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RESUMO 

A pró-socialidade é essencial à formação e manutenção de vínculos entre indivíduos 

em sociedades. Entretanto, a decisão de agir de forma pró-social sofre influência de 

fatores proximais e contextuais.  Nesse trabalho utilizamos a análise de redes sociais 

para examinar a hipótese de que a pró-socialidade de crianças é influenciada pela 

posição na rede, pela relação diádica e por características do grupo. 197 crianças 

tiveram suas redes de proximidade e brincadeira construídas a partir de um esforço 

amostral de 98,5 horas de observação, entre fevereiro de 2018 a maio de 2019. Elas 

também foram submetidas a uma aplicação do Jogo do Ditador e quatro repetições do 

Jogo de bens públicos (PBP). Nossos resultados mostraram que: Em nível individual, 

centralidade de intermediação em redes de brincadeira previu maior recebimento de 

ações pró-sociais espontâneas (PSE), e maior grau do vértice em proximidade social 

previu maior oferta e recebimento dessas mesmas ações. No PBP, maior agrupamento 

em brincadeira e grau do vértice em redes de proximidade previram menor doação ao 

grupo. Em nível diádico observamos maior proporção de vínculo entre díades de 

mesmo gênero e maior pró-socialidade entre meninas. Elevado índice de associação 

em brincadeira foi previsor de mais trocas PSE e de doações no Jogo do Ditador. Em 

nível de grupo a distância média entre os indivíduos foi a única variável previsora de 

maior PSE  e de doação no PBP. Houve maior PSE em díades de meninas, mas outras 

diferenças de gênero não foram observadas. A idade também não teve influência nos 

comportamentos analisados. Destacam-se diferenças na expressão desses 

comportamentos em situações espontâneas e jogos econômicos. Crianças usaram 

estratégias mais pró-sociais em situações públicas e menos custosas e mais egoístas 

em situações anônimas e em partilha de bens preferidos. De forma geral, ressaltamos 
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a importância da brincadeira social na criação de intervenções que visem o aumento 

do comprometimento pró-social dos indivíduos. 

 

Palavras-chave: Dinâmica de rede; Crianças; Pró-socialidade; Jogo do Ditador; Jogo 

de Bens Públicos. 
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ABSTRACT 

Prosociality is essential to the formation and maintenance of bonds between 

individuals in societies. However, the decision to act prosocially is influenced by 

proximal and contextual factors. In this work, we used social network analysis to 

examine the hypothesis that children’s prosociality in influenced by their position in 

the network, by the dyadic relationship, and by characteristics of the group. 197 

children had their proximity and play networks built from a sampling effort of 98,5 

hours of focal observation, betweeen February 2018 to May 2019. They were also 

submitted to an application of the Dictator's Game, and four repetitions of the Public 

Goods Game. Our results showed that: At the individual level, higher betweenness 

centrality in play networks predicted a greater receipt of spontaneous prosocial 

actions, as well a higher degree in proximity network predicted a greater offer and 

receipt of these same behaviors. In the public goods game (PGG), a larger local 

clustering coefficient in play networks and a higher degree in proximity networks 

predicted less donation to the group. At the dyadic level, we observed a higher 

proportion of bonds between dyads of the same sex and greater prosocial exchanges 

between girls. Also, a high index of association in play was predictive of greater 

prosociality in spontaneous situations and the dictator’s game. At the group level, 

higher cohesion was the main variable responsible for greater spontaneous 

prosociality and donation in the PGG. There was greater prosociality in dyads of girls, 

but we did not detect gender differences in the other contexts and indexes analyzed. 

Similarly, age had no influence on the behaviors analyzed. We highlight differences 

presented in the expression of these behaviors in spontaneous situations and economic 

games, in which children seem to use more prosocial strategies in public and low-cost 

situations and in sharing preferred goods. Generally speaking, we emphasize the 
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importance of social play in the creation of interventions aimed at increasing 

individuals’ prosocial commitment.  

 

Keywords: Network Dynamics; Children; Prosociality; Dictator's game; Public Goods Game. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

APRESENTAÇÃO 

A presente tese está dividida em um capítulo introdutório e três artigos empíricos. O 

capítulo introdutório tem como objetivo expor conceitos importantes para uma 

discussão abrangente sobre o tema da pesquisa “O comportamento pró-social e redes 

sociais de crianças – do indivíduo ao grupo”, destacando o porquê estudar a pró-

socialidade é importante e como ela é observada em crianças. Ao final do capítulo 

introdutório são descritos o objetivo geral, hipóteses e predições dessa pesquisa. O 

primeiro capitulo empírico investigou a relação entre os índices de rede social de cada 

indivíduo dentro de seu grupo de sala de aula e a participação em ações pró-sociais 

espontâneas e no jogo de bens públicos. O segundo artigo empírico buscou identificar 

a importância da qualidade da relação entre díades e a troca de ações pró-sociais 

espontâneas, e a doação de itens preferenciais entre colegas de classe em participação 

no Jogo do Ditador. O terceiro artigo investigou a relação entre as características dos 

grupos nas ações pró-sociais observadas de forma espontânea e na divisão e 

manutenção de um recurso no grupo (Jogo de bens públicos). Todos os artigos foram 

escritos de maneira independente, possuindo cada um deles suas próprias referências, 

organizadas de acordo com as regras para redação da dissertação/tese do Programa de 

Pós-Graduação em Psicobiologia da UFRN. Após os artigos, são apresentadas as 

considerações finais. O documento é finalizado com as referências do capítulo de 

introdução, os apêndices e os anexos dos instrumentos utilizados nesta tese, além do 

parecer do comitê de ética em pesquisa com seres humanos. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

Ações pró-sociais são bem vistas e encorajadas a indivíduos que vivem em sociedade 

como atributos importantes na formação e preservação das relações sociais (House et 

al., 2013). Um crescente corpo de evidências mostra que humanos apresentam desde 

cedo a capacidade de agir de forma pró-social além dos vínculos de parentesco e 

padrões de reciprocidade (Boyd e Richerson, 2009; Silk e House, 2016; Tabordky et 

al., 2016). De uma perspectiva evolucionista, essas ações se referem a atos voluntários 

que resultam na ajuda ou benefício a outro indivíduo ou a um grupo de indivíduos e 

são definidos com base nas consequências para os outros, ou seja, um ato pró-social é 

definido pelo resultado no receptor, mas a ação do emissor pode ser motivada por 

uma variedade de razões, incluindo motivações egoístas, como ganho de recompensa, 

aprovação social, ou ainda obedecimento de regras religiosas, senso de justiça ou 

autocompensação (Eisenberg e Mussen, 1989; Paulus e Moore, 2014) 

Apesar das diferentes motivações, as consequências da pró-socialidade representam 

um conceito social positivo normalmente chamado de colaboração entre indivíduos, 

de apoio e solidariedade (Eisenberg et al., 2007). Ações pró-sociais são 

frequentemente observadas no cotidiano, em notícias na tv ou na internet. Estão 

presentes e difundidas em diferentes cenários, como: ambientes de trabalho 

(Chancellor et al., 2018), religiosos (Norenzayan et al., 2016) e esportivos (Rutten et 

al., 2011), em atos de heroísmo (Franco et al., 2016), ajuda diante de desastres 

naturais (Rao et al., 2011), doações de sangue (Goette et al., 2010), partilha de 

alimentos e conhecimentos ( De Backer et al., 2015 ;Trivers, 1971), e no cuidado a 

doentes (Borry e Henderson, 2019) e crianças com os quais não possuímos parentesco 

( Franklin-Luther e Volk, 2019; Silk, 1990). 
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Coelho e McClure (2016) destacam que essa ampla difusão de 

comportamentos que beneficiam outros indivíduos em sociedades humanas indica que 

esse é um traço adaptativo, tendo sido selecionado porque conferiu à linhagem 

hominínea vantagens no ambiente ancestral. Desta forma, para compreender o 

surgimento e manutenção desses comportamentos na espécie humana é necessário 

lançar luz sobre o ambiente no qual ela evoluiu ( Boyd e Richerson, 2009; Johnson e 

Earle, 2000)  e quais as pressões impostas por ele para a sobrevivência e reprodução 

dos indivíduos.  

 Tribos de caçadores-coletores atuais (ex. Hadza, !Kung San) são usadas 

como exemplos em modelos para formas originais de sociedades humanas e indicam 

que nossa condição de evolução deu-se em pequenos grupos familiares que 

mantinham redes sociais próximas baseadas na confiança e na cooperação entre 

indivíduos (Apicella et al., 2012), o que era vantajoso, principalmente em momentos 

de escassez (Johnson e Earle, 2000).  Nesse momento da história evolutiva, a 

sobrevivência e a reprodução dependiam do equilíbrio entre o encontro de locais 

seguros para abrigo, caça e coleta de alimentos e os riscos de predação (Gaulin e 

McBurney, 2004). Estudos evidenciam que participar de um grupo com partilha de 

alimentos (Bird et al., 2002), cooperação e divisão de atividades (Apicella et al., 

2012) e cuidado compartilhado à prole (Burkart et al., 2009; Kramer e Veile, 2018), 

era seguro e vantajoso. 

A formação dessas redes sociais em populações atuais de caçadores e 

coletores mostram propriedades importantes como diferenças no grau de 

reciprocidade, seletividade de parceiros sociais e formação de vínculos entre 

indivíduos não aparentados baseada em atributos compartilhados, incluindo a 
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capacidade cooperativa (Apicella et al., 2012). Estas características também são 

observadas em sociedades modernas e apontam que aspectos da dinâmica da estrutura 

social podem ser mantidos até o presente, destacando a importância da formação das 

redes sociais no desenvolvimento da pró-socialidade (Apicella et al., 2012). 

Apesar de comuns e importantes para a vida em sociedade, comportamentos 

pró-sociais representaram por muito tempo um desafio para a Teoria da seleção 

natural (Darwin, 1859), uma vez que, de uma perspectiva Darwiniana clássica de 

sobrevivência do mais apto, comportamentos que beneficiam outros indivíduos a um 

custo para o autor não deveriam ser selecionados (Carr e Hawkins, 2013; Cowen e 

Sutter, 1999), uma vez que custos e benefícios do ponto de vista evolutivo, possuem 

um efeito direto sobre a aptidão do indivíduo (Gaulin e Mcburney, 2000).  

Além disso, viver em grupo também implica em possíveis desvantagens aos 

indivíduos envolvidos (Carr e Hawkins, 2013; Cowen e Sutter, 1999), como maior 

risco de contaminação e maior competição por recursos e/ou parceiros, além da 

convivência com trapaceiros (free riders), que pode aumentar os custos para 

indivíduos cooperadores (Nowak, 2006). Logo, pesquisas da Psicologia Evolucionista 

buscam explicar as razões que levaram a evolução da cooperação e outros 

comportamentos pró-sociais, bem como, entender os fatores proximais que 

influenciam sua manifestação (Nowak, 2006; Tobergte e Curtis, 2013; Tomasello e 

Gonzalez-Cabrera, 2017). 

 

Teorias da Evolução do Comportamento Cooperativo e Pró-social 

Segundo Macedo (2006, p.175),  o estudo da cooperação entre indivíduos 

remonta à antiguidade, onde de acordo com Aristóteles “O homem é por natureza, 
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uma criatura social. E qualquer um que não consegue viver uma vida em comum ou é 

tão autossuficiente para não precisar de tal, e, portanto, não participar de uma 

sociedade, ou é uma besta ou um Deus”. Essa afirmação sugere que comportamentos 

cooperativos envolvem uma complexidade neurológica e cognitiva elevada e, 

portanto, restrita a seres humanos. Entretanto, o que observamos quando olhamos para 

outras espécies é que comportamentos cooperativos e pró-sociais são disseminados, e 

que animais não humanos, têm as capacidades cognitivas necessárias a cooperação e 

as utilizam frequentemente. Ou seja, a capacidade cooperativa evoluiu inúmeras vezes 

entre os animais, tornando o estudo do comportamento de outras espécies 

fundamental para a compreensão do comportamento humano (Bekoff, 2004).  Outros 

grupos de animais se comportam de maneiras que beneficiam coespecíficos em 

variados contextos (De Wall, 2008). Ações como partilha de alimentos (Ferreira et al., 

2002; Jaeggi e Van Schaik, 2011), cuidado compartilhado à prole ( Bădescu et al., 

2016; Fragaszy e Visalberghi, 2004), defesa contra agressores (Ferreira et al., 2006; 

Palagi et al., 2018), resolução de tarefas cooperativas (Massen et al., 2015) busca 

cooperativa por alimentos (Samuni et al., 2018) e reconciliação pós-conflito  (Palagi 

et al., 2018) não são exclusivamente humanos. Gorilas (Gorilla bering) e chimpanzés 

(Pan troglodytes) por exemplo, se envolvem em comportamentos de consolo à 

terceiros, nos quais indivíduos que apenas observaram uma situação agressiva 

procuram as vítimas para oferecer apoio (Cordoni et al., 2006; Farooqi e Koyama, 

2016). Outros estudos ainda sugerem que chimpanzés apresentam características 

morais semelhantes às humanas, como capacidade de empatia, gratidão, ciúmes e 

senso de lealdade (Silk et al., 2005).  

Um olhar sobre a existência de traços pró-sociais em outras espécies é 

relevante quando consideramos a natureza contínua do processo evolutivo e a 
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importância do referencial filogenético, Nowak (2006) discute cinco mecanismos 

pelos quais comportamentos pró-sociais podem evoluir apesar dos custos, são eles: 

• Seleção de parentesco (proposta inicialmente por Hamilton, 1964 ). A seleção natural 

favorece a cooperação quando o autor e o receptor do comportamento são 

geneticamente aparentados. Logo, indivíduos aparentados podem garantir sucesso 

evolutivo através da propagação de seus próprios genes a gerações futuras (aptidão 

direta), bem como, através da reprodução de parentes aos quais o indivíduo destinou 

alguma ajuda (aptidão indireta). 

• Reciprocidade direta ou altruísmo recíproco (proposta inicialmente por Trivers, 

1971b). Nesse caso a troca de atos pró-sociais é favorecida quando ocorre repetidos 

encontros entre os mesmos indivíduos. A cooperação evolui quando a probabilidade de 

encontro é superior à taxa de custo/benefício do ato cooperativo. Essa teoria é a que 

melhor se adequa ao modo de vida ancestral da espécie humana, no qual pequenos 

grupos com elevado grau de parentesco agiam de forma cooperativa para a garantia da 

sobrevivência e a expectativa de vida era longa o suficiente para que ação pró-social 

recebida pudesse ser retribuída. 

• Reciprocidade indireta (Alexander, 1974; Nowak e Sigmund, 2005) que se baseia na 

reputação dos indivíduos e também requer encontros repetidos. A cooperação é 

promovida quando a probabilidade de conhecer a reputação do parceiro é maior que o 

custo de cooperar. Em humanos, por exemplo, crianças de 18 a 24 meses, optam por 

retribuir de forma indireta um indivíduo pró-social com base em observações 

anteriores, mostrando que a reputação já é considerada como uma pista confiável para 

determinar interações futuras (Nava et al., 2019). 

• Reciprocidade em rede (Nowak et al., 1994; Tanimoto, 2015), considera que 

as interações entre os indivíduos em grupos sociais não acontecem de forma aleatória. 
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Estruturas espaciais como redes, implicam que alguns indivíduos interagem com mais 

frequência do que outros e para capturar esse efeito é necessário que a abordagem 

permita analisar como a estrutura sob a qual os indivíduos estão interagindo afeta a 

dinâmica evolutiva e ecológica. Nesse caso, a cooperação evolui pela formação de 

agrupamentos de indivíduos cooperadores, causando uma generalização espacial da 

reciprocidade e a exclusão de trapaceiros. Evidências experimentais mostram que poder 

formar ou desfazer ligações estratégicas com parceiros sociais e a modificação que 

essas novas relações causam na rede levam a estabilização de estratégias cooperativas 

em grupos humanos (Rand et al., 2011). Esses pesquisadores observaram que a 

cooperação diminui com o passar do tempo quando as redes sociais são embaralhadas 

aleatoriamente ou fixas em todas as rodadas, e que ela também decai em redes 

dinâmicas que são modificadas com pouca frequência. Por outro lado, quando os 

sujeitos podiam atualizar suas conexões com maior frequência, rompendo vínculos com 

desertores, a cooperação se manteve alta através da formação de vínculos com 

cooperadores e mudanças na estrutura da rede. 

• Seleção multinível (Traulsen e Nowak, 2006), um nível acima de complexidade da 

cooperação em rede, propõe que a seleção atua não apenas em indivíduos, mas também 

em grupos e que a competição entre grupos pode levar a evolução da cooperação intra-

grupo. O princípio da Teoria da seleção multinível sugere que comportamentos que são 

desvantajosos aos indivíduos podem ainda evoluir se forem vantajosos na média do 

grupo, e, portanto, selecionados a um nível mais elevado da hierarquia biológica. 

Apesar de presente em outras espécies, o comportamento pró-social humano é 

seguramente notável quando comparado ao de outros animais. Nenhuma outra espécie 

promove ações sociais, corre maratonas para angariar recursos para a caridade, ou 

preserva o ambiente para estranhos em gerações futuras. O surgimento e manutenção 
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dos comportamentos pró-sociais em humanos envolve mecanismos cognitivos, como 

identificação individual e memória, partilhados via descendência comum de ancestrais 

primatas não-humanos e mecanismos psicológicos-motivacionais, como atenção social 

e empatia, mais típicas de criadores cooperativos (Burkart et al., 2009b).  

 Burkart et al. (2009b) defendem que a criação cooperativa se destaca como 

importante fator na evolução da pró-socialidade humana. Segundo essa hipótese, 

animais não-humanos que possuem sistemas de cuidado cooperativo ao infante, 

desenvolveram esse padrão de comportamento associado à presença de uma 

motivação pró-social espontânea, que vai além dos infantes e da oferta de alimentos e 

informações. A aprendizagem social, por exemplo, é mais documentada em espécies 

com criação cooperativa, sendo dependente não apenas de habilidades cognitivas, 

como também de elevada tolerância social. A tolerância, permitiu que indivíduos 

prestassem atenção ao comportamento de coespecíficos e que trocassem olhares em 

situações não agressivas, levando a um melhor desempenho em atividades 

sociocognitivas.  Esse melhor desempenho é visto como um efeito colateral das 

mudanças motivacionais diretamente ligadas às tarefas de cuidado, bem como, um 

efeito de ajustes do desenvolvimento de indivíduos imaturos para monitorar o 

paradeiro de sua mãe e reconhecer a intenção de outros cuidadores. Ou seja, esse 

modelo propõe que em humanos, as consequências sociais da criação cooperativa 

parecem ter se tornado mais difundidas porque as mudanças psicológicas-

motivacionais foram adicionadas a um sistema cognitivo capaz de compreender 

estados mentais simples, levando ao desenvolvimento da intencionalidade 

compartilhada e linguagem elaborada (Bukart, 2009). 
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Outro fator importante a respeito do comportamento pró-social, faz 

referência ao senso de moralidade. A partir da teoria de Darwin sobre a origem de um 

sentido moral, Krebs (2008), sugeriu um refinamento e integração desses conceitos às 

teorias contemporâneas, propondo que a moralidade se originou a partir de instintos 

sociais de reciprocidade, cooperação e altruísmo, que permitiram aos primeiros 

humanos maximizar seus ganhos da vida social e resolver seus conflitos de interesse 

de maneira adaptativa. Julgamentos morais e normas sociais originaram-se de 

interações estratégicas entre membros de grupos que vivenciaram confluências e 

conflitos de interesse. 

Agir de maneira pró-social, portanto, é evolutivamente possível quando 

mudamos o foco do indivíduo para o gene ou grupos, e a escala temporal para retorno 

dos benefícios ao ator. A manutenção da pró-socialidade acontece pela perpetuação de 

nossos genes em indivíduos aparentados, pela retribuição ou promessa de retribuição 

de um benefício ou favor concedido, em função da reputação construída ou dos 

benefícios adquiridos na formação e manutenção de vínculos entre redes de parceiros 

sociais, sendo reforçado pela adoção de um sistema moral de regras, acordados 

formalmente ou não, sobre o que é permitido ou não, sobre o que é certo ou errado, e 

a respeito das recompensas e punições a atos contrários a essas condutas (Krebs, 

2008). 

Fatores Moderadores do Comportamento Pró-social em Crianças  

Estudos apontam que a pró-socialidade em humanos é enraizada na infância 

(Paulus, 2014) e sugerem que, sob as circunstâncias adequadas, crianças de 1 e 2 anos 

já fornecem ajuda a outros indivíduos (Warneken e Tomasello, 2006), mostram 

preocupação e consolam pessoas aparentando tristeza ou dor (Brownell et al., 2009), 
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cooperam para alcançar objetivos em comum (Warneken e Tomasello, 2006), e 

voluntariamente compartilham alimentos e brinquedos (Brownell et al., 2009; 

Dunfield e Kuhlmeier, 2013).  Desde muito cedo elas são capazes de oferecer ajuda 

em uma variedade de contextos, incluindo situações completamente novas, nas quais 

fazem inferências a partir de pistas mínimas, e são inclinadas a ajudar mesmo sem que 

um pedido seja feito (Warneken e Tomasello, 2006).  

A precoce expressão desses comportamentos levanta questões a respeito dos 

mecanismos subjacentes a eles, como por exemplo, por que crianças que mal 

aprenderam a andar e falar se comportam de forma empática às necessidades e 

sentimentos dos outros? A resposta parece ser resultado da interação entre 

mecanismos biológicos intrínsecos, que motivam ações pró-sociais sob condições 

apropriadas (como os cinco fatores discutidos por  Nowak, 2006, ver acima), e fatores 

de socialização que modulam esses mecanismos (Joyce F. Benenson et al., 2007). 

Por volta dos 3 anos, crianças se tornam mais empáticas e mais pró-sociais, 

sendo mais cooperativas e mais propensas a aprender a partir de outros indivíduos 

(Warneken e Tomasello, 2009b). Nessa idade elas também passam a se sensibilizar 

com a tristeza do outro. Aos 4 anos, começam a reconhecer que a experiência de um 

estado mental de outra pessoa é diferente do dela; ela pode, por exemplo, saber que 

alguém não pode ver o que ela pode ver, ou que alguém não pode sentir algo que ela 

está sentindo (Wellman et al., 2001). Além de entenderem a perspectiva visual de 

outros de maneira sofisticada (Flavell et al., 1992). Aos 5, desenvolvem a capacidade 

de sentir culpa (Kochanska et al., 2002).   

A percepção do comportamento de trapaça também parece se desenvolver 

muito cedo. Melis et al. (2013) investigaram o comportamento de partilha de recursos 
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em crianças de três anos com parceiros colaborativos e trapaceiros. Seus resultados 

mostraram que as crianças compartilharam de forma mais igualitária com indivíduos 

colaborativos, sendo sensíveis aos comportamentos de trapaça e distribuindo recursos 

baseadas neles. Elas também são capazes de utilizar os benefícios da trapaça em jogos 

de bens públicos (Descrição presente nos métodos do artigo 1) por volta dos oito anos 

(Harbaugh et al., 2003) 

Blake et al. (2015) por exemplo, apresentaram uma adaptação do Dilema do 

prisioneiro1 a crianças de 10 e 11 anos. Seus resultados mostraram que encontros 

repetidos aumentaram substancialmente a cooperação quando comparados a 

interações únicas. Além disso os autores observaram que as crianças utilizaram 

estratégias condicionais que variaram de acordo com o sexo e a taxa de problemas de 

conduta, evidenciando que elas utilizavam a reciprocidade direta nas decisões de 

cooperação. 

Segundo Piaget (1932, citado por Fini, 1991) o desenvolvimento dessas 

motivações e comportamentos é reforçado pelo conhecimento das regras propostas 

pelos adultos, momento no qual as crianças recebem a primeira noção de moral 

(heteronímia). Com o passar do tempo, por volta dos sete anos, a criança inicia a 

normatização de suas próprias regras e assume que um comportamento é certo ou 

errado apoiada em seu próprio entendimento (autonomia). 

 A capacidade de fazer julgamento moral acompanha o desenvolvimento 

cognitivo das crianças. Em seus estudos, Kohlberg (1963) adaptou a teoria 

 

1  O dilema do prisioneiro faz referência a um dos conceitos mais conhecidos da Teoria dos Jogos. 

Ele apresenta um paradoxo na análise de tomada de decisão no qual dois indivíduos para tentar 

maximizar seu resultado individual devem tomar uma decisão racional entre cooperar ou trair. 
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psicológica originalmente criada por Piaget e propôs três níveis de desenvolvimento 

moral, contendo dois estágios cada um:1. Nível pré-moral com os estágios de 

orientação pela obediência e punição e orientação ingenuamente egoísta; 2. Nível 

convencional com os estágios de orientação do tipo “bom menino” e orientação para 

manter a autoridade e a ordem social; e 3. Nível pós-convencional com os estágios de 

orientação do tipo contratual-legalista e orientação por consciência lógica e princípios 

universalizantes (Prandi, 2013). Segundo ele, essas etapas constituem estruturas de 

sistemas organizados de respostas que acarretam em diferenças qualitativas nos 

modos de pensamento (Fini, 1991). No entanto, para ambos (Kohlberg, 1963; Piaget, 

1932) a sequência de estágios do desenvolvimento moral é a mesma, passando de 

heteronímia para autonomia. 

Piaget e Kohlberg também concordam em suas teorias sobre o momento (7 

anos) no qual a criança passa a se colocar no lugar do outro e refletir sobre as regras, 

deixando de lado a ideia de que elas são fixas, sendo capazes de fazer inferências 

sobre as opiniões morais alheias e apresentando disposição natural à reciprocidade 

(Prandi, 2013). O comportamento pró-social é reforçado, portanto, a partir da 

compreensão de que comportamentos positivos são geralmente retribuídos 

(reversibilidade) e na busca de aprovação pelo julgamento do outro (reputação) ( 

Engseld e Bergh, 2005 Milinski e Semmann, 2002). 

Com relação ao sexo dos indivíduos, entretanto, os resultados divergem. 

Alguns trabalhos apontam meninas como mais socialmente habilidosas (Barbu et al., 

2011) e mais predispostas à pró-socialidade (Harbaugh et al., 2003); enquanto outros 

sugerem que essas diferenças não se sustentam à diferentes variáveis utilizadas 

(Alencar et al., 2008; Balliet et al., 2011; Lemmers-Jansen et al., 2017). O meio termo 
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se dá pela proposta de que as diferenças entre os sexos podem ou não ocorrer 

dependendo do tipo de situação a qual os indivíduos são submetidos. 

 A decisão de ser pró-social ou não acontece em função de diversos fatores 

que apontam ao indivíduo quando é vantajoso agir em benefício do outro. O precoce 

desenvolvimento do comportamento pró-social aparentemente tem raízes distintas, 

que divergem com relação às necessidades do outro (Dunfield e Kuhlmeier, 2013), o 

tipo de comportamento realizado (Warneken e Tomasello, 2009b) e a natureza da 

relação com o parceiro (Persson, 2005).  

De acordo com os modelos de Nowak (2006), características como 

parentesco, proximidade social, formação de agrupamentos, posição na estrutura do 

grupo, tamanho de grupo, confiança e reputação também modulam o comportamento 

pró-social em crianças. Markovits et al. (2003), em pesquisa sobre o comportamento 

de partilha em crianças e adolescentes (8 a 19 anos), observaram que a proximidade 

social e a qualidade do relacionamento entre os parceiros influenciaram a divisão de 

recursos alimentares. A expectativa de partilha do alimento foi significativamente 

maior entre amigos de turma do que entre desconhecidos, sendo menor apenas do que 

a partilha entre irmãos. Além disso, a partilha foi maior quando os parceiros tinham 

um relacionamento classificado como positivo, ou benéfico, do que entre parceiros 

com relacionamento conflituoso.  

A decisão de agir de forma pró-social com o parceiro implica em riscos 

(Cook, 2005). Assim a confiança também é sugerida como importante moderador na 

performance em nível de grupo; grupos com maiores níveis de confiança entre os 

membros são mais prováveis de se engajar em tarefas de resolução de problemas e se 

comportam melhor em tarefas de objetivos comuns (Dirks, 1999). Lawler et al. 
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(2008), baseando-se na teoria da coesão relacional, encontrou que, à medida que a 

frequência de interação entre qualquer par de membros do grupo diminui, a confiança 

percebida e a coesão também diminui. Sabe-se em nível teórico (Boyd e Richersont, 

1992) e em resultados experimentais (Kollock, 1998) que interações efêmeras 

aumentam o lucro de estratégias egoístas, e que estratégias cooperativas e pró-sociais 

evoluem e se estabilizam apenas em jogos com interações repetidas. 

O ganho de reputação é outro mecanismo pertinente à manutenção de 

estratégias pró-sociais. Em um estudo com crianças de 5 anos, Engelmann et al. 

(2013) verificaram uma maior preocupação com a reputação com relação a membros 

do próprio grupo quando comparados a indivíduos desconhecidos. As crianças foram 

sensíveis a situações nas quais elas podiam se beneficiar por transmitir uma imagem 

de pessoa confiável, e aumentaram significativamente o número de recursos 

compartilhados com uma criança ausente, quando o observador pertencia ao mesmo 

grupo que ela e quando existia a possibilidade de que o observador compartilhasse 

seus próprios recursos com o participante em interações subsequentes (reciprocidade 

indireta). 

Em nível de grupo, a coesão e estabilidade dos relacionamentos são 

sugeridos como importantes fatores na manutenção de estratégias cooperativas 

(Baldassarri e Grossman, 2013; van den Bos et al., 2017). Em pesquisa sobre a função 

da música na expressão de comportamentos pró-sociais em crianças de 4 anos, 

(Kirschner e Tomasello, 2010), sugerem que esse comportamento funciona como um 

mecanismo que reforça vínculos e aumenta a coesão do grupo e, consequentemente, o 

comprometimento pró-social. Nesse estudo, crianças que dançaram e cantaram juntas 

aumentaram a oferta de subsequentes comportamentos pró-sociais umas às outras.  
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O tamanho do grupo também tem papel importante na manutenção da 

cooperação através da identificação e punição de possíveis trapaceiros (Suzuki e 

Akiyama, 2005). Alencar et al. (2008) observaram que a cooperação em grupos de 

crianças submetidas a jogos de bens públicos foi maior quando o tamanho do grupo 

era de até sete indivíduos. Os autores justificam esses resultados sugerindo que em 

grupos pequenos os indivíduos são mais eficientes em controlar e punir trapaceiros do 

que em grupos grandes. Esses achados se alinham aos encontrados em outras 

pesquisas, nos quais o aumento do número de participantes no grupo, aumenta a 

incerteza sobre a estratégia do outro, o que diminui a cooperação (Duffy e Xie, 2016; 

Stewart e Plotkin, 2016). 

 

Comportamentos Pró-sociais e Redes Sociais 

Hinde (1976) define sistemas sociais como a reunião de coespecíficos que 

habitualmente interagem entre si, e salienta três características centrais para definição 

de um sistema social: a organização, o sistema de acasalamento e a estrutura social do 

grupo, que é o resultado do tipo, frequência e padrão de relacionamentos entre os 

indivíduos. Hinde (1976) ainda discute que o comportamento apresentado por um 

determinado sujeito varia em função de seus próprios atributos e dos atributos 

daqueles com quem ele interage. Assim, a disposição para formar vínculos afeta as 

interações entre os indivíduos e cada interação pode afetar interações futuras.  

Sabendo que as relações sociais humanas acontecem em grande número e de maneiras 

diversas, e que a decisão de agir de forma pró-social sofre influência de fatores 

proximais e contextuais, fica clara a importância de rastrear a qualidade dessas 
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interações e conexões com indivíduos dentro de grupos sociais para a compreensão de 

comportamentos pró-sociais. 

As ferramentas de análise de rede social permitem a investigação dos 

relacionamentos entre díades, assim como a exploração mais detalhada das relações 

entre grupos maiores e os relacionamentos indiretos entre indivíduos e grupos 

(Makagon et al., 2012; Sueur et al., 2011). Essa análise permite a visualização dos 

indivíduos dentro do seu sistema social, sendo possível determinar a configuração 

estrutural dos grupos, identificando o tamanho e a densidade das redes, ou ainda a 

posição que cada indivíduo ocupa dentro delas (Hanish e Rodkin, 2007). Esse método 

gera gráficos em forma de rede nos quais os componentes individuais (vértices) 

representam os indivíduos observados; e as conexões entre eles (arcos) representam as 

interações sociais em um determinado tempo. Os arcos podem ser ponderados ou não, 

de acordo com os diversos índices analisados (Makagon et al., 2012; Sueur et al., 

2011).  

Utilizando essas métricas pode-se determinar quão bem conectado um 

indivíduo é na rede social (centralidade, intermediação, grau do vértice), bem como, a 

configuração estrutural do grupo (coesão, diâmetro, densidade e número de 

agrupamentos) para investigar, por exemplo, a influência dessas variáveis na 

expressão de comportamentos pró-sociais. Diversos trabalhos utilizam medidas de 

rede social para análise do comportamento social de indivíduos, não apenas na 

espécie humana (Apicella et al., 2012), mas também em diversas outras espécies de 

primatas (Pasquaretta et al., 2014), como macacos rhesus (Berman, 1982), babuínos 

(Fedurek e Lehmann, 2017; Lehmann e Ross, 2011), macacos-prego (Crofoot et al., 
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2011) e outros animais como golfinhos (Lusseau e Newman, 2004) e cavalos (Spence 

et al., 2017).  

Em humanos, a análise de redes sociais tem sido amplamente utilizada na 

investigação do desenvolvimento de comportamentos cooperativos e pró-sociais, 

mostrando, por exemplo: regularidades na estrutura de redes cooperativas em 

populações de caçadores e coletores (Apicella et al., 2012); analisando como o 

comportamento recíproco modula a alocação de recursos entre adolescentes (Heyes et 

al., 2015), como indivíduos agem de forma pró-social dentro de suas redes sociais 

(Kim et al., 2015); como a posição na rede social influencia a pró-socialidade 

(FeldmanHall, 2017; Parkinson et al., 2017); ou a oferta de suporte em conflito 

(Oldenburg e Duijn, 2018). Nesses estudos o papel dos índices de rede individuais e 

de grupo são analisados como medidas de promoção (ou não) da pró-socialidade. Os 

índices de rede social mais utilizados estão resumidos na Figura 1. 

Dados provenientes de pesquisas com adultos, mostram que o agrupamento e 

a centralidade (importância do indivíduo para a conectividade da rede como um todo) 

também aparecem como importantes fatores moduladores das relações pró-sociais. A 

participação em agrupamentos protege indivíduos que agem de maneira pró-social 

daqueles não cooperadores. Redes sociais dinâmicas, que permitem o abandono de 

vínculos com desertores e a formação de novos relacionamentos, resultam em 

aglomerados com altos níveis de pró-socialidade (Fehl et al., 2011). Com relação às 

medidas de centralidade os resultados reportados são mistos para a expressão de 

comportamentos pró-sociais. Enquanto algumas pesquisas sugerem que posições mais 

centrais na estrutura da rede social não se correlacionam com maior expressão de 

comportamentos pró-sociais (Apicella et al., 2012; Cassar, 2007; Grujic et al., 2010), 
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outras, tem demonstrado o oposto (D’Exelle e Riedl, 2010; Rueden et al., 2011). 

Brañas-Garza et al. (2010), por exemplo, observaram que maiores índices de 

centralidade de intermediação e maior grau do vértice dos indivíduos foram 

positivamente correlacionados a maior doação no Jogo do Ditador.2 

Esta pesquisa examinou, utilizando medidas de rede social, a hipótese de que 

os comportamentos pró-sociais de crianças de 5-6 e 10-11 anos, relacionam-se com 

fatores contextuais da posição individual dentro da rede social, das relações entre 

díades e no grupo como: a proximidade social e tipo de grupo. Essas faixas etárias 

foram escolhidas pelas seguintes razões: 1. Os 5 anos marcam mudanças chave no 

comportamento social das crianças, sugerido como o momento no qual o 

desenvolvimento da reciprocidade acontece ( House et al., 2012), bem como, o 

momento no qual a preocupação com a reputação parece surgir (Engelmann et al., 

2013; Rapp, 2017); 2. Aos 5 anos as crianças são capazes de entender as regras dos 

jogos econômicos (Grueneisen e Tomasello, 2016) aplicados durante a pesquisa e 

respondem aos dilemas sociais da teoria dos jogos de forma semelhante aos adultos 

(Alencar et al., 2008); além disso, elas são capazes de criar expectativa a respeito da 

pró-socialidade do outro, influenciando assim a seletividade no momento da 

distribuição de recursos (Kumaki et al., 2018). A critério comparativo a segunda faixa 

etária utilizada (10-11 anos) foi escolhida para avaliar os achados na literatura que 

sugerem que habilidades cognitivas mais complexas alteram a expressão e a natureza 

dos comportamentos pró-sociais (Flook et al., 2019), permitindo que indivíduos ajam 

de forma menos autocentrada, e assim, exibam maior generosidade, sendo aptos a 

 

2 O jogo do ditador é um paradigma experimental no qual um participante (ditador) recebe um recurso 

e então decide até que ponto deseja dividir esse recurso com outro participante. O ditador pode entregar 

todo o benefício ao receptor, não entregar nada ou ainda fazer doações parciais do seu recurso. 
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avaliar perspectivas mais complexas, como a capacidade de inibir impulsos egoístas e 

exibir maior autocontrole (Diamond, 2006; Rueda et al., 2004).  

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Verificar se existe relação entre os índices de rede social em nível individual, diádico e de 

grupo e a expressão de comportamentos pró-sociais de crianças de duas faixas etárias 

observadas em situações espontâneas e em jogos econômicos.  

Objetivos Específicos 

I. Analisar a relação entre as redes sociais de proximidade física e brincadeira 

com a demonstração de comportamentos pró-sociais espontâneos de consolo/ajuda, 

partilha de alimentos/objetos e suporte em conflito. 

II. Analisar a relação entre as redes sociais e comportamentos pró-sociais em 

crianças submetidas ao Jogo do Ditador; 

III. Analisar a relação entre redes as sociais e os comportamentos pró-sociais 

em crianças submetidas ao Jogo de Bens Públicos. 

HIPÓTESES 

H1. Em nível individual os comportamentos pró-sociais serão previstos pelos índices 

de rede individuais. 

P1: Indivíduos mais centrais em termos de número de parceiros diretos (Degree), 

importância (Eigenvector) e intermediação (Betweeness) serão os mais pró-sociais 

durante interações espontâneas e no jogo de bens públicos. 
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P2: Indivíduos com maior tendência à formação de relações triádicas, isto é, elevados 

índices de agrupamento local, serão menos pró-sociais em situações espontâneas e 

menos colaborativos no jogo de bens públicos e no Jogo do Ditador. 

P3: Indivíduos com maiores índices de força nas interações com seus parceiros 

sociais, serão mais generosos no Jogo do Ditador, além de mais envolvidos em ações 

pró-sociais em interações espontâneas.  

 

H2. Em nível de díade, o comportamento pró-social será influenciado pela qualidade 

da relação social entre os parceiros, composição das díades e idade das crianças 

(Barry e Wentzel, 2006; Markovits et al., 2003) 

P5: Díades com índices de proximidade social e brincadeira mais elevados, 

apresentarão mais comportamentos de ajuda, consolo e partilha entre si, do que díades 

com relacionamentos menos integrados. 

P6: A generosidade no Jogo do Ditador será maior entre indivíduos com maior 

qualidade de relacionamento (elevados índices de proximidade social e brincadeira). 

P7: Díades de mesmo sexo e formadas por crianças mais novas serão mais pró-sociais 

que díades mistas, levando em consideração a segregação sexual típica da idade. 

 

H3.  Em nível de grupo, a pró-socialidade do grupo será prevista pelas características 

de composição demográfica e índices de associação de seus componentes. 

P8: Grupos mais coesos serão mais pró-sociais em ações espontâneas e no jogo de 

bens públicos. 
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H4. Diferenças no comportamento pró-social serão previstas pela idade, mas 

não pelo sexo dos participantes. 

P9: Não serão observadas diferenças entre meninos e meninas com relação ao 

comportamento pró-social em situações espontâneas e nos jogos econômicos em 

ambas as idades observadas. 

P10: Crianças mais velhas serão mais pró-sociais em jogos econômicos e em 

situações espontâneas quando comparadas às crianças mais novas. 

 

Índice de rede Definição Tipo 

Grau do vértice 

(Degree) 
Número de ligações diretas entre o indivíduo 

focal e outros indivíduos na rede social 
Individual 

Centralidade própria 

do vetor 

(eigenvector 

centrality) 

Índice que mede não apenas as ligações 

diretas de um indivíduo focal, mas também as 

ligações de seus vizinhos à terceiros 
Individual 

Centralidade de 

intermediação 

(Betweeness 

centrality): 

Proporção dos caminhos mais curtos entre 

dois indivíduos em uma rede que passam 

através do indivíduo focal, ou seja, mede a 

importância do indivíduo em conectar pares 

distantes. 

Individual 

Força 

 

Medida da soma dos índices de associação de 

um indivíduo com todos os outros. A força 

mede a frequência de interação entre o 

indivíduo focal e seus parceiros de rede social. 

Individual 

Coeficiente de 

agrupamento local 

(Clustering 

coefficient): 

Mede a probabilidade da formação de relações 

triádicas entre o indivíduo focal e seus 

parceiros de grupo. Ou seja, mede a proporção 

de amigos de um determinado nó, que são 

amigos entre si. 

Individual 

Distância média no 

gráfico 

 

Medida do comprimento médio do caminho 

mais curto entre dois vértices, considerando 

todo os pares de vértices da rede, esse índice 

pode ser comparado ao diâmetro e é útil como 

medida de coesão. 

Grupo 

Coeficiente de 

agrupamento global 

Medida geral da proporção com que os nós de 

uma rede tendem a se agrupar. 
Grupo 

 

Figura 1. Definição dos índices de rede social utilizados nessa pesquisa e seu nível de aplicação dentro 

do estudo 
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ARTIGO 1 – Popularidade é sinônimo de boas ações? Como a posição dentro do 

grupo social influencia o comportamento pró-social de crianças 

Resumo 

Comportamentos pró-sociais são importantes reguladores das interações entre 

indivíduos e reconhecidos como essenciais à manutenção das relações sociais. Esses 

comportamentos surgem de maneira precoce na espécie humana e levantam questões 

a respeito dos fatores mediadores de sua expressão. Nesse trabalho utilizamos a 

análise de redes sociais para examinar a hipótese de que os comportamentos pró-

sociais de crianças (5-6 e 10-11 anos) são influenciados pelas posições ocupadas por 

elas em seus grupos e pelo tipo de situação analisada. Um total de 197 crianças 

divididas em 8 turmas de 2 escolas públicas de Natal/RN, tiveram suas redes de 

proximidade (1 metro) e brincadeira construídas através de um esforço amostral de 

98,5 horas, durante os meses de fevereiro de 2018 a maio de 2019, além de registradas 

todas as ocorrências de ações pró-sociais e antissociais durante esse período. Elas 

também foram submetidas a quatro repetições do Jogo de bens públicos. Nossos 

resultados mostraram que maior centralidade de intermediação em redes de 

brincadeira previu maior recebimento de ações pró-sociais espontâneas, e maior grau 

do vértice em proximidade social previu maior oferta e recebimento dessas mesmas 

ações. No jogo de bens públicos (PBP), maior agrupamento local em brincadeira e 

maior grau do vértice em redes de proximidade previram menor doação ao grupo. 

Esses resultados sugerem que os comportamentos pró-sociais das crianças variam de 

acordo com a posição em suas redes sociais e que diferentes estratégias (quantitativas 

ou qualitativas) são usadas quando a situação é modificada (ações espontâneas e 

visíveis à terceiros ou anônimas). 
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Palavras-chave: redes sociais, crianças, pró-socialidade, brincadeira social 

Introdução 

Um dos períodos críticos relacionados a infância, se relaciona ao processo de 

transição entre a pré-escola e o ensino fundamental. Nesse período, além das questões 

acadêmicas, características do desenvolvimento socioemocional se inserem no 

caminho de aprendizagem e contribuem para o desenvolvimento pessoal do indivíduo 

(Besi e Sakellariou, 2019). A sala de aula apresenta demandas sociais, cognitivas e 

emocionais, podendo ser percebida de um ponto de vista funcional como um sistema 

social (Ballantine e Spade, 2008), no qual os indivíduos desenvolvem relações 

interpessoais, cooperam, competem, fazem ajustes comportamentais, partilham, 

discutem e reconciliam-se.  

O desenvolvimento infantil tem sido muito estudado de uma perspectiva do 

processamento de informações sociais, que destaca o desenvolvimento dos processos 

cognitivos e emocionais subjacentes ao comportamento pró-social. Sabe-se por 

exemplo, que aos 4 anos, crianças começam a reconhecer a experiência do outro 

(teoria da mente) como diferente da dela (Wellman et al., 2001), e tornam-se mais 

cooperativas, pró-sociais e propensas a aprender a partir de terceiros (Warneken e 

Tomasello, 2009b). No entanto, há muito se tem enfatizado que o contexto social 

(relações e interações entre parceiros) no qual essas mudanças acontecem é 

fundamental para a compreensão das mudanças nessa fase da vida (Barry e Wentzel, 

2006; Maner e Gailliot, 2007). 
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Em nível individual a posição dentro do grupo social se destaca como fator 

importante a ser observado. Estudos apontam que indivíduos populares – com maior 

número de parceiros em suas redes sociais - utilizam uma combinação de estratégias 

egoístas e pró-sociais para atingir e manter seu status (Wurster e Xie, 2014); (Wolters 

et al., 2014), sendo tipicamente mais atrativos a professores e colegas de classe 

(Vaillancourt e Hymel, 2006; Hawley et al., 2007; Peters et al., 2010).  

Um estudo realizado com adolescentes entre 12 e 18 anos mostrou que 

indivíduos com alto grau de centralidade própria do vetor (Eigenvector centrality), 

que mede a influência de um indivíduo na rede, mostraram elevados índices de 

comportamentos pró-sociais e elevados índices de comportamentos de agressão 

relacional como: ignorar, excluir ou fofocar sobre parceiros sociais (Bos et al., 2018). 

Outra medida de centralidade que se mostrou importante na avaliação do 

comportamento pró-social foi a centralidade de intermediação (Betweeness 

centrality), que avalia a importância de um nó na conexão de partes distintas de uma 

rede social. Brañas-Garza et al., (2010), observaram que entre estudantes 

universitários os indivíduos mais socialmente integrados foram também mais 

altruístas em um protocolo do Jogo do Ditador, com a centralidade de intermediação e 

o grau de reciprocidade positivamente correlacionados ao nível de doação, mesmo 

após o controle do efeito da distância social.  

Esses estudos categorizam a posição social do indivíduo na rede de pares 

com relação ao número de conexões diretas e indiretas e a frequência dessas 

interações, mostrando que a posição social em um grupo está relacionada às exibições 

de comportamentos pró e antissociais dos indivíduos. É importante ressaltar que as 

medidas individuais ignoram, em geral, a complexidade e a influência de redes sociais 
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mais amplas, as quais apresentam diferentes níveis de densidade, agrupamento e 

hierarquia (McFarland et al., 2014), como por exemplo, o comportamento de bullying, 

que envolve um processo de grupo com múltiplos participantes (Rambaran et al., 

2019).  

Além disso, a idade também se relaciona à pró-socialidade das crianças, pois 

o amadurecimento de capacidades cognitivas e emocionais contribui para a mudança 

na tomada de decisão cooperativa e no refinamento do comportamento pró-social 

(Flavell et al., 1992 Diamond, 2006; Warneken e Tomasello, 2009; Flook et al., 

2019). Essa mudança não apenas aumenta a pró-socialidade, mas também capacita as 

crianças à um raciocínio mais complexo para determinar quando cooperar. Crianças 

mais velhas (10 anos) fazem inferências a respeito da necessidade, merecimento e 

predileção pelo receptor, quando comparadas as crianças mais novas (5 anos), que 

aparentam uma preferência por resultados igualitários, independente do destinatário. 

Crianças mais velhas partilham mais com estranhos do que com indivíduos que não 

gostam. Esse resultado aponta que crianças mais velhas são mais predispostas a 

tolerar distribuições desiguais para favorecer pessoas em desvantagem (mais pró-

sociais), mas também são mais inclinadas a discriminar indivíduos, o que pode estar 

relacionado ao desenvolvimento de comportamentos de exclusão ligados a 

desigualdades sociais (Flook et al., 2019). 

Com relação ao gênero, pesquisas que comparam o comportamento pró-

social de meninos e meninas apresentam resultados conflitantes (Harbaugh et al., 

2003; Barbu et al., 2011), sugerindo que as diferenças entre eles não permanecem 

quando diferentes variáveis são testadas, como o tamanho do grupo, a confiança entre 

parceiros,  a reciprocidade ou o tipo de situação apresentada aos indivíduos (Alencar 
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et al., 2008; Balliet et al., 2011; Lemmers-Jansen et al., 2017). Nossa hipótese é de 

que em crianças a expressão de comportamentos pró-sociais difiram de acordo com a 

posição ocupada pelo indivíduo dentro do grupo, como já observado na literatura para 

adolescentes e adultos (Brañas-garza et al., 2010; Ellis et al., 2012). Também 

esperamos que as medidas de centralidade e força sejam previsoras de 

comportamentos pró-sociais espontâneos e no Jogo do Ditador atuando conforme 

observado em pesquisas prévias, nas quais, indivíduos mais centrais e com relações 

mais fortes se apresentam como mais pró-sociais. Previmos ainda que crianças com 

maior tendência à formação de agrupamentos, serão menos pró-sociais, uma vez que 

suas relações são mais limitadas. Finalmente testamos a previsão de que o gênero do 

indivíduo não será relacionado a expressão do comportamento pró-social das crianças. 

Métodos 

Participantes  

Participaram desse estudo um total de 197 crianças de 8 salas de aula provenientes de 

duas escolas públicas da cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte. As duas 

escolas estão localizadas na Zona Sul da cidade e antedem crianças matriculadas no 

ensino fundamental 1 e 2. Os Bairros onde as escolas estão localizadas possuem perfis 

sociodemográficos semelhantes com relação as taxas de rendimento mensal e 

alfabetização da população, segundo dados do Plano Diretor da cidade de Natal do 

ano de 2017.  Foram adicionadas a amostra crianças com idades entre 5 e 6 anos e 10 

e 11 anos, matriculadas respectivamentes nos primeiros e quintos anos do ensino 

fundamental. A composição sexual da amostra foi de 97 meninas e 100 meninos. 

Todas as crianças do estudo tinham, no mínimo, dois meses de convivência antes do 

início da coleta de dados. As crianças tiveram sua participação na pesquisa 
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condicionada ao conhecimento e autorização dos pais ou responsável, através da 

assinatura de um termo de livre consentimento esclarecido. Além do consentimento 

da própria criança, demonstrado através da assinatura do termo de assentimento. Entre 

as turmas o tamanho do grupo variou de 19 a 29 participantes (Tabela 1). 

Tabela 1. Composição dos grupos de crianças estudados em escolas públicas de Natal/RN, com as 

respectivas proporções entre os sexos 

Grupo Tamanho Composição 
Razão 

sexual 

Faixa 

etária 

Turma 1 N=27 ♀=13 ♂=14 0,48 5 a 6 

anos 

Turma 2 N=25 ♀=13 ♂=12 0,52  5 a 6 

anos 

Turma 3 N=29 ♀=16 ♂=13 0,55  5 a 6 

anos 

Turma 4 N=22 ♀=13 ♂=9 0,59 5 a 6 

anos 

Turma 5 N=25 ♀=12 ♂=13 0,48 10 a 11 

anos 

Turma 6 N=26 ♀=11 ♂=15 0,42 10 a 11 

anos 

Turma 7 N=24 ♀=9 ♂=15 0,37 10 a 11 

anos 

Turma 8 N=19 ♀=10 ♂=9 0,52 10 a 11 

anos 

 

Coleta de Dados 

A primeira fase da coleta de dados teve como objetivo a elaboração das redes sociais 

de brincadeira e proximidades dos participantes, bem como o registro de dados pró-

sociais espontâneos e conflitos observados durante esse período. Foi utilizado o 

método de observação focal para a obtenção dos dados de rede. Cada criança teve seu 

comportamento observado por um total de 30 minutos, divididos em 30 dias de 

observação, ou seja, a cada dia de coleta, cada indivíduo foi observado por 1 minuto e 

teve sua proximidade física a 1 metro para outros indivíduos, bem como suas 

interações de brincadeiras registradas ao final desse tempo. Os dados de proximidade 

física foram registrados levando em consideração uma estimativa visual de 



40 

 

proximidade entre o indivíduo focal e seus companheiros de turma e levando em 

conta a orientação do corpo do indivíduo em relação aos outros no momento da 

coleta. Esses dados foram anotados em duas matrizes dispostas em uma folha de 

coleta previamente preparada, contento a ordem dos indivíduos focais em cada dia de 

observação (Apêndices 2a e 2b). O processo de observação focal foi repetido até que 

todos os indivíduos tivessem sido amostrados. Um segundo observador registrou em 

uma planilha também previamente preparada (Apêndice 2) todas os episódios de 

comportamentos pró-sociais espontâneos e conflitos, além do autor e o alvo dessas 

interações. Dois meses de coleta foram necessários para cada turma, com um total de 

98,5 horas de observação focal. Essa etapa da coleta foi executada nos intervalos das 

aulas (recreio) para evitar a influência da supervisão dos adultos (professores, 

coordenadores, etc.) sobre o comportamento das crianças. Esse fator também  foi 

responsável pelo tempo disponível para observação diária das crianças, uma vez que 

existia um limite de tempo para recreação nas escolas (30 minutos). 

Ao final dessa etapa, foi observado um total de 853 ações pró-sociais espontâneas e 

178 conflitos. A distribuição desses comportamentos está demonstrada na tabela 2. 

Para fins de registro de dados, foram considerados como pró-sociais comportamentos 

de partilha de alimento, partilha de brinquedo, consolo e oferta de ajuda e suporte em 

conflito. Foram considerados como comportamentos conflituosos todas as interações 

envolvendo empurrões, discussões verbais e afastamento. A definição dos 

comportamentos observados está disponível no apêndice 3. 

Na segunda fase da coleta as crianças foram submetidas a quatro repetições do jogo 

de bens públicos (Apêndice 1), com a finalidade de examinar a disposição delas em 

cooperar ou não para um empreendimento comum. Essa etapa teve duração de 40 
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minutos diários para cada turma, totalizando 21,3 horas para o registro de todas as 

turmas participantes. 

 

Análise de Redes Sociais 

Após a construção das matrizes de proximidade social (1 metro) e brincadeira das 

turmas observadas, foram calculados, através do programa SOCPROG, as métricas de 

centralidade (grau do vértice, centralidade própria do vetor e centralidade de 

intermediação), força e coeficiente de agrupamento de cada indivíduo. A definição de 

cada índice está disposta na figura 2.  

 

Índice Definição 

Grau do 

vértice 

(Degree) 

Refere-se ao número de conexões diretas que um indivíduo 

tem com outros indivíduos ou vértices da rede. 

Centralidade 

própria do 

vetor 

(Eigenvector) 

É uma medida não apenas de quão bem um indivíduo é 

associado a outros, mas também de quão bem suas 

associações diretas são bem conectadas a terceiros. Medida 

semelhante à popularidade. 

Centralidade 

de 

intermediação 

(Betweeness) 

Proporção de caminhos mais curtos entre quaisquer dois 

nós na rede que passam pelo nó focal. Importância do 

indivíduo na ligação entre partes distintas da rede. 

Força 

(Strength) 

É a soma dos índices de associação de qualquer indivíduo 

com todos os outros. Mede a frequência de interação. 

Coeficiente 

de 

agrupamento 

local 

Mede a proporção dos parceiros sociais de um nó que são 

parceiros uns com os outros. O coeficiente de agrupamento 

é uma medida local de tendência à formação de relações 

triádicas. 
 

Figura 2 Definição dos índices de rede social calculados para cada indivíduo observado nesse estudo. 

As definições são baseadas em Makagon et al. 2012 
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Analise de Dados 

Utilizando o script Lmer no programa R Studio foram realizadas análises de 

modelos de regressão linear mista. O sexo, a faixa etária, os índices individuais das 

redes de proximidade social e brincadeira e o número de conflitos de cada indivíduo 

foram empregados como variáveis previsoras dos comportamentos pró-sociais 

espontâneos, da doação e lucro no jogo de PBP e dos conflitos. O lucro individual foi 

obtido pela soma dos biscoitos não doados ao grupo, acrescidos do retorno (biscoitos 

doados + biscoitos adicionados pelo pesquisador) que era igualmente dividido para a 

turma ao final de cada rodada do jogo.  

 A colinearidade das variáveis previsoras foi testada através da análise de 

correlação de Spearman, sendo consideradas colineares variáveis com valores de 

correlação ≥ 8 (Field, 2011). A normalidade das variáveis resposta foi verificada 

através dos gráficos Q.Q-plot. A turma foi utilizada como variável controle para evitar 

que a diferença no tamanho dos grupos influenciasse os resultados. Em todos os casos 

os resultados foram considerados significativos quando p<0,05 e o intervalo de 

confiança não incluía o valor de zero.  

Nota Ética 

Todos os procedimentos desta pesquisa foram aprovados pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP) da UFRN, parecer: 2.328.121. 

Resultados 

  Foram registrados 853 comportamentos pró-sociais espontâneos (PSE). Numa 

análise descritiva desses dados, observamos que, no geral, meninas apresentaram uma 

média mais elevada desses comportamentos (média = 9,49 ± 6,4), quando comparadas 
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aos meninos (média = 6,41 ± 5,4). Com relação as idades, médias semelhantes de 

ações pró-sociais foram registradas (5 a 6 anos = 8,1 ± 5,7; 10 a 11 anos = 7,9 ± 6,9). 

Análises de teste T não mostraram diferenças significativas entre essas médias nas 

situações espontâneas. 

 No jogo de bens públicos foram realizadas 1492 doações. Nessas 

observações, meninas (média = 6,9 ± 3,8) e meninos (média = 7,58 ± 4,02) 

apresentaram médias de doação ao grupo significativamente diferentes (t = -2,06; p = 

0,04). O mesmo foi observado entre as idades analisadas, com crianças mais velhas 

doando significativamente mais ao grupo do que crianças mais novas, 5 a 6 anos 

(média = 6,8 ± 4,2) (t = -2,53; p = 0,016). Com relação ao retorno individual obtido 

nesse jogo, meninos (média = 27,4 ± 4,7) e meninas (27,73 ± 4,0) obtiveram médias 

muito parecidas de chocolates ganhos ao final dos quatro dias de jogo, sem diferenças 

significativas entre elas. Para a idade, entretanto, crianças mais novas (média = 26,06 

± 4,31) obtiveram uma média de retorno menor do que crianças mais velhas (média = 

29,24 ± 3,93) (t = -5,41; p < 0,05). 

Com relação aos conflitos, das 178 ocorrências registradas, observamos uma 

média de participação mais elevada para os meninos (média = 1,12 ± 1,4) quando 

comparados as meninas. (média em 0,7 ± 1,2), apesar disso, essa diferença não foi 

estatisticamente significativa. Da mesma forma, médias semelhantes foram obtidas 

para as idades testadas, com crianças mais novas se envolvendo em mais conflitos 

(média = 0,97 ± 1,4) que crianças mais velhas (média = 0,78 ± 1,06), mas sem 

diferenças significativas entre elas. 

Para os índices de rede, análises de comparação de médias não apresentaram 

diferenças significativas entre meninos e meninas. Na comparação das idades, 
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entretanto, observamos que crianças com idades entre 5 e 6 anos apresentaram maior 

número de parceiros diretos de brincadeira social (t = 5,53; p < 0,05) e proximidade (t 

= 3,51; p = 0,001), bem como, maior centralidade de intermediação (Brincadeira t = 

2,94, p = 0,004;) e força (t = 6,96; p < 0,05) nessas interações. As crianças mais 

velhas apresentaram maiores valores de centralidade própria do vetor em associações 

de proximidade em até 1 metro (t = -3,51; p <0,05), essa medida é semelhante a 

popularidade e leva em consideração não apenas as ligações diretas do indivíduo, mas 

também aquelas que envolvem seus amigos. 

Redes de brincadeira: Considerando todos os indivíduos amostrados e 

utilizando como variáveis previsoras o sexo, a idade e os índices de rede individuais 

obtidos a partir da análise das redes de brincadeira, obtivemos os seguintes 

resultados: 

A oferta de comportamentos pró-sociais em situações espontâneas não variou 

de acordo com o sexo, faixa etária e índices de posição individual. O recebimento 

dessas ações também não foi influenciado por sexo e idade, mas, por outro lado, 

esteve positivamente relacionado a centralidade de intermediação do indivíduo 

(Betweeness centrality) (IC: 0,02 – 0,34; β = 0,189; p = 0,02; R² = 0,046). 

A centralidade de intermediação indica o número de caminhos mais curtos que 

ligam dois indivíduos na rede passando pelo indivíduo focal. Nessa análise foi 

observado um elevado número de indivíduos com índice de centralidade de 

intermediação igual a zero, ou seja, indivíduos que não desempenham um papel 

significativo na ligação entre pares distantes no grupo social, e para os quais a saída 

do grupo não afetaria a dinâmica de brincadeira de outras crianças de forma relevante. 

Para controlar a influência da presença desses indivíduos nas análises, uma segunda 
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regressão foi realizada removendo os participantes que obtiveram índices de 

centralidade de intermediação igual a zero (N = 66).  

Como resultado, observamos que a centralidade de intermediação continuou a 

prever positivamente o recebimento de ações pró-sociais espontâneas (IC: 0,08 – 

0,56; β = 0,32; p = 0,01) e o índice de associação entre essas duas variáveis foi 

consideravelmente mais elevado (R² = 0,32) (Fig. 3a e Fig. 4)  

Para entender melhor a rede das crianças com índice de centralidade de 

intermediação igual a zero realizamos uma análise de teste T de medidas 

independentes para verificar quais índices, além da centralidade de intermediação, 

também variam de forma significativa entre essas crianças e aquelas com valores 

diferentes de zero nessa medida. Comparamos os índices de grau do vértice, 

centralidade própria do vetor, força e coeficiente de agrupamento, além da oferta e 

recebimento de ações pró-sociais espontâneas e da doação no jogo de bens públicos. 

Nossos resultados mostraram que crianças com centralidade de intermediação igual a 

zero na rede de brincadeira social também apresentaram menor número de parceiros 

diretos (t = -5,4 p < 0,05), além de menor frequência de interações (t = -6,7 p < 0,05) 

e maior tendência a formação de agrupamentos (t = 2,76 p = 0,006). Ou seja, crianças 

com índice de centralidade de intermediação igual a zero, apresentaram um menor 

número de parceiros de brincadeiras, com os quais parecem formar agrupamentos e 

brincaram menos quando comparadas as crianças com índices de centralidade mais 

elevados (Tabela 2). 
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Tabela 1. Médias e valores de t e p dos índices comparados entre o grupo de crianças com 

centralidade de intermediação igual a zero e o grupo de indivíduos com valores diferentes de 

zero nesse mesmo índice. 

 

Índice C. Intermediação = 0 C. Intermediação ≠ 0 t p 

Grau do 

vértice 
22,65 ± 2,09 24,70 ± 2,2 -5,4 P < 0,05 

C. própria 

do vetor 
0,20 ± 0,017 0,19 ± 0,011 0,53 P = 0,95 

Força 24,04 ± 2,74 26,36 ± 2,01 -6,7 P < 0,05 

Agrupam

ento 
0,36 ± 0,097 0,32 ± 0,073 2,76 P = 0,006 

Foi PSE 3,72 ± 7,61 4,37 ± 3,66 -0,81 P = 0,41 

Recebe 

PSE 
4,01 ± 4,39 4,45 ± 3,67 -0,73 P = 0,46 

Doação 

PBP 
8,22 ± 3,45 7,60 ± 3,74 1,14 P = 0,25 

 

Na situação na qual um recurso específico (chocolate) foi adicionado à decisão 

de ser pró-social ou não (jogo de bens públicos), a colaboração das crianças não 

variou com relação ao sexo e a faixa etária. Entre as variáveis individuais de rede, o 

agrupamento foi a que melhor previu a doação no jogo econômico (IC: -0,52 ˗ -0,08; 

β = -0,305; p = 0,01) (Fig. 3b), nesse caso, de forma negativa, com crianças com 

índices mais elevados de agrupamento (probabilidade de participação em relações 

triádicas) colaborando menos com o grupo ao final das quatro repetições do jogo e, 

portanto, acumulando mais recurso para si e obtendo maior lucro (estratégia egoísta).
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Figura 3.  Gráficos de regressão para as associações entre os índices individuais da rede de brincadeira e a oferta e recebimento de ações 

pró-sociais espontâneas. Variável previsora: a) índice de centralidade de intermediação; b) índice de agrupamento local.

a) 

b) 
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a.    b.  

c.      d.  

Figura 4. Redes de brincadeira social das oito turmas 

de crianças observadas. As redes foram construídas 

de forma que o tamanho do nó e a posição na rede 

correspondem a um maior índice de centralidade de 

intermediação do indivíduo. Logo crianças com 

índice de centralidade de intermediação mais altos 

ocupam posições mais centrais. O número em cada 

nó representa as ações pró-sociais espontâneas 

recebidas pela criança. Redes a, b, c e d, 

correspondem as quatro turmas de crianças com 

idades entre 6 e 7 anos. As redes e, f, g e h, 

correspondem as turmas de crianças com idades entre 

10 e 11 anos. É possível observar que 

independentemente da idade a centralidade de 

intermediação previu maior prosocialidade recebida. 

Redes construídas através do programa Social 

Network Visualizer 2.5. 
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      e.               f.  

 

   g.   h.    
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Redes de proximidade: Considerando todos os indivíduos amostrados e utilizando 

como variáveis previsoras o sexo, a idade e os índices de rede individuais obtidos a 

partir da análise das redes de proximidade social, obtivemos os seguintes resultados: 

O sexo e a idade não foram previsores do comportamento pró-social das 

crianças nas situações espontâneas nem no jogo econômico de bens públicos. 

Entre todos os índices de rede analisados, o grau do vértice previu 

significativamente a oferta (p < 0,05; β = 0,419) (Fig. 5a) e o recebimento (p < 0,05; β 

= 0,683) de ações pró-sociais espontâneas (Fig. 5b). Em ambos os casos, crianças com 

maior proporção de parceiros sociais em proximidade de até 1 metro, ofertaram e 

receberam um maior número de comportamentos de partilha, consolo e suporte em 

conflito.  

De maneira oposta ao observado em situações espontâneas, o número de 

parceiro sociais em proximidade ao indivíduo foi negativamente associado a doação 

no jogo econômico de bens públicos (p = 0,021; β = -0,165) (Fig. 5c). Além disso, o 

lucro no jogo de bens públicos foi previsto pelo grau do vértice e pela idade das 

crianças. Crianças mais velhas (p = 0,043; β = 0,858) obtiveram maior lucro no jogo 

de bens públicos, além disso, crianças com maior número de parceiros em 

proximidade social (p = 0,011; β = -0,311) também obtiveram maior número de 

chocolates ao final do jogo. Apesar de não termos encontrado diferenças 

significativas, maior lucro relacionado ao agrupamento parece mais evidente para as 

crianças mais novas (Fig. 5d). 

Na análise realizada considerando o número de vezes que cada indivíduo 

participou de conflitos foi observado que esse comportamento se relacionou ao 

coeficiente de agrupamento local, com crianças com mais elevados índices de 
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agrupamento em suas associações de proximidade se envolvendo num maior número 

de desavenças quando comparadas as crianças menos agrupadas (p = 0,004 β = 0,309) 

(Fig. 5e).
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Figura 5. Gráficos de regressão para as associações entre o índice de grau do vértice da rede de proximidade social e a oferta e 

recebimento de ações pró-sociais espontâneas e no Jogo de bens públicos. Variáveis previstas: a) oferta de ações pró-sociais espontâneas, 

b) recebimento de ações pró-sociais espontâneas, c) quantidade de recurso doada ao grupo ao final do jogo de bens públicos, d) Lucro ao 

final do jogo de bens públicos, e) conflitos. Além do grau do vértice a idade também foi uma variável previsora do lucro. 

e) 
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Discussão 

Nossos resultados corroboraram nossa hipótese de que a oferta e o recebimento 

de comportamentos pró-sociais dos indivíduos pode variar de acordo com o a posição 

que eles ocupam dentro de seu grupo social e com a idade. Além disso, observamos 

que o comportamento pró-social parece ser influenciado pela natureza situacional a 

qual a criança é apresentada, com diferentes associações entre comportamentos pró-

sociais e posição na rede social em situações espontâneas e no jogo econômico de 

bens públicos. 

Crianças de ambos os sexos e idades que brincaram com parceiros de diferentes 

partes da rede (elevado índice de centralidade de intermediação) foram alvos de ações 

pró-sociais espontâneas com maior frequência. A centralidade de intermediação é 

definida como a proporção de caminhos mais curtos entre pares distantes da rede que 

passam pelo indivíduo focal. Ou seja, nesse estudo, essa centralidade representa o 

quanto a criança focal foi a provável ponte de ligação entre indivíduos mais distantes. 

Em um estudo com adolescentes (Bos et al., 2018) observaram uma associação entre a 

centralidade de intermediação dos participantes e baixos níveis de agressão relacional, 

sugerindo que indivíduos podem ocupar um papel significante na rede sem fazer uso 

de estratégias egoístas ou agressivas. Esses autores observaram ainda que a 

centralidade de intermediação previu o quanto os colegas gostavam do indivíduo 

focal, mas não previu sua popularidade. Esse resultado é semelhante ao observado 

nesse estudo, onde o indivíduo de alto valor de centralidade de intermediação parece 

ser querido dentro da rede social, no sentido de ser alvo de mais ações pró-sociais 

espontâneas, mesmo não oferecendo essas ações na mesma proporção.  
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Considerando os índices individuais da rede de brincadeira, nosso estudo 

mostrou que a relação entre a posição na rede e o comportamento pró-social das 

crianças diferiu quando elas foram submetidas a um jogo econômico no qual um 

recurso deveria ser compartilhado ou não com o grupo de forma anônima. Nesse caso, 

observamos que crianças, de ambas as idades e sexos, com maiores índices de 

agrupamento social fizeram menos doações ao grupo ao final das quatro repetições do 

jogo de bens públicos, dessa forma, obtendo maior lucro individual ao diminuir o 

lucro da turma.  

O índice de agrupamento local, mede a proporção dos parceiros de brincadeira 

de um indivíduo que também brincam juntos, aumentando assim a tendência à 

formação de interações triádicas. É bem conhecido na literatura que a formação de 

agrupamentos se relaciona ao sucesso de estratégias cooperativas intra-grupo (Nowak 

et al., 1994;  Nowak, 2006, Roca et al., 2009). Entretanto, nesse trabalho, não estamos 

observando o sucesso do grupo como um todo, mas a estratégia adotada pelo 

indivíduo de acordo com as suas características de posição na rede social. É 

importante ressaltar ainda que no jogo econômico a decisão de ser ou não pró-social 

foi tomada de forma anônima, com o jogador podendo guardar o recurso para si sem 

que seus amigos soubessem, reduzindo assim a influência da preocupação com 

avaliação social e da reputação sobre o desempenho cooperativo (Engelmann et al., 

2016).  

No jogo de bens públicos, as crianças aparentemente consideraram primeiro 

seus benefícios imediatos. O recurso utilizado também parece ter influenciado a 

decisão de partilhar com o grupo. Como observado por Silva et al., (2016), recursos 

alimentares como o chocolate são muito atraentes para as crianças e não variam em 



56 

 

qualidade (nesse caso), uma vez que todos os chocolates distribuídos foram do mesmo 

sabor e marca. Logo, a melhor estratégia para otimizar benefícios quando não há 

informações sobre a estratégia dos parceiros sociais é a retenção de recurso, adotando 

uma estratégia quantitativa.  

Análises das redes de proximidade social revelaram que o número de parceiros 

sociais em proximidade direta de até 1 metro do indivíduo focal (grau do vértice) 

também foi um importante previsor da oferta e do recebimento de ações pró-sociais 

em situações espontâneas. Ou seja, quanto mais parceiros em proximidade mais o 

indivíduo esteve envolvido em ações pro-sociais, seja ofertando ou recebendo.  

Nesse caso, também devemos considerar o papel da avaliação social e do custo 

na decisão de ser pró-social. Nas observações espontâneas, foram considerados como 

pró-sociais comportamentos de consolo/ajuda, partilha de brinquedo, partilha de 

comida e suporte em conflito, nomeados em sequência crescente de custo para o autor 

na decisão de ser pró-social. Apesar de termos observado um valor elevado desses 

comportamentos de forma espontânea, vale destacar que o suporte em conflito ocupou 

apenas 5% das ações pró sociais observadas, sendo mais comuns a partilha de 

alimento (39,9%), seguida pelo consolo e ajuda (36,23%) e pela partilha de 

brinquedos (18,60%). Apesar de parecer incongruente ao resultado anterior, no qual o 

recurso alimentar foi menos compartilhado com a turma em situação anônima, é 

importante destacar que nas interações espontâneas as crianças compartilharam 

alimentos trazidos de casa e fizeram trocas entre elas, aumentando a diversidade do 

próprio recurso, através de uma estratégia qualitativa de partilha, como a observada 

por Silva et al., (2016) e Markovits et al., (2003), quando utilizando um recurso mais 
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diversificado. Dessa forma, estar próximo a muitos outros indivíduos (elevado grau de 

vértice), pode ter facilitado a partilha de alimentos e brinquedos para essas crianças. 

Assim como observado para redes de brincadeira, a posição no grupo social 

com relação a proximidade para outros indivíduos, parece ter um papel na expressão 

de comportamentos pró-sociais em situações anônimas. Nesse caso, o grau do vértice 

foi o índice que melhor previu o comportamento de doação ao grupo ao final das 

quatro repetições do jogo de bens públicos, com crianças próximas a um maior 

número de parceiros sociais mantendo mais recursos para si.  Além do grau do 

vértice, a idade, também previu o lucro no jogo de bens públicos. Um fator importante 

a ser considerado nesse momento é a reputação dos indivíduos dentro do grupo social. 

O ganho de reputação é determinante na preservação de estratégias pró-sociais e a 

diferença entre a situação pública nos intervalos das aulas e a anônima no jogo de 

bens públicos pode ser responsável pela diferença de comportamento apresentada 

pelas crianças.  

De forma semelhante a relação entre o coeficiente de agrupamento local de 

proximidade e o envolvimento em conflitos pode estar relacionada a inevitável 

experiência de participar de um grupo. Esses comportamentos são desafiadores e 

participam no desenvolvimento das habilidades necessárias a uma efetiva 

autorregulação comportamental e comunicação com os parceiros sociais (Piaget, 

1966, citado por Arendt, 1993) . O índice de agrupamento nesse caso mede a 

proporção de parceiros próximos de uma criança focal que também estão 

frequentemente próximos, formando tríades de indivíduos, o que pode levar um maior 

conflito de interesses com relação a posse e uso de objetos como brinquedos, além das 

interações motivadas por sentimentos de exclusão ou ciúmes. Essas crianças não 
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necessariamente brincam juntas, portanto, a proximidade social pode promover 

conflitos da mesma forma que promove ações pró-sociais de forma espontânea. 

Apesar de não identificarmos diferença significativa entre as idades, crianças mais 

novas se envolveram em média em mais conflitos que crianças mais velhas. Isso pode 

ser resultado dos comportamentos utilizados para avaliar os conflitos nessa pesquisa 

como: recusar dividir ou tomar brinquedos, agressões verbais ou físicas (empurrar, 

bater), isolar ou excluir. A literatura aponta que crianças mais novas estão 

frequentemente mais envolvidas em conflitos envolvendo o uso de objetos e são mais 

voltadas a estratégias físicas quando comparadas as crianças mais velhas, que 

costumam usar mais a negociação verbal e o raciocínio (Ross e Conant, 1992). 

Crianças se envolvem em comportamentos pró-sociais como conforto, ajuda e 

partilha desde muito cedo no desenvolvimento (Warneken e Tomasello, 2006; 

Svetlova et al., 2010), sendo motivadas por diversas razões não egoístas, como a 

preocupação empática e o seguimento de normas sociais e morais (Nancy Eisenberg 

et al., 2015); (Yucel e Vaish, 2018). Com o passar do desenvolvimento, por volta dos 

5 anos, elas podem passar a agir de forma pró-social por razões também auto 

dirigidas, como a preocupação com o ganho ou manutenção de uma reputação 

positiva dentro do grupo (Leimgruber et al., 2012). Entretanto, crianças mais velhas 

parecem entender melhor como adotar cada estratégia a depender do contexto, sendo 

mais pró-sociais em situações espontâneas e públicas (estratégia qualitativa de 

obtenção de recurso através da troca de alimento e brinquedos) e menos pró-sociais 

no jogo econômico (estratégia quantitativa, através da retenção do recurso e aumento 

do ganho individual em detrimento do ganho coletivo). Ou seja, a posição no grupo 

social, parece ser usada para favorecer o indivíduo de acordo com a situação a qual 

ele é submetido.  
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Conclusão 

Essa pesquisa mostrou que posição na rede influenciou a pró-socialidade em situações 

espontâneas, mas inibiu esse comportamento na tomada de decisão envolvendo um 

recurso limitado. Essa diferença pode estar relacionada a diferentes mecanismos 

subjacentes ao desenvolvimento social, como a reputação. Foram ainda observadas 

diferenças entre as idades no lucro obtido pelas crianças no jogo de bens públicos, 

crianças mais velhas obtiveram retorno individual mais elevado ao final dos quatro 

dias de jogo quando comparadas as crianças mais novas. Meninas e meninos não 

diferiram na expressão dos comportamentos pró-sociais em nenhuma das situações 

analisadas. Por fim, crianças mais ligadas a formação de agrupamentos se envolveram 

em um maior número de conflitos. Esses resultados indicam que o comportamento 

pró-social das crianças varia de acordo com posição dentro da rede social e que 

diferentes estratégias (quantitativas ou qualitativas) são utilizadas pelos indivíduos 

quando a situação é modificada (atos espontâneos ou doação anônima).  
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ARTIGO 2 – Amigos, amigos... negócios à parte? Pró-socialidade em relações 

diádicas de crianças em situações espontâneas e no Jogo do Ditador. 

Resumo 

Através da formação de vínculos duradouros com indivíduos não aparentados e sem 

objetivo reprodutivo, humanos criam laços que comumente chamamos de amizades e 

a pró-socialidade é característica definidora dessas relações. Durante a infância a 

escola representa um ambiente propício a formação desses vínculos e com demandas 

sociocognitivas e emocionais importantes para ao desenvolvimento pró-social infantil. 

Nesse trabalho examinamos como a qualidade do relacionamento entre pares de 

indivíduos influencia a troca de comportamentos pró-socais espontâneos e a 

generosidade em um jogo econômico. Um total de 2201 díades, provenientes de 8 

turmas de crianças de duas escolas públicas de Natal/RN foram analisadas (quatro 

turmas de crianças de 5 a 6 anos e quatro turmas de crianças de 10 a 11 anos). Os 

dados de proximidade social e brincadeira das 197 crianças foram obtidos a partir de 

um esforço amostral de 98,5 horas de observação focal, durante os meses de fevereiro 

de 2018 a maio de 2019. Elas também foram submetidas a uma aplicação do Jogo do 

Ditador. Nossos resultados mostraram que díades de meninas apresentaram mais 

trocas pró-sociais espontâneas quando comparadas a outras composições diádicas, 

mas esse fator não foi importante para generosidade no Jogo do Ditador. Com relação 

a qualidade da relação entre os indivíduos, observamos que brincar juntos se relaciona 

de forma importante à promoção de ações pró-sociais dentro da díade. Além de 

também parecer relevante na decisão de partilha de um recurso no jogo econômico 

para ambas as idades. 
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Palavras-chave: comportamento pró-social, redes sociais, díades, Jogo do Ditador, 

crianças 

Introdução 

Comportamentos pró-sociais são definidos como ações que resultam em 

benefícios a outros indivíduos e desempenham um papel importante na formação e 

manutenção das relações sociais (Eisenberg et al., 2007; House et al., 2013). Um 

conceito importante nas interações pró-sociais entre díades é o altruísmo recíproco, 

que foi proposto para explicar as vantagens evolutivas de ajudar indivíduos não 

aparentados. De acordo com Trivers, (1971), humanos se beneficiam evolutivamente 

quando agem de maneira pró-social com indivíduos não aparentados se, esse “favor”, 

for retribuído. Participar de um relacionamento com outro indivíduo cria oportunidade 

de pró-socialidade, devido as repetidas interações e normas estabelecidas relacionadas 

aquela díade específica (Clark & Mills, 2012). As pessoas são mais propensas a 

ajudar aqueles que oferecem ajuda (Boster et al., 2001) e oferecer ajuda aumenta o 

status e a reputação do indivíduo entre os membros de sua comunidade (Wedekind e 

Braithwaite, 2002). No entanto, é importante ressaltar que as interações entre amigos 

nem sempre são simétricas e diferenças na habilidade de tratar essas discordâncias 

pode afetar o grau de pró-socialidade em uma díade (Vitaro et al., 2009).  

Estudos apontam que a análise das interações entre pares é essencial para se 

conhecer aspectos do desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais e 

cognitivas das crianças (Dunn, 2004), além de fornecer pistas a respeito da qualidade 

da relação entre indivíduos e a possível influência dessa no padrão de interações 

futuras (R. A. Hinde, 1976). O ambiente escolar desempenha um papel fundamental 

no desenvolvimento social dos indivíduos uma vez que crianças passam grande parte 
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do seu tempo diário interagindo com pares da mesma idade, formando vínculos com 

indivíduos não aparentados, influenciando o comportamento de outros e sendo 

influenciadas por eles (Boyd e Richerson, 1995; Christakis e Fowler, 2010; Layous et 

al., 2012; Padilla-Walker e Carlo, 2014; (Laninga-Wijnen et al., 2019). Pesquisas 

apontam que crianças são naturalmente pró-sociais (Warneken e Tomasello, 2009b), e 

que essa pró-socialidade aumenta ao longo do desenvolvimento (Decety e Svetlova, 

2011). Diversas preferências e comportamentos pró-sociais se desenvolvem durante a 

infância (Warneken e Tomasello, 2009a). Conforme envelhecem, as crianças se 

tornam mais atentas à reciprocidade, compartilhando mais quando o outro também 

compartilha (Sebastián-Enesco et al., 2013), e mais inclinadas ao paroquialismo, com 

maior compartilhamento de recursos com seus pares de grupo (Fehr et al., 2013). As 

crianças mais velhas (12 anos) utilizam de forma mais evidente o pensamento 

estratégico, fazendo considerações a respeito do quanto compartilhar (Bereby-Meyer 

e Fiks, 2013) e sobre as características do receptor, enquanto as mais novas (5 anos) 

compartilham recursos de forma mais igualitária com diferentes receptores (Malti et 

al., 2016); Flook et al., 2019). 

Markovits et al., (2003), em pesquisa sobre o comportamento de partilha em 

crianças e adolescentes (8 a 19 anos), observaram que a proximidade social e a 

qualidade do relacionamento entre os parceiros influenciaram a divisão de recursos 

alimentares: a expectativa de partilha foi significativamente maior entre amigos de 

turma do que entre desconhecidos. Em outro estudo, adolescentes demonstraram 

maior pró-socialidade em relação aos amigos do que em relação aos familiares ou 

estranhos, sendo mais propensos a agir de forma pró-social com amigos, pelo desejo 

de manter ou melhorar um relacionamento já estabelecido, do que pelo desejo de 

reciprocidade (Barry e Wentzel, 2006).  
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A literatura apresenta resultados inconsistentes para diferenças no 

comportamento pró-social entre meninos e meninas, mas quando essas diferenças 

aparecem, elas apontam meninas como mais inclinadas à pró-socialidade (Eisenberg, 

N., e Mussen, 1989). Alguns estudos sugerem meninas como mais cooperadoras em 

tarefas de doação e partilha de recurso (Markovits et al., 2003; Jaffee e Hyde, 2000). 

Enquanto outros mostram que essas diferenças não permanecem quando diferentes 

variáveis são analisadas, como a influência da reputação (anonimato), o tipo de 

dilema social utilizado ou ainda a confiança entre os parceiros (Alencar et al., 2008; 

Balliet et al., 2011; Lemmers-Jansen et al., 2017). A composição da díade também 

parece ser um fator importante na expressão de comportamentos pró-sociais entre 

parceiros, com um maior número de interações positivas direcionadas a pares do 

mesmo sexo (Branco e Mettel, 1984). Além disso, (Joyce F. Benenson, 1993), sugere 

que meninas são mais interessadas em interações diádicas, enquanto meninos 

demonstram maior predileção por interações em grupo. Branco e Mettel, (1984) 

sugerem ainda que meninos são mais pró-sociais em ações relacionadas a objetos e 

meninas mais empáticas e solícitas a outros indivíduos. 

Outra característica importante do relacionamento entre pares é a formação 

de vínculos entre os indivíduos (bonds). Essa característica é considerada um 

elemento crucial da estrutura social e está relacionada a mais do que uma atração 

mútua entre indivíduos, sendo definida como um elemento de estabilidade de 

relacionamentos (Whitehead, 2009). Wrangham et al., (1992) sugerem que dois 

indivíduos são considerados vinculados quando eles apresentam forte ligação em duas 

ou mais medidas de interação ou associação independentes. Os autores destacam 

ainda que essa independência não é estatística e sim porque as medidas são 

provenientes de dois comportamentos distintos.   
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Nesse estudo testamos se a expressão de comportamentos pró-sociais entre pares 

difere de acordo com a qualidade do relacionamento entre os parceiros, a idade, a 

composição sexual da díade e o vínculo. Nossa predição é de que díades com índices 

de proximidade social e brincadeira mais elevados, apresentarão mais 

comportamentos de ajuda, consolo, partilha entre si e maior generosidade no Jogo do 

Ditador do que díades com relacionamentos menos integrados. Também testamos a 

predição de que a expressão de comportamentos pró-sociais entre parceiros muda com 

a idade dos participantes, sendo mais alta em crianças mais velhas. Com relação a 

composição sexual, esperamos que díades de mesmo sexo sejam no geral mais pró-

sociais do que díades mistas e que díades de meninas sejam mais pró-sociais que 

díades de meninos tanto em situações espontâneas como no Jogo do Ditador. 

Finalmente testamos se o vínculo, definido como díades com elevados índices de 

associação em proximidade e interações brincadeira é preditor das trocas pró-sociais. 

Métodos 

Participantes 

Participaram dessa pesquisa 197 crianças de duas escolas públicas de Natal/RN, 

divididas em 8 turmas, que variaram em tamanho de 19 a 29 participantes. A 

composição da amostra foi de 97 meninas e 100 meninos, com idades entre 5 e 6 e 10 

e 11. Um total de 2360 díades foram analisadas, sendo 520 díades de meninas, 636 

díades de meninos e 1204 díades mistas. A coleta de dados se deu após o período 

mínimo de dois meses de convivência entre os indivíduos dentro de seus respectivos 

grupos. A participação na pesquisa aconteceu mediante o conhecimento dos pais ou 

responsável sobre sua realização e a autorização da participação da criança com a 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. As crianças também 
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assinaram um termo de assentimento, demonstrando se gostariam ou não de participar 

e podendo desistir a qualquer momento da pesquisa. 

Coleta de Dados 

A coleta de dados foi realizada no período de março de 2018 a junho de 2019 e foi 

dividida em duas etapas. Na primeira etapa os indivíduos foram observados por dois 

meses durante os intervalos das aulas (recreio) e suas interações de brincadeira, 

proximidade social foram registradas. O método de coleta utilizado foi a observação 

focal de um indivíduo por vez, por 1 minuto diário, até que toda a turma fosse 

observada, sendo esse processo repetido para cada turma, até que todos os indivíduos 

obtivessem um total maior ou igual a 30 observações. Ao final do minuto de 

observação as interações de brincadeira social do indivíduo focal, bem como, a 

proximidade dele a outros indivíduos do grupo (1 metro de distância) foram 

registrados em duas matrizes (Anexos 1a e 1b). A partir desses dados foram 

construídas redes sociais de brincadeira e proximidade para cada turma observada. De 

forma simultânea, outro pesquisador registrou em uma terceira planilha (Anexo 2) as 

ocorrências de comportamentos pró-sociais espontâneos (partilha de alimentos e 

brinquedos, consolo e suporte em conflito) e conflitos entre os indivíduos do grupo, 

sendo registrado o nome dos envolvidos em cada uma dessas interações (autor e alvo). 

Para evitar o controle ou a influência dos adultos no comportamento dos indivíduos 

observados, a coleta de dados foi realizada apenas durante os intervalos, quando as 

crianças ficavam sob menos restrições. Esse fator também foi responsável pelo tempo 

de 30 minutos estipulados para a observação diária da turma, uma vez que, o tempo 

livre das crianças após o lanche era esse. O tempo total de observação focal foi de 
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98,5 horas, com o registro de 853 ações pró-sociais espontâneas entre díades de 

indivíduos. 

A segunda etapa da coleta foi realizada com a aplicação única do jogo do 

Ditador, com o objetivo de avaliar a predisposição do participante a ser generoso em 

oposição a um interesse próprio (Anexo 5). O jogo do Ditador consiste na estrega de 

um recurso ao jogador líder, que deve decidir entre manter o recurso para si ou 

partilhá-lo com outro indivíduo da forma que desejar (Liu, 2016). Nessa tarefa cabe 

ao líder a decisão de dividir, enquanto o receptor só pode aceitar a oferta. Foram 

utilizadas canetas coloridas como recurso a ser ou não partilhado. Cada jogador 

recebeu três canetas e teve que decidir entre manter o recurso para si ou dividir com 

um, dois ou três amigos. Para minimizar a influência da reputação social a criança foi 

acompanhada apenas por um pesquisador que anotou os nomes do(s) colega(s) para 

quem o indivíduo doou o recurso. A aplicação do jogo do Ditador em cada uma das 

turmas teve duração de 1 hora, totalizando 8 horas de coleta nessa fase da pesquisa.  

Análise de Dados 

A partir dos dados das matrizes de brincadeira social e proximidade a 1 metro, foi 

calculado o índice de associação Half-weigth entre os pares de cada grupo utilizando 

o programa SOCPROG 2.9. O índice de Half-weigth estima a proporção de tempo 

que um par de indivíduos passam associados, e é calculado a partir da seguinte 

fórmula: 

 

𝐻𝑊𝐴𝐵 =
𝑥

𝑥 + 𝑦𝐴𝐵 +
1
2 (𝑦𝐴 + 𝑦𝐵)
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Onde x representa o número de vezes em que A e B estiveram associados; yA, 

representa o número de vezes em que A apenas estava presente no grupo; yB, o 

número de vezes em que apenas B estava presente no grupo; e yAB, o número de 

vezes em que A e B não estiveram associados, mas ambos estavam presentes no 

grupo. O índice de Half-weigth é o mais comumente utilizado e menos enviesado 

quando os indivíduos têm maior probabilidade de serem identificados quando não 

estão associados ou quando nem todas as associações são identificadas (Whitehead 

2008b, 97-104). Cada díade analisada obteve dois valores de índices de associação 

Half-weigth, sendo um referente as interações de brincadeira e o outro a proximidade 

social.  

 Nessa pesquisa, para efeito de análise da influência do vínculo no 

comportamento de colaboração em díades, consideramos como vinculados os 

indivíduos com valores ≥ 0,7 nos dois índices de associação calculados. Obtivemos 

um total de 2201 díades não vinculadas e 159 díades vinculadas. Uma análise de Qui-

quadrado foi realizada para verificar a proporção de díades compostas por crianças de 

mesmo sexo e díades compostas por um menino e uma menina.  

A composição sexual da díade (menina-menina=1, menino-menino=2, 

menina-menino=3), os valores de associação Half-weigth nas redes de brincadeira 

social e proximidade, o vínculo entre os indivíduos e a idade foram utilizados como 

variáveis previsoras do comportamento pró-social espontâneo (partilha de alimentos e 

brinquedos, consolo e suporte em conflito) e da generosidade no Jogo do Ditador 

entre os pares observados. As variáveis previsoras tiveram sua colinearidade testada 

através da análise de correlação de Spearman, sendo consideradas colineares variáveis 
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com valores de correlação ≥ 8 (Field, 2011), as variáveis utilizadas nessa pesquisa não 

apresentaram colinearidade. Análise dos gráficos Q.Q-plot das variáveis resposta 

indicaram não normalidade dos dados. Desta forma, os dados de todas as ocorrências 

de ações pró-sociais espontâneas foram transformados em valores entre 0 e 1 e a 

distribuição beta foi utilizada pra definição do intervalo de confiança. Através do 

programa R Studio e utilizando o script glmmTMB, foram realizadas análises de 

modelos lineares mistos generalizados, utilizamos ainda a análise de Dredge para 

calcular os valores de AIC dos modelos e selecionar o mais ajustado.  A turma foi 

utilizada como variável controle para evitar que a diferença no tamanho dos grupos 

influenciasse os resultados. Em todos os casos os resultados foram considerados 

significativos quando p<0,05 e o intervalo de confiança não incluía o valor de zero. 

Nota Ética 

Todos os procedimentos desta pesquisa foram aprovados pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP) da UFRN, parecer: 2.328.121. 

Resultados 

Observamos que das 2201 díades possíveis, apenas 159 foram vinculadas 

(índices elevados de proximidade e brincadeira simultâneos), 63 díades foram de 

meninas, 60 díades de meninos e 36 díades mistas, ou seja, a proporção de díades 

vinculadas compostas por indivíduos de mesmo sexo foi maior do que o esperado (X2  

= 8,26; p = 0,016). Considerando todas as díades observadas verificamos que a 

composição sexual e os índices de associação foram previsores significativos da 

oferta de comportamentos pro-sociais espontâneos. Díades compostas por meninos 

(IC: -0,16 – -0,08 β = -0,12; p < 0,05) e díades compostas por um menino e uma 
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menina (IC:-0,17 – -0,04; β=-0,13; p < 0,05), apresentaram menos trocas de 

comportamentos pró-sociais espontâneos, do que díades formadas apenas por meninas 

(Tabela 1).  

 

Tabela1. Análise descritiva dos comportamentos pró-sociais espontâneos e da generosidade no Jogo do 

Ditador para as díades observadas. A primeira média foi realizada considerando apenas as díades que 

interagiram de forma pró-social. A segunda média considera todas as díades analisadas. 

 N° ações PS 

espontâneas 

Média e DP 

díades 

Média e DP 

total 

Generosidade no 

Ditador (média + DP) 

Díades de meninas 207 1,97 ±  1,79 0,39 ±  1,1 1 ± 0 

Díades de meninos 88 1,33 ± 0,59 0,13  ± 0,4 1,12 ± 0,5 

Díades mistas 132 1,41 ± 1,22 0,10 ± 0,5 1,09 ± 0,3 

 

Além da composição sexual, índices de associação mais elevados nas 

interações de brincadeira social (IC: 0,006 – 0,046; β = 0,026; p = 0,023) também 

foram previsores de mais trocas pró-sociais espontâneas nas díades (Figura 1). Os 

índices de associação de proximidade social não se relacionaram significativamente 

com ações pró-sociais espontâneas. Da mesma forma, valores elevados simultâneos (≥ 

0,7) nos índices de proximidade e brincadeira social (vínculo) não previram o 

comportamento pró-social em situações espontâneas.  
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Figura 3. Gráfico de regressão para a associação entre o índice de Half-weigth das díades em redes de 

brincadeira social e a oferta e recebimento de ações pró-sociais espontâneas. 

 Com relação ao comportamento pró-social no Jogo do Ditador, a composição 

sexual da díade não influenciou a predisposição dos participantes a serem generosos 

em oposição a um interesse próprio, ou seja, a oferta direta de um recurso em 

oposição a um benefício próprio não levou em consideração o sexo do receptor. Nesse 

caso apenas o índice de associação dos indivíduos obtidos a partir das brincadeiras 

sociais foi previsor da generosidade. Indivíduos pertencentes a díades mais associadas 

em situações de brincadeira foram mais generosos uns com os outros do aqueles 

pertencentes a díades menos associadas nesse comportamento (IC:  0,02 – 0,54; β= 

0,28; p = 0,039;). O índice de proximidade e o vínculo não foram previsores da 

generosidade dentro da díade no Jogo do Ditador. 

IC:0,006 - 0,046 
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Figura 4. Gráfico de regressão para a associação entre o índice de Half-weigth das 

díades em redes de brincadeira social e a generosidade no Jogo do Ditador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IC:0,02 – 0,54 
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Discussão 

Corroborando nossa predição, nossos resultados mostraram a quantidade de trocas 

pró-sociais em díades do mesmo sexo foi maior do que em díades mistas, e que díades 

formadas por meninas apresentaram mais trocas pró-sociais do que díades formadas 

por meninos ou díades mistas. Esse resultado é semelhante ao encontrado em outros 

estudos que sugerem uma segregação sexual nas trocas pró-sociais na primeira 

infância, com o reforço dessa característica durante os anos da pré-escola, e em 

indivíduos em idade escolar, quando meninos e meninas direcionam mais 

comportamentos pró-sociais para indivíduos do mesmo sexo (Mehta e Strough, 2009). 

A literatura das diferenças nos comportamentos pró-sociais apresentam divergências 

nos resultados que comparam meninas e meninos no que diz respeito a esses 

comportamentos (Markovits et al., 2003; Andreoni et al., 2015; Alencar et al., 2008). 

Entretanto, quando essas diferenças aparecem, elas geralmente apontam meninas 

como mais pró-sociais que meninos (Harbaugh et al., 2003; Barbu et al., 2011). 

Segundo Eisenberg e Mussen, (1989) os papéis de gênero que as crianças são 

ensinadas a expressar desde muito cedo têm importante influência sobre as diferenças 

observadas no comportamento pró-social. Os autores sugerem que meninas exibem 

comportamentos pró-sociais mais frequentemente por que isso é esperado delas. Em 

diversas culturas é esperado que meninas compartilhem mais, ofereçam consolo, 

sejam prestativas e assumam mais responsabilidades, sendo recompensadas quando se 

comportam dessa forma (Alice H Eagly e Wood, 2013).  

Nossa hipótese de que as trocas pró-sociais nas díades seriam influenciadas 

pela qualidade da relação social entre os parceiros também foi corroborada. 
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Considerando todas as díades analisadas em situações espontâneas, pares de 

indivíduos que brincaram com maior frequência foram mais pró-sociais entre si do 

que aqueles indivíduos menos associados.  É importante ressaltar que agir de forma 

pró-social implica em custo e algumas vezes riscos para o autor da ação, logo, dois 

importantes fatores subjacentes a esses comportamentos são a confiança e a coesão 

entre os parceiros, as quais aumentam à medida que a frequência de interação entre os 

indivíduos também cresce (Lawler et al., 2008). Além disso, repetidas interações 

levam ao estabelecimento de normas específicas entre os índivíduos que criam 

oportunidades de trocas pró-sociais de forma mais simples e eficaz (Clark e Mills, 

2012). 

Como observado para situações espontâneas, apenas estar próximo a 

determinado indivíduo por períodos prolongados de tempo, não previu maior 

generosidade no Jogo do Ditador. Interações de brincadeira, por outro lado, 

apresentaram um papel mais relevante, no que diz respeito a generosidade em 

oposição a um interesse próprio. No Jogo do Ditador, indivíduos que brincaram mais 

tempo juntos, partilharam recurso mais frequentemente entre si. Essas associações 

diádicas mutuamente compensadoras entre as crianças são definidas como amizades. 

Na amizade ambas as crianças ganham benefícios, ou provisões sociais como 

intimidade, consolo e afeto (Bukowski et al., 2009). A reciprocidade dessas ações é o 

que diferencia as amizades de outros laços entre indivíduos. O grau no qual a crianças 

obtêm provisões sociais de uma determinada amizade se reflete em como elas 

percebem a qualidade dessa relação (Furman, 1996). Kirschner e Tomasello, (2010), 

apontam que atividades conjuntas promovem o reforço de laços sociais, aumentando o 

comportamento cooperativo, o que pode ter acontecido também na nossa pesquisa. 

Mais do que apenas estar próximo, brincar com outro indivíduo estimula os 
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participantes a uma constante representação de intenções coletivas e objetivos em 

comum.   

Diferente do observado para ações espontâneas, a composição da díade não 

influenciou o comportamento pró-social no Jogo do Ditador. Em estudos com adultos 

submetidos a esse mesmo jogo, mulheres foram apontadas como mais generosas, mas 

os efeitos de gênero não foram observados de forma robusta (Croson e Gneezy, 

2009). Aqui podemos destacar a diferença no tipo de situação analisada. Quando na 

presença de outros indivíduos do grupo, fatores como a reputação podem impulsionar 

o comportamento pró-social destacando os estereótipos dos papéis de gênero, que 

refletem a compreensão que as pessoas tem de si mesmas em termos de definições 

culturais do que é feminino e masculino e de quais comportamentos individuais estão 

vinculados a essas definições (Wood e Eagly, 2015). É possível que quando as 

crianças foram submetidas a uma tomada de decisão fora da visão de seus parceiros 

de grupo, esses fatores tenham sido mitigados pelo anonimato, o que resultou na 

ausência de diferenças entre díades de meninas e díades de meninos, sendo mantido 

apenas a influência da amizade detectada por maior índice de brincadeira.   

Conclusão 

Observamos nessa pesquisa que as trocas pró-sociais espontâneas em díades 

de crianças foram influenciadas pela composição da díade, com díades de meninas 

apresentando um valor mais elevado dessas trocas quando comparadas as outras 

combinações de pares. Esse fator, entretanto, não influenciou a generosidade das 

duplas no Jogo do Ditador, o que demonstra que fatores além da segregação sexual, 

comum na idade das crianças observadas, são levados em consideração quando a 

tomada de decisão de ser pró-social inclui a renúncia a um recurso próprio. Com 
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relação aos índices de associação entre os pares, foi observado que brincar juntos é 

um fator que promove comportamentos pró-sociais espontâneos, e se destaca como 

fator relevante para a generosidade das crianças em ambas as idades. 
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ARTIGO 3 – É brincando que se aprende! Coesão e o comportamento pró-social 

em grupos de crianças 

Resumo 

Agir de forma pró-social é essencial na formação e manutenção de grupos 

sociais, mas se comportar de forma não cooperativa pode beneficiar indivíduos 

quando consideramos que o grupo paga o preço dessa desistência. Fatores 

característicos da estrutura social e do padrão de interação entre os indivíduos podem 

influenciar a expressão da pró-socialidade no grupo. Nesse trabalho, nosso foco foi 

analisar a relação entre a estrutura social do grupo e a exibição de comportamentos 

pró-sociais dentro das turmas observadas, em situações espontâneas e no jogo de bens 

públicos. Oito grupos de crianças (N=197) de duas escolas públicas de Natal/RN 

foram observados e tiveram suas redes de brincadeira e proximidade social 

construídas, através de um esforço amostral de 98,5 horas de observação focal, além 

de quatro repetições do jogo de bens públicos em cada turma. Nossos resultados 

mostraram que a coesão em interações de brincadeira foi a variável que melhor previu 

a pró-socialidade espontânea e a doação no jogo de bens públicos. Grupos que 

brincam juntos com maior frequência foram mais pró-sociais em ambas as situações. 

De forma geral ressaltamos a importância da brincadeira social na criação de 

intervenções que visem o aumento do comprometimento pró-social dos indivíduos. 

 

Palavras-chave: Pró-socialidade, grupo, redes sociais, coesão, brincadeira social 
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Introdução 

A pró-socialidade humana possui características singulares de complexidade 

e frequência, com comportamentos que beneficiam outros indivíduos sendo 

observados em uma variedade de contextos como situações de perigo (Franco et al., 

2016), organizações comunitárias, ajuda à pessoas em necessidade (Rao et al., 2011), 

doações de sangue (Goette et al., 2010), divisão de recursos e conhecimentos (Trivers, 

1971; De Backer et al., 2015), cuidado a doentes (Borry e Henderson, 2019) e 

crianças não aparentadas (Franklin-Luther e Volk, 2019). E em resposta a diferentes 

demandas dos parceiros sociais, como desejo material, necessidade ou sofrimento 

emocional (Dunfield et al., 2011; Norenzayan et al., 2016).  

Agir de maneira cooperativa é fundamental de uma perspectiva da formação 

e manutenção das relações sociais (Nowak, 2006; Burkart et al., 2009, (Tomasello e 

Gonzalez-Cabrera, 2017), mas quando o preço da não cooperação é assumido pelo 

grupo, comportamentos antissociais podem aparecer e serem benéficos ao indivíduo, 

esse contexto pode levar ao desenvolvimento da tragédia dos comuns, situação na 

qual um recurso comum é esgotado pela ação independente de cada membro de um 

grupo agindo em benefício próprio (Marinho, 2005). Esse conceito é anterior a 

concepção da teoria dos jogos, mas nos dias atuais é interpretada à luz dessa teoria. O 

conflito traduz-se em usufruir ou não o máximo possível do recurso, mesmo que esse 

comportamento leve a futura extinção do recurso para todos (Hardin, 1968).  

Para lidar com essa questão, fatores fundamentais como desaprovação social, 

reputação (Yang et al., 2020) e punição (Engelmann et al., 2013) atuam como 

inibidores de comportamentos antissociais. Crianças de 5 anos, por exemplo, 

compartilharam mais com desconhecidos quando sua doação individual era pública ao 

invés de privada, bem como, quando as doações de seu grupo eram públicas, 
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mostrando que preocupação com a reputação vai além do indivíduo e pode levar a 

níveis mais elevados de pró-socialidade (Engelmann et al., 2017). Ademais, 

características como como ganho de recompensa, senso de justiça e auto compensação 

reforçam ações que promovem a colaboração entre indivíduos não aparentados 

(Eisenberg e Mussen, 1989; Paulus, 2014). Um estudo com alunos de graduação, por 

exemplo, mostrou que o respeito comunicado e o sentimento de inclusão a um grupo, 

motivou os indivíduos a colaborarem mais para o bem-estar geral em um jogo de bens 

públicos, sendo essa disposição mais pronunciada em membros mais periféricos em 

relação ao membros que já se sentiam pertencentes ao grupo (Cremer, 2002). 

 É reconhecido que grupos de pares, como turmas de série escolar, são 

importantes na formação e direcionamento de características comportamentais e 

emocionais dos indivíduos (Rubin et al., 2006). Desde a infância até a adolescência a 

maioria das interações entre pares acontece em contexto de grupo (Rubin et al., 2006) 

e o comportamento nesse contexto difere bastante daquele observado em interações 

diádicas. Grupos apresentam comportamentos mais competitivos e menos harmonia 

interpessoal quando comparados a díades (J. F. Benenson et al., 2001).  

Diversas variáveis podem influenciar a expressão e manutenção da pró-

socialidade em contexto de grupo. Sabe-se, por exemplo, que o tamanho do grupo 

reflete a capacidade de controle e punição de indivíduos não cooperativos, sendo 

grupos menores relacionados a redução do número de trapaças e aumento da 

cooperação em situações de jogos econômicos (Suzuki e Akiyama, 2005; Alencar et 

al., 2008).  Outro fator importante é a associação entre os participantes, observada 

como aspecto importante ligado a esforços colaborativos entre adultos submetidos a 

jogos econômicos (Kuwabara, 2011), terapia de grupo (Golden, 2000) e interações 
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virtuais (Park e Seo, 2013). Nesses casos, esforços comuns parecem fortalecer 

vínculos, aumentando a coesão. Entre adolescente de 12 a 18 anos, maior associação 

entre os indivíduos do grupo esteve relacionada a reduzidos níveis de 

comportamentos antissociais e maior confiança generalizada (Bos et al., 2018). O 

índice de agrupamento, que mede o grau com que os indivíduos de uma rede tendem a 

se agrupar, também é uma característica reconhecida como promotora de 

comportamentos cooperativos entre os membros do grupo. Agrupamentos de 

indivíduos colaborativos isola membros não cooperadores e protege o grupo da 

exploração. Além disso, a dinâmica de rede permite que cooperadores condicionais 

desfaçam laços com desertores, reforçando ainda mais ações benéficas (Fehl et al., 

2011). 

 Além desses fatores, questões demográficas como a o sexo e a idade dos 

indivíduos do grupo podem ser importantes na expressão de ações pró-sociais.  

Estudos com crianças apontam resultados controversos para diferenças pró-sociais 

entre meninos e meninas. Em situações públicas Eisenberg e Fabes, (1998) apontam 

meninas como ligeiramente mais propensas a se comportarem de maneira pró-social 

do que meninos. Da mesma forma, em um jogo econômico do Ditador, Harbaugh et 

al., (2003) observaram essa inclinação para meninas como mais pró-sociais. Por outro 

lado, outras pesquisas sugerem que essas diferenças não se mantêm quando as 

variáveis mudam (Alencar et al., 2008; Lemmers-Jansen et al., 2017), estando essas 

diferenças relacionadas ao tipo de situação ou jogo ao qual as crianças são 

apresentadas. Além disso,   Benenson, (1993), sugere que meninas são mais 

interessadas em interações diádicas, enquanto meninos demonstram maior predileção 

por interações em grupo. Em pesquisas com adultos resultados inconsistentes também 

são observados, com mulheres se comportando de forma mais pró-social em alguns 
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estudos (Eckel e Grossman, 1998), mas não em outros (Henrich et al., 2005). Uma 

pesquisa com adultos mostrou que a quantidade de mulheres no grupo previu a 

redução no número de trapaças e aumento da cooperação, sugerindo que homens e 

mulheres tendem a cooperar mais quando estão em grupos de maioria feminina 

(Anthony et al., 2003). Entretanto, Eagly e Crowley, (1986), mostraram que em 

situações espontâneas, homens se comportaram de forma mais pró-social que 

mulheres.   

Com relação a idade, sabe-se que o desenvolvimento das capacidades morais 

citadas por Piaget (1932) e Kohlberg, (1963), acompanha o desenvolvimento 

cognitivo das crianças, sendo, portanto, fatores que modificam as motivações e 

comportamentos pró-sociais. Aos 7 anos as crianças passam a se colocar no lugar do 

outro e fazer inferências a respeito das regras aprendidas e opiniões de outros 

indivíduos, levando em consideração de forma mais expressiva a reciprocidade e a 

busca pela aprovação social (Fan, 2000; Milinski e Semmann, 2002; Prandi, 2013).  

Nesse estudo, examinamos os padrões de comportamento pró-social de grupos 

de crianças baseado nas interações entre os participantes, nosso foco foi analisar a 

relação entre a estrutura social do grupo e a exibição de comportamentos pró-sociais 

dentro das turmas. Avaliamos como a faixa etária dos componentes, a razão sexual, o 

coeficiente de agrupamento e a distância média entre os indivíduos (coesão) (Tabela 

1) se relacionam com a pró-socialidade espontânea e a doação de recurso no jogo de 

bens públicos. Apesar da literatura ressaltar o papel do tamanho do grupo na 

manutenção de estratégias cooperativas, aqui optamos por não avaliar essa variável 

uma vez que nossos grupos possuem tamanhos muito semelhantes. 
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Métodos 

Participantes 

Foram observadas oito turmas de duas escolas públicas da cidade de Natal/RN, 

sendo quatro delas compostas por crianças com idades entre 5 e 6 anos e quatro 

compostas por crianças com idades entre 10 e 11 anos. No total 197 crianças 

participaram da pesquisa (97 meninas e 100 meninos).  A composição e os atributos 

de cada grupo estão descritos na tabela 2. O início da coleta de dados respeitou um 

período mínimo de 2 meses de convivência entre os indivíduos de cada grupo. Todas 

as etapas da pesquisa foram informadas a equipe escolar, pais ou responsável e para 

as próprias crianças. A participação da criança se deu após a assinatura do no termo 

de consentimento livre e esclarecido por um adulto responsável e termo de 

assentimento pela própria criança. 

 

Coleta de Dados 

As observações e registros de dados foram realizadas durante os meses de 

março de 2018 a junho de 2019. A coleta se deu em duas etapas. Na primeira etapa foi 

realizada a observação comportamental dos indivíduos através do método de registro 

de todas as ocorrências de ações pró-sociais espontâneas (APS) e utilizando um 

etograma de comportamentos pró-sociais previamente construído (Anexo3). Foram 

registrados os comportamentos de partilha de brinquedos e alimentos, consolo, ajuda 

e suporte em conflito e interações de conflito, bem como a identidade dos 

participantes de cada uma dessas interações. Foram registradas 853 ações pró-sociais 

espontâneas e 178 interações conflituosas, incluindo conflitos verbais e físicos, além 

de comportamentos de exclusão e negação ou tomada de brinquedos. 
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De forma simultânea, e utilizando o método focal de observação, um segundo 

pesquisador registrou em duas matrizes também previamente construídas, as 

interações de brincadeira social e proximidade (1 metro) do indivíduo focal e seus 

parceiros de grupo. Seguindo uma ordem aleatória, cada indivíduo do grupo foi 

observado durante 1 minuto e ao final desse minuto, foi registrado seus parceiros de 

brincadeira e/ou sua proximidade social em até 1 metro para os seus parceiros de 

grupo, esse processo foi repetido até que todos os indivíduos do grupo tivessem sido 

observados a cada dia. Essa primeira etapa foi realizada durante os intervalos das 

aulas (recreio) e teve duração de 2 meses para coleta de cada turma, totalizando um 

mínimo de 30 observações para cada criança. Quando a criança mudou de parceiro ao 

final do minuto de observação, foi considerado para registro o indivíduo com o qual 

ela passou a maior parte do tempo. O tempo total de observação nessa etapa da coleta 

foi de 98,5 horas.  

Na segunda etapa foram aplicadas 4 repetições do jogo de partilha de bens 

públicos em cada turma participante. Nesse jogo as crianças foram instruídas que 

poderiam contribuir ou não para um bem comum. Inicialmente elas receberam 3 

biscoitos de chocolate e foram instruídas a fazer doações de um, dois, três ou nenhum 

deles para o grupo. As doações foram feitas de forma anônima, com as crianças 

tomando a decisão atrás de um biombo, onde colocavam sua contribuição dentro de 

um envelope e depositavam em uma urna. Ao final da doação de todos os 

participantes, os envelopes foram abertos na frente de toda a turma. Uma regra de 

retorno foi explicada as crianças e funcionava da seguinte maneira: quando o 

envelope aberto continha um biscoito, eram adicionados mais dois para a turma, 

quando continha dois biscoitos, eram adicionados mais quatro, e quando continha três 

biscoitos, eram adicionados mais seis biscoitos para a turma. Caso o envelope 
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estivesse vazio, nenhum biscoito era adicionado. Ao final da abertura dos envelopes, 

os biscoitos (acrescidos do retorno) eram contatos e divididos igualmente entre os 

participantes. Os biscoitos não doados não eram devolvidos, logo, uma vez que todos 

iniciavam o jogo com três, cada criança podia terminar com um total diferente, 

somando a parcela recebida ao final da partilha dos biscoitos mais o que não havia 

doado (retorno privado ou lucro).  

Apesar das doações serem feitas em segredo, os pesquisadores podiam 

identificar os doadores através de uma marcação feita no envelope de cada 

participante antes do início do jogo. As crianças, entretanto, não sabiam dessa 

marcação. As quatro repetições do jogo foram realizadas com o objetivo de observar a 

quantidade de recurso doado por cada participante durante os quatro dias de 

aplicação, o aumento ou redução do recurso na turma ao longo dos dias e o aumento 

ou não de indivíduos não cooperativos. Essa etapa da coleta teve duração de 40 

minutos diários, totalizando 21,3 horas de coleta de dados e 1492 doações.  

Nota Ética 

Todos os procedimentos desta pesquisa foram aprovados pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP) da UFRN, parecer: 2.328.121. 

Análise de Dados 

As matrizes de brincadeira social e proximidade (1 metro) de cada grupo foram 

usadas para calcular as matrizes de associação half-weigth (HW) através do programa 

SOCPROG 2.9. A partir dessas matrizes foram então calculados os coeficientes de 

agrupamento referentes a brincadeira social e proximidade para cada turma. A 

distância média entre os indivíduos de cada grupo foi calculada com auxílio do 

programa Social network visualizer 2.5. Foram utilizadas como variáveis previsoras 
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dos comportamentos pró-sociais o coeficiente de agrupamento, a distância média, 

além da razão sexual e faixa etária dos participantes.  

Distância 

média 

 

Medida do comprimento médio do caminho mais curto entre dois 

vértices, considerando todo os pares de vértices da rede, esse índice 

pode ser comparado ao diâmetro. 

Coeficiente 

de 

agrupamento  

Medida da proporção com que os nós de uma rede tendem a se 

agrupar, sendo útil como medida de coesão de grupo. 

Razão 

sexual 

Medida da proporção de meninas no grupo obtida a partir da divisão 

do número de meninas presentes na turma pelo número total de 

participantes na turma. 

Faixa etária 

Composição etária de cada um dos grupos, sendo quatro deles 

representados por indivíduos de idades entre 5 e 6 anos de idade e 

quatro grupos compostos por crianças com idades entre 10 e 11 anos. 

Para fim de análise comparativa, a faixa etária das crianças mais novas 

foi representada pelo número 1 e a faixa etária das crianças mais 

velhas pelo número 2. 

Figura 1. Descrição das variáveis previsoras utilizados nessa pesquisa 

 Como variáveis resposta utilizamos a oferta e recebimento de ações pró-

sociais espontâneas, o número de doações feitas pelos indivíduos no jogo de bens 

públicos, bem como, o retorno privado de cada um, obtido pela soma entre o que não 

foi doado e a quantidade recebida ao final de cada sessão, quando os chocolates 

doados eram acrescidos do retorno feito pelo pesquisador ao abrir os envelopes e 

igualmente partilhados com todas as crianças da turma. O número de conflitos de cada 

grupo também foi utilizado como variável a ser prevista. Na tabela 1, além das 

características demográficas de cada grupo, são mostradas as médias por turma de 

cada uma dessas variáveis. As médias da doação e do retorno privado foram 

calculadas considerando que a doação máxima da criança ao longo das quatro sessões 

do jogo seria de 12 chocolates, logo a quantidade mantida foi somada a recebida ao 

final do jogo para se obter o retorno privado de cada uma delas. Lembrando que o 

lucro máximo seria obtido caso todas as crianças contribuíssem com todo seu recurso, 

somando 9 chocolates diários para cada uma ao final de cada sessão e alcançando, 

portanto, um retorno privado de 36 chocolates ao final dos quatro dias de jogo. 
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Foram realizadas análises de modelo lineares multivariados, usando o script lm no 

programa R Studio. As características dos grupos listadas acima foram utilizadas 

como variáveis previsoras dos comportamentos pró-sociais espontâneos das crianças, 

da média de doação para o grupo no jogo de bens públicos, do retorno privado e dos 

conflitos observados. A colinearidade das variáveis previsoras foi testada utilizando a 

análise de correlação de Spearman. Foram consideradas colineares variáveis com 

valores de correlação ≥ 8 (Field, 2011). A normalidade das variáveis resposta foi 

verificada através dos gráficos Q.Q-plot. Os resultados foram considerados 

significativos quando p<0,05 e o intervalo de confiança não incluía o valor de zero. 

Tabela 1. Atributos da estrutura social dos 8 grupos de crianças observados na pesquisa. Os índices 

descritos foram calculados a partir da matriz de associação de Half-weigth obtidos pela observação das 

brincadeiras sociais e proximidade dos indivíduos.  

Atributo G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 

Tamanho 27 25 29 22 25 26 24 19 

Faixa etária 5 a 6 
5 a 

6 
5 a 6 5 a 6 10 a 11 10 a 11 10 a 11 10 a 11 

Razão 

sexual 
0,48 0,52 0,55 0,59 0,48 0,42 0,37 0,52 

Agrupament

o 
0,74 0,78 0,74 075 0,71 0,59 0,64 0,49 

Distância 

média 
3,07 2,00 1,48 1,43 2,97 18,95 3,99 6,44 

N° APS 117 93 152 67 19 5 154 60 

Conflitos 33 0 4 13 4 1 20 13 

Doações 

PBP 
242 48 10 05 90 85 253 159 

Média PBP 8,96 5,48 4,4 7,06 7,6 7,11 8,36 10,54 

Média 

retorno 
29,6 3,6 6,6 24 7,9 6,2 33,1 29,8 

Conflitos 33 20 34 13 4 1 20 13 
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Resultados 

A distância média entre os indivíduos nas interações de brincadeira (coesão) 

foi a principal previsora dos comportamentos pró-sociais espontâneos e da doação ao 

grupo no jogo econômico de bens públicos. A idade, o coeficiente de agrupamento e a 

razão sexual não previram de forma significativa nenhuma das variáveis observadas. 

Os comportamentos de conflito também não foram previstos por nenhuma das 

variáveis de grupo utilizadas nessa pesquisa. 

Observamos que grupos com maior distância média entre os participantes foram 

menos pró-sociais de forma espontânea (β  = -0,84; IC: -0,95 -0,72; p < 0,05) do que 

grupos de indivíduos mais próximos (coesos) nas interações de brincadeira.  

Na análise dos comportamentos pró-sociais no jogo de bens públicos resultados 

semelhantes foram obtidos. A distância média das crianças nas turmas também previu 

a doação total nas quatro sessões do jogo. Grupos com indivíduos mais distantes em 

redes de brincadeira social se comportaram de forma menos comprometida no jogo de 

bens públicos do que grupos mais coesos nessas interações (IC: -0,27; IC: -0,08 -0,45; 

p = 0,003) (Figura 2). Por consequência, também encontramos relação significativa 

entre maior distância média e maior retorno individual (β = 0,27; IC : 0,082 - 0,45; p 

= 0,003) (Figura 3), ou seja, em grupos menos coesos, um maior número de crianças 

adotou a estratégia de free-rider, doando pouco ou nada ao grupo, com o objetivo de 

melhorar seu próprio retorno. Apesar disso, uma interessante observação deve ser 

feita.  

Em um dos grupos de menor distância entre os indivíduos (grupo 7) a média do 

retorno foi a mais elevada quando comparado a todos os outros grupos, mas nesse 

caso, isso foi resultado da colaboração da maior parte dos indivíduos desde o primeiro 
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dia de jogo. As crianças nesse grupo provavelmente perceberam que podiam 

maximizar o retorno quando todos colaboravam com o máximo e agiram de forma a 

alcançar esse objetivo. Nessa turma, observamos que das 24 crianças, 12 foram 

cooperadores máximos nos quatro dias de jogo, seis foram cooperadores máximos em 

três dias de jogo, e três foram cooperadores máximos em dois dias de jogo. As 3 

crianças restantes adotaram uma estratégia oposta, mas doaram pelo menos um 

chocolate ao grupo por dia. Apesar do retorno alto da turma, essas três crianças foram 

as que obtiveram maior lucro, adotando a estratégia não cooperativa e recebendo o 

lucro em detrimento do retorno geral do grupo. 

 

Figura 2. Relação entre a distância média (coesão de grupo) e a doação ao grupo realizada pelos 

indivíduos nas quatro repetições do jogo econômico de bens públicos. 
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Figura 3. Relação entre a distância média (coesão de grupo) e o retorno privado alcançado ao final das 

quatro repetições do jogo econômico de bens públicos. 

 

As redes a seguir (Figura 4) representam as interações de brincadeira entre as 

crianças de cada grupo. Cada nó representa uma criança e sua posição na rede é dada 

pela centralidade de proximidade (Closeness), calculada considerando a distância 

mais curta entre um nó e todos os seus parceiros de rede. No nosso caso, essa 

distância foi calculada a partir da medida de associação de Half-weigth para cada 

díade, a qual foi obtida através da frequência de interação de brincadeira entre os 

indivíduos.  Logo, posições mais centrais são ocupadas por crianças possuem 

elevados índices de associação em comportamentos de brincadeira com muitas outras 

crianças. A cor das arestas representa a força da relação entre os indivíduos, ou seja, 

quanto mais escura a aresta entre dois indivíduos, mais pronunciada é a relação entre 

eles. As redes (a, b, c e d) representam as turmas de crianças mais novas (5 a 6 anos), 

enquanto as redes (e, f, g e h) representam as quatro turmas de crianças com idades 

entre 10 e 11 anos.  Apesar do resultado não ser significativo, observamos que grupos 

de crianças mais novas apresentaram valores de distância média mais baixos em suas 
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redes de brincadeira, o que sugere que a escolha dos parceiros de brincadeira para 

essas crianças parece seguir critérios menos rigorosos e uma maior inclusão de todos 

os indivíduos do grupo em atividades recreativas. Quanto mais próximos estão todos 

os nós e mais escuros os vértices, mais as crianças do grupo brincam juntas e, 

portanto, menor a distância entre elas. 
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Figura 4. Redes de brincadeira 

social dos oito grupos observados. 

Redes a, b, c e d representam as 

turmas de crianças de 5 a 6 anos e 

as redes e, f, g e h, representam as 

turmas de crianças de 10 a 11 anos. 

Nós mais centrais representam 

crianças mais envolvidas em 

interações de brincadeiras e a cor 

das arestas representa a força dessas 

interações. O número em cada um 

dos nós representa a quantidade de 

ações pró-sociais espontâneas nas 

quais essa criança esteve envolvida. 

O valor da distância média entre os 

indivíduos do grupo (coesão) é dado 

ao lado de cada rede. 
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Discussão 

Esse estudo investigou o efeito das variáveis demográficas e de índices de rede social 

em grupos de crianças no comportamento pró-social espontâneo e no jogo de bens 

públicos, medidas através da frequência de ações de partilha, consolo, ajuda e suporte 

em conflito, bem como da colaboração com o grupo na decisão de partilhar um 

recurso próprio, respectivamente. Analisamos ainda como essas variáveis se 

relacionam aos conflitos dentro de cada grupo. 

 Nós observamos que grupos de indivíduos mais próximos nas interações de 

brincadeiras apresentaram maior frequência de comportamentos pró-sociais 

espontâneos e maior doação ao no jogo econômico de bens públicos do que aqueles 

grupos com relações mais distantes. Como já visto na literatura, a proximidade entre 

os indivíduos do grupo e a qualidade das relações são características essenciais 

quando consideramos a preservação de estratégias cooperativas (Baldassarri e 

Grossman, 2013; van den Bos et al., 2017). A coesão é vista como resultado das 

diversas e repetidas interações entre indivíduos que levam a formação e reforço dos 

vínculos (Kirschner e Tomasello, 2010a), comunicação mais eficaz e maior controle 

social (Lippert e Spagnolo, 2011). Segundo Bos et al., (2018), a sala de aula pode 

funcionar como uma valiosa fonte de capital social e esse capital pode ser transferido 

ao contexto cooperativo através do aumento da confiança adquirida pelos indivíduos, 

o que se assemelha ao nosso resultado da relação entre maior proximidade em 

interações de brincadeira e elevadas taxas de ações pró-sociais espontâneas e maior 

colaboração com o grupo.  

Esse resultado ressalta ainda a importância da brincadeira social na promoção de 

comportamentos que reforçam o comprometimento pró-social. Brincadeiras sociais 
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participam do desenvolvimento cognitivo, físico, social e emocional das crianças 

(Ginsburg, 2014). Essas atividades fazem parte do ambiente escolar e ajudam as 

crianças a desenvolverem novas competências na resolução de conflitos, trabalho em 

grupo, partilha, negociação e auto defesa (Bukowski e Newcomb, 1985; Eisenberg et 

al., 2010), sendo, portanto, essenciais quando consideramos intervenções promotoras 

de cooperação nesse ambiente. 

Entretanto, devido a menor doação em contexto de jogo, crianças de grupos menos 

coesos obtiveram maior retorno individual, esse resultado é comum em estratégias 

não cooperativas quando o grupo paga pela não colaboração individual. Primeiro 

devemos levar em conta a natureza anônima da pró-socialidade no jogo de bens 

públicos. Um fator moderador importante da pró-socialidade é preocupação dos 

indivíduos com o julgamento do outro e como esse julgamento afeta seu capital 

social, com relação a confiança dos parceiros e a reputação (Milinski e Semmann, 

2002; Bergh e Engseld, 2005). No jogo de bens públicos esses fatores podiam ser 

menos controlados permitindo que mais estratégias egoístas surgissem sem que uma 

punição fosse recebida, o que é refletido pelo maior retorno individual observado para 

essas crianças. O segundo fator a ser analisado é o tipo de recurso envolvido na 

decisão de cooperar ou não com o grupo. No jogo todas crianças receberam a mesma 

quantidade inicial de um recurso bem avaliado pelos participantes (chocolate) e 

podem ter aprendido ao longo dos dias que recebiam mais biscoitos quando não 

contribuíam para o bem comum, mesmo que a melhor estratégia ao final fosse doar 

tudo que tinham. Em grupos menos coesos a distância entre os indivíduos pode ter 

dificultado o conhecimento a respeito da decisão de seus parceiros até o final do jogo, 

a melhor estratégia para otimizar os benefícios então foi manter o recurso para si e 

esperar pela colaboração do restante da turma (Silva, 2016). 
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 Como destacado nos resultados uma das turmas de maior coesão (grupo 7) 

apresentou a maior média de retorno individual aos seus participantes, nesse caso, a 

proximidade entre os participantes do grupo atuou permitindo que as crianças agissem 

de forma cooperativa desde o primeiro dia de jogo e, portanto, elevando o retorno a 

um valor aproximado do máximo possível, demonstrando que quando a colaboração é 

geral no grupo, o retorno obtido vai além do alcançando por grupos de indivíduos não 

cooperadores. Obviamente, esse padrão levou ao aparecimento de alguns free-riders, 

que obtiveram um retorno ainda maior por participarem de um grupo super 

cooperador. É válido ressaltar que a turma 7 é composta por crianças da faixa etária 

de 10 a 11 anos, sendo, portanto, alunos do 5° ano do ensino fundamental, essa 

característica pode ser relevante na coesão do grupo, uma vez que nossa pesquisa foi 

desenvolvida em duas escolas pequenas, com muitas crianças estudando juntas há 

anos, o que pode ter facilitado a confiança entre os parceiros no momento de decidir 

cooperar ou não com o grupo. 

Com relação a variável de razão sexual, diferente do observado com adultos, grupos 

com mais meninas não apresentaram diferenças com relação aos comportamentos pró-

sociais em nenhuma das situações analisadas. Considerando pesquisas anteriores, 

observamos que os resultados para diferenças no comportamento pró-social entre 

meninos e meninas se mostram inconsistentes, estando relacionadas, na maioria dos 

casos, ao tipo de situação a qual as crianças são submetidas (Alencar et al., 2008; 

Lemmers-Jansen et al., 2017). Além disso, é necessário ressaltar que os grupos 

observados nessa pesquisa possuíam números bastante balanceados de meninos e 

meninas, com o grupo com menor razão sexual apresentando 37% de meninas e o 

grupo com maior razão sexual, apresentando 59%, essa baixa variação pode ter 

contribuído para a ausência de diferenças significativas. 
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Conclusão 

Nesse trabalho aplicamos a análise de redes sociais para observar o efeito das 

características demográficas e da estrutura da rede de grupos de crianças na promoção 

de ações pró-sociais. Corroborando achados anteriores, observamos que a coesão do 

grupo foi o principal fator moderador de comportamentos pró-sociais em situações 

espontâneas e da colaboração com o grupo em um jogo econômico, ressaltando o 

papel da sala de aula como fonte de capital social e a importância da brincadeira 

social na formação e desenvolvimento emocional e comportamental das crianças. No 

jogo econômico entretanto, o retorno privado foi em média mais elevado em grupos 

menos coesos, sendo a exceção observada apenas em um grupo super cooperador. 

Ressaltamos que esse resultado pode estar relacionado a natureza anônima da tomada 

de decisão e a qualidade do recurso envolvido, além do desconhecimento sobre a 

estratégia do outro. Dentro das características demográficas, observamos que crianças 

de ambas as idades exibiram elevadas taxas de comportamentos pró-sociais 

espontâneos e que a razão sexual não foi significativamente relevante na expressão 

desses comportamentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A exibição de atos pró-sociais por crianças muito novas é sugestiva da 

importância adaptativa desse comportamento para a espécie humana. Mas, assim 

como outros traços adaptativos, sua exibição está mediada por fatores contextuais. O 

desenvolvimento dessa pesquisa teve como objetivo avaliar a relação entre posição 

em redes sociais de brincadeira e proximidade social, e os comportamentos pró-

sociais em crianças de duas faixas etárias. As análises foram realizadas em três níveis: 

o indivíduo no grupo, díades, e grupo como um todo. Todas as análises foram 

realizadas em duas condições: espontâneas e públicas versus sob demanda e privadas, 

através da utilização de jogos econômicos. A tabela a seguir resumo os principais 

resultados encontrados 

 Individual Diádico Grupo 

Rede 

brincadeira 

↑   Intermediação ~ ↑ PSE ↑ HWI ~ ↑ PSE ↑ Coesão ~ ↑ PSE 

↑ Clustering ~ ↓ doação bens 

públicos 

↑ HWI ~ ↑ 

generosidade no 

Ditador 

↑ Coesão ~ ↑ doação 

Rede 

proximidade 

↑ Grau do vértice ~ ↑ oferta e 

recebimento PSE 

Não observamos 

resultados 

significativos 

Não observamos 

resultados 

significativos 

↑ Grau do vértice ~ ↓ doação PBP 

e ↑ lucro 

↑ Idade ~ ↑ lucro PBP 

↑ agrupamento ~ ↑ conflito 

Tabela 1. Resumo dos resultados obtidos por essa pesquisa nos três níveis de rede analisados. PSE: 

comportamentos pró-sociais espontâneos; PBP: jogo de bens públicos. HWI: índice de associação de 

Half-weigth. 

Em nível de indivíduo encontramos que desde cedo as crianças direcionam 

comportamentos pró-sociais a parceiros de grupos de forma diferente a depender da 

situação e da qualidade da relação entre os envolvidos na tomada de decisão. 



109 

 

Destacamos que de forma espontânea comportamentos pró-sociais estão relacionados 

a proximidade entre parceiros e que a brincadeira tem um papel relevante na 

promoção dessas atitudes. Brincar juntos promove reforço de vínculos e aumento da 

coesão de grupo, sendo essencial ao desenvolvimento cognitivo e emocional das 

crianças e foi preditor significativo da exibição de pró-socialidade em ambas as 

idades. Crianças com maiores índices de centralidade de intermediação em redes de 

brincadeira receberam mais comportamentos pró-sociais espontâneos, além disso, o 

número de parceiros em proximidade às crianças foi previsor da oferta e recebimento 

dessas ações. No jogo de bens públicos, pudemos observar a mudança de estratégia 

dos indivíduos com relação a pró-socialidade. maior agrupamento local em 

brincadeira e maior grau do vértice em redes de proximidade previram menor doação 

ao grupo, demonstrando que agir em benefício do outro é mais fácil quando os custos 

podem ser identificados de forma mais clara (situações espontâneas).  

Em nível de díade encontramos maior proporção de vínculo entre díades de 

mesmo sexo e maior trocas pró-sociais entre meninas, observamos também que 

duplas com elevado índice de associação em brincadeira apresentaram maior número 

de trocas pró-sociais espontâneas além de maior generosidade no Jogo do Ditador, 

destacando, novamente, o papel da brincadeira social no desenvolvimento e 

manutenção de estratégias cooperativas.  

De forma complementar ao resultado do cap 1, na comparação entre grupos, 

aqueles mais coesos (i.e., com menor agrupamento local) realizaram mais 

comportamentos pró-sociais espontâneos, bem como, mais doações no jogo de bens 

públicos. Ou seja, num grupo em que todos doam muito, todos ganham muito. Um 

bom exemplo disso foi observado com o grupo 7, que com elevada coesão entre os 
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indivíduos, alcançou maior lucro individual, uma vez que as crianças adotaram uma 

estratégia cooperativa desde o primeiro dia de jogo. Apesar dos outros grupos com 

elevada coesão apresentarem maior doação no jogo de PBP, ela não foi alta o 

suficiente para alcançar um retorno individual elevado como nos grupos com maior 

número de não cooperadores, ou com crianças que doaram apenas um chocolate e que 

elevaram o retorno individual em detrimento do grupo. Ou seja, indivíduos não 

doadores em grupos de colaboradores obtiveram um lucro ainda maior. Entretanto, 

essa estratégia só é válida se todos cooperarem, em grupos com poucos cooperadores, 

o lucro individual tende a cair também.  

Destacamos nesse trabalho a relevância das brincadeiras sociais na expressão 

dos comportamentos pró-sociais das crianças. Brincar ocupa grande parte da rotina 

das crianças em idade escolar e a literatura ressalta a importância desses 

comportamentos no desenvolvimento de habilidades motoras e sociocognitivas desses 

indivíduos (Piaget, 1932; Vygotsky, 1980). Por meio das brincadeiras, crianças 

aprendem a regular emoções, resolver problemas, lidar com pares e com o ambiente, 

além de permitir que elas tomem decisões e realcem motivações intrínsecas 

(Whitman, 2018). Pesquisas com adultos e crianças sugerem que mover-se em 

sincronia como em atividades de dança ou canto pode promover cooperação 

(Kirschner e Tomasello, 2010a; Good e Russo, 2016) através do reconhecimento de 

similaridades e do objetivo comum pretendido pelos participantes. Nossos resultados 

sugerem que as brincadeiras representam uma rica fonte de movimentos desse tipo e 

são atividades que reforçam vínculos entre indivíduos levando a maior pró-

socialidade. 
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No geral não foram observadas diferenças entre meninos e meninas na 

expressão de comportamentos pró-sociais espontâneos ou nos jogos econômicos 

realizados. Esses resultados são consistentes com a literatura que aponta que as 

diferença sexuais nesses comportamentos são geralmente relacionadas a natureza da 

situação, com alguns trabalhos apontando meninas como mais socialmente 

habilidosas (Barbu et al., 2011) e mais predispostas à pró-socialidade (Harbaugh et 

al., 2003); e outros sugerindo que essas diferenças não se sustentam às diferentes 

variáveis utilizadas (Alencar et al., 2008; Balliet et al., 2011; Lemmers-Jansen et al., 

2017).  

Com relação as idades observamos diferenças apenas no maior retorno obtido 

no jogo de bens públicos para crianças mais velhas. Esses resultados apontam um 

amadurecimento das estratégias cooperativas utilizadas pelas crianças. Crianças mais 

velhas parecem adotar uma estratégia diferente a depender do contexto, sendo mais 

pró-sociais em situações espontâneas e na presença de outros indivíduos e menos pró-

sociais no jogo econômico e anônimo, maximizando assim seu retorno individual. 

 Algumas limitações desse trabalho merecem ser destacadas. A mais 

importante delas é o caráter correlacional do nosso estudo, que mantém especulativas 

as interpretações causais dos mecanismos subjacentes à influência recíproca entre a 

pró-socialidade e as características da rede social dos indivíduos. Estudos 

longitudinais são necessários para ajudar confirmar essa relação. Enquanto a 

importância das relações sociais na exibição de comportamentos cooperativos e pró-

sociais já é estudada há bastante tempo, softwares para análises de rede social 

permitem um olhar mais detalhado sobre que características dos indivíduos no grupo e 

do grupo como um todo influenciam a exibição de diferentes comportamentos. 
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Nossos resultados apresentam um ponto de partida favorável para avaliar o impacto 

da estrutura social nos comportamentos pró-sociais, sendo importante, por exemplo, 

para analisar como fatores específicos das redes sociais podem impactar programas 

que visem o aumento da coesão e integração dos indivíduos e promovam o 

comprometimento pró-social das crianças e o combate a comportamentos 

inadequados como o bullying e outros atos violentos.   
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APÊNDICE 1. 

MÉTODOS GERAIS 

Participantes 

A amostra utilizada nos três artigos empíricos foi composta por um total de 197 

crianças de 8 salas de aula de duas escolas públicas de Natal/RN, sendo 97 meninas e 

100 meninos, com idades entre 5 e 6 anos e 10 e 11 anos. Um total de 2360 díades 

foram analisadas, sendo 520 díades de meninas, 636 díades de meninos e 1204 díades 

mistas. Entre as turmas o tamanho do grupo variou de 19 a 29 participantes (Tabela 

1). Todos as crianças tinham, no mínimo, dois meses de convivência na sala de aula. 

A participação na pesquisa foi condicionada ao conhecimento dos pais ou responsável 

sobre sua realização e a sua assinatura em um termo de livre consentimento 

esclarecido, no qual autorizavam a participação dos seus filhos, além do 

consentimento da própria criança, demonstrado através da assinatura do termo de 

assentimento (parecer N°: 2.328.121). Nossa amostra inicial continha 201 crianças, 

entretanto, seguindo os critérios de inclusão previamente estabelecidos, foram 

retiradas das análises 2 crianças com idades fora da faixa etária estabelecida, bem 

como, 2 crianças que apresentavam transtorno do espectro autista. Apesar da exclusão 

das análises, essas crianças receberam as recompensas oferecidas na aplicação dos 

jogos econômicos. 
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Tabela 1. Composição dos grupos de crianças estudados em escolas públicas de Natal/RN, com as 

respectivas proporções entre os sexos 

Grupo Tamanho Composição 
Razão 

sexual 

Faixa 

etária 

Turma 1 N=27 ♀=13 ♂=14 0,48 5 a 6 

anos 

Turma 2 N=25 ♀=13 ♂=12 0,52  5 a 6 

anos 

Turma 3 N=29 ♀=16 ♂=13 0,55  5 a 6 

anos 

Turma 4 N=22 ♀=13 ♂=9 0,59 5 a 6 

anos 

Turma 5 N=25 ♀=12 ♂=13 0,48 10 a 11 

anos 

Turma 6 N=26 ♀=11 ♂=15 0,42 10 a 11 

anos 

Turma 7 N=24 ♀=9 ♂=15 0,37 10 a 11 

anos 

Turma 8 N=19 ♀=10 ♂=9 0,52 10 a 11 

anos 

 

 

Coleta de Dados 

Os dados dessa pesquisa foram coletados entre os meses março de 2018 e junho de 

2019 e aconteceu em três etapas.  

Etapa 1. 

A primeira fase teve como objetivo a construção das redes sociais de brincadeira e 

proximidades dos participantes, bem como a coleta de dados pró-sociais espontâneos 

e conflitos observados durante esse período. A obtenção dos dados de rede foi 

realizada através da observação focal de cada indivíduo por um total de 30 minutos, 

divididos em 30 dias de observação. A cada minuto foi registrado a proximidade 

social do indivíduo focal a 1 metro para outros indivíduos do grupo e as interações de 

brincadeira desse sujeito. O registro desses dados foi feito em duas matrizes dispostas 

em uma folha de coleta previamente preparada, contento a ordem dos indivíduos 

focais em cada dia de observação (Anexos 2a e 2b). Esse processo foi repetido até que 
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todos os indivíduos tivessem sido amostrados. Um segundo pesquisador registrou em 

uma planilha também previamente preparada (Anexo 2) todos as ocorrências de 

comportamentos pró-sociais espontâneos e conflitos, bem como o autor e o alvo 

dessas interações. Foram necessários dois meses de coleta para cada turma, com um 

total de 98,5 horas de observação focal. Toda essa etapa da coleta foi realizada 

durante os intervalos das aulas (recreio) para evitar o controle ou a influência dos 

adultos (professores, coordenadores, etc.) no comportamento das crianças. Esse fator 

também influenciou o tempo disponível para observação diária, uma vez que existia 

um limite de tempo para recreação nas escolas (30 minutos). 

Ao final dessa etapa foram observadas um total de 853 ações pró-sociais 

espontâneas e 178 conflitos. A distribuição desses comportamentos nos grupos está 

demonstrada na tabela 3. Foram considerados como pró-sociais comportamentos de 

partilha de alimento, partilha de brinquedo, consolo e oferta de ajuda e suporte em 

conflito. Foram considerados como comportamentos conflituosos todas as interações 

envolvendo empurrões, discussões verbais e afastamento. A definição dos 

comportamentos observados por essa pesquisa está disponível no apêncice 3. 

Etapa 2. 

A segunda etapa da coleta teve como objetivo avaliar o a disposição das 

crianças em decidir cooperar ou não em um empreendimento comum no qual o valor 

arrecadado era dividido igualmente entre todos os participantes. Para isso, foram 

aplicadas quatro repetições do jogo de bens públicos aos grupos de crianças de cada 

faixa etária (5-6, 10-11 anos), com duração de 40 minutos por dia, totalizando 21,3 

horas de coleta de dados nessa fase da pesquisa.  
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O jogo de bens públicos (PBP) é baseado no Dilema do prisioneiro, mas pode 

ser jogado por mais de dois indivíduos. Foram utilizados chocolates como recurso a 

ser ou não partilhado. A cada aplicação do jogo as crianças recebiam um envelope 

vazio e 3 chocolates. O envelope era marcado de forma que a criança não soubesse 

que estava sendo monitorada, mas permitindo ao pesquisador identificar o jogador. 

Em seguida as crianças eram instruídas a ir para trás de um biombo, onde tomavam a 

decisão entre fazer ou não uma doação. Elas podiam colocar no envelope um, dois ou 

três (cooperadores máximos) chocolates, ou o envelope vazio (o que caracterizaria 

uma “trapaça” num jogo público). Uma regra de retorno foi explicada as crianças e 

funcionava da seguinte maneira: se ela doasse um chocolate, o pesquisador 

adicionaria mais dois para a turma, se ela doasse dois chocolates, o pesquisador 

adicionaria mais quatro, e se ela doasse três chocolates, seriam adicionados mais seis 

para a turma. Caso o envelope estivesse vazio, nenhum chocolate seria adicionado. Os 

chocolates não doados não eram devolvidos, logo, uma vez que todos iniciavam o 

jogo com três, cada criança podia terminar com um total diferente, somando a parcela 

recebida ao final da partilha dos chocolates mais o que não havia doado (retorno 

privado ou lucro).  

 Após a participação de todos os indivíduos no jogo, os envelopes eram 

abertos e os chocolates contados na frente das crianças. Para conhecimento apenas 

dos pesquisadores era registrado quanto cada criança doou a partir da contagem de 

cada envelope (utilizando a marca de identificação), depois todos os chocolates eram 

divididos igualmente entre os indivíduos (adaptada por Alencar et al., 2008). As 

variáveis utilizadas para avaliar a pró-socialidade nesse caso foram: 1. O número de 

chocolates doados a cada rodada e 2. O lucro do indivíduo ao final das quatro rodadas 

do jogo, considerando que indivíduos que doaram menos, obtiveram maior lucro ao 
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final (Protocolo utilizado baseado em Alencar et al., 2008), (Anexo 4). As quatro 

repetições do jogo foram realizadas com o objetivo de observar a quantidade de 

recurso doado por cada participante durante os quatro dias de aplicação, o aumento ou 

redução do recurso na turma ao longo dos dias e o aumento ou não de indivíduos não 

cooperativos. Essa etapa da coleta teve duração de 40 minutos diários, totalizando 

21,3 horas de coleta de dados e 1492 doações.  

Etapa 3. 

A terceira etapa da coleta foi realizada com a aplicação única Jogo do 

Ditador, com o objetivo de avaliar a predisposição do participante a ser generoso em 

oposição a um interesse próprio (Anexo 5). O Jogo do Ditador consiste na entrega de 

um recurso ao jogador líder, que deve decidir entre manter o recurso para si ou 

partilhá-lo com outro indivíduo da forma que desejar (Liu, 2016). Nessa tarefa cabe 

ao líder a decisão de dividir, enquanto o receptor só pode aceitar a oferta. Foram 

utilizadas canetas coloridas como recurso a ser ou não partilhado. Cada jogador 

recebeu três canetas e teve que decidir entre manter o recurso para si ou dividir com 

um, dois ou três amigos. Para minimizar a influência da reputação social a criança foi 

acompanhada apenas por um pesquisador que anotou os nomes do(s) colega(s) para 

quem o indivíduo doou o recurso. A aplicação do Jogo do Ditador em cada uma das 

turmas teve duração de 1 hora, totalizando 8 horas de coleta nessa fase da pesquisa. 

Foram registradas 107 divisões de canetas, 48 delas feitas por meninas e 59 feitas por 

meninos, 117 crianças não realizaram divisão de recurso. 

 



129 

 

Tabela 2. Número de ações pró-sociais espontâneas, conflitos e número de doações de recursos no jogo 

de bens públicos para cada grupo observado. 

 
N° ações pró-

sociais espontâneas 
N° de Conflitos 

Número de 

doações no PBP 

Grupo1 117 33 242 

Grupo 2 93 20 148 

Grupo 3 152 34 110 

Grupo 4 67 13 205 

Grupo 5 119 24 190 

Grupo 6 55 21 185 

Grupo 7 154 20 253 

Grupo 8 60 13 159 
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APÊNDICE 2a - Folha para coleta de dados de proximidade 

  

Modelo de matriz utilizada para o registro da proximidade social (1 metro) durante a 

varredura utilizando um indivíduo como focal instantâneo a cada minuto. A 

proximidade ou não entre o focal e todos os outros indivíduos do grupo no momento 

da observação será registrada como 1 ou 0, respectivamente.  
Nome observador: Escola: Turma: 

Data: Período: 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

A 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

C   1             

D    1            

E     1           

F      1          

G       1         

H        1        

I         1       

J          1      

K           1     

L            1    

M             1   

N              1  

O               1 

 

APÊNDICE 2b - Folha de coleta para dados de brincadeira 

 

Modelo de matriz utilizada para o registro das interações de brincadeira entre o 

indivíduo focal e todos os outros indivíduos do grupo. O registro também será 

realizado através do método de varredura utilizando um sujeito como focal 

instantâneo a cada minuto da coleta e 0 ou 1 para ausência ou presença de brincadeira 

entre os indivíduos, respectivamente. 
Nome observador: Escola: Turma: 

Data: Período: 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

A 1               

B  1              

C 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F      1          

G       1         

H        1        

I         1       

J          1      

K           1     

L            1    

M             1   

N              1  

O               1 
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APÊNDICE 3 - Folha de coleta utilizada para registo de todas as ocorrências dos 

comportamentos pró sociais 

 

Modelo da tabela que será utilizada para o registro de todas as ocorrências de 

comportamentos pró sociais. Letras representam a identificação dos indivíduos 

envolvidos na interação e a seta o direcionamento do autor para o alvo do 

comportamento. 

Escola: Turma: 

Nome observador: Data: 

Consolo Partilha 
alimento/brinquedo 

Conflito Suporte 
em 
conflito 

C → A E → A E → A C → E 

D → C E → A D → C C → B 

A → B C → A D → C E → A 

D → C A → B E → A  E → A 

E → A  D → C  C → A 
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APÊNDICE 4 - Etograma dos comportamentos analisados por essa pesquisa 

Etograma 

Comportamentos 

observados 

Descrição 

Consolo 

Um indivíduo oferece apoio através de abraço, 

carinho, conversa ou qualquer outro ato que 

auxilie outro indivíduo em um momento de 

aflição ou angústia. 

Partilhar brinquedo 

Dividir de forma voluntária o brinquedo com um 

ou mais colegas, ainda que eles permaneçam ou 

não brincando juntos. 

Partilhar comida 

Oferecer parte ou toda sua comida de forma 

espontânea a um ou mais colega ou não negar o 

pedido de alguém. 

Suporte em conflito 

Auxiliar de forma espontânea um ou mais colegas 

em situação de estresse, enfrentando verbalmente 

ou fisicamente outro indivíduo. 

Conflito 
Entrar em disputa verbal ou física com um ou 

mais indivíduos. 
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APÊNDICE 5 - Protocolo Experimental de Bens Públicos 

Para que as instruções possam ser as mesmas em todas as idades deverão ser 

lidas (ou memorizadas e faladas) pausadamente e apontando para os objetos quando 

no referimos a eles. 

• Instruções: 

Vocês vão participar de um jogo e para jogá-lo cada um receberá três bis e um 

envelope, certo? 

Nós realizaremos esse jogo hoje, amanhã, depois de amanhã, a gente vai fazer isso 

quatro vezes. Então começamos hoje e vamos fazer mais três vezes. (A cada dia que 

faz, vai reduzindo os dias que faltam) 

Neste jogo não vai ter um vencedor, ou todos vão ganhar, ou todos vão perder, certo? 

No final deste jogo vocês podem ter mais do que três bis ou menos do que três bis. 

Depende de como cada um vai jogar. 

Certo? 

Eu vou chamando pelo nome e cada um a um de vocês para ir até aquela urna e lá 

dentro, sem ninguém ver, vocês podem colocar no envelope, um, dois, três ou nenhum 

bombom. Podem levar uma bolsa de lápis ou colocar no bolso os bis que não quiser 

doar. 

A escolha de quantos colocar é de vocês, nem nós, nem seus colegas devem saber da 

sua escolha, tá bom? 

Depois que decidir se vai colocar no envelope, um, dois ou três ou deixar o envelope 

vazio, vocês colocam o envelope dentro desta caixa que eu chamo de mágica. 

(mostrar a caixa). Depois vocês vão entender porque eu chamo de caixa mágica. 

É muito importante quando colocar o bis no envelope passar cola para que ele não 

saia de dentro do envelope (mostrar como faz no primeiro dia e no segundo se tiver 

alguém que faltou).  Se você não colocar nenhum bis no envelope, também passe a 

cola. 

Depois que todas as crianças forem a urna nós abriremos a caixa e todos os envelopes. 

Se vocês colocarem um bis no envelope, nós colocaremos mais dois na caixa, certo? 

Se vocês colocarem dois bis, nós colocaremos mais quatro bis, se vocês colocarem 

três bis, nós colocaremos seis na caixa, certo? (sempre mostrando). 

Ah! Vamos abrir os envelopes na frente de vocês! 

Os bis que ficarem na caixa nós vamos dividir por igual para todos vocês. Certo? 

Primeiro a gente vai contar e depois dividir, certo? 

Se, por acaso, um de vocês colocar um bombom e seu colega colocar dois, três ou 

nenhum, todos vocês vão receber por igual depois, certo? 
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A cada dia nós lemos as mesmas instruções e reduzimos os dias até o último dia no 

qual leremos. Hoje é o último dia de jogo. 

Vamos agora chamar um por um e entregar o material do jogo, aí os outros ficam 

esperando, certo? Vamos chamando pelo nome que a gente já colocou no cartãozinho, 

aí o dono do nome levanta a mão e a gente entrega o material! Tá bom? 

Quando o primeiro até mais ou menos o 4° for nós dizemos à criança que está com o 

material se ela entendeu as regras e diz para todos: 

Ela poderá doar um, dois, três ou não doar. Se ela doar um quantos eu coloco? Se ela 

doar dois quantos eu coloco / se ela doar três quantos eu coloco? Se ela não doar, 

quantos eu coloco? 

Todo mundo já foi? 

Antes de abrir os envelopes contém o número de crianças e o número de envelopes. 

Quando terminar a divisão dizer: 

E amanhã repetiremos tudo de novo e no último dia agradecer e contar quantos eles 

teriam ganhado se tivessem doado três. 
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APÊNDICE 6 - Protocolo experimental do Jogo do Ditador 

O Jogo do Ditador é um tipo de jogo bastante utilizado em estudos sobre o 

comportamento humano sob uma perspectiva evolucionista. Nesse jogo um jogador 

tem algum tipo de recurso (fichas, chocolates, materiais escolares, figurinhas etc...) e 

decide se divide o recurso com outro jogador ou se retém o recurso para si. Em nossa 

pesquisa, para jogar, a criança receberá um jogo com 3 canetinhas e terá que decidir 

se quer ficar com todas, doar uma parte ou todas para um ou mais colegas de sala. 

• Procedimento: 

Solicite às crianças que levem o estojo ou mochila para o local onde será realizada a 

pesquisa. 

 

• Jogo do Ditador 

Será dito para a criança: 

Você está recebendo três canetinhas e um envelope. Elas já são suas. Você 

pode ficar com todas elas ou pode fazer uma doação para um, dois ou três amigos da 

sala, você escolhe. 

Lá naquele painel(biombo) tem uma caixa (uma urna) que é para as doações. 

A nossa atividade vai funcionar assim:   

Se você decidir doar um, duas ou três canetinhas para um ou mais colegas de 

turma, coloque as que você quiser dar dentro do envelope e me diga os nomes dos 

amigos que você quer presentear pra que eu anote o nome deles e entregue depois. 

Esse envelope você coloca dentro da caixa. Se você quiser ficar com todas as 

canetinhas, você fecha o envelope sem nada dentro e coloca o envelope vazio dentro 

da caixa. As canetinhas que você não der e ficarem com você, você deve guardar no 

seu estojo ou na mochila.  

A escolha é sua. Você decide se vai dar ou não, e se der, quantas canetinhas 

você vai dar é um segredo só nosso. Não pode contar para ninguém, nem para os 

colegas, certo? Ninguém vai saber o quanto você deu se você não contar. Por isso 

pedimos para você trazer seu estojo ou mochila, assim ninguém enxerga quantas 

canetinhas você doou ou guardou. 

Você entendeu? Pode me dizer o que é para fazer? 

Se a criança não souber dizer o que é para fazer nós explicamos novamente e 

nos certificamos que ela compreendeu bem. 
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DADOS DO PARECER

Trata-se de um protocolo de pesquisa com nível de abrangência de Doutorado que objetiva verificar e

comparar a influência das relações sociais e índices de rede social na expressão de comportamentos

prósociais de crianças de duas faixas etárias (6-7 e 10-11 anos) em situações espontâneas e durantes os

jogos do Ditador e de Partilha de Bens Públicos. As hipóteses da pesquisa são:

H1. Além da idade e sexo o comportamento pró-social será influenciado pela qualidade relativa da relação

social entre os parceiros;

H2. O grau do vértice e o índice de centralidade (Eigenvector) dos indivíduos nas redes de brincadeira e

proximidade serão correlacionados ao número de ações pró-sociais recebidas e oferecidas.

H3. A coesão do grupo (Cohesiveness) influenciará a expressão de comportamentos pró-sociais de doação

e o aparecimento de “trapaceiros” durante o jogo de Bens Públicos.

Esse estudo utilizará um desenho quase experimental por meio de uma abordagem transversal e será

realizado em 3 etapas, contanto com um número de 170 participantes divididos em dfaixas etárias (6-7 e 10-

11 anos) de ambos os sexos.

- Fase 1: Serão traçadas as redes sociais de proximidade e brincadeira dos participantes através da

observação da proximidade social e interações de brincadeira exibidas durante os intervalos das
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aulas.Além disso serão registradas todas as ocorrências de comportamentos pró sociais espontâneos dos

sujeitos.

-Fase 2: A segunda etapa objetiva avaliar o nível de predisposição do participante a ser generoso em

oposição a um interesse próprio, para isso será realizado uma aplicação única do Jogo do Ditador, o qual

consiste da entrega do recurso ao jogador líder (Ditador) que deve escolher entre manter o recurso para si

ou partilhá-lo entre ele e outro indivíduo da forma que desejar (receptor).

-Fase 3: Para avaliar a predisposição das crianças em decidir cooperar ou não em um empreendimento

comum (a nível de grupo) no qual o valor arrecadado é dividido igualmente entre todos os participantes,

serão aplicadas três repetições do jogo de Partilha de Bens Públicos, utilizando wafers de chocolate como

recurso a ser ou não partilhado.

Objetivo Primário:

Verificar e comparar a influência das relações sociais e índices de rede social na expressão de

comportamentos pró-sociais de crianças de duas faixas etárias (6-7 e 10-11 anos) em situações

espontâneas e durantes os jogos do ditador e de partilha de bens públicos.

Objetivos Secundários:

I. Analisar a relação entre as redes sociais de proximidade física e brincadeira com a demonstração de

comportamentos pró-sociais espontâneos de partilha de alimentos/objetos, ajuda e consolo;

II. Analisar a relação entre as redes sociais e comportamentos pró-sociais em crianças submetidas ao Jogo

do Ditador;

III. Analisar a relação entre redes as sociais e os comportamentos pró-sociais em grupos

Objetivo da Pesquisa:

Riscos:

Os riscos apresentados por essa pesquisa são mínimos ou inexistentes. Os métodos utilizados não são

invasivos e qualquer restrição alimentar ao chocolate será previamente informada para que indivíduos que

não possam comer o recurso utilizado durante a terceira etapa da coleta, sejam retirados da amostra.

Benefícios:

Busca-se com esta pesquisa contribuir para os modelos sobre a importância da cooperação para a
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59.078-970

(84)3215-3135 E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Av. Senador Salgado Filho, 3000
Lagoa Nova

UF: Município:RN NATAL

Página 02 de  07



UFRN - UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO

NORTE - LAGOA NOVA

Continuação do Parecer: 2.328.121

evolução da cognição, estabilidade do grupo e oportunidade de aprendizagem social em humanos.

A pesquisa está bem delineada, apresenta um bom referencial teórico e é passível de execução.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Na atual versão do protocolo de pesquisa estão adequados os termos de apresentação obrigatória.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

No decurso doa pesquisa, enviar relatório parcial e ao seu término, enviar o relatório final.

Recomendações:

Segue a análise das respostas ás pendências elencadas no Parecer Consubstanciado de nº 2.277.366.

Pendência nº 01

Com relação aos riscos da pesquisa, os pesquisadores afirmam que os riscos são mínimos ou inexistentes.

De acordo com as resoluções éticas vigentes, não existe pesquisa cujo risco é inexistente. Portanto, a

palavra inexistente deve ser retirada de todos os documentos em que constem os riscos da pesquisa,

inclusive nos dados da Plataforma Brasil, para que a alteração esteja presente no PB Informações Básicas,

arquivo gerado automaticamente a cada novo envio do protocolo ao CEP. Ainda, com relação aos riscos é

mencionado que caso a criança tenha restrição alimentar ao chocolate, a mesma será excluída da etapa

que haverá consumo desse alimento. No entanto, os pesquisadores têm que considerar que apesar de

remota, pode ocorrer intolerância alimentar em algum participante e qual medida será tomada, caso ocorra.

Resposta

A palavra inexistente foi retirada do TALE e TCLE, bem como dos dados contidos na Plataforma Brasil.

Além disso, foi adicionado ao TALE e ao TCLE a informação sobre o risco de possível alergia ou

sensibilidade ao chocolate durante a coleta e as medidas que serão tomadas se uma criança eventualmente

apresentar alguma dessas condições.

Análise: atendida.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
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Pendência nº 02

O TCLE deverá ser revisado com relação à linguagem. Evitar termos técnicos, considerar o nível

educacional da população na qual o termo será aplicado.

Resposta

O TCLE foi revisado e termos técnicos foram retirados do texto, foi adicionada uma explicação mais clara a

respeito do objetivo de cada jogo a ser realizado durante a coleta. O novo TCLE foi adicionado como

arquivo modificado.

Análise: atendida.

Pendência n°3

Ajustar as datas de início da coleta de dados em todos os documentos em que conste tal informação,

inclusive nos dados da Plataforma Brasil, para que a alteração esteja presente no PB Informações Básicas,

arquivo gerado automaticamente a cada novo envio do protocolo ao CEP. Lembrando que a coleta de dados

só poderá ser iniciada após a APROVAÇÃO do protocolo de pesquisa pelo sistema CEP/CONEP, assim

sendo recomendamos o início da coleta em novembro/2017.

Resposta

Os dados contidos no cronograma foram alterados, o início da coleta de dados foi modificado para

novembro de 2017, como solicitado. Além disso, o início do projeto piloto também teve sua data alterada

para o mês de novembro do mesmo ano.

Análise: atendida.

Pendência n°4

Com relação ao TALE, o nível de compreensão de uma criança de 6 anos é diferente do nível de

compreensão de uma criança de 10 anos. Sendo assim, recomendamos que a linguagem do TALE seja

revista e simplificada. Recomendamos também que seja elaborado 1 TALE para cada faixa etária, podendo

utilizar para as crianças menores (6 a 7 anos) e outro para crianças de 10 a 11 anos.
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Resposta

Foram elaborados dois documentos TALE, um para cada faixa etária alvo da pesquisa. A linguagem foi

adequada a cada grupo e foram adicionadas figuras ao TALE da faixa etária de 6 e 7 anos.

Análise: atendida.

Considerando que todas as pendências elencadas no Parecer Consubstanciado de nº 2.277.366 foram

atendidas, a versão atual do protocolo de pesquisa está APROVADA.

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 as

suas 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) ;

5. elaborar e apresentar os relatórios parciais e finais (Res. 446/12 - CNS, item XI.2d);

6. 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);

7. 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,

8. justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP, interrupção do projeto ou não publicação dos

resultados (Res. 446/12 - CNS, item XI.2h).

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
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Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_976260.pdf

21/09/2017
15:17:00

Aceito

Outros Resposta_a_pendencias.pdf 21/09/2017
15:12:35

Vanessa Carla
Coelho Lima

Aceito

Outros Resposta_a_pendencias.docx 21/09/2017
15:12:03

Vanessa Carla
Coelho Lima

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TALE_10e11_modificado.docx 21/09/2017
15:11:19
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