de ler as informações no quadro. 

 

Grupos experimentais: 

Cada grupo de participantes (turma de graduação) foi enquadrado em um dos três grupos 

experimentais possíveis (Figura 1). Inicialmente, a randomização para o enquadramento nos grupos 
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experimentais LKM ou controles foi feita por sorteio na presença de testemunhas com as turmas já 

agendadas para o experimento. Posteriormente, em função de remanejos e cancelamentos de 

turmas, bem como da grande quantidade de alunos faltantes, novas turmas foram negociadas com os 

professores responsáveis pelas disciplinas e a distribuição das turmas nos grupos experimentais foi 

feita de modo a equilibrar a quantidade de estudantes nos grupos experimentais e para atingir o 

número amostral necessário. 

Para a gravação dos áudios guiados dos três grupos experimentais (LKM, NEU e POS), nos 

quais são dadas todas as instruções para os participantes sobre o exercício meditativo a ser 

praticado, desde a postura a ser adotada na prática até a sequência de visualizações mentais a serem 

seguidas, foi utilizada uma tradução e adaptação dos protocolos de Seppala et al. (2014), do 

Departamento de Psicologia da Universidade de Stanford, Califórnia, EUA, ainda não validados 

para o Brasil. Os textos originais dos referidos protocolos para os três grupos experimentais foram 

traduzidos e adaptados do inglês para o português pelo método de tradução seguida por retradução 

para a língua original, sendo a última realizada por um tradutor bilíngue para o português-inglês 

originário de país com idioma materno inglês. Após o procedimento de retradução para a língua 

inglesa, os protocolos receberam o aval da autora original. A gravação dos áudios foi realizada em 

estúdio profissional em Natal/RN, e a condução dos áudios guiados foi feita pela mestranda. A 

execução dos áudios nas turmas foi feita em equipamento de som com caixas acopladas a fim de 

garantir uma condição adequada de distribuição do som nas salas de aulas. Os áudios foram 

previamente testados no estudo piloto (Protocolos disponíveis no anexo 10). 

 

1) Grupo meditação da bondade amorosa (LKM): Áudio com gravação de aproximadamente 9 

minutos de LKM guiada para a visualização de imagens mentais e o cultivo de sentimentos de 

amor, bondade, generosidade e compaixão. Na intervenção de LKM há a intenção de indução de 

afetos e sentimentos positivos tanto autocentrados quanto direcionados a outros seres vivos. 
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Exemplos de frases que fazem parte da intervenção com o áudio de LKM: 

“(...) que você viva com tranquilidade, que você seja feliz, que você esteja livre da dor (...)” 

“(...) assim como eu desejo para mim, que você esteja seguro, que você seja saudável, que 

você viva com tranquilidade e felicidade (...)” 

2) Grupo controle neutro (NEU): Áudio com gravação de aproximadamente 9 minutos para 

visualizações de imagens mentais com conteúdo não relacionado à LKM e sem a indução 

intencional de afetos e sentimentos positivos ou negativos. O objetivo deste grupo é ser um controle 

à tarefa de meditação. 

Exemplos de frases que fazem parte da intervenção com o áudio do NEU: 

“(...) visualize o interior de uma livraria, qualquer livraria que você escolher, ou uma livraria que 

você imaginar, ande pelos corredores da livraria e imagine sua aparência, imagine as cores das 

paredes e pisos e a forma e a aparência das estantes, traga à mente o cheiro da livraria, imagine os 

sons que você pode ouvir naquela loja, visualize os caixas (...)” 

3) Grupo controle positivo (POS): Áudio com gravação de aproximadamente 9 minutos para 

visualizações de imagens mentais com palavras positivas não relacionadas à LKM e com a intenção 

de indução de afetos e sentimentos positivos autocentrados, focados principalmente em orgulho e 

autoestima pessoais. O objetivo deste grupo é ser um controle aos afetos positivos potencialmente 

induzidos pela tarefa de LKM. 

Exemplos de frases que fazem parte da intervenção com o áudio do POS: 

“(...) Eu me sobressaio, eu sou bem sucedido, eu tenho talentos únicos (...)” 

“(...) Eu sou habilidoso e capaz de ter sucesso de maneira única (...)” 
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Figura 1: Esquema representando os grupos experimentais de meditação. Cada participante foi submetido 

somente a uma das três condições possíveis. 

Procedimento: 

 A sequência de apresentação dos instrumentos, bem como da realização das tarefas, seguiu o 

fluxograma apresentado na Figura 2. 

 

 

 

 

Figura 2: Fluxograma representando a sequência de aplicação dos questionários, intervenção e tarefas ao 

longo do experimento. Sendo TCLE: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, PANAS: Escala de afetos 

positivos e negativos, que foi respondida duas vezes, uma antes (PANAS 1) e outra após (PANAS 2) a 

intervenção meditativa. LKM: Grupo meditação loving-kindness (da bondade amorosa), NEU: Grupo 

controle neutro, POS: Grupo controle positivo. 
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Período, periodicidade, local e tempo de coleta: 

O estudo piloto, para a pré-testagem do protocolo experimental e eventuais adequações da 

coleta, foi realizado entre abril e junho de 2017. A coleta efetiva de dados foi realizada no segundo 

semestre de 2017. As coletas foram realizadas de segunda a sexta-feira, excetuando-se feriados, nos 

turnos manhã, tarde e noite, em salas de aula do Centro de Biociências da UFRN. A duração de cada 

coleta foi de aproximadamente uma hora e quinze minutos por turma (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3: Esquema representando o tempo médio de coleta por grupo de participantes. Os círculos 

apresentam as atividades e avaliações e os respectivos tempos em minutos estimados de coleta para cada 

uma delas. 
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Resumo 

Intervenções com técnicas meditativas, como a meditação da bondade da bondade amorosa (loving-

kindness meditation, LKM) têm se mostrado eficientes para a regulação de estados emocionais, bem 

como para o aumento da conectividade social e a promoção de comportamentos pró-sociais. A 

tomada de decisão em contextos sociais abrange variáveis individuais e contextuais numa complexa 

interação para a resolução de situações que envolvem custos, benefícios e aspectos motivacionais 

em relação a coespecíficos. O presente estudo se propôs a investigar o impacto de diferenças 

individuais, através do traço de personalidade socialização e da empatia, na predisposição à pró-

socialidade, bem como os efeitos de uma intervenção breve de LKM no estado emocional e na 

coerência de tomadas de decisão pró-sociais, entre a intenção de ajuda em dois cenários hipotéticos 

(viagem e doença) e o comportamento efetivo de doação de recursos a terceiros. A amostra contou 

com 134 estudantes universitários divididos em três grupos experimentais, LKM e dois controles 

ativos, um neutro (NEU) e outro positivo (POS). Os resultados mostraram correlação entre o traço 

socialização nos dois cenários de ajuda e da empatia apenas para o cenário que envolveu uma 

situação de sofrimento (doença). Não houve correlação entre as características individuais estáveis e 

a doação de recursos. A intervenção promoveu a redução de afetos positivos no grupo NEU e não 

alterou os afetos positivos nos grupos LKM e POS. Os três grupos experimentais reduziram os 

afetos negativos após a intervenção. Houve coerência na tomada de decisão entre as três tarefas pró-

sociais apenas no grupo LKM. Os resultados sugerem que as intervenções meditativas deste 

protocolo podem potencialmente contribuir para a regulação do estado emocional, reduzindo 

emoções negativas. Conclui-se, também, que o protocolo de LKM utilizado tem potencial para 

melhorar a coerência da tomada de decisão pró-social, entre a intenção de ajuda e a execução 

comportamental propriamente dita. 

Palavras-chave: meditação da bondade amorosa, regulação de estados emocionais, interações 

sociais, tomada de decisão, comportamento pró-social. 
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Introdução 

Nos últimos anos, diversos estudos têm destacado a utilidade de práticas meditativas como 

estratégias de regulação emocional e atencional, bem como o impacto dessa regulação na tomada de 

decisão e nas interações sociais. Evidências se acumulam no que diz respeito aos efeitos de curto e 

longo prazos das meditações e de sua capacidade de impactar de maneira positiva tanto em funções 

afetivas quanto cognitivas (Menezes & Dell’Aglio, 2009). A meditação da bondade amorosa 

(LKM) destaca-se como uma dessas práticas, por tratar-se de uma técnica com potencial para a 

promoção de emoções positivas, empatia, conectividade social, compaixão e comportamento pró-

social (Hutcherson, Seppala, & Gross, 2008; Seppala, Hutcherson, Nguyen, Doty, & Gross, 2014; 

Seppala, Rossomando, & Doty, 2013; Singer & Klimecki, 2014). A bondade amorosa (loving-

kindness), ou metta (em Pali), é um conceito que se origina no oriente e diz respeito a um estado 

mental de altruísmo e bondade incondicional. A LKM surge no Budismo tibetano, e é uma técnica 

que tem recebido atenção e vem sendo utilizada no contexto secular de investigação científica. A 

técnica procura desenvolver o foco atencional na consideração de amor e bondade a todos os seres, 

e objetiva desenvolver um estado afetivo de bondade (Hofmann, Grosmann, & Hinton, 2011). As 

práticas de LKM concentram-se, basicamente, em cultivar sentimentos de bondade, generosidade e 

compaixão para uma série de pessoas. Busca-se cultivar, primeiramente, esses sentimentos para si e 

para pessoas próximas, e eles são estendidos, no desenrolar da prática meditativa, a outras pessoas, 

como indivíduos em dificuldades e estranhos, podendo ser estendidos, inclusive, a pessoas com 

quem se tem dificuldade de relacionamento ou a algum desafeto. Conclui-se a prática buscando 

desenvolver sentimentos de benevolência e compaixão a todos os seres humanos, podendo, 

também, estendê-los aos outros seres vivos (Galante, Bekkers, Mitchell, & Gallacher, 2016; 

Klimecki, 2015; Singer & Klimecki, 2014).  

Mesmo sendo uma técnica cada vez mais difundida e utilizada no meio científico, as 

investigações envolvendo LKM muitas vezes carecem de protocolos bem definidos e de 

randomização dos grupos ou, ainda, de um grupo controle ativo, dificultando a replicação dos 
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experimentos, bem como a comparação dos resultados. Somado a isso, existe o fato de não estar 

claro na literatura se a técnica empregada em si é a responsável pelos efeitos observados, como os 

referentes à tomada de decisão e ao comportamento pró-social ou se seriam características 

individuais mais estáveis, como traços de personalidade e de empatia, por exemplo, as responsáveis 

pelas diferenças observadas na tomada de decisão e nas interações sociais. Numa interessante 

revisão sobre efeitos da meditação na tomada de decisão, Sun e colaboradores (2015) evidenciam 

que existe um efeito positivo da meditação tanto de curto quanto de longo prazos no altruísmo, no 

comportamento pró-social, na tomada de decisão e na redução do viés intergrupos. Os autores 

trabalham com a abordagem de que a meditação pode facilitar o processo de tomada de decisão por 

modular o controle executivo, o processamento de recompensa, a regulação emocional e/ou a 

consideração empática. Propõem, inclusive, um modelo ampliado de tomada de decisão baseado na 

teoria do processo dual, na qual processamentos automáticos (ou intuitivos) e deliberados (ou 

reflexivos) funcionam como componentes separados da tomada de decisão e consideram, 

adicionalmente, o papel mediador da empatia da tomada de decisão social, propondo que a 

meditação melhoraria a tomada de decisão aumentando o controle cognitivo sobre reações 

automatizadas habituais e o processamento intuitivo (Sun, Yao, Wei, & Yu, 2015). 

A LKM tem sido associada ao aumento de afetos positivos e à diminuição de afetos 

negativos, e estudos de neuroimageam têm indicado a ativação de áreas encefálicas envolvidas no 

processamento emocional e empático (Hofmann et al., 2011). Treinamentos meditativos em 

compaixão e empatia promovem a ativação de estruturas tais como a área tegmental ventral, 

substância negra, córtex órbito frontal medial, estriado, glóbulo pálido e putâmen, essas 

principalmente relacionadas à circuitaria da compaixão, e o aumento na ativação de áreas como a 

ínsula anterior e o córtex cingulado medial anterior, relacionadas à empatia (Singer & Klimeck, 

2014). É possível que a LKM atue através da indução de emoções e habilidades sociais, tais como a 

empatia e a compaixão, e estas sejam eliciadoras de comportamentos pró-sociais (Galante et al., 

2016).  
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Além da indução de emoções e habilidades sociais, a LKM modularia o controle cognitivo e 

esse, juntamente com a regulação do estado emocional, teria potencial para influenciar as tomadas 

de decisão em contextos diversos, inclusive nos sociais (Sun et al., 2015). A literatura indica que 

intervenções de LKM e de compaixão possam promover alterações comportamentais, tais como: 

respostas mais compassivas (Condon, Desbordes, Miller, & DeSteno, 2013), conectividade social 

por meio do aumento de afetos positivos (Hutcherson et al., 2008), maior conectividade social e 

maior conectividade em relação à natureza (Aspy & Proeve, 2017), aumento de afetos positivos e 

decréscimo de afetos negativos (Hofmann, et al., 2011), aumento de emoções positivas e de bem-

estar emocional (Fredrickson et al., 2017), aumento de bem-estar e de sentimento de conexão e 

decréscimo de autofoco (Seppala et al., 2014), respostas emocionais mais positivas (como calma) e 

menos negativas (como frustração e raiva) de pais em relação a situações de sofrimento de infantes 

(Kirby & Baldwin, 2018), autocompaixão e orientação e ajuda altruística (Wallmark, Safarzadeh, 

Daukantaite, & Maddux, 2012), maior amor compassivo e autocompaixão (Weibel, McClintock, & 

Anderson, 2017) e o aumento de comportamentos pró-sociais (Ashar et al., 2016, Leiberg, 

Klimecki, & Singer, 2011; Reb, Junjie, Narayanan, & Presented, 2010, Weng et al., 2013), 

sugerindo que esse tipo de meditação pode funcionar como uma ferramenta interessante a ser 

investigada para fins de melhoria das interações sociais, redução de conflitos interpessoais e 

promoção de comportamentos pró-sociais.  

Até o presente momento, não foram encontrados na literatura estudos relacionando a LKM 

às tomadas de decisão pró-sociais propostas, e o único estudo investigando a LKM encontrado no 

Brasil utilizou uma medida de autorrelato de intenção de perdão, sem desfecho comportamental 

pró-social efetivo (Rabelo, 2014). Considera-se que a pró-socialidade pode variar em função da 

cultura, tendo a mesma um efeito moderador entre o comportamento de ajuda e diferentes variáveis 

antecedentes (Pilati, Iglesias, Lima, & Simone, 2010). No importante estudo intercultural de Levine, 

Norenzayan e Philbrick (2001), foi evidenciado que o Brasil ocupa o número um no ranking como 

o país mais pró-social do mundo em comportamentos de ajuda. Parece-nos relevante, portanto, tanto 
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a investigação de diferenças individuais, como o fator de personalidade socialização e da empatia, 

na predisposição aos comportamentos pró-sociais, quanto a investigação de intervenções 

meditativas para a tomada de decisão pró-social no cenário brasileiro.  

O presente estudo investigou o efeito de uma intervenção breve de LKM nas tomadas de 

decisão pró-sociais (autorrelatadas e efetivas), entre indivíduos não-aparentados, utilizando como 

medidas de pró-socialidade as tarefas de intenção de ajuda em diferentes cenários e a de doação 

unilateral de recursos a terceiros. O objetivo foi o de avaliar se as diferenças individuais estáveis e o 

exercício meditativo breve impactam na tomada de decisão pró-social e se há coerência entre a 

intenção de ajuda autorrelatada e o comportamento pró-social executado. Uma das hipóteses do 

trabalho é a de que características individuais estáveis, tais como o traço de personalidade 

socialização e a empatia, influenciam na tomada de decisão pró-social. Adiciona-se a essa, a 

hipótese de que a intervenção breve de LKM impacta no estado emocional dos sujeitos. Por fim, 

tem-se a hipótese de que a intervenção breve de LKM tem efeito na coerência da tomada de decisão 

pró-social, ou seja, com a intervenção especifica de LKM haveria maior coerência entre a intenção 

de ajuda e o comportamento generoso propriamente dito. 

Materiais e métodos 

Delineamento experimental e participantes 

O presente estudo caracterizou-se como um estudo não-clínico de caráter transversal, 

controlado e randomizado. Os dados foram coletados de abril a novembro de 2017 em turmas de 

graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN, Natal/RN, Brasil). Por tratar-

se de uma coleta realizada coletivamente em salas de aula e durante o horário regular das 

disciplinas, não houve critérios de exclusão a priori. A posteriori, foram selecionados para a 

amostra apenas os estudantes de graduação maiores de 18 anos não praticantes de meditação ou 

Yoga e que participaram de todas as etapas do desenho experimental. Ao todo, participaram do 

experimento 156 estudantes (idade média = 22,29 anos e desvio padrão = 4,95) dos quais 22 não se 
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enquadraram nos critérios propostos e foram excluídos da amostra. A amostra final conteve 134 

participantes (sendo 74 mulheres e 60 homens) distribuídos em três grupos experimentais.  

Grupos experimentais 

Os participantes foram distribuídos em três grupos experimentais caracterizados como: 

grupo meditação da bondade amorosa (LKM, n = 53), grupo controle neutro (NEU, n = 45) e grupo 

controle positivo (POS, n = 36). Na intervenção de LKM foi apresentado um áudio com gravação 

de aproximadamente 9 minutos de LKM guiada para a visualização de imagens mentais e o cultivo 

de sentimentos de amor, bondade, generosidade e compaixão; nessa intervenção há a intenção de 

indução de afetos e sentimentos positivos tanto autocentrados quanto direcionados a outros seres 

vivos. Para o grupo NEU foi apresentado um áudio com gravação de aproximadamente 9 minutos 

para visualizações de imagens mentais com conteúdo não relacionado à LKM e sem a indução 

intencional de afetos e sentimentos positivos ou negativos. O objetivo deste grupo é ser um controle 

à tarefa de meditação. Por fim, ao grupo POS foi apresentado um áudio com gravação de 

aproximadamente 9 minutos para visualizações de imagens mentais com palavras positivas voltadas 

principalmente a orgulho e autoestima, não relacionadas à LKM e com a intenção de indução de 

afetos e sentimentos positivos autocentrados. O objetivo deste grupo é ser um controle aos afetos 

positivos potencialmente induzidos pela tarefa de LKM. 

Para a gravação do áudio guiado dos três grupos experimentais foi utilizada uma tradução e 

adaptação do protocolo de Seppala et al. (2014), do Departamento de Psicologia da Universidade de 

Stanford, Califórnia, EUA, com o aval da autora original. A validação do protocolo para o Brasil 

encontra-se no artigo Bronzatto et al. (em preparação). A gravação dos áudios foi realizada em 

estúdio profissional em Natal/RN, e a condução dos áudios guiados foi feita pela autora do presente 

estudo. A execução dos áudios nas turmas foi feita em equipamento de som com caixas acopladas a 

fim de garantir uma condição adequada de distribuição do som nas salas de aulas. Os áudios foram 

previamente testados no estudo piloto.  
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Cada grupo de participantes (turma de graduação) foi enquadrado em um dos três grupos 

experimentais possíveis. A randomização inicial para o enquadramento nos grupos LKM ou 

controles foi feita por sorteio na presença de testemunhas com as turmas já agendadas para o 

experimento.  

 

Instrumentos e procedimentos 

Os participantes preencheram a escala de afetos positivos e negativos (PANAS) antes e após 

a intervenção meditativa, a fim de verificar o impacto da condição experimental no estado 

emocional e no possível efeito deste nas tarefas propostas, através de instrumento traduzido e 

validado para o português, contendo 9 itens para afetos positivos e 10 itens para afetos negativos, 

medidos numa Escala Likert de 5 pontos (Carvalho et al., 2013). Para investigar o traço de 

personalidade socialização, foi respondida a escala de socialização da bateria fatorial de 

personalidade (validada para o português por Nunes, Hutz, & Nunes, 2010), contendo 28 itens para 

o fator socialização (agreeableness), envolvendo as facetas amabilidade, pró-sociabilidade e 

confiança nas pessoas, medidos numa Escala Likert de 7 pontos. Ainda sobre características 

individuais, foi respondida a escala de empatia (Interpersonal Reactivity Index) na versão traduzida 

e adaptada para o português (Sampaio, Guimarães, Camino, Formiga, & Menezes, 2011), contendo 

26 itens, contendo os 4 fatores propostos pelo instrumento original de Davis (1983), dois cognitivos 

(tomada de perspectiva e fantasia) e dois afetivos (consideração empática e angústia pessoal), 

medidos numa Escala Likert de 5 pontos. 

 Quanto às tarefas para investigar tomada de decisão pró-social, os participantes realizaram 

uma tarefa comportamental de doação de recursos a terceiros, na qual cada participante recebeu 6 

canetas esferográficas coloridas e foi informado sobre a possibilidade de doação de 0 a 6 dessas 

canetas para crianças de uma escola pública de Natal/RN. Foram entregues 2 envelopes, sendo que 

um ficou em posse do participante após o experimento e o outro colocado numa urna. O 

participante reteve ou doou os recursos (canetas) anonimamente (atrás de um biombo) da maneira 
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que achou mais conveniente. Os envelopes estavam marcados internamente para contabilizar a 

doação dos participantes de modo que a numeração não fosse visível aos mesmos e, 

consequentemente, não influenciasse na quantidade de canetas retidas ou doadas. Foi atribuído, 

posteriormente, um escore de doação de recursos a cada participante conforme a respectiva doação 

efetiva, de 0 a 6 pontos. A outra tarefa foi a de intenção de ajuda em situações-problema, na qual 

cada participante recebeu um texto com duas situações-problema e atribuiu sua intenção de ajuda 

em dois diferentes cenários numa Escala Likert de 11 pontos, desde a certeza de não ajudar (0) até a 

certeza de ajudar (10). As situações-problema utilizadas foram as adaptadas por Rabelo, Hees e 

Pilati (2012) do estudo de Pilati, Leão, Vieira e Fonseca (2008) e dizem respeito a interações sociais 

hipotéticas nas quais determinada pessoa necessitava de ajuda e nas quais houve variação em 

relação à sua controlabilidade sobre a situação a qual a levou a necessitar da ajuda. Em ambas as 

situações, o participante inicialmente imagina algum colega por quem se sinta afetivamente neutro, 

ou seja, por quem ele não tenha uma relação de amizade mais profunda, alguém que o participante 

nem goste nem desgoste. Esse colega pede as anotações de aula ao participante para preparar-se 

para a próxima prova. No cenário hipotético 1 (cenário viagem) o colega solicita ajuda por ter 

perdido as aulas em função de uma viagem a lazer. No cenário 2 (cenário doença) o colega solicita 

ajuda por ter tido uma infecção no olho que o impediu de fazer as anotações em aula.   

Por fim, foram preenchidos os questionários sobre a qualidade da experiência meditativa (A) 

com percepções quali e quantitativas sobre a condição experimental e sobre motivações em relação 

à tarefa de doação de recursos (B). O questionário A utilizado foi desenvolvido por Rabelo (2014) e 

o questionário B desenvolvido para essa pesquisa. Ambos ainda não foram validados, mas foram 

previamente testados no estudo piloto. O último instrumento preenchido pelos participantes foi o 

questionário sociodemográfico, que incluiu identificação de sexo, idade e condição 

socioeconômica, dentre outros aspectos. O fluxograma representativo dos procedimentos realizados 

ao longo do experimento se encontra na Figura 1. 
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Análises estatísticas 

 Para comparar os três grupos experimentais (LKM, NEU e POS) em relação aos traços 

estáveis de socialização e de empatia, foi feito o teste de Kruskal-Wallis para dados não-

paramétricos, em função dos dados não apresentarem normalidade. Considerando a amostra geral 

de participantes, foram feitos testes de correlação entre os traços de socialização e empatia e as 

diferentes tarefas pró-sociais. Para caracterizar o efeito das intervenções nos afetos positivos e 

negativos dos participantes foram feitas análises de variância (ANOVAS). Por fim, para testar o 

efeito das intervenções meditativas nas tarefas pró-sociais de doação de recursos a terceiros e as 

intenções de ajuda em situações-problema nos dois diferentes cenários foi utilizado o teste de 

Kruskal-Wallis. Para todas as análises foi considerado o nível de significância de p < 0,05. 

 

 

 

 

Figura 1: Fluxograma representando a sequência de aplicação dos questionários, intervenção e tarefas ao 

longo do experimento. Sendo TCLE: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, PANAS: Escala de 

afetos positivos e negativos, que foi respondida duas vezes, uma antes (PANAS 1) e outra após (PANAS 2) a 

intervenção meditativa. LKM: Meditação loving-kindness (da bondade amorosa), NEU: controle neutro, 

POS: controle positivo. O tempo total do experimento por grupo de participantes foi, em média, de 75 

minutos. 
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Resultados 

Efeito das características individuais estáveis socialização e empatia nas tarefas de tomada de 

decisão pró-sociais 

Os três grupos experimentais tiveram escores iguais para socialização (qui-quadrado = 1,46 

gl = 2 e p = 0,482) e empatia (qui-quadrado = 0,12 gl = 2 e p = 0,994) ou seja, os grupos eram 

semelhantes quanto aos traços estáveis. Além disso, foi observada uma correlação moderada entre 

os traços de socialização e empatia (rô de Spearman = 0,411 e p < 0,001). 

Observou-se ainda uma correlação entre o traço de socialização e as intenções de ajuda nos 

cenários 1 (viagem) (rô de Spearman = 0,275 e p = 0,001) e 2 (doença) (rô de Spearman = 0,304 e p 

< 0,001) e uma correlação entre o traço de empatia e a intenção de ajuda apenas no cenário 2 (rô de 

Spearman = 0,288 e p = 0,001). Não houve correlação entre os traços socialização e empatia nem de 

seus subcomponentes em relação à tarefa de doação de recursos a terceiros. 

Efeito das intervenções no estado emocional (afetos positivos e negativos) dos participantes  

No que se refere aos afetos positivos, não foram observadas alterações para os grupos LKM 

e POS. No entanto, houve a redução de afetos positivos no grupo NEU após a intervenção. Quanto 

aos afetos negativos, houve a redução dos mesmos depois da intervenção nos três grupos 

experimentais (Tabela 1). 

Efeito das intervenções na tomada de decisão pró-social e na coerência entre intenção de ajuda e 

comportamento generoso 

Não houve diferença entre os grupos experimentais em relação à doação de recursos a 

terceiros (qui-quadrado = 2,29, gl = 2 e p = 0,318) nem em relação às intenções de ajuda nas 

situações problema nos cenários 1 (qui-quadrado = 2,384, gl = 2 e p = 0,304) e 2 (qui-quadrado = 

2,079, gl = 2 e p = 0,354), ou seja, nenhuma das três intervenções teve efeito nas tarefas, quando 

observadas individualmente. Contudo, quando analisadas as correlações entre as três tarefas pró-
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sociais, observa-se que existem diferentes correlações entre as intenções de ajuda e entre cada uma 

destas e a doação de recursos a terceiros. Houve correlação significativa entre as três tarefas apenas 

no grupo experimental LKM. Para o grupo NEU houve correlação entre intenção 1 e 2 e entre a 

intenção 1 e a doação de recursos. Para o grupo POS houve apenas a correlação entre as intenções 1 

e 2, e uma tendência de correlação negativa entre I2 e doação (Figura 2). 

Tabela 1: Médias e desvios padrões de afetos positivos e negativos antes e após as intervenções. Os 

participantes do grupo NEU reduziram os afetos positivos após a intervenção. Não houve alteração dos 

afetos positivos após as intervenções nos grupos LKM e POS. Os três grupos experimentais tiveram a 

redução de afetos negativos após as intervenções. LKM: meditação da bondade amorosa, NEU: controle 

neutro e POS: controle positivo. Em negrito, diferenças significativas observadas entre os dois momentos. 

    Antes   Depois 

      
    M(DP)   M(DP) 

 

gl F P η²Parcial Poder 

Afetos positivos 

        

 

LKM 25,45(5,68) 

 

25,25(7,22) 

 

1, 52 0,04  0,851 0,00 0,05 

 

NEU 28,51(6,69) 

 

26,11(8,54) 

 

1, 44 5,55  0,023 0,11 0,63 

 

POS 28,89(6,35) 

 

31,47(7,83) 

 

1, 35 2,78  0,104 0,07 0,37 

Afetos negativos 

        

 

LKM 17,38(6,04) 

 

13,47(4,51) 

 

1, 52 31,46 < 0,001 0,38 1,00 

 

NEU 15,04(5,15) 

 

13,47(4,95) 

 

1, 44 13,96  0,001 0,24 0,95 

  POS 16,89(7,05)   13,08(4,88)   1, 35 21,18 < 0,001 0,38 0,99 

 

  

 

 

Figura 2: Diagramas representativos das correlações entre os três tipos de tarefas de tomada de decisão pró-

social para cada um dos grupos experimentais. Teste de correlação de Spearman para dados não-

paramétricos. Os valores numéricos representados correspondem aos rôs de Spearman para cada uma das 

correlações, sendo * para p < 0,05, ** para p < 0,001, (NS) para valores não significativos e (NS)* tendência 

à significância (p = 0,082). IA 1: intenção de ajuda no cenário hipotético 1 (viagem), IA 2: intenção de ajuda 

no cenário hipotético 2 (doença), Doação: tarefa de doação de recursos para terceiros, LKM: meditação da 

bondade amorosa, NEU: controle neutro, POS: controle positivo. 
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Discussão  

Identificar, caracterizar e compreender mecanismos pelos quais são tomadas decisões em 

contextos sociais é um desafio multidisciplinar, o qual apresenta-se recorrente na abordagem e na 

investigação de fenômenos complexos, como o comportamento humano. De acordo com Kurzban e 

colaboradores (2015), o comportamento pró-social na espécie humana assume múltiplas formas, 

que vão desde a díade cuidador parental/prole até a cooperação em larga escala entre vários 

indivíduos não-aparentados (Kurzban, Burton-Chellew, & West, 2015). 

Variáveis individuais e contextuais diversas emergem e mesclam-se no processamento para 

a tomada de decisão e entre um determinado estímulo e a execução comportamental encontram-se 

elementos de processos evolutivos, motivacionais e situacionais numa teia de interações. O objetivo 

principal do presente estudo foi verificar se diferenças individuais estáveis e uma intervenção breve 

de meditação da bondade amorosa influenciam na tomada de decisão pró-social e se há coerência 

entre intenção de ajuda autorrelatada e o comportamento pró-social propriamente dito. 

 A literatura científica tem indicado que aspectos motivacionais para os comportamentos pró-

sociais podem ser influenciados por diferenças individuais, que atuariam como variáveis pré-

disposicionais estáveis, a exemplo da empatia e do traço de personalidade socialização. Essas 

características estariam relacionadas a uma maior tendência a agir pró-socialmente (Rabelo & Pilati, 

2013; Sampaio, Guimarães, Camino, Formiga, & Menezes, 2011). A primeira hipótese do presente 

trabalho foi a de que tais características individuais estáveis, a socialização e a empatia, 

influenciariam nas tomadas de decisão pró-sociais. Ao analisarmos os efeitos dos traços estáveis nas 

tomadas de decisão pró-sociais, foi observada uma correlação entre empatia e a intenção de ajuda 

exclusivamente no cenário de doença, enquanto que no traço socialização a correlação apareceu 

para os dois cenários (viagem e doença). Esse resultado poderia ser interpretado como uma 

seletividade e responsividade maior dos mecanismos empáticos nas situações nas quais a atribuição 

de responsabilidade a quem demanda ajuda é menor, ou seja, quando o sujeito pode ser pouco ou 
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não pode ser responsabilizado pelo contexto que o faz necessitar de ajuda. Esse é o caso da infecção 

no olho na referida situação-problema (cenário de doença), que impediu o colega de fazer as 

devidas anotações para a prova e, por isso, necessitou do material do participante para preparar-se 

para o exame. Na situação-problema na qual o colega solicitou o material para o exame por ter 

viajado a lazer, por outro lado, é possível que a maior atribuição de responsabilidade frente ao 

contexto que demandou a ajuda tenha menor impacto sobre a responsividade empática. Esses 

resultados estão de acordo com os achados de Pilati (2011), que indicam que quando se percebe que 

não há controlabilidade sobre determinada situação, isso leva a emoções simpáticas (ou 

compassivas) que se associam com uma intencionalidade maior de ajuda. 

O traço socialização, por sua vez, que possui componentes relacionados a uma preocupação 

em sentir-se amável e agradável perante aos outros indivíduos (amabilidade), bem como em atender 

a demandas e expectativas sociais e ao cumprimento de normas e regras (pró-sociabilização), 

poderia levar a uma tomada de decisão pró-social mais generalizada, tanto no contexto no qual 

houve menor atribuição de responsabilidade ao indivíduo (cenário de doença) quanto no qual maior 

atribuição de responsabilidade pôde ser dada ao sujeito (cenário de viagem). Isso explicaria a 

correlação do traço socialização indiscriminadamente nas diferentes atribuições de responsabilidade 

e cenários, que poderia ter impulsionado uma tomada de decisão pró-social que atendesse mais às 

expectativas de desejabilidade social. Consideramos que esse resultado está de acordo com a 

descrição de Nunes e colaboradores (2010) sobre a socialização na visão dos cinco grandes fatores 

de personalidade, no qual a preocupação em demonstrar generosidade, bondade, prestatividade e 

altruísmo é característica típica desse traço. 

Quanto à não existência de correlação entre os traços estáveis socialização e empatia nem de 

seus subcomponentes em relação à tarefa de doação de recursos a terceiros, uma interpretação 

possível é a de que a execução do comportamento de doar, mesmo na situação experimental na qual 

os participantes recebem os recursos do experimentador para tal, demandaria maiores custos se 

comparados apenas à declaração de intenção de ajuda. Dessa forma, em cenários nos quais os 



46 

 

participantes têm a oportunidade de apenas autorrelatar como agiriam hipoteticamente, o fato de 

não ter o custo correspondente ao comportamento faz com que determinadas diferenças entre os 

traços apareçam, enquanto que na doação efetiva o mesmo não acontece.  

Em relação à variável situacional investigada (a intervenção meditativa) e o efeito desta no 

estado emocional (afetos positivos e negativos), trabalhou-se com a hipótese de que, mesmo uma 

intervenção breve de aproximadamente 9 minutos seria capaz de impactar o estado emocional dos 

participantes. No protocolo original de Seppala et al. (2014) foram investigados separadamente 

afetos positivos autofocados e focados no outro. Em nosso estudo essa diferenciação não foi 

investigada, já que a escala de afetos positivos e negativos validada para o português utilizada 

trabalha de maneira generalista os afetos positivos e negativos, não diferenciando afetos 

autofocados e focados no outro. Em relação aos afetos positivos centrados no outro, foi encontrado 

no trabalho de Seppala e colaboradores (2014) um aumento significativo exclusivamente no grupo 

LKM. No que diz respeito aos afetos positivos autofocados, Seppala et al. (2014) encontraram um 

aumento para o grupo POS. Contudo, os achados do presente estudo mostram que, na amostra 

investigada, as intervenções não foram capazes de promover impacto sobre os afetos positivos, nem 

no grupo LKM nem no grupo POS. A intervenção promoveu, ainda, a redução de afetos positivos 

no grupo NEU.   

Outros estudos com LKM sugerem que não haja uniformidade em relação à promoção de 

afetos e emoções positivas e negativas. Zeng e colaboradores (2015), numa revisão meta-analítica 

sobre os efeitos da LKM nas emoções positivas, mostraram tamanhos de efeito médio para 

intervenções de LKM em emoções positivas diárias. Para o efeito de práticas pontuais de LKM nas 

emoções positivas imediatas, contudo, a revisão comparou sete estudos e os resultados variaram de 

sem diferença significativa a tamanhos de efeito grandes. Os autores argumentam que diversos 

fatores podem ter influência nos resultados, desde diferenças em operações psicológicas (LKM pura 

ou com elementos de compaixão e LKM voltada para si e para os demais sem diferenciar a 

comparação de alvos posteriormente), até a variação na duração das intervenções, da prática ou não 
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de meditação prévia, dos diferentes tipos de emoções positivas investigadas e de diferenças 

individuais (Zeng, Chiu, Wang Oie & Leung, 2015). Num interessante estudo (Aspy & Proeve, 

2017) que evidenciou o aumento de conectividade com a humanidade e com o mundo natural após 

uma intervenção de LKM, não foram encontradas alterações nem em afetos positivos nem em 

afetos negativos. Em nossa amostra, contudo, as três intervenções meditativas em áudio (LKM, 

NEU e POS) levaram à redução dos afetos negativos logo após a intervenção. Esse é um achado que 

julgamos relevante e que corrobora com os resultados do estudo do protocolo original de LKM 

(Seppala et al., 2014) e que evidencia que, independentemente do tipo de intervenção meditativa e 

mesmo sendo uma intervenção pontual e breve, é possível impactar na percepção dos participantes 

quanto às suas emoções negativas. Consideramos que esse dado traz indícios importantes de 

aplicabilidade desse protocolo de LKM e de intervenções breves mediadas por áudio para a redução 

de afetos negativos como angústia, aflição, tristeza, culpa, irritabilidade e nervosismo, o que 

poderia, em potencial, contribuir para a promoção de um aumento de bem-estar subjetivo. 

Por fim, tinha-se a hipótese de que a intervenção breve de LKM teria efeito na coerência da 

tomada de decisão pró-social, ou seja, com a intervenção especifica de LKM haveria maior 

coerência entre a intenção de ajuda e o comportamento generoso propriamente dito. Estudos 

anteriores evidenciam que a LKM impacta positivamente na percepção em relação a terceiros, nas 

interações interpessoais, no comportamento pró-social e na redução do viés intergrupos, seja 

aumentando sentimentos de conectividade e o entendimento dos outros, favorecendo a distribuição 

de recursos para uma contraparte, reduzindo viés em relação a outra etnia ou a pessoas em 

condições de vulnerabilidade ou, ainda, mobilizando ações frente a situações de sofrimento 

(Galante et al., 2016, He et al., 2015, Hutcherson et al., 2008, Reb et al., 2010, Seppala et al., 2014, 

Sun et al., 2015). 

No presente estudo, a intervenção breve de meditação da bondade amorosa nos leva na 

direção de um aumento da coerência na tomada de decisão pró-social, em comparação com as 

outras duas intervenções de controle meditativo, a neutra e a positiva. Isso é aqui proposto devido 
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ao achado em que foram separadas as três intervenções (LKM, NEU, POS) e verificadas as 

correlações observadas entre cada uma das três tarefas pró-sociais propostas após a intervenção 

(intenção de ajuda num cenário de viagem a lazer de um colega, intenção de ajuda num cenário de 

doença de um colega e doação de recursos para crianças de uma escola pública). No grupo da 

intervenção de LKM houve uma correspondência significativa e direta entre as duas formas de 

intenção de ajuda nas situações-problema hipotéticas, bem como entre cada uma delas e a tarefa 

comportamental pró-social real (a doação de canetas). No grupo NEU houve correlação 

significativa apenas entre as intenções e ajuda e entre a intenção no cenário de viagem a lazer e a 

doação de recursos, mas não entre a intenção de ajuda no cenário de doença e a doação real para 

terceiros. No grupo POS, por sua vez, houve correlação significativa apenas entre as intenções de 

ajuda e foi observada uma tendência de correlação negativa entre a intenção de ajuda no cenário de 

doença de um colega e a tarefa da doação de canetas para crianças de uma escola pública, 

remetendo ao ditado “faça o que eu digo mas não faça o que eu faço”. Essa tendência à correlação 

negativa entre intenção e ação pró-sociais poderia servir de alerta para intervenções e práticas 

voltadas exclusivamente para o aumento do orgulho e da autoestima pessoais (base da intervenção 

POS) como potenciais influenciadoras de conflito entre a pró-socialidade disposicional e 

comportamental. Poderia, ainda, trazer um alerta no que diz respeito à potencial redução de 

comportamento pró-social em situações reais, dependendo do tempo e da frequência dos estímulos. 

Observa-se, então, que a LKM, comparada às outras duas intervenções, mesmo que numa 

intervenção pontual e breve, teve o potencial de contribuir para a redução do conflito na tomada de 

decisão pró-social, aumentando a coerência entre a intenção de ajuda e o comportamento pró-social 

executado. Esse achado vai ao encontro das evidências da revisão de Lippelt e colaboradores 

(2014), que destacam a LKM como uma ferramenta que tem mostrado melhorar a resolução de 

conflito. 

Curiosamente, no que diz respeito aos dois cenários de intenção de ajuda (viagem a lazer e 

doença), tivemos no grupo LKM um menor índice de correlação se comparado aos índices de 
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correlação dos grupos NEU e POS (aproximadamente o dobro do valor). A priori, esperaríamos 

encontrar um resultado de não-diferenciação ou não-discriminação no grupo LKM, tendo em vista a 

ideia de que a bondade amorosa induzida na intervenção poderia ser do tipo incondicional, ou seja, 

direcionada a todos. No entanto, ao verificarmos que a intensidade da correlação entre as intenções 

de ajuda nas situações de viagem e doença no grupo LKM é praticamente a metade daquela das 

outras duas intervenções, procuramos levantar uma hipótese cognitivo-comportamental que pudesse 

melhor explicar os resultados. Uma possível interpretação para esse fato é a de que, no grupo LKM, 

teríamos uma discriminação mais acurada da origem da necessidade de ajuda (viagem versus 

doença) e isto poderia favorecer uma resposta empático-compassiva e, consequentemente, uma 

tomada de decisão mais seletiva ao contexto de maior vulnerabilidade (doença).  

Bankard (2015), num interessante estudo sobre a como a LKM molda a compassividade e o 

comportamento pró-social, argumenta que a tomada de decisão pró-social é fortemente influenciada 

pelas emoções. Podermos sugerir, então, que a LKM teria potencial para despertar uma acurácia 

emocional que permitiria distinguir cenários nos quais a demanda por ajuda é mais crítica e a 

tomada de decisão pró-social poderia, desta forma, ser melhor direcionada. Bibeau e colaboradores 

(2015), mencionam o impacto de estudos que promovem treinamento em bondade amorosa e 

compaixão num número considerável de variáveis relacionadas à empatia, incluindo a acurácia 

empática. Ainda, Decety e colaboradores (2016) argumentam que, na espécie humana, a capacidade 

de partilhar o distresse dos outros é um componente crítico na promoção de comportamento pró-

social. Essa responsividade empática, contudo, evoluiu para ser altamente seletiva, e é modulada 

pelo contexto social (Decety, Bartal, Uzefovsky, & Knafo-Noam, 2016). Tais argumentos estão de 

acordo com a perspectiva evolucionista do comportamento humano, que considera relevante a 

emergência de traços e estados afetivos distintos, como a compassividade, orientados à promoção 

de bem-estar para aqueles que se encontram em situação de sofrimento. De acordo com Goetz et al. 

(2010), emoções e habilidades sociais, como a compaixão, seriam adaptações importantes para a 

sobrevivência e reprodução da nossa espécie, tanto por capacitarem a proteção uma prole 
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vulnerável, quanto por serem atribuições e características desejáveis nos contextos de seleção 

sexual e, também, por facilitarem relações cooperativas com não-aparentados.    

Limitações e direções futuras 

No presente estudo, uma das limitações a serem consideradas é a de que não foi utilizado um 

grupo controle sem intervenção de áudio, ou seja, todos os participantes receberam algum tipo de 

estímulo. Assim, para pesquisas futuras, consideramos relevante haver um controle sem a 

intervenção, de modo a assegurar que foi esta, e não outros fatores relativos ao experimento, como 

o fato de estar em grupo em silêncio por aproximadamente 9 minutos, por exemplo, o responsável 

pela redução dos afetos negativos.  

Além disso, não conseguimos mensurar, com o desenho experimental proposto, a 

durabilidade dos efeitos das intervenções e das tomadas de decisão pró-sociais. Consideramos 

relevante investigar também, em estudos futuros, se os afetos negativos permanecem reduzidos 

algumas horas ou dias após a intervenção e se a coerência entre as intenções de ajuda e a execução 

comportamental continuariam perceptíveis caso as tarefas de tomada de decisão pró-sociais não 

fossem realizadas imediatamente após o exercício meditativo. 

Outra limitação que consideramos relevante é a de não ter sido possível investigar, através 

do instrumento utilizado, a diferença entre afetos positivos autofocados e focados no outro. Estudos 

futuros podem trabalhar no sentido de especificar os diferentes tipos de afetos positivos, e verificar 

os efeitos de intervenções meditativas, sejam elas pontuais, sejam de médio e longo prazos, nos 

diferentes tipos de afetos e mensurar o impacto das mesmas sobre as tomadas de decisão pró-

sociais.  

Investigações futuras poderiam avaliar, ainda, em que contextos os custos comportamentais 

são suficientes para que o perfil dos traços individuais estáveis emerja e o quanto existe de 

coerência entre esses traços, os autorrelatos hipotéticos de intenção de pró-socialidade e os 

comportamentos pró-sociais efetivos. Além disso, podem ser investigados de que modo as variáveis 
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estáveis interagem com as variáveis situacionais, a exemplo das alterações emocionais advindas de 

intervenções meditativas, na modulação dos efeitos sobre o fenômeno da pró-socialidade.  

Um ponto crítico a ser investigado diz respeito ao conteúdo relativo à bondade amorosa. 

Com o desenho experimental utilizado não foi possível determinar se é a prática meditativa de 

bondade amorosa em si ou se seria a linguagem utilizada a responsável pela maior coerência na 

tomada de decisão pró-social. Williams e colaboradores (2017) sugerem que a exposição à 

linguagem da bondade amorosa na LKM levaria a mudanças na sensibilidade ao sofrimento próprio 

e em relação aos outros sem treinamento explícito, ressaltando que efeitos semelhantes à meditação 

poderiam ser induzidos, ao menos no que se refere à dor imaginada, sem a prática meditativa. Mais 

estudos são necessários, portanto, para investigar o conteúdo relativo à bondade amorosa e seu 

impacto na tomada de decisão de intenções e comportamentos pró-sociais. 

 

Conclusão 

Consideramos que o presente estudo contribuiu para adaptar um protocolo de meditação da 

bondade amorosa para a sua posterior utilização em contextos científicos e não-científicos no 

Brasil, abrindo caminho para investigações futuras com uma meditação breve e de fácil execução. 

Além disso, os resultados sugerem que há potencial para a aplicabilidade desse tipo de meditação 

em intervenções nas quais objetiva-se reduzir emoções negativas, podendo conciliá-la com outras 

práticas na promoção de bem-estar subjetivo utilizando uma ferramenta facilmente executável e de 

baixo custo. Soma-se a essa perspectiva o que julgamos ser o principal achado do trabalho, que diz 

respeito ao potencial desse protocolo de meditação da bondade amorosa para promover coerência 

na tomada de decisão pró-social entre intenção de ajuda e ação comportamental propriamente dita. 

Em contextos diversos, como o familiar, o comunitário e o corporativo, por exemplo, a coerência 

nas tomadas de decisão entre intenção e ação pró-sociais poderia facilitar as interações interpessoais 

e minimizar cenários de conflito entre indivíduos e grupos de indivíduos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Na interação entre alguns dos fatores potencialmente pré-disposicionais estáveis e os 

contextuais ao comportamento, tem-se um mosaico de combinações de variáveis. Essas, muitas 

vezes são dificilmente rastreáveis na caracterização de fenômenos complexos, como o da pró-

socialidade humana. Diversos são os influenciadores da tomada de decisão pró-social, e a 

previsibilidade em relação às variáveis parece ser pouco óbvia. Um dos desafios em estudar o 

comportamento humano na temática da pró-socialidade está justamente na tentativa de identificar 

componentes-chave relacionados às tomadas de decisão em contextos sociais, procurando isolar 

algumas variáveis na busca de compreender como essa rede de interações evoluiu, como se dá sua 

plasticidade e como ela emerge na execução comportamental. O presente trabalho investigou o 

efeito de algumas características individuais estáveis e de uma intervenção meditativa pontual em 

tomadas de decisão pró-sociais, bem como o efeito dessa manipulação de contexto sobre o estado 

emocional dos participantes. Seguem abaixo as hipóteses com as respectivas predições, resultados e 

conclusões resumidos.  

Hipótese 1) Características individuais, tais como o traço de personalidade socialização e a 

empatia, influenciam na tomada de decisão pró-social. 

Predição 1.1) Indivíduos com maiores escores em socialização e empatia terão maior expressão 

de comportamento pró-social na tarefa comportamental de doação de recursos a terceiros.  

Resultado: Não houve correlação entre os traços socialização e empatia nem de seus 

subcomponentes em relação à tarefa de doação de recursos a terceiros. 

Conclusão: Não corroborada. 

Predição 1.2) Indivíduos com maiores escores de socialização e empatia terão maior expressão 

de intenção de ajuda nas situações-problema propostas. 
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Resultado: Observou-se uma correlação entre o traço de socialização e as intenções de ajuda nos 

cenários 1 (viagem) e 2 (doença) e uma correlação entre o traço de empatia e a intenção de ajuda 

apenas no cenário 2. 

Conclusão: Parcialmente corroborada. 

Hipótese 2) Uma intervenção breve de LKM influencia a tomada de decisão pró-social. 

Predição 2.1) Indivíduos que passarem por uma intervenção breve de LKM apresentarão maior 

expressão de comportamento pró-social na tarefa comportamental de doação de recursos a 

terceiros se comparados aos grupos controles, controlando as variáveis socialização e empatia.  

Resultado: Não houve diferença entre os grupos experimentais em relação à doação de recursos 

a terceiros  

Conclusão: Não corroborada. 

Predição 2.2) Indivíduos que passarem por uma intervenção breve de LKM apresentarão maior 

expressão de intenção ajuda nas situações-problema propostas se comparados aos grupos 

controles, controlando as variáveis socialização e empatia. 

Resultado: Não houve diferença entre os grupos experimentais em relação às intenções de ajuda 

nas situações-problema nos cenários 1 e 2. 

Conclusão: Não corroborada. 

Hipótese 3) Características individuais, como a socialização e a empatia, e a intervenção 

meditativa, influenciam no comportamento pró-social. 

Predição 3.1) Indivíduos com maiores escores de socialização e empatia apresentarão maiores 

expressões de comportamentos pró-sociais, e a LKM terá um efeito moderador sobre essas 

variáveis, potencializando seus efeitos. 
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Resultado: Não houve correlação entre os escores de socialização e empatia nem de seus 

subcomponentes em relação à tarefa de doação de recursos a terceiros. Houve correlação entre o 

traço de socialização e as intenções de ajuda nos cenários 1 (viagem) e 2 (doença) e uma 

correlação entre o traço de empatia e a intenção de ajuda apenas no cenário 2, mas a intervenção 

meditativa não potencializou esses efeitos. 

Conclusão: Não corroborada. 

Hipótese 4) A intervenção breve de LKM impacta na coerência da tomada de decisão pró-social, 

entre a intenção de ajuda e o comportamento generoso. 

Predição 4.1) Indivíduos que passarem por uma intervenção breve de LKM terão maior 

coerência entre expressão da intenção de ajuda nas situações-problema e a tarefa 

comportamental de doação de recursos a terceiros, se comparados aos grupos controles. 

Resultado: Houve correlação significativa entre as três tarefas apenas no grupo experimental 

LKM. Para o grupo NEU houve correlação entre intenção 1 e 2 e entre a intenção 1 e a doação 

de recursos. Para o grupo POS houve apenas a correlação entre as intenções 1 e 2, e uma 

tendência de correlação negativa entre intenção 2 e doação. No grupo da intervenção de LKM 

houve uma maior coerência entre intenção e ação, que se deu pela correspondência significativa 

e direta entre as duas formas de intenção de ajuda nas situações-problema hipotéticas, bem como 

entre cada uma delas e a tarefa comportamental pró-social real (a doação de canetas). 

Conclusão: Corroborada. 

Hipótese 5) A intervenção breve de LKM impacta no estado emocional. 

Predição 5.1) Indivíduos que passarem por uma intervenção breve de LKM terão aumento de 

afetos positivos e redução de afetos negativos. 

Resultado: Houve a redução de afetos negativos em indivíduos que passaram pela intervenção 

breve de LKM, mas os afetos positivos não foram alterados. 

Conclusão: Parcialmente corroborada. 
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As conclusões apresentadas demonstram que algumas das predições foram parcialmente 

corroboradas ou corroboradas, e outras não-corroboradas. Espera-se que os presentes achados 

contribuam para dar visibilidade a ferramentas interventivas de baixo custo e facilmente utilizáveis, 

como as técnicas meditativas, em geral, e a meditação da bondade amorosa, em especial. Considera-

se, também, que os resultados possam servir como pistas novas e complementares para a 

compreensão do quebra-cabeças do fenômeno da pró-socialidade. Novos estudos, contudo, são 

necessários para que se tenha um entendimento mais amplo da complexa teia de variáveis pré-

disposicionais e situacionais responsáveis por influenciar as tomadas de decisão em interações 

sociais. Por fim, sabe-se que a contribuição do fazer científico com responsabilidade social emerge 

como uma necessidade no cenário atual, e toda a soma de esforços é válida quando buscam-se 

alternativas para o entendimento e a melhoria da vida em sociedade, seja com o desenvolvimento de 

projetos, seja através da execução de outras ações que potencialmente possam promover bem-estar, 

tanto a nível individual quanto a nível coletivo.  
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Departamento de Fisiologia, em nível de mestrado. A pesquisa tem por objetivo geral investigar 

tendências individuais a agir pró-socialmente e a influência de um exercício breve de meditação 

loving-kindness no comportamento pró-social. A mesma é apresentada como um estudo não clínico 
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primeiro grupo chamado de meditação loving-kindness (LKM) receberá um áudio de LKM guiada 

ANEXO 1 
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para visualização de imagens mentais e cultivo de sentimentos de amor, bondade, generosidade e 

compaixão. O segundo grupo chamado de neutro (NEU) receberá áudio com visualização de 

imagens positivas, mas não com conteúdos relacionados à LKM e sem indução intencional de 

afetos positivos ou negativos. O terceiro grupo por sua vez chamado de controle positivo (POS) 

também receberá um áudio com visualização de imagens mentais com palavras positivas não 

relacionadas à LKM e com indução de afetos positivos autocentrados. A randomização para o 

enquadramento no grupo experimental LKM ou controles será feita a partir dos softwares SPSS ou 

Excel, na ocasião da chegada de cada participante no experimento. Antes da participação no grupo 

os participantes responderão a uma Escala de Afetos Positivos e Negativos, e após a prática de 

meditação serão aplicados além da Escala de Afetos: questionários sociodemográfico, Escala de 

socialização, Escala de empatia e questionário de informações adicionais. Para verificar a 

disponibilidade dos participantes para comportamentos pró-ativos, os mesmos passarão por tarefas, 

tais como: Tarefa comportamental de doação de recursos a terceiros e a Tarefa comportamental de 

ajuda/gentileza em pegar um objeto caído (Dropped pen). E ao final eles serão confrontados com 

uma situação problema para analisar a conduta dos participantes, denominada de dilema moral de 

Robin Hood. A amostra do estudo será composta por 114 indivíduos distribuídos igualmente entre 

os três grupos experimentais. A amostra foi definida com base em trabalhos anteriores com desenho 

semelhante (E.M. Sepala, et.al, 2014). Para análise dos dados serão feitos testes estatísticos para 

investigar a interação de todas as variáveis envolvidas MANCOVAS (análises multivariadas com a 

presença de co-variáveis). Serão feitos, também, testes de normalidade, seguidos de testes de 

correlação e/ou regressão para testar as variáveis duas a duas (ex. socialização e generosidade; 

empatia e generosidade). Para todos os testes será adotado como nível de significância (p valor) 

menor ou igual a 0,05. Para a análise de dados será utilizado o software SPSS. 
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Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: investigar tendências individuais a agir pró-socialmente e a influência de um 

exercício breve de meditação loving-kindness no comportamento pró-social. 

Objetivos secundários: 

1) Verificar se o traço de personalidade socialização é uma variável pré-disposicional aos 

comportamentos pró-sociais. 

2) Verificar se a empatia é uma variável pré-disposicional aos comportamentos pró-sociais. 

3) Investigar se uma intervenção breve com áudio de meditação loving-kindness influência nos 

comportamentos pró-sociais, controlando as variáveis socialização e empatia. 

4) Investigar se uma intervenção breve com áudio de meditação loving-kindness atua moderando 

uma resposta mais pró-social em indivíduos com diferentes graus basais de socialização e 

empatia. 

5) Investigar se uma intervenção breve com áudio de meditação loving-kindness tem influência 

diferencial em dois tipos de tarefas: nas que incluem uma “pró-socialidade genérica” (situação 

com ausência de sofrimento, ex.: “gentileza genérica”: resgatar um objeto caído) ou nas 

condições “compassivo-específicas” (situações com presença de sofrimento, ex.: 

“compassividade frente à pobreza” doar para uma instituição de caridade). 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: 

No concernente à previsão de riscos os pesquisadores afirmam que "... os riscos são mínimos, 

estando relacionados a algum possível desconforto com as questões das escalas psicométricas, com 

a condição experimental (meditação) e/ou relativo às tarefas comportamentais propostas. Já foram 
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tomadas medidas para evitar/minimizar possíveis desconfortos ou constrangimentos frente aos 

métodos propostos, como a escolha criteriosa de instrumentos utilizados nacional ou 

internacionalmente e as medidas de proteção à confidencialidade e privacidade dos voluntários, 

bem como serão esclarecidos que todo e qualquer desconforto em quaisquer dimensões humanas 

(física, psicológica, etc.) devem ser reportados de imediato ou a qualquer tempo aos pesquisadores 

responsáveis, bem como ao Comitê de Ética local". 

Benefícios: 

Quanto aos benefícios da pesquisa os pesquisadores sugerem que os resultados da pesquisa podem 

contribuir com intervenções com meditações que podem ser adaptadas e protocoladas para a 

utilização em diversos contextos, científicos e não científicos, visando promover e potencializar 

comportamentos pró-sociais entre indivíduos e grupos de indivíduos. Podendo contribuir ainda 

como potencial ferramenta para ser utilizada na prevenção e resolução de conflitos interpessoais 

promovendo assim, um maior bem-estar subjetivo e numa melhor qualidade das relações 

interpessoais. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Trata-se de uma pesquisa com propósitos positivos, no entanto, algumas questões de ordem 

metodológicas precisam ser melhor exploradas e esclarecidas de forma substancial. Estudos têm 

demonstrado que a meditação tem efeitos significativos sobre a ansiedade, sobre o pensamento, e 

até mesmo sobre o controle de funções fisiológicas involuntárias (MENEZES, DELL' ÁGLIO, 

2009. No entanto, esses efeitos são mais observados em estudos de caráter longitudinal, 

considerando que a prática da meditação continuada possibilita o alcance destes resultados. Nesse 

sentido, uma prática meditativa em um período tão curso de tempo (10 minutos) em pessoas que 

nunca fizeram meditação pode gerar dificuldades para se alcançar os objetivos pretendidos pela 

pesquisa ou mesmo as inferências propostas. 
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Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Foram apresentados os seguintes termos de apresentação obrigatório: 

- Formulário CEP; 

- Folha de rosto; 

- Instrumentos de pesquisa; 

- Projeto na íntegra; 

- Cronograma e orçamento da pesquisa inserido no projeto; 

- Termo de consentimento livre e esclarecido; 

- Carta de anuência do Centro de Biociências; 

- Declaração de não início da pesquisa; 

- - Não haverá gravação de voz ou imagens. 

Recomendações: 

Enviar os relatórios parcial (pesquisa em curso) e final (ao término da pesquisa). 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Em resposta às pendências apresentadas anteriormente, a pesquisadora anexou os seguintes 

documentos: formulário CEP, cronograma de pesquisa, projeto na íntegra (contendo novo 

cronograma da pesquisa com previsão de coleta de dados iniciando em fevereiro de 2017) e texto 

para recrutamento dos participantes. 

Consoante estes documentos, o projeto atende às recomendações da Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde – CNS, sendo aprovado para sua execução. 

Considerações Finais a critério do CEP: 
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Em conformidade com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde - CNS e Manual 

Operacional para Comitês de Ética - CONEP é da responsabilidade do pesquisador responsável: 

1. elaborar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE em duas vias, rubricadas em 

todas assuas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado a participar da pesquisa, ou por 

seu representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, ou pela (s) pessoa (s) por ele 

delegada(s), devendo as páginas de assinatura estar na mesma folha (Res. 466/12 - CNS, item 

IV.5d); 

2. desenvolver o projeto conforme o delineado (Res. 466/12 - CNS, item XI.2c); 

3. apresentar ao CEP eventuais emendas ou extensões com justificativa (Manual Operacional para 

Comitês de Ética - CONEP, Brasília - 2007, p. 41); 

4. descontinuar o estudo somente após análise e manifestação, por parte do Sistema 

CEP/CONEP/CNS/MS que o aprovou, das razões dessa descontinuidade, a não ser em casos de 

justificada urgência em benefício de seus participantes (Res. 446/12 - CNS, item III.2u) ;elaborar 

e apresentar os relatórios parciais e finais (Res. 446/12 - CNS, item XI.2d); 

5. manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e responsabilidade, por 

um período de 5 anos após o término da pesquisa (Res. 446/12 - CNS, item XI.2f); 

6. encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, com os devidos créditos aos pesquisadores 

associados e ao pessoal técnico integrante do projeto (Res. 446/12 - CNS, item XI.2g) e, 

7. justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP, interrupção do projeto ou não 

publicação dos resultados (Res. 446/12 - CNS, item XI.2h). 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo 

Documento 

Arquivo Postagem Autor Situa

ção 
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Informações 

Básicas do 

Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_785605.pdf 

08/12/2016 

18:46:36 

 Aceit

o 

Outros Texto_recrutamento_participantes.doc 08/12/2016 

18:45:11 

SABRINA RUIZ 

BRONZATTO 

Aceit

o 

Outros Formulario_CEP_UFRN_modificado.PD 

F 

08/12/2016 

18:42:25 

SABRINA RUIZ 

BRONZATTO 

Aceit

o 

Outros Resposta_as_pendencias.PDF 08/12/2016 

18:41:05 

SABRINA RUIZ 

BRONZATTO 

Aceit

o 

Projeto 

Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

Projeto_de_pesquisa_cronograma_modi 

ficado.doc 

08/12/2016 

18:40:11 

SABRINA RUIZ 

BRONZATTO 

Aceit

o 

Cronograma Cronograma.docx 08/12/2016 

18:39:36 

SABRINA RUIZ 

BRONZATTO 

Aceit

o 

Outros Carta_de_Anuencia.PDF 27/09/2016 

17:40:43 

SABRINA RUIZ 

BRONZATTO 

Aceit

o 

Projeto 

Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

Projeto_de_pesquisa.doc 12/09/2016 

17:33:23 

SABRINA RUIZ 

BRONZATTO 

Aceit

o 

Outros Percepcao_motivacao.docx 12/09/2016 

17:32:21 

SABRINA RUIZ 

BRONZATTO 

Aceit

o 

Outros Escala_de_empatia.docx 12/09/2016 SABRINA RUIZ Aceit
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17:26:35 BRONZATTO o 

Outros Formulario_CEP_UFRN.pdf 12/09/2016 

17:25:44 

SABRINA RUIZ 

BRONZATTO 

Aceit

o 

Outros Termo_confidencalidade.PDF 12/09/2016 

17:24:23 

SABRINA RUIZ 

BRONZATTO 

Aceit

o 

Declaração de Declaracao_nao_inicio.pdf 12/09/2016 SABRINA RUIZ Aceit

o 

Pesquisadores Declaracao_nao_inicio.pdf 17:23:17 BRONZATTO Aceit

o 

Outros Questionario_sociodemografico.docx 12/09/2016 

17:20:26 

SABRINA RUIZ 

BRONZATTO 

Aceit

o 

Outros Tarefa_dilema_de_Robin_Hood.docx 12/09/2016 

17:18:49 

SABRINA RUIZ 

BRONZATTO 

Aceit

o 

Outros Tarefa_de_comportamento_prosocial.do 

cx 

12/09/2016 

17:18:23 

SABRINA RUIZ 

BRONZATTO 

Aceit

o 

Outros Grupos_experimentais.docx 12/09/2016 

17:16:01 

SABRINA RUIZ 

BRONZATTO 

Aceit

o 

Outros Escala_socializacao.docx 12/09/2016 

17:15:08 

SABRINA RUIZ 

BRONZATTO 

Aceit

o 

Outros Escala_de_afetos_positivos_e_negativo 

s.docx 

12/09/2016 

17:12:53 

SABRINA RUIZ 

BRONZATTO 

Aceit

o 

TCLE / Termos 

de 

Assentimento / 

TCLE.docx 12/09/2016 

17:04:55 

SABRINA RUIZ 

BRONZATTO 

Aceit

o 



73 

 

Justificativa de 

Ausência 

Folha de Rosto Folha_de_rosto.pdf 12/09/2016 

16:52:39 

SABRINA RUIZ 

BRONZATTO 

Aceit

o 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

NATAL, 20 de Dezembro de 2016 

 

Assinado por: 

LÉLIA MARIA GUEDES QUEIROZ 

(Coordenador) 
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ANEXO 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Meditação e Interações Sociais, que tem 

como pesquisadores responsáveis a Profª Dra. Fívia de Araújo Lopes e a mestranda Sabrina Ruiz 

Bronzatto. 

Esta pesquisa pretende investigar os efeitos de um exercício de meditação nas interações 

sociais. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é que não existem, até então, dados no Brasil 

relacionando meditação e as interações sociais propostas. Além disso, desejamos investigar a 

viabilidade de uma ferramenta de meditação, traduzida e adaptada para o Brasil, que seja curta, de 

baixo custo e que possa ser utilizada em diversos contextos, como o escolar, o corporativo e na 

comunidade em geral. 

Caso você decida participar, você irá realizar um exercício breve de meditação (um áudio 

guiado de aproximadamente 8 minutos e meio), realizar duas tarefas sobre interações sociais (em 

torno de 12 minutos) e responder a quatro questionários (afetos, diferenças individuais, percepções 

e motivações e sociodemográfico - em torno de 40 minutos, no total), sendo um deles realizado 

antes e depois do exercício de meditação. Não haverá gravação de voz ou de imagem, nem será 

colhido nenhum material biológico.  

Durante a realização da meditação, das tarefas comportamentais e das respostas aos 

questionários a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele 

sentido num exame físico ou psicológico de rotina, como algum incômodo mínimo. 

Pode acontecer um desconforto no exercício de meditação, que será minimizado pelo 

pesquisador, o qual deixará a sala na condição mais confortável possível em termos de 
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luminosidade, temperatura e ventilação adequadas, e você terá como benefício um exercício de 

relaxamento físico e psicológico durante a prática, além de colaborar para a investigação e a 

viabilização de uma técnica meditativa no país. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada pelos pesquisadores responsáveis Fívia de Araújo 

Lopes e/ou Sabrina Ruiz Bronzatto, que estarão disponíveis para o assistir e melhorar seu conforto 

durante os experimentos. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Fívia de 

Araújo Lopes e/ou Sabrina Ruiz Bronzatto (Fones: 32153409 ou 996011065). 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase 

da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

 

_______________ (rubrica do Participante)  _________________ (rubrica do Pesquisador) 

 

Se você tiver, eventualmente, algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 
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Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Fívia de Araújo Lopes. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa Meditação e 

Interações Sociais, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal, ___ de _______________de ______. 

 

 

______________________________________ 

    Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Meditação e Interações Sociais, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e 

direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter 

sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 
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Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal ___ de _______________de ______. 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 
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ANEXO 3A 

 

ESCALA DE AFETOS POSITIVOS E NEGATIVOS (PANAS 1) 

Descreva como você se está se sentindo em relação às seguintes emoções, de acordo com a escala 

abaixo. 

 

 

            
    Nada ou ligeiramente      Extremamente      

                                       1         2         3         4         5                                                
 

___ Ativo  

___ Alerta 

___ Atento  

___ Determinado  

___ Entusiasmado 

___ Empolgado 

___ Inspirado 

___ Interessado 

___ Forte 

___ Com medo 

___ Envergonhado 

___ Aflito 

___ Culpado 

___ Hostil 

___ Irritável 

___ Inquieto 

___ Nervoso 

___ Apavorado 

___ Chateado 
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ANEXO 3B 

 

 

ESCALA DE AFETOS POSITIVOS E NEGATIVOS (PANAS 2) 

 

Descreva como você se está se sentindo em relação às seguintes emoções, de acordo com a escala 

abaixo. 

 

            
    Nada ou ligeiramente      Extremamente      

                                       1         2         3         4         5                                               

                     

 
___ Ativo  

___ Alerta 

___ Atento  

___ Determinado  

___ Entusiasmado 

___ Empolgado 

___ Inspirado 

___ Interessado 

___ Forte 

___ Com medo 

___ Envergonhado 

___ Aflito 

___ Culpado 

___ Hostil 

___ Irritável 

___ Inquieto 

___ Nervoso 

___ Apavorado 

___ Chateado 
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ANEXO 4 

 

ESCALA FATORIAL DE SOCIALIZAÇÃO 
 

Você está recebendo uma lista de frases que descrevem sentimentos, opiniões e 

atitudes. Por favor, leia atentamente cada uma das sentenças, pense o quanto você se 

identifica com elas e escreva ao lado a sua resposta a cada item. Para tanto, siga as 

instruções abaixo: Para cada item, você tem a opção de marcar de “1” a “7”. Se você acha 

que a sentença absolutamente não o descreve adequadamente, marque “1”. Se você acha que 

a frase o descreve muito bem, marque o “7” na grade de respostas. Se você considerar que a 

frase o descreve “mais ou menos”, marque “4”. Considere que quanto mais você acha que a 

frase é apropriada para descrevê-lo, maior deve ser o valor a ser marcado na escala 

(respostas 5, 6 e 7); quanto menos você identificar-se com a descrição feita, menor será o 

valor a ser registrado na escala (respostas 1, 2 e 3). Note que todos os valores da escala 

podem ser marcados. Não existem respostas certas ou erradas. É importante que as suas 

respostas sejam sinceras. Por favor, responda a todos os itens. 
 

 

Absolutamente não me       Descreve-me  

identifico com a frase                     perfeitamente 

                                    1     2     3     4     5     6     7  

 

___ 1. Tento fazer com que as pessoas sintam-se bem.  

___ 2. Importo-me com os sentimentos dos outros. 

___ 3. Preocupo-me com aqueles que estão numa situação pior que a minha.  

___ 4. Preocupo-me com todos.  

___ 5. Sofro quando encontro alguém que está com dificuldades.  

___ 6. Tenho um "coração mole".  

___ 7. Preocupo-me em agradar as pessoas. 

___ 8. Sou generoso(a).  

___ 9. Tento incentivar as pessoas.  

___ 10. Respeito os sentimentos alheios. 

___ 11. Respeito o ponto de vista dos outros.  

___ 12. Sinto-me mal se não cumpro algo que prometi.  

___ 13. Respeito autoridades.  
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___ 14. Faço coisas consideradas perigosas.  

___ 15. Gosto de quebrar regras. 

___ 16. Costumo enganar as pessoas.  

___ 17. Divirto-me contrariando as pessoas.  

___ 18. Posso agredir fisicamente as pessoas quando fico muito irritado.  

___ 19. Uso as pessoas para conseguir o que desejo.  

___ 20. Preocupo-me em agir segundo as leis.  

___ 21. Suspeito das intenções das pessoas.  

___ 22. Acho que os outros podem tentar prejudicar-me.  

___ 23. Acredito que as pessoas têm boas intenções.  

___ 24. Acredito que as pessoas têm uma natureza ruim.  

___ 25. Confio no que as pessoas dizem.  

___ 26. Dificilmente perdôo. 

___ 27. Acho que os outros zombam de mim.  

___ 28. Tenho alguns inimigos.  
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ANEXO 5 

 

ÍNDICE DE REATIVIDADE INTERPESSOAL (IRI) 

 

Você está recebendo uma lista de frases que descrevem sentimentos, opiniões e atitudes. Por 

favor, leia atentamente cada uma das sentenças, pense o quanto você se identifica com elas e 

escreva ao lado a sua resposta a cada item. Para tanto, siga as instruções abaixo: Para cada item, 

você tem a opção de marcar de “1” a “5”. Se você acha que a sentença absolutamente não o 

descreve adequadamente, marque “1”. Se você acha que a frase o descreve muito bem, marque o 

“5” na grade de respostas. Se você considerar que a frase o descreve “mais ou menos”, marque “3”. 

Considere que quanto mais você acha que a frase é apropriada para descrevê-lo, maior deve ser o 

valor a ser marcado na escala (respostas 4 e 5); quanto menos você identificar-se com a descrição 

feita, menor será o valor a ser registrado na escala (respostas 1 e 2). Note que todos os valores da 

escala podem ser marcados. Não existem respostas certas ou erradas. É importante que as suas 

respostas sejam sinceras. Por favor, responda a todos os itens. 

 

 

Absolutamente não                  Descreve-me  

me identifico com a                    perfeitamente 

frase                              1         2         3         4        5  
 

___ 1. Tenho facilidade de assumir a posição de um personagem de filme. 

___ 2. Depois de ver uma peça de teatro ou um filme sinto-me envolvido com seus personagens. 

___ 3. Habitualmente me envolvo emocionalmente com filmes e/ou livros.  

___ 4. Sinto emoções de um personagem de filme como se fossem minhas próprias emoções. 

___ 5. Sou neutro quando vejo filmes. 

___ 6. Costumo fantasiar com coisas que poderiam me acontecer.  

___ 7. Quando vejo uma história interessante, imagino como me sentiria se ela estivesse acontecendo 

comigo. 

___ 8. Preocupo-me com as pessoas que não têm uma boa qualidade de vida.  
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___ 9. Sinto compaixão quando alguém é tratado injustamente.  

___ 10. Incomodo-me com as coisas ruins que acontecem aos outros.  

___ 11. Fico comovido com os problemas dos outros.  

___ 12. Quando vejo que se aproveitam de alguém, sinto necessidade de protegê-lo.  

___ 13. Costumo me emocionar com as coisas que vejo acontecer aos outros. 

___ 14. Descrevo-me como uma pessoa de “coração mole” (muito sensível).  

___ 15. Habitualmente fico nervoso quando vejo pessoas feridas. 

___ 16. Fico apreensivo em situações emergenciais.  

___ 17. Fico tenso em situações de fortes emoções.  

___ 18. Tendo a perder o controle durante emergências.  

___ 19. Sinto-me indefeso numa situação emotiva.  

___ 20. Perco o controle quando vejo alguém que esteja precisando de muita ajuda.  

___ 21. Tento compreender meus amigos imaginando como eles vêem as coisas.  

___ 22. Escuto os argumentos dos outros, mesmo estando convicto de minha opinião.  

___ 23. Antes de tomar alguma decisão procuro avaliar todas as perspectivas.  

___ 24. Tento compreender o argumento dos outros.  

___ 25. Imagino como as pessoas se sentem quando eu as critico. 

___ 26. Coloco-me no lugar do outro se eu me preocupo com ele. 
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ANEXO 6 

 

Questionário Sociodemográfico 

 

Idade: ____ anos         Sexo: (    )M   (    )F  

Cidade de moradia: ____________________________ 

Curso: ______________________________________ 

Você é praticante de meditação ou Yoga? Se sim, quantas horas você pratica por mês?  

(   ) NÃO      (   ) SIM ____ horas 

Você já praticou meditação loving-kindness (meditação da bondade amorosa)? 

(   ) NÃO     (   ) SIM 

Você tem passado por episódios de tristeza profunda e/ou nervosismo incontrolável nos últimos três 

meses?  

(   ) NÃO     (   ) SIM 
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ITENS DE CONFORTO  

 

0 1 2 3 4 

 

Quantidade de automóveis de passeio exclusivamente para uso particular 

     

Quantidade de empregados mensalistas, considerando apenas os que trabalham 

pelo menos cinco dias por semana 

     

Quantidade de máquinas de lavar roupa, excluindo tanquinho      

Quantidade de banheiros      

DVD, incluindo qualquer dispositivo que leia DVD e desconsiderando DVD de 

automóvel 

     

Quantidade de geladeiras      

Quantidade de freezers independentes ou parte da geladeira duplex      

Quantidade de microcomputadores, considerando computadores de mesa, laptops, 

notebooks e netbooks e desconsiderando tablets, palms ou smartphones 

     

Quantidade de lavadora de louças      

Quantidade de fornos de micro-ondas      

Quantidade de motocicletas, desconsiderando as usadas exclusivamente para uso 

profissional 

     

Quantidade de máquinas secadoras de roupas, considerando lava e seca      

 



86 

 

ANEXO 7 

 

ESCALA DA QUALIDADE DA EXPERIÊNCIA MEDITATIVA 

 

Os itens a seguir visam avaliar como foi a sua experiência de meditação durante esse estudo. Tente 

responder o mais sinceramente possível como foi seguir as instruções dadas no áudio. Não existe 

uma maneira desejada ou indesejada de se sentir em relação à esta meditação. Pessoas diferentes se 

sentem de maneiras diferentes em relação a ela, por isso contamos com a sua espontaneidade na 

resposta aos itens abaixo. Responda a escala abaixo: 

 

Não descreve o que eu sinto                   Descreve completamente o que eu sinto 

           1         2          3          4          5 

1. Consegui seguir plenamente as instruções dadas no áudio. ____ 

2. Fiquei com sono durante a meditação. ____ 

3. Não consegui me concentrar durante a meditação. ____ 

4. Consegui entender plenamente as instruções dadas no áudio. ____ 

5. Tive facilidade para meditar. ____ 

 

 

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÕES E MOTIVAÇÕES SOBRE O EXPERIMENTO 

 

A seguir algumas perguntas sobre sua percepção sobre o experimento. Por favor, responda 

utilizando uma palavra, expressão ou frase, espontaneamente. Não existem respostas certas ou 

erradas, nem respostas mais ou menos desejáveis. 
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Você sabe qual é o objetivo da pesquisa? Se sim, qual? 

 

(   ) NÃO (   ) SIM 

__________________________________________________________________ 

 

Qual o assunto principal do áudio? 

_____________________________________________________ 

 

Como você se sentiu durante o áudio? 

__________________________________________________ 

 

Qual(is) foi(ram) a(s) sua(s) principal(is) motivação(ões) para doar as canetas?  

 

______________________________________________________________________________ 

 

Você acreditou que os recursos doados serão repassados? 

 

(   ) NÃO (   ) SIM 
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ANEXO 8 

 

DOAÇÃO DE RECURSOS (CANETAS) PARA CRIANÇAS DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE 

NATAL/RN  

Você está recebendo 6 (seis) canetas e também 2 (dois) envelopes, sendo que 1 (um) dos envelopes ficará em 

sua posse após o experimento e o outro deverá ser colocado na urna que se encontra na sala. Você tem a 

possibilidade de doar de 0 (zero) a 6 (seis) dessas canetas para crianças de uma escola pública de Natal/RN. 

Você poderá reter ou doar os recursos (canetas) da maneira que achar mais conveniente. Depois de tomar sua 

decisão, coloque as canetas que serão doadas dentro de um dos envelopes e, em seguida, coloque esse 

envelope na urna que se encontra atrás do biombo. As canetas que você deseja guardar para você devem ser 

colocadas no outro envelope, que você levará embora.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

ANEXO 9 

 

SITUAÇÕES-PROBLEMA 

 

Por gentileza, siga as seguintes instruções e responda da forma que você achar mais adequada aos 

questionamentos abaixo. 

Pense em um(a) colega de sua turma pelo(a) qual você se sinta afetivamente neutro, ou seja, um(a) colega 

que você nem gosta nem desgosta. Pode ser um(a) colega que você apenas cumprimenta ou tem breves 

conversas mas não se relaciona com frequência fora da Universidade. Se não houver nenhum de seus(suas) 

colegas que se enquadre nessas condições, procure imaginar essa condição. 

Suponha que esse(a) seu(sua) colega lhe procura e pede suas anotações das aulas da última semana para 

copiá-las, com o objetivo de preparar-se para a próxima prova. 

Marque, de acordo com as escalas abaixo, suas decisões para os desfechos a seguir: 

1) Esse(a) colega diz que não anotou nada porque estava viajando a lazer durante a semana anterior. 

 

Certeza de não ajudar                 Certeza de ajudar 

                      0     1       2       3     4       5       6     7       8       9      10 

 

2) Esse(a) colega diz que não anotou nada na última semana porque estava com uma infecção no olho que 

lhe impedia de ler as informações anotadas no quadro pelo professor.  

 

Certeza de não ajudar                Certeza de ajudar 

                      0     1       2       3     4       5       6     7       8       9      10 
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ANEXO 10 

 

Protocolo de meditação da bondade amorosa (LKM) Tempo (minutos) 

 

Feche seus olhos 

 

0.00 

Mantenha os seus pés apoiados no chão e sua coluna reta. Relaxe o 

corpo inteiro 

  

Mantenha os olhos fechados ao longo de toda a visualização e traga a 

sua atenção para o seu interior. 

  

Sem esforço ou concentração, apenas relaxe e siga gentilmente as 

instruções. 

  

Inspire profundamente   

E, então, expire   

Mantendo os olhos fechados, pense em uma pessoa próxima de você 

que ama muito você 

0.40 

Imagine essa pessoa ao seu lado direito, enviando-lhe o seu amor   

Essa pessoa está enviando a você votos para a sua segurança, para o 

seu bem-estar e felicidade   

Sinta os votos calorosos e o amor vindos dessa pessoa   

Agora traga à mente uma outra pessoa que estima você 

profundamente 

1.15 
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Imagine essa pessoa de pé ao seu lado esquerdo, enviando a você 

desejos para o seu bem-estar, para a sua saúde e felicidade 

  

Sinta a bondade e calor vindos para você a partir dessa pessoa   

Agora imagine que você está circundado por todos os lados por todas 

as pessoas que amam você  

1.35 

Imagine todos os seus amigos e entes queridos ao seu redor 1.45 

Eles estão de pé enviando desejos para sua felicidade, bem-estar e 

saúde 

  

Aproveite os votos calorosos e o amor vindo de todos os lados 2.00 

Você está preenchido e transbordando com calor e amor 2.10 

Agora traga sua atenção de volta para a pessoa que está do seu lado 

direito 

2.15 

Comece a enviar o amor que você sente de volta para essa pessoa   

Você e essa pessoa são semelhantes. Assim como você, essa pessoa 

deseja ser feliz. 

2.30 

Envie todo o seu amor e votos calorosos a essa pessoa.   

Repita as seguintes frases, silenciosamente. 2.45 

Que você viva com tranquilidade, que você seja feliz, que você esteja 

livre da dor, 

2.50 

Que você viva com tranquilidade, que você seja feliz, que você esteja 

livre da dor, 
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Que você viva com tranquilidade, que você seja feliz, que você esteja 

livre da dor,   

Agora foque sua atenção na pessoa de pé no seu lado esquerdo 3.30 

Comece a direcionar o amor de dentro de você para essa pessoa   

Envie todo o seu amor e calor para essa pessoa. Essa pessoa e você 

são semelhantes. Assim como você, essa pessoa deseja ter uma vida 

plena. 

  

Repita as seguintes frases, silenciosamente 3.55 

assim como eu desejo para mim, que você esteja seguro, que você seja 

saudável, que você viva com tranquilidade e felicidade 

  

assim como eu desejo para mim, que você esteja seguro, que você seja 

saudável, que você viva com tranquilidade e felicidade   

assim como eu desejo para mim, que você esteja seguro, que você seja 

saudável, que você viva com tranquilidade e felicidade   

Agora imagine uma outra pessoa que você ama, talvez um parente ou 

um amigo 

4.45 

Esta pessoa, como você, deseja ter uma vida feliz   

Envie votos calorosos a essa pessoa.   

Repita as seguintes frases, silenciosamente.   

que sua vida seja preenchida com felicidade, saúde e bem-estar 5.05 

que sua vida seja preenchida com felicidade, saúde e bem-estar   



93 

 

que sua vida seja preenchida com felicidade, saúde e bem-estar 5.10 

Agora pense em um conhecido, alguém que você não conhece muito 

bem e por quem você não tem qualquer sentimento particular, 

5.30 

Você e essa pessoa são semelhantes no seu desejo de ter uma vida 

plena 

  

Envie todos os seus desejos para o bem-estar para dessa pessoa, 

repetindo as seguintes frases, silenciosamente 

  

Assim como eu desejo, que você também viva com tranquilidade e 

felicidade 

5.50 

Assim como eu desejo, que você também viva com tranquilidade e 

felicidade 

  

Assim como eu desejo, que você também viva com tranquilidade e 

felicidade   

Agora traga à mente um outro conhecido por quem você se sinta 

neutro 

6.25 

Como você, essa pessoa deseja experimentar alegria e bem-estar na 

vida dela. 

  

Envie todos os seus bons votos a essa pessoa, repetindo as seguintes 

frases, silenciosamente 

6.45 

que você seja feliz, que você seja saudável, que você esteja livre de 

toda dor, 

  

que você seja feliz, que você seja saudável, que você esteja livre de   
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toda dor. 

que você seja feliz, que você seja saudável, que você esteja livre de 

toda dor.   

Expanda a sua consciência e imagine todo o globo na frente de você 

como uma pequena bola. Envie votos calorosos a todos os seres vivos 

do mundo, que, como você, querem ser felizes 

7.15 

Assim como eu desejo, que vocês vivam com tranquilidade, felicidade 

e boa saúde, 

7.30 

Assim como eu desejo, que vocês vivam com tranquilidade, felicidade 

e boa saúde, 

7.40 

Assim como eu desejo, que vocês vivam com tranquilidade, felicidade 

e boa saúde. 

  

Inspire profundamente. E expire. Você agora finalizou essa tarefa. 

Quando você estiver pronto, você pode abrir os olhos. 

8.00 

 

Tempo total 8.15 
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Protocolo de controle neutro (NEU) 

 

Tempo (minutos) 

   

Feche seus olhos  0.00 

Mantenha os seus pés apoiados no chão e sua coluna reta. Relaxe o 

corpo inteiro   

É muito importante que você mantenha seus olhos fechados ao longo 

de toda a visualização.   

Sem esforço ou concentração, apenas relaxe e faça o seu melhor para 

seguir as instruções.   

Inspire profundamente   

E expire   

Agora visualize o interior de uma livraria 0.40 

Qualquer livraria que você escolher, ou uma livraria que você 

imaginar 

  

Ande pelos corredores da livraria e imagine sua aparência    

Imagine as cores das paredes e pisos   

E a forma e a aparência das estantes   

Traga à mente o cheiro da livraria   

Imagine os sons que você pode ouvir naquela loja   

Visualize os caixas   

Agora pense em um grande estacionamento ao ar livre 1.18 
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Imagine como ele se parece    

Visualize os tipos de carros que você pode ver lá   

Carros velhos surrados e os mais novos chamativos    

Imagine-se há poças ou lixo no lote   

Imagine a entrada e saída do estacionamento   

Pode haver um estande para pagamentos do estacionamento   

Agora traga à mente um trem 1.52 

Imagine como ele parece do lado de fora   

Agora imagine como ele se parece em seu interior   

Imagine como os assentos do trem poderiam ser e como as janelas se 

parecerem   

Olhe para o chão e imagine como ele se parece   

Traga à mente o cheiro do trem     

Ouça os sons que você ouviria naquele trem   

Imagine como a voz do maquinista soaria ao anunciar as paradas pelo 

interfone   

Agora traga à mente um elevador de um prédio de escritórios 2.38 

Imagine como os botões do elevador poderiam parecer   

Imagine a cor e textura das paredes e do piso do elevador   

Olhe para o teto e imagine como ele se parece    
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Imagine como as portas se parecem e como soariam quando elas 

abrem e fecham   

Traga à mente como é a sensação de andar no elevador     

Agora visualize o interior de um mercado  3.15 

Ande através de diferentes corredores, um por um   

Imagine a seção de sabonete e xampu com todas as suas diferentes 

marcas   

Vá o até a seção cadernos e canetas, examinando todos os diferentes 

tipos de canetas...    

Visualize os produtos detergentes de lavanderia e de limpeza e 

espanadores, vassouras    

Caminhe através da seção de cosméticos e imagine as prateleiras do 

mercado   

Visualize o caixa   

Agora imagine uma garagem cheia e bagunçada, 4.45 

imagine exatamente como ela se parece    

Traga à mente a textura, cor e aparência da garagem com tudo que ela 

contém   

Imagine andar pela garagem e dar uma olhada em cada artigo   

Bicicletas, lâmpadas, caixas, sapatos, cadeiras, computadores antigos, 

patins que poderiam estar acomodados ao redor...   
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Examine cada artigo por sua cor e textura   

Traga à mente o cheiro e a sensação da garagem    

Agora pense em uma lavanderia 5.37 

Imagine o interior da sala, imagine o chão e as paredes    

Veja como as diferentes lavadoras e secadoras estão alinhadas   

Imagine o cheiro da lavanderia   

Visualize todos os objetos que podem estar acomodados ao redor: 

garrafas de detergente de lavanderia, amaciante ou secador de lençóis     

Imagine onde as latas de lixo e as tabelas de preços estão localizadas   

Agora traga à mente uma escrivaninha cheia 6.20 

Pense em todos os objetos que estão nessa escrivaninha    

Canetas, papéis, contas, anotações, copo de café ...   

Traga todos à mente   

Abra uma gaveta e visualize cada objeto na gaveta   

Imagine a cadeira que está com a escrivaninha e sinta como seria 

sentar-se naquela cadeira e escrivaninha   

Agora pense em um grande depósito de tapetes preenchido com 

diferentes tipos de tapetes 

7.00 

Imagine todos os diferentes tipos de tapetes que estão lá   

Imagine as diferentes texturas: algodão, lã, palha e assim por diante     
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Pense em todas as diferentes cores e misturas de cores que você pode 

ver lá   

Imagine andar pelos corredores, olhando e sentindo cada tapete, um 

por um   

Agora traga à mente um escritório corporativo urbano  7.45 

Imagine a aparência das paredes e piso   

Imagine o balcão de recepção, as fileiras de cubículos e computadores   

Imagine como a iluminação é fixada e como o piso, paredes e teto se 

parecem   

Visite uma das salas de conferências e olhe para fora da janela   

Examine a mesa e cadeiras da sala de conferências   

Ande em torno das salas de impressão e fotocópia   

Inspire profundamente. E expire. Você agora finalizou esta tarefa. 

Quando estiver pronto, você pode abrir os olhos. 

8.30 

 

Tempo total 

 

8.45 
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Protocolo de indução de afetos positivos (POS) 

 

 

 

 

Tempo (minutos) 

 

Feche seus olhos 

0.00 

Mantenha os seus pés apoiados no chão e sua coluna reta. Relaxe o 

corpo inteiro 

  

É muito importante que você mantenha seus olhos fechados ao longo 

de toda a visualização.   

Sem esforço ou concentração, apenas relaxe e faça o seu melhor para 

seguir as instruções.   

Inspire profundamente   

E expire   

Mantendo os olhos fechados, lembre-se que você é um indivíduo 

único e talentoso 

0.40 

Independentemente de quão bem você acha que está indo na 

instituição em que você se encontra, apenas por estar nela você se 

destaca entre seus pares...  

  

Pense em todas as habilidades e competências que lhe permitem 

produzir um bom trabalho e até mesmo fazer melhor do que os outros 

– elas podem ser intelectuais, atléticas, artísticas ou técnicas, focadas 

1.00 
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em habilidades árduas, aquelas que lhe permitem alcançar objetivos e 

ter sucesso... não seja modesto 

Realisticamente falando, você é excepcionalmente qualificado... não 

há ninguém neste mundo que tenha exatamente as mesmas 

habilidades que você. 

1.25 

Agora, mais especificamente, se concentre em períodos em que você 

fez algo em que era bom e em que você se destacou - pense no 

trabalho em um projeto que usou habilidades importantes, por 

exemplo, habilidades escolares, acadêmicas, artísticas, esportivas ou 

musicais. 

1.37 

Embora muitos de seus colegas possam também ser grandes 

realizadores, você tem feito muito bem e até mesmo superou os outros 

... 

1.57 

Lembre-se de como é bom sentir terminar com êxito e ser bem 

sucedido ... foque nesse sentimento. 

2.06 

Lembre-se que você tem um conjunto único e distinto de qualidades e 

talentos 

2.18 

Agora traga à mente todas as qualidades que fazem você talentoso e 

capaz de ter sucesso e até mesmo superar os outros em ambientes 

competitivos. Por exemplo, você pode trabalhar duro, você pode ser 

disciplinado, você pode ser muito analítico, ou criativo, musical, ou 

talentoso... 

2.26 

Desfrute da sensação de bem-estar e satisfação que surge por ter essas 2.49 
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habilidades únicas. 

Desfrute da sensação de bem-estar que vem da realização e sucesso 2.59 

Agora pense em outra atividade que você é bom, seja escolar, 

acadêmica ou profissional - ou em qualquer outro campo. Se você não 

pode pensar em uma, pense em uma daquelas que você pensou 

anteriormente. 

3.11 

Imagine um dia quando você se engajar nesta atividade. Você faz bem 

e até mesmo se sobressai. 

3.22 

Experiencie quão bem você se sente... 3.32 

Lembrando que você está qualificado de maneira única, 

silenciosamente, repita as frases seguintes: 

  

Eu me sobressaio, eu sou bem sucedido, eu tenho talentos únicos 3.47 

Eu me sobressaio, eu sou bem sucedido, eu tenho talentos únicos   

Eu me sobressaio, eu sou bem sucedido, eu tenho talentos únicos   

Lembre-se que você está preenchido com um tremendo potencial para 

o sucesso na vida, por exemplo, profissionalmente 

4.14 

Imagine um outro tempo, talvez mais tarde na vida, quando você 

estiver trabalhando. 

4.25 

Visualize um momento em que, no seu local de trabalho, todos os 

seus esforços duros e habilidades únicas levar ao sucesso e 

reconhecimento. 

  

Você superou os outros no local de trabalho competitivo e alcançou o 4.42 
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topo de seu campo 

Repita as seguintes frases, silenciosamente   

Eu sou habilidoso e capaz de ter sucesso de maneira única. 4.57 

Eu sou habilidoso e capaz de ter sucesso de maneira única.   

Eu sou habilidoso e capaz de ter sucesso de maneira única.   

Você tem feito muitas coisas nesses últimos anos de sua vida  5.22 

Esteja você ciente disso ou não, você é excepcionalmente qualificado   

Você tem um conjunto exclusivo de capacidades. Perceba isso, 

silenciosamente repetindo as seguintes frases: 

  

Tenho talentos e habilidades excepcionais 5.42 

Tenho talentos e habilidades excepcionais   

Tenho talentos e habilidades excepcionais   

Aproveite a sensação de satisfação e realização, sabendo que você tem 

sido satisfatório em sua vida e continuará a sendo.  

6.01 

Repita a seguinte intenção, silenciosamente:   

Que eu continue sendo satisfatório e tendo sucesso 6.18 

Que eu continue sendo satisfatório e tendo sucesso   

Que eu continue sendo satisfatório e tendo sucesso   

Não há ninguém que tenha exatamente as mesmas habilidades e 

talentos que você tem 

6.42 
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Aproveite o sentimento de realização e satisfação que vem de saber 

isso. 

  

Silenciosamente, repita a seguinte intenção   

Que eu continue a usar minhas habilidades e excelências 7.03 

Que eu continue a usar minhas habilidades e excelências 7.09 

Que eu continue a usar minhas habilidades e excelências   

Agora defina uma intenção para toda a sua vida, repetindo as 

seguintes frases, silenciosamente: 

7.18 

Que eu continue a usar meus talentos e a ter sucesso   

Que eu continue a usar meus talentos e a ter sucesso   

Que eu continue a usar meus talentos e a ter sucesso   

Inspire profundamente. E expire. Você agora finalizou esta tarefa. 

Quando estiver pronto, você pode abrir os olhos. 

8.00 

Tempo total 

 

8.15 

 


