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Nature, when she formed man for society, endowed him with an original 

desire to please, and an original aversion to offend his brethren. [...] She 

rendered their approbation most flattering and most agreeable to him for its 

own sake; and their disapprobation most mortifying and most offensive.

[A Natureza, quando formou o homem para a sociedade, o dotou de um 

desejo original para agradar, e uma aversão original para ofender seus 

irmãos. […] Ela tornou a aprovação dos outros mais lisonjeiras e mais 

agradáveis ao amor próprio; e suas desaprovações mais mortificantes e mais 

ofensivas.]

Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments (1759)



5

Agradecimentos

À minha família, por sempre ter apoiado minhas escolhas e por ter dado as condições 

iniciais para que eu chegasse até aqui. 

A Hermes Júnior, meu marido, por servir de apoio nas horas difíceis, pelo interesse em ouvir 

sempre que solicitado, mesmo sem possuir nenhuma ligação com a minha área de pesquisa, e pelo 

auxílio na análise estatística.

À professora Maria Emilia Yamamoto, não somente por seu papel de orientadora, mas por 

sua receptividade e atenção. Sua disponibilidade em me atender e incluir em sua base de estudos 

quando a procurei dois anos atrás, sem nenhuma indicação e com quase nenhum conhecimento 

sobre a área, foram decisivas para que eu me sentisse motivada durante o processo seletivo do 

mestrado, assim como durante o processo de desenvolvimento da pesquisa. 

À professora  Anuska Irene de Alencar, pela co-orientação e colaboração, além das muitas 

discussões teóricas e técnicas que moldaram minha pesquisa durante o mestrado.

À professora  Fívia de Araújo Lopes, pela simpatia e disponibilidade, sempre atenta às 

necessidades dos alunos. Um exemplo de energia e bom humor. 

À professora Renata Gonçalves Ferreira, pelas discussões prolíficas em sala de aula, pelas 

conversas na sala da base, sempre interessantes, seja sobre as questões filosóficas ou científicas. 

Aos demais professores do departamento que, direta ou indiretamente, contribuíram para 

minha formação.

A João Felipe Farias, pelo auxílio na coleta de dados durante o primeiro ano da pesquisa. 

À Natália Boccardi e Phiética Rodrigues, pelo grande auxílio na coleta de dados durante o 

segundo ano da pesquisa. Também as agradeço pela constante troca de ideias, pelo 

compartilhamento de interesses e pela amizade.

À Wallisen Hattori, pelas sugestões e comentários durante as apresentações da minha 



6

pesquisa, e pelas discussões teóricas. 

A Felipe Castro e Pedro Moraes, pelas conversas sempre interessantes e instigantes sobre os 

mais diversos assuntos. 

À Catiane Dantas,  Jordana  Barbalho,  Monique Leitão, Rochele Castelo-Branco e Victor 

Shiramizu, pelas discussões teóricas e conversas pessoais.

Aos colegas da minha turma de mestrado, pelas conversas de corredor, pelas trocas de ideias 

e das preocupações comuns em relação ao mestrado. 

Aos integrantes da base de Psicologia Evolucionista, que sempre ajudaram com comentários 

e questionamentos em relação ao projeto de pesquisa.

À Ana Karinne, pela dedicação, amizade e pela disponibilidade em resolver quaisquer 

problemas, sempre que a solução estivesse a seu alcance.

A todas as crianças das escolas que visitei, pela participação, pelos muitos abraços e 

manifestações de carinho. E aos professores das escolas, pela receptividade e pelo interesse. 

À Fapern e ao CNPq pelo auxílio financeiro ao projeto de pesquisa, e à CAPES, pelo auxílio 

financeiro através da bolsa de mestrado. 



7

Resumo Geral

A cooperação humana é um traço distintivo da espécie, devido à sua ampla extensão à não 

aparentados e elaborada divisão do trabalho. É considerada um quebra-cabeça evolucionista, tendo 

em vista que a teoria da evolução por seleção natural prevê que indivíduos auto-interessados tendem 

a ser  selecionados.  Diferentes teorias foram propostas para explicar a evolução da cooperação, 

sendo as mais importantes a seleção de parentesco e o altruísmo recíproco. Considerando  a 

continuidade evolutiva entre espécies, seres humanos e outros primatas possuem vários traços em 

comum que ajudam a promover a cooperação entre indivíduos dessas espécies. Duas características, 

no entanto, parecem ser particularmente humanos: a  aversão à desigualdade e as preferências em 

relação aos outros. Embora  a  cooperação  humana  não  necessariamente  esteja  relacionada  à 

moralidade,  traços  cooperativos  servem de base para tendências morais.  O desenvolvimento da 

moralidade humana resulta da combinação de tendências pró-sociais precoces, de habilidades 

cooperativas exibidas em diferentes idades, de aprendizagem social e transmissão cultural de 

normas. O estímulo social parece ser particularmente importante na promoção de comportamentos 

cooperativos em crianças e adultos. Tendo como objetivo estudar a influência do estímulo social, 

sob a foma de feedback verbal sobre a cooperação infantil, foi realizado um estudo com crianças em 

um jogo de bens públicos. 407 crianças de escolas públicas de Natal/RN, divididas em 21 grupos, 

entre seis e nove anos, participaram de oito partidas desse jogo. Ao fim de cada partida, sete grupos 

receberam elogios pelas doações maiores, sete grupos foram criticados pelas doações menores, e os 

outros sete não receberam nenhum comentário. Crianças cooperaram mais em situações de crítica, 

sem diferenças significativas entre sexo, embora crianças mais jovens tenham cooperado mais em 

feedback negativo do que as crianças mais velhas. Os resultados provavelmente estão relacionados à 

expectativa e à esquiva de punição associada ao feedback (embora esta não ocorresse), e à maior 

sensibilidade à autoridade em crianças mais jovens. Apesar disso, a cooperação diminuiu em todos 

os grupos até o último dia de jogo. Os resultados apontam para uma sensibilidade precoce à punição 

moral, cujo papel na manutenção das relações sociais deve ter sido importante na evolução da 

cooperação na espécie humana.

Palavras-chave: Psicologia Evolucionista; moralidade; punição moral; jogo dos bens públicos.
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Abstract

Human cooperation is a hallmark of this species due to its wide extension to genetically unrelated 

individuals and complex division of labor. It is considered an evolutionary puzzle, because the 

theory of evolution by natural selection predicts that self-interested individuals tend to be selected. 

Different theories have been proposed to explain the evolution of cooperation, which the most 

important are kin selection and reciprocal altruism. Considering the evolutionary continuity 

between species, humans and other primates have several common traits that help to promote 

cooperation between individuals of these species. Two features, however, seem to be particularly 

humans: inequality aversion and preferences in relation to others. Although human cooperation is 

not necessarily related to morality, cooperative traits are the basis for moral tendencies. The 

development of human morality is a combination of early prosocial tendencies, cooperative skills 

displayed at different ages, social learning and cultural transmission of norms. The social stimulus 

seems to be particularly important in promoting cooperative behavior in children and adults. In 

order to study the influence of social stimuli, as verbal feedback, on children cooperation, a study 

was conducted with children in a public goods game. 407 children from public schools in Natal / 

RN, divided into 21 groups, between six and nine years, participated in eight rounds of this game. 

After each round, seven groups received praise for larger donations, seven groups have been 

criticized by smaller donations, and the other seven received no comment. Children cooperated 

more when criticized, without significant differences between sexes, although young children have 

cooperated more negative than older children. The results are likely related to the anticipation and 

avoidance of punishment associated with the feedback (although this did not occur), and greater 

sensitivity to the authority in younger children. Nevertheless, the cooperation decreased in all 

groups until  the last day of play. The results suggest an early sensitivity to moral  punishment, 

whose role in the maintenance of social relations must have been important in the evolution of 

cooperation in humans.

Keywords: Evolutionary Psychology; Morality; moral punishment; Public Goods game.
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Introdução Geral

Esta dissertação está organizada em formato de artigos científicos, e está dividida em 

introdução geral, objetivos, hipóteses e predições, artigo teórico, artigo empírico, considerações 

finais, e anexos. As referências bibliográficas estão organizadas após cada artigo.

O artigo teórico, “De animais sociais a animais morais: evolução e desenvolvimento da 

cooperação em humanos”, consiste em uma revisão teórica do tema da cooperação, tal como se 

insere nos estudos sobre o altruísmo e a moralidade na Psicologia Evolucionista. Aborda de maneira 

geral a evolução e o desenvolvimento da cooperação em humanos, e enfatiza os estudos 

relacionados ao desenvolvimento de um senso de justiça e aversão à desigualdade em humanos, 

bem como o papel da punição nas interações humanas na esfera moral.

O artigo empírico, “A influência do feedback verbal na cooperação em crianças”, é produto 

do estudo realizado em escolas da rede pública de Natal/RN, com crianças de 6 a 9 anos, entre os 

anos de 2010 e 2011. As turmas escolares foram utilizadas como grupos experimentais, nos quais as 

crianças participavam de um jogo econômico, chamado jogo dos bens públicos, durante oito 

partidas, sendo uma partida por dia, em dias alternados. Das turmas que participaram do estudo, um 

terço delas foram utilizadas como grupos controle, um terço como grupos de feedback positivo, e 

um terço como grupos de feedback negativo. O grupo controle apenas jogava o jogo, explicado de 

forma detalhada no artigo empírico, enquanto que os grupos de feedback positivo recebiam ao fim 

do jogo elogios sobre as doações mais altas, e os grupos de feedback negativo recebiam críticas 

sobre as doações mais baixas, sem identificar os doadores. Após a realização da última partida, as 

crianças que receberam feedback foram entrevistadas.

Nas considerações  finais  são discutidos os resultados do estudo apresentado no artigo 

empírico e formuladas conclusões gerais sobre os resultados encontrados. Os anexos consistem: a) 

no  modelo de termo de consentimento informado assinados pelos pais das crianças participantes do 

estudo; b) no modelo de formulário de entrevista usado como base para as perguntas feitas às 

crianças após a realização do experimento. 

Objetivo Geral

Analisar a influência do feedback verbal, no comportamento de  cooperação em crianças de 

ambos os sexos e diferentes idades, provenientes de escolas públicas de  Natal/RN, em um jogo 

iterativo de bens públicos.
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Objetivos Específicos

 Analisar se há diferenças nas doações dos indivíduos nas condições de feedback positivo e 

negativo em relação à condição controle;

 Analisar se há diferenças nas doações dos indivíduos de sexos diferentes nas condições de 

feedback positivo e negativo em relação ao grupo controle; 

 Analisar se há diferenças nas doações dos indivíduos de idades diferentes nas condições de 

feedback positivo e negativo em relação ao grupo controle;

 Analisar como as respostas dos indivíduos se diferenciam ao longo do tempo, entre as 

condições.

Hipóteses e predições

Hipótese 01: a média de doações das crianças é diferente em situações de feedback verbal em 

comparação a situações nas quais ele está ausente.

 Predição: as doações serão maiores na presença do feedback verbal, em relação ao 

controle.

Hipótese 02: a média de doações das crianças é diferente na condição de feedback positivo em 

relação à condição de feedback negativo.

 Predição: a média de doações em feedback positivo será maior do que a média de doações 

em feedback negativo.

Hipótese 03: a média de doação de meninas é diferente da média de doações de meninos, nas duas 

condições nas quais há feedback.

 Predição: a média de doações de meninas será maior do que a média de doações de meninos, 

em ambas as condições nas quais há feedback.

Hipótese 04: a média de doação é diferente em crianças mais velhas, em situação de feedback.

 Predição: as doações de crianças mais velhas (acima de 8 anos) serão maiores do que as 

doações de crianças mais novas.

Hipótese 05: a mudança na quantidade de doações ao longo do tempo é diferente em ambos os 

feedbacks em relação ao controle.

 Predição: As doações, em ambas as condições de feedback, irão reduzir ao longo do tempo 

mais lentamente do que as doações no controle.
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Resumo

A abordagem evolucionista da cooperação humana está incluída nos estudos evolutivos sobre o 

altruísmo genético. Diferentes teorias foram propostas para explicar a evolução da cooperação, 

sendo as mais importantes a seleção de parentesco e o altruísmo recíproco. Humanos e outros 

primatas possuem vários traços em comum que ajudam a promover a cooperação entre indivíduos 

dessas espécies. Entretanto,  características como a  aversão à desigualdade e as preferências em 

relação aos outros parecem ser particularmente humanos. O desenvolvimento da moralidade 

humana resulta da combinação de tendências pró-sociais precoces, de habilidades cooperativas 

exibidas em diferentes idades e de aprendizagem social e transmissão cultural de normas. Embora o 

raciocínio e o comportamento moral complexo envolvam habilidades cognitivas, emoções e 

intuições guiam o comportamento humano na busca de interações mais igualitárias e recíprocas 

entre os indivíduos. 

Palavras-chave: Psicologia Evolucionista; moralidade; senso de justiça.

Abstract

The evolutionary approach of human cooperation is included in evolutionary studies on genetical 

altruism. Different theories have been proposed to explain the evolution of cooperation, and the 

most important are kin selection and reciprocal altruism. Humans and other primates have several 

common traits that help to promote cooperation between individuals of these species. However, 

features such as inequality aversion and preferences in relation to the others seem to be particularly 

human. The development of human morality is a combination of early prosocial tendencies, 

cooperative skills displayed at different ages, social learning and cultural transmission of norms. 

Although moral reasoning and behavior involve complex cognitive abilities, emotions and 

intuitions guide human behavior in pursuit of more equitable and reciprocal interactions between 

individuals.

Keywords: Evolutionary Psychology; morality; sense of justice.
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Introdução

A cooperação está na base da socialidade humana e é um traço compartilhado entre esta e 

outras espécies de animais sociais. Entretanto, a cooperação ocorre de forma bem mais ampla e 

complexa na humanidade e  apresenta aspectos particulares, como sua extensão a indivíduos não-

aparentados e uma sofisticada divisão do trabalho (Fehr & Fischbacher, 2003; Baumard, André, & 

Sperber, no prelo). Em outros animais, a cooperação se restringe a grupos pequenos ou a interações 

entre dois indivíduos. Mesmo em espécies sociais com estruturas altamente cooperativas, como os 

insetos eusociais, há uma forte influência das relações de parentesco nesses grupos. 

A mais simples interação social envolvendo dois indivíduos – o agente, que realiza a ação, e 

o  receptor, que é objeto da mesma – pode assumir quatro formas: a)  altruísmo, quando o agente 

sofre um custo na ação, que é benéfica ao receptor; b) mutualismo, quando tanto o agente quanto o 

receptor se beneficiam com a ação; c)  egoísmo, quando o agente se beneficia da ação a um custo 

para o receptor; d) vingança, quando o agente sofre um custo de uma ação que também é custosa ao 

receptor (Hamilton, 1964; Baumard, André, & Sperber, no prelo). Os custos e benefícios da ação 

são definidos em termos da sua contribuição à probabilidade de sobrevivência e sucesso reprodutivo 

do agente e do receptor (Hamilton, 1964; Nowak, 2006).

De maneira geral, cooperação é qualquer ação que  traga  um  benefício  ao  receptor. 

Considerando a classificação acima, a cooperação pode ser tanto altruísta como mutualista, sendo a 

primeira normalmente o foco das pesquisas sobre evolução da cooperação (Baumard, André,  & 

Sperber, no prelo).  A cooperação altruísta é considerada um quebra-cabeça evolucionista pois, dado 

que a teoria da evolução é baseada em uma forte competição por recursos, a seleção natural deve 

eventualmente  recompensar  o  comportamento  egoísta  (Nowak,  2006).  Mesmo na Psicologia 

tradicional, há  teorias  que  consideram que toda motivação, incluindo a motivação de um ato 

altruísta, é, em última instância, egoísta (Batson et al., 1988). Logo, tanto em termos de causas 

últimas, como de causas próximas, o altruísmo costuma ser visto como apenas aparentemente 

voltado para o benefício do outro, mas sempre envolvendo um benefício para o indivíduo que ajuda.

Em termos morais, o altruísmo é identificado como a preferência pelo bem-estar do outro, 

em  detrimento  do  próprio  (Batson  et  al.,  1988).  Ainda  que  determinados  comportamentos 

considerados altruístas  exijam um custo para  o indivíduo em curto prazo,  não necessariamente 

incorrerá em um prejuízo para sua sobrevivência e reprodução no longo prazo. De uma perspectiva 

de causas próximas, ou seja, considerando os mecanismos psicológicos e traços humanos voltados 

para a cooperação, o comportamento cooperativo pode ser genuinamente altruísta de forma que o 

agente que o apresenta não possui fins moralmente egoístas (de Waal & Suchak, 2010), ainda que 
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seu comportamento seja produto de seus genes egoístas.

A maior parte da pesquisa em cooperação mútua é voltada para os casos nos quais a situação 

apresenta um dilema para pelo menos um dos indivíduos em interação, que pode obter benefícios, 

normalmente de curto prazo, caso não coopere (Richerson, Boyd, & Henrich, 2003). Considerando 

uma abordagem evolucionista da cooperação, como é possível a evolução de traços que fazem com 

que um indivíduo ajude a outro, às custas de si mesmo, quando a seleção promove a sobrevivência 

do mais apto e de seus descendentes (Pennisi, 2009)?

A evolução da cooperação

A explicação mais bem-sucedida para comportamentos altruístas, ou seja, que diminuem a 

aptidão do indivíduo e beneficia a outros, é a teoria de seleção de parentesco (Hamilton, 1964). Ela 

propõe que os indivíduos podem cooperar uns com os outros, sofrendo um custo individual, 

contanto que os indivíduos auxiliados sejam parentes daquele que ajuda. Dessa forma, a depender 

do grau de parentesco entre os indivíduos, aquele que coopera terá um benefício indireto, pois o 

indivíduo auxiliado compartilha uma parte de sua carga genética com o ajudante, devido ao 

parentesco. Entretanto, tal teoria não é considerada suficiente para explicar a cooperação em 

humanos, que o fazem em grande escala com indivíduos não-aparentados (Fehr & Fischbacher, 

2003). Além disso, a cooperação entre parentes não necessariamente ocorre devido à seleção de 

parentesco (Clutton-Brock, 2002; Nowak, Tarnita, & Wilson, 2010; Trivers, 1971). Nesse sentido, a 

seleção de parentesco é uma, mas não a única, das forças atuando na evolução da cooperação.

A teoria do altruísmo recíproco (Trivers, 1971) resolveu uma grande parte do quebra-cabeça, 

ao propor que a cooperação evolui devido aos benefícios recíprocos que traz aos indivíduos que 

cooperam entre si. Dessa forma, quando alguém ajuda ou coopera com outro indivíduo, ele o faz 

porque receberá um benefício em retorno, quando o indivíduo auxiliado retribuir o favor. Há 

ocasiões nas quais tais benefícios são simultâneos, mas quando os benefícios são retardados, ou 

seja, é necessário haver um tempo de espera até que a reciprocidade ocorra, os riscos de trapaça 

aumentam significativamente. A espécie humana atende às condições necessárias para a ocorrência 

de altruísmo recíproco na espécie: vive em grupos estáveis e compostos de indivíduos de vida 

longa, e possui mecanismos de lembrança e reconhecimento de outros indivíduos e de interações 

passadas. 

Entretanto, há questionamentos se a teoria do altruísmo recíproco é suficiente para explicar a 

cooperação disseminada entre humanos, muitas vezes em situações nas quais não é possível haver 

retribuição por parte do indivíduo auxiliado (Fehr & Fischbacher, 2003). Alexander (1985) propôs, 
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então, que a reciprocidade pode não ser apenas direta, ou seja, o retorno não precisa vir 

necessariamente daquele que foi auxiliado, mas de um terceiro que observou a ação de ajuda. 

A proposta de Alexander é apoiada pelos estudos sobre a construção da reputação através de 

uma “pontuação da imagem”  (Wedekind e Milisnki, 2000; Milinski, Semmann, Bakker, & 

Krambeck, 2001; Milinski, Semman, Krambeck, 2002a, 2002b). Indivíduos que cooperam mais ou 

são mais generosos para o grupo costumam ter um retorno indireto de suas ações, pois são 

escolhidos para ser objeto da generosidade ou parceiros de indivíduos que conhecem suas ações 

passadas.

Uma teoria mais recente e controversa defende uma propensão natural do ser humano para 

cooperar, mesmo com estranhos e em interações únicas, além de uma tendência a punir aqueles que 

não cooperam. A teoria da reciprocidade forte difere da teoria do altruísmo recíproco ao propor a 

existência de indivíduos altruístas que, a um custo individual, promovem benefícios para todo o 

grupo (Gintis, 2000). Trata-se de uma aplicação da teoria da seleção multinível (Wilson & Wilson, 

2007), a qual prevê que traços custosos ao indivíduo e benéficos ao grupo podem ser adaptativos e 

se manter na população, em condições específicas (Sober & Wilson, 1998). 

Entretanto, ambas as teorias são alvo de críticas  por outros autores da área (Lehmann, 

Keller, West, & Roze, 2007; West, Mouden, & Gardner, 2011). A teoria da reciprocidade forte, por 

exemplo, utiliza um tipo de explicação próxima para explicar porque a cooperação em humanos é 

amplamente disseminada, que é a predisposição dos seres humanos para cooperar em várias 

situações e se engajar espontaneamente em punir aqueles que não cooperam. Mas não propõe uma 

alternativa consistente às teorias de seleção de parentesco e reciprocidade direta/indireta, que 

explique porque seres humanos possuiriam tal tendência, em primeiro lugar (para uma discussão 

mais detalhada, ver West, Mouden, & Gardner, 2011).

Uma variação da teoria de seleção de grupo, mas aplicada à evolução cultural, se chama 

seleção cultural de grupo ou modelo de herança dupla (Henrich, 2004). Entretanto, não está claro 

até que ponto os mecanismos culturais favoreceriam ou não a evolução da cooperação em termos 

genéticos, havendo ainda um longo caminho a percorrer na integração de abordagens genéticas e 

culturais da evolução da cooperação humana (West, Mouden, & Gardner, 2011).

Evidências de cooperação em primatas não-humanos

Nenhuma espécie atingiu o grau de complexidade institucional e tecnológica da cooperação 

humana,  mas  a  cooperação  é  encontrada  em  muitas  espécies  (Dugatkin, 1997; Leimar & 

Hammerstein, 2010; Melis & Semmann, 2010). Sem dúvida, o exemplo mais conhecido de 
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cooperação em seres vivos não-humanos são os insetos eusociais, como as formigas e abelhas, mas 

há evidências de diferentes tipos de cooperação em peixes, aves, vários grupos de mamíferos, e 

primatas (Dugatkin, 1997).

Os chimpanzés (Pan troglodytes) e os bonobos (Pan paniscus) são as espécies vivas que 

mais se aproximam dos seres humanos em termos de ancestralidade (Boehm, 2000). Essas duas 

espécies têm em comum com a espécie humana a formação de sociedade de fissão-fusão, 

hierarquias de dominância e coalizões dentro dos grupos, na maioria diádicas. Também é observado 

que tanto os chimpanzés como os bonobos buscam evitar ou reduzir conflitos no grupo, exibindo 

comportamentos de conciliação, reconciliação e pacificação (Kappeler & van Shaik, 2006).

Nos primatas, em geral, a cognição está diretamente relacionada à vida social, havendo uma 

forte correlação entre o tamanho do neocórtex e o tamanho do grupo social das espécies (Dunbar, 

1995). A vida social traz uma maior complexidade ao ambiente, pois o indivíduo tem de lidar com 

outros indivíduos, cujos comportamentos são mais difíceis de prever e exigem um tipo de 

inteligência diferente daquela utilizada no mundo físico (Tomasello & Call, 1997). Byrne e  Whitten 

(1988) defendem que a vida em grupos permanentes pode ter trazido como consequência o 

desenvolvimento de uma inteligência maquiavélica, ou seja, a manipulação do comportamento dos 

outros em benefício próprio. Embora a teoria foque na manipulação, no engano e na detecção de 

trapaceiros, há autores que defendem a importância de comportamentos mais pró-sociais na 

cooperação de longo prazo (Barrett & Henzi, 2005).

De Waal e Suchak (2010), por exemplo, rastreiam a provável origem de comportamentos 

cooperativos em primatas não aparentados no altruísmo recíproco, cujo mecanismo facilitador seria 

o sentimento de empatia, ou seja, a capacidade de ser afetado por e partilhar o estado emocional de 

outro. Esse sentimento provavelmente aumenta com a familiaridade, tanto em humanos como nos 

outros primatas, e pode estar relacionado a uma tendência observada nos primeiros, mas ainda 

controversa nos últimos: a aversão à desigualdade.

Considera-se que os humanos teriam um senso de justiça, ou seja, que seriam capazes de 

julgar se uma troca foi justa com base na distribuição dos ganhos dos indivíduos e das possíveis 

alternativas de ganho que poderiam ter. Fehr e Schmidt (1999) denominam esta tendência como 

aversão à desigualdade, e alguns autores acreditam que tal aversão possa estar presente também em 

outras espécies de primatas (de Waal & Suchak, 2010).

Brosnan e de Waal (2003) treinaram macacos-prego (Cebus apella) para trocar uma espécie 

de moeda por um pedaço de pepino. Dessa maneira, o experimentador dava uma moeda ao macaco, 

que a oferecia de volta ao experimentador, e em troca recebia um pedaço de pepino. Quando dois 

macacos-prego eram colocados em jaulas próximas e, ao entregar a moeda, um deles recebia pepino 
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e outro recebia uva, aquele que recebeu o pepino rejeitava a comida, a jogando no experimentador 

ou se recusando a receber.  É importante ressaltar  que o macaco não rejeitava o pepino quando 

estava apenas na presença da uva, rejeitando-o somente quando o outro macaco realizava a mesma 

atividade que ele e ganhava a uva. 

Estudos com chimpanzés, bonobos e saguis também trouxeram evidências positivas com 

relação à aversão à desigualdade (de Waal &  Suchak, 2010). Com relação à cooperação, os 

experimentos relatados por de Waal e Suchak (2010) demonstram que a desigualdade nas 

recompensas pode levar ao colapso da cooperação entre os primatas estudados, assim como a 

atitude dos  indivíduos  envolvidos  na cooperação  (em situações nas quais os indivíduos podem 

alternar os ganhos, a cooperação pode prosperar, mas se um dos indivíduos monopoliza os ganhos 

maiores, a cooperação diminui). 

Além disso, a posição hierárquica interfere, pois indivíduos subordinados demonstram 

menos descontentamento com a desigualdade nas recompensas quando estão na presença de 

indivíduos dominantes, do que quando estão com indivíduos de posição semelhante. Entretanto, 

embora os primatas não-humanos rejeitem a recompensa quando recebem menos do que o parceiro, 

não há evidências de que isso ocorra naqueles que recebem a recompensa maior (Silk et al., 2005; 

Melis, Hare, & Tomasello, 2009).

Os modelos simples de evolução social consideram que os indivíduos  possuem o mesmo 

poder quando interagem, o que difere da situação real. Na natureza, é comum que haja indivíduos 

mais poderosos que outros. Para aqueles  que  são  subordinados em um grupo, a estratégia 

deferencial, ou seja, de obediência ao(s) mais forte(s) é mais vantajosa do que estratégias egoístas 

ou agressivas. Em um sistema moral baseado em hierarquia de dominância, o comportamento de 

seus membros é egoísta com aqueles abaixo de seu status, e não há restrições ao egoísmo daquele 

no topo da hierarquia.

Os benefícios que os indivíduos podem obter de seus parceiros variam significativamente no 

mundo natural, o que torna vantajosa a seleção de parceiros que possam trazer o máximo de 

benefícios a eles (Leimar & Hammerstein, 2010). Também nesse contexto o custo da cooperação 

pode ser reduzido com a formação de uma boa reputação do indivíduo dentro do grupo, ou seja, ele 

pode cooperar com outros e obter pouco ou nenhum ganho de curto prazo, mas isso fará com que 

outros indivíduos o procurem como parceiro ou o ajudem quando precisar.

O controle social está relacionado ao poder que indivíduos têm de prejudicar outros, mas 

também ao poder do grupo de vigiar, manipular e eliminar aqueles que não seguem suas regras. 

Esse tipo de controle é baseado na formação de coalizões políticas, cujas bases estão presentes nos 

grandes primatas e inclusive em outros mamíferos (Boehm, 2000).
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Cooperação em humanos

Os seres humanos são caracterizados por uma interdependência obrigatória (Brewer, 1999). 

Sendo  descendentes  de  outros  primatas  que  há  milhões  de  anos  desenvolveram  meios  de 

sobrevivência em grupo,  os  humanos  modernos,  além disso,  são extremamente dependentes  da 

cooperação  e  da  aprendizagem social,  no  sentido  de  que  é  praticamente  impossível  a  um ser 

humano sobreviver sem conviver e aprender com seus semelhantes.

A estrutura das sociedades humanas é bastante variável, com diferentes graus de hierarquia, 

desde aquelas em os indivíduos possuem divisão igualitária de recursos, como os povos caçadores-

coletores, até as sociedades modernas industrializadas, com diferentes concentrações de renda e 

posições sociais  (Johnson & Earle, 1987). Estudos indicam que as sociedades humanas ancestrais 

eram semelhantes aos grupos atuais de caçadores-coletores, e que, por volta de dez mil anos atrás, 

as sociedades se complexificaram, surgindo tribos e vilas, e depois reinos e estados (Johnson & 

Earle, 1987). Em que pese as dúvidas sobre nossas raízes igualitárias, as grandes sociedades 

humanas são caracterizadas como despóticas, refletindo, na opinião de Boehm (2000), nossa 

tendência a procurar poder e status. Recentemente, uma pesquisa demonstrou que, quanto maior a 

classe social de um indivíduo, maior a sua tendência a ser anti-ético em situações cotidianas, como 

dirigir no trânsito, e em situações experimentais envolvendo jogos econômicos (Piff, Stancato, 

Côté, Mendonza-Denton, & Keltner, 2012). Os autores acreditam que um dos fatores que 

influenciam no comportamento anti-ético é o fato de indivíduos de classes altas se sentirem 

independentes dos outros no que concerne às regras sociais (Alexander, 1985). 

Entretanto a aversão à desigualdade pode estar na base da formação das sociedades humanas 

igualitárias primitivas (Fehr, Bernhard, & Rockenbach, 2008; Baumard,  André,  &  Sperber,  no 

prelo). Se comparados com os outros primatas em relação à aversão à desigualdade, os humanos 

parecem ter uma sensibilidade maior à desigualdade, mesmo quando se encontram em vantagem em 

relação a outros indivíduos (Dawes, Fowler, Johnson, McElreath, & Smirnov, 2007; Fehr  & 

Schmidt, 1999). 

Tal sensibilidade à desigualdade pode estar relacionada ao fato de que trapaceiros são uma 

ameaça à manutenção da cooperação, e a atenção à distribuição desigual de recursos denuncia quem 

está obtendo vantagens às custas dos outros no grupo. Por conseguinte, sentimentos e 

comportamentos punitivos em relação a trapaceiros  são observados frequentemente em humanos 

(Fehr & Fischbacher, 2003). A punição, particularmente, é um mecanismo disseminado em várias 

culturas  (Boyd  &  Richerson,  1992;  Mathew  &  Boyd,  2011).  Além  disso,  os  seres  humanos 
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costumam usar punição não somente contra aqueles que não cooperaram com o indivíduo que pune, 

mas contra indivíduos que não cooperaram com terceiros, sendo este um aspecto importante do 

estabelecimento e da manutenção das normas sociais (Fehr & Fischbacher, 2003). Enquanto que, 

em grupos pequenos, a formação de reputação pode ter funcionado como um mecanismo eficaz na 

manutenção da cooperação, em grupos maiores, o desenvolvimento de uma tendência à punição de 

trapaceiros,  mesmo com custos  para  o  punidor,  pode ter  sido  vantajosa,  aliada  à  formação de 

instituições normativas, como a religião (Henrich et al., 2010). 

Por  exemplo,  Henrich  e  colaboradores  (2001,  2010)  pesquisaram  amostras  de  quinze 

sociedades humanas, que variavam desde grupos de forrageadores a fazendeiros, submetendo-os 

aos  jogos  do  ditador,  ultimato  e  de  punição  de  terceiros.  Os  três  jogos  possuem  estrutura 

semelhante: um indivíduo, chamado doador, recebe uma quantia e deve escolher o quanto dessa 

quantia ele vai dividir com outro indivíduo, chamado receptor. No jogo do ditador, o receptor não 

tem nenhum tipo  de  interferência  na decisão do doador;  no jogo do ultimato,  o  receptor  pode 

escolher aceitar ou não a oferta do doador - caso ele rejeite a oferta, ambos não recebem nada; e no 

jogo de punição de terceiros, um observador externo à doação e que não participa do jogo, recebe 

uma quantia e pode optar em usá-la para punir o doador. Foi encontrado que a tendência a punir os 

doadores  nos  dois  últimos  jogos aumenta com o contato  que a  sociedade tem com o mercado 

industrializado, medido através do grau de consumo de calorias através da compra de alimentos, e 

não de coleta ou cultivo. 

Comportamentos  e  mecanismos  psicológicos  relacionados  ao  estabelecimento  e  à 

manutenção da cooperação em seres humanos provavelmente tem raízes evolutivas relativamente 

antigas, como apontam as semelhanças entre traços cooperativos observados não somente em outros 

primatas,  como em outros mamíferos.  Além disso,  a cooperação humana é também produto  de 

fatores ambientais e sociais, tendo a aprendizagem e o desenvolvimento papéis importantes na 

forma como os seres humanos se tornam seres morais ao longo da sua vida. 

O desenvolvimento da cooperação e as bases da moralidade em humanos

Tradicionalmente, o comportamento infantil é considerado egoísta  (Damon & Eisenberg, 

2006; Piaget, 1948). Entretanto,  pesquisas recentes apontam uma disposição precoce em crianças 

para a cooperação (Brownell, Ramani, &  Zerwas, 2006; Olson  &  Spelke,  2008;  Schmidt & 

Sommerville, 2011; Tomasello, 2009; Warneken & Tomasello, 2006).

Pesquisas  com  crianças  com  idade  abaixo  dos  dois  anos  têm  trazido  resultados 

surpreendentes. Crianças parecem distinguir o  certo e o  errado com apenas seis meses de idade 



23

(Hamlin, Wynn, &  Bloom, 2007; Schmidt & Sommerville, 2011), exibem ajuda instrumental a 

adultos desde os 18 meses de idade (Warneken &  Tomasello, 2006) e realizam atividades 

coordenadas com crianças da mesma idade a partir dos 2 anos (Brownell, Ramani, &  Zerwas, 

2006). Além disso,  há  evidências  de que,  aos  3 anos de  idade,  crianças  já  possuem raciocínio 

deôntico, ou seja, um raciocínio voltado para elaboração e identificação de normas, bem como uma 

facilidade para identificar suas violações (Cummins, 1996).

Embora as crianças demonstrem desde cedo tendências pró-sociais, ou seja, voltadas para 

outros indivíduos que não ela mesma, elas também sofrem influência das práticas culturais do seu 

grupo,  tanto  no desenvolvimento de comportamentos cooperativos como de um senso de 

moralidade individual. A aprendizagem social é um dos principais elementos da adaptação cultural e 

é bastante importante no desenvolvimento humano (Boyd & Richerson, 2009). Logo, à medida que 

a criança se desenvolve, fatores como a preocupação com sua reputação no grupo, o grau de 

reciprocidade dos outros indivíduos e a aderência a normas sociais passam a ter maior influência em 

seu comportamento (Tomasello, 2009). 

Entretanto, outra forma de explicar o aumento da influência de fatores sociais e normativos 

no comportamento infantil é o próprio desenvolvimento do sistema motivacional e de habilidades 

cognitivas das crianças, que possibilitam que elas possam desenvolver estratégias adequadas às 

diferentes situações que encontram à medida que crescem (Krebs, 2008). As teorias psicológicas do 

desenvolvimento moral contemplam essa tendência humana em desenvolver gradativamente 

estratégias morais universais (Kohlberg, 1981; Piaget, 1948), mas uma abordagem evolucionista vê 

os diferentes estágios como uma ampliação do repertório de estratégias comportamentais e não uma 

gradual substituição de julgamentos e atitudes (Krebs, 2008).

A empatia, apontada anteriormente como um traço complexo, cujos aspectos são 

compartilhados entre seres humanos e outras espécies de primatas (de Waal & Suchak, 2010), sem 

dúvida está na base da cooperação humana. Esta  e  outras emoções, como culpa e vergonha, são 

bons preditores de cooperação em crianças (e adultos), mais do que habilidades puramente 

cognitivas, como a teoria da mente, ou seja, a capacidade de diferenciar as próprias intenções e as 

dos outros (Eisenberg & Miller, 1987). 

Gummerum,  Hanoch,  Keller,  Parsons  e  Hummel (2010)  investigaram  a  influência  de 

variáveis sócio-cognitivas nas decisões dos ditadores em um jogo do ditador com crianças de 3 a 5 

anos  de  idade.  Nesse  jogo,  uma criança  recebe  uma quantidade  determinada  de  doces  e  deve 

escolher quantos desses doces irá doar para outra criança, tendo a opção de ficar com todos os doces 

para si. Além do jogo, as crianças foram expostas a duas histórias, uma sobre roubo e outra sobre  

ajuda, e responderam a perguntas sobre a história e os personagens. Os autores observaram, a partir 
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das respostas das crianças, que aquelas que já possuíam uma compreensão dos sentimentos dos 

outros, quando estes são vítimas de uma violação moral, preferiam as decisões mais justas, ou seja, 

uma divisão mais igualitária dos doces.

Apesar disso, a teoria da mente é considerada importante para a ocorrência de 

comportamentos normativos e relacionados a um senso de justiça (Fehr, Bernhard & Rockenbach, 

2008). Takagishi, Kameshima, Schug, Koizumi e Yamagishi  (2010) aplicaram o jogo do ultimato 

em crianças. Também fizeram uma avaliação da capacidade das crianças de compreensão das 

intenções de outras pessoas, conhecida como teoria da mente.  Os autores observaram que as 

crianças que já possuem tal capacidade tendem a fazer doações mais igualitárias ao parceiro, assim 

como também a rejeitar mais frequentemente quantias doadas que consideravam injustas. A 

capacidade de inferir estados mentais dos outros pode ter relação importante com o comportamento 

igualitário, pois estudos com chimpanzés, cujas evidências de teoria da mente são controversas, 

encontraram que estes tendem a maximizar seu ganho no jogo do ultimato, tanto doando menos ao 

parceiro como não rejeitando ofertas (Jensen, Call, & Tomasello, 2007).

Aversão à desigualdade: inveja ou senso de justiça?

Nos últimos cinco anos, vários estudos com crianças têm analisado a capacidade infantil de 

adotar uma perspectiva igualitária ou não ao observar interações de terceiros que envolvem divisão 

de objetos e também ao participar dessas interações (Blake & McAuliffe, 2011; LoBue, Nishida, 

Chiong, DeLoache, & Haidt, 2009; Olson & Spelke, 2008; Schmidt & Sommerville, 2011;).

Em situações nas quais as crianças não estão diretamente envolvidas, a capacidade de dividir 

recursos  é  exibida  a  partir  dos  três  anos  de  idade.  Olson  e  Spelke  (2008)  usaram bonecas  e 

brinquedos simulando recursos (e.g. frutas de plástico e doces) para testar se crianças entre três e 

cinco  anos  de  idade  compartilhavam  os  recursos  entre  as  bonecas  de  forma  mais  ou  menos 

igualitária. As autoras encontraram que as crianças, em uma perspectiva de terceira pessoa, tendem 

a distribuir os recursos preferencialmente para parentes e amigos, para aqueles que foram generosos 

anteriormente com o doador do recurso (representado por uma das bonecas), e para aqueles que 

foram generosos  com terceiros.  Entretanto,  quando havia  uma quantidade  de  recursos  igual  ao 

número de bonecas que iriam receber a divisão, a imensa maioria das crianças dividiu igualmente os 

objetos, sem considerar as relações de parentesco, amizade e reciprocidade entre as bonecas. 

A situação é diferente quando os interesses da criança estão em jogo, ou seja, quando a 

divisão ocorre entre  ela  e outro indivíduo (Fehr  et  al.,  2008;  LoBue et  al.,  2009).  Nesse caso, 

crianças menores de cinco anos de idade demonstraram reações negativas a uma distribuição injusta 
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quando elas estavam em desvantagem, mas não quando ocorria o contrário.

Em jogos do ditador com crianças de três a oito anos, foi encontrado que as doações tendem 

a ser mais igualitárias à medida que a idade aumenta, particularmente a partir dos cinco anos de  

idade (Benenson, Pascoe, & Radmore, 2007; Fehr et al., 2008; Gummerum et al., 2010). Entretanto, 

o  igualitarismo  infantil  também é  condicional.  O  estudo de Fehr et al. (2008) encontrou que 

crianças a partir de cinco  anos tendem a cooperar mais com os indivíduos que pertencem ao seu 

grupo ou com os quais tenham desenvolvido relações frequentes.

Em 2011, Schmidt e Sommerville observaram que crianças de 15 meses de idade não só 

parecem esperar que recursos sejam divididos igualmente entre os indivíduos, como elas mesmas, 

ao ganharem dois bonecos, doaram espontaneamente um deles a um adulto não aparentado. Além 

disso, um terço das crianças doou o brinquedo preferido, ainda que pudessem doar o outro 

brinquedo ou nenhum deles. É importante apontar, no entanto, que as crianças respondem ao apelo 

do adulto, que pedia o brinquedo a cada cinco segundos, e que no estudo de LoBue e cols. (2009), 

foi observado que algumas crianças mais jovens dividiam seus recursos com as outras quando essas 

pediam e insistiam na divisão.

Sensibilidade a estímulos sociais

Geary e Bjorklund (2000) propõem que sistemas motivacionais evoluídos em humanos 

promoveriam um comportamento sensível a pistas ambientais e dariam subsídio ao estabelecimento 

de diferentes estratégias, que visassem  atingir um objetivo sinalizado pelo estado motivacional. 

Dessa forma, emoções morais e sensibilidade a pistas ambientais, como verbalizações, recompensas 

e punições, se combinam na promoção de diferentes estratégias de cooperação em humanos.

Uma das formas de manipular o comportamento infantil de forma a promover a cooperação 

é o uso de recompensas e punições materiais e morais. Em crianças pequenas, o uso de recompensas 

materiais (e.g. brinquedos ou doces) como incentivo para a cooperação pode ter função contrária à 

esperada, pois nesse período a cooperação parece ser em grande parte motivada intrinsecamente, ou 

seja, a criança coopera espontaneamente. Warneken e Tomasello (2008) observaram que, em 

crianças de 20 meses de idade, recompensar o comportamento de ajuda reduzia a frequência desse 

comportamento, ao invés de aumentar. 

Em um estudo de Zarbatany, Hartmann e Gelfand (1985) com crianças de 6 a 11 anos de 

idade, o experimentador fazia uma afirmação do tipo “doar é bom”, e observava se a cooperação 

das crianças aumentava em um jogo. O efeito do apelo moral do experimentador foi observado 

apenas em crianças de 10 anos, não sendo observado em crianças de 6 e 8 anos de idade. Fan (2000) 
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observou efeito semelhante após dar uma aula sobre cooperação e observar o comportamento das 

crianças em um jogo do dilema do prisioneiro. O efeito, entretanto, se apresentou apenas no curto 

prazo. Um ano após a aula, quando jogavam o jogo novamente, as crianças cooperavam menos.

Em adultos, punições morais aumentam a preocupação moral, e são mais eficazes do que 

punições materiais  na promoção de comportamentos cooperativos, pois evocam a desaprovação 

social que acompanha a exibição do comportamento indesejado (Ellingsen & Johanesson, 2008; 

Mulder, 2008). Além disso, as punições morais têm um efeito maior caso sejam vistas pelos 

indivíduos punidos como justas (Mulder, 2008).

Considerações finais

A moralidade é um tema amplo e complexo, e é abordada sob diferentes pontos de vista, 

como os da Filosofia, Psicologia, Economia e Biologia. Suas origens e seu desenvolvimento na 

história evolutiva humana ainda é motivo de controvérsia entre os pesquisadores. Entre os aspectos 

que parecem estar relacionados à construção de sistemas morais e perpassam as sociedades primatas 

estão a cooperação, a punição de trapaceiros e o controle social. A aversão à desigualdade e as 

preferências em relação aos outros ainda parecem ser particularmente humanos, embora haja 

evidências em outras espécies primatas.

O desenvolvimento da moralidade resulta da combinação de tendências pró-sociais exibidas 

precocemente pelos bebês humanos, de habilidades cooperativas exibidas em diferentes idades e de 

aprendizagem social e transmissão cultural de normas. Embora o raciocínio e o comportamento 

moral complexo envolvam habilidades cognitivas, a moralidade tem como base emoções e intuições 

que guiam o comportamento humano na busca de interações mais igualitárias e recíprocas entre os 

indivíduos. Crianças exibem cedo, a partir dos três anos de idade, os critérios básicos que 

caracterizam as interações humanas em diversas esferas: familiaridade e proximidade, reciprocidade 

e reputação. No entanto, a cooperação se desenvolve a medida que a criança aprende a equilibrar as 

emoções, suas relações pessoais e as regras sociais do seu grupo.

Uma diferença parece fundamental em relação ao comportamento humano, ainda que tão 

próximo do comportamento de outros animais: o desenvolvimento de estratégias de controle social 

é em grande parte produto de aprendizagem social e transmissão cultural em humanos, o que gera o 

amplo leque de estratégias e sociedades humanas.
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Resumo

Em situações de cooperação, os interesses individuais frequentemente entram em conflito com os 

interesses do grupo, colocando o indivíduo em um dilema social, no qual ele pode optar por 

cooperar ou não. Em crianças, se considera que a sensibilidade a estímulos sociais de adultos pode 

ser um importante fator de influência no seu comportamento de cooperação em tais dilemas. O 

estudo investigou a influência do feedback verbal sobre o comportamento de crianças em um jogo 

de bens públicos. 407 crianças de escolas públicas de Natal/RN, divididas em 21 grupos, entre seis 

e nove anos, participaram de oito partidas desse jogo. Ao fim de cada partida, sete grupos 

receberam elogios pelas doações maiores, sete grupos foram criticados pelas doações menores, e os 

outros sete não receberam nenhum comentário. Crianças cooperaram mais em situações de crítica, 

sem diferenças significativas entre sexo, embora crianças mais jovens tenham cooperado mais em 

feedback negativo do que as crianças mais velhas. Os resultados provavelmente estão relacionados à 

esquiva de punição associada ao feedback (embora esta não ocorresse), e à maior sensibilidade à 

autoridade em crianças mais jovens.

Palavras-chave: Psicologia Evolucionista; punição moral; jogo dos bens públicos.

Abstract

In cooperative situations, individual interests often conflict with interests of the group, placing the 

individual in a social dilemma in which he can choose to cooperate or not. In children, it is 

considered that the sensitivity to social stimuli in adults can be an important factor affecting the 

behavior of cooperation in such dilemmas. The study investigated the influence of verbal feedback 

on the behavior of children in a public goods game. 407 children from public schools in Natal / RN, 

divided into 21 groups, between six and eleven years, participated in eight rounds of this game. 

After each round, seven groups received praise for larger donations, seven groups have been 

criticized by smaller donations, and the other seven received no comment. Children cooperated 

more in situations of criticism, without significant differences between sex, but  younger children 

cooperate more in negative feedback than the older ones. The results are probably related to the 

avoidance of punishment associated with the feedback (although this did not occur), and to the 

greater sensivity to authority in younger children.

Keywords: Evolutionary Psychology; moral punishment; Public Goods game.
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Introdução

A moralidade está relacionada com a forma como indivíduos e grupos lidam uns com os 

outros, e diz respeito principalmente à pró-socialidade, à cooperação e à justiça (Hinde, 2002). Os 

humanos vivem em comunidades morais e sofrem controle social de seus parceiros, que regulam 

seu comportamento através da construção e aplicação de regras de conduta, do uso da opinião 

pública e da aplicação de sanções a violadores (Boehm, 2000).

Sendo o homem um animal pró-social, muitos dos seus comportamentos são direcionados 

para outros indivíduos, tanto para beneficiá-los como para prejudicá-los. A cooperação abrange 

muitas das ações pró-sociais positivas, tais como ajudar, partilhar e confortar (Rüth, 2009), e é 

amplamente disseminada na espécie humana (Fehr & Fischbacher, 2004). Atos cooperativos são 

ações que trazem custos para o indivíduo que as executa, em benefício de outros indivíduos 

(Nowak, 2006); quando simultâneas, tais ações levam a benefícios mútuos entre os indivíduos em 

interação (Boyd & Richerson, 2009; Kappeler & van Schaik, 2006; Richerson, Boyd & Henrich, 

2003)

Entretanto, é comum haver situações nas quais a cooperação envolve um dilema social, ou 

seja, há um conflito de interesses entre os indivíduos (Kollock, 1998; Richerson, Boyd & Henrich, 

2003). Nessas situações, estes devem optar entre  a omissão ou trapaça  (ou seja, a obtenção de 

ganhos de curto prazo às custas do outro indivíduo ou do grupo) e  a cooperação (e consequente 

obtenção de ganhos em longo prazo).

Há evidências de que a espécie humana evoluiu em grupos pequenos de forrageadores, onde 

as regras de parentesco e reciprocidade direta funcionam com sucesso (Mathew & Boyd, 2011), 

mas vive atualmente em grupos grandes de indivíduos não-aparentados e desconhecidos entre si. O 

aumento no tamanho do grupo é um dos fatores que diminui drasticamente a cooperação em grupos, 

na  ausência  de  quaisquer  regras  de  controle  (Alencar,  Siqueira,  &  Yamamoto,  2008;  Boyd  & 

Richerson, 1988; Suzuki & Akiyama, 2005). Em grupos grandes, há mecanismos que contribuem 

para  a  manutenção  da  cooperação  e  diminuem  a  disseminação  de  trapaceiros,  tais  como  os 

marcadores  sociais  (Kurzban,  Tooby,  & Cosmides,  2001),  a  sinalização custosa  (Zahavi,  1995; 

Smith & Bird, 2000), a formação de reputações (Milinski, Semmann, Bakker, & Krambeck, 2001) e 

os sistemas de recompensa e punição (Fehr & Gächter 2002; Shinada & Yamagishi, 2007).

A punição, particularmente, está presente em uma grande variedade de sociedades humanas 

(Boyd & Richerson,  1992).  Estudos mostram que a  cooperação pode ser  mantida por sistemas 

informais  de  punição  (Boyd,  Gintis,  &  Bowles,  2010;  Hauert,  Traulsen,  Brandt,  Nowak,  & 
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Sigmund, 2007), embora alguns autores questionem se ela efetivamente promove cooperação na 

ausência de instituições formais (Dreber, Rand, Fudenberg,  & Nowak, 2008; Ohtsuki, Iwasa, & 

Nowak, 2009; Rand, Dreber, Ellingsen, Fudenberg, & Nowak, 2009).

Um dos métodos propostos para o estudo da cooperação em situações nas quais é difícil ou 

impossível monitorar o comportamento dos participantes, o que é comum em grupos grandes, é o 

jogo dos bens públicos. Este jogo ilustra situações nas quais os indivíduos investem em um bem em 

comum, mas alguns se beneficiam do bem público sem investir o mesmo que os outros 

participantes (Dawes, 1980). Em seu formato tradicional, o jogo dos bens públicos estabelece duas 

estratégias possíveis em um grupo de n jogadores: a cooperação, na qual a ação do indivíduo gera 

um benefício b para todo o grupo, mas a um custo c para si; e a deserção, na qual o indivíduo não 

ajuda o grupo, mas recebe o benefício b/n resultante da ajuda de um indivíduo cooperador (Kollock, 

1998). 

Em experimentos utilizando esse jogo, foi observado que uma parte dos jogadores escolhe 

punir pessoas do seu grupo que não cooperam se houver oportunidade para isso, e que as pessoas 

contribuem mais quando há possibilidade de punição (Fehr &  Gächter,  2002). Além disso, 

observadores externos de uma interação entre outros indivíduos assumem custos para punir 

desertores, ou seja, aqueles que não cooperam (Bernhard, Fehr, & Fischbacher, 2006; Henrich et al., 

2006).

Pesquisas, nesse contexto, em desenvolvimento humano são importantes para compreender 

como os humanos se tornam seres cooperativos durante seu período de vida. Há evidências de que 

crianças apresentam uma disposição precoce para a cooperação (Tomasello, 2009). Por volta dos 

oito  meses  de  idade,  bebês  parecem distinguir ações  moralmente  certas e erradas e exibem 

preferência por indivíduos prestativos (Hamlin, Wynn, & Bloom, 2007). Um estudo recente aponta 

que,  aos 15 meses,  já  é possível identificar diferenças entre tendências altruístas  e egoístas em 

crianças, em tarefas de partilha de brinquedos e observação de partilha em terceiros (Schmidt & 

Sommerfield, 2011).  Elas também cooperam espontaneamente com adultos desde os 18 meses de 

idade (Warneken & Tomasello, 2006) e realizam atividades coordenadas com crianças da mesma 

idade a partir dos 2 anos (Brownell, Ramani, & Zerwas, 2006). Além disso, há evidências de que, 

aos 3 anos de idade, crianças exibem raciocínio deôntico, ou seja, um raciocínio voltado para 

elaboração e identificação de normas, bem como facilidade para identificar suas violações 

(Cummins, 1996).

Embora  as crianças demonstrem desde cedo tendências pró-sociais, elas também sofrem 

influência das práticas culturais no desenvolvimento da cooperação e de um senso de moralidade 

individual (Boyd &  Richerson,  2009; Tomasello, 2009). Logo, à medida que a criança se 
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desenvolve, fatores como a preocupação com sua reputação no grupo, o grau de reciprocidade dos 

outros indivíduos e a aderência a normas sociais passam a ter maior influência em seu 

comportamento. O uso de jogos econômicos pode ajudar a compreender melhor a relação entre 

estes e outros fatores e as fases do desenvolvimento humano.

Em jogos do ditador com crianças de 3 a 8 anos, as doações tendem a ser mais igualitárias à 

medida que a idade aumenta, particularmente a partir dos 5 anos de idade (Benenson, Pascoe, & 

Radmore, 2007; Fehr, Bernhard, & Rockenbach, 2008; Gummerum, Hanoch, Keller, Parsons, & 

Hummel, 2010). Também foi encontrado que as meninas tendem a fazer doações maiores do que os 

meninos (Gummerum et al., 2010). Nesse tipo de jogo, o indivíduo recebe uma quantia em dinheiro, 

fichas  ou doces,  e  deve escolher  quanto desta  quantia  dará para outro indivíduo,  que pode ser 

alguém conhecido ou não. Normalmente, o jogo é feito entre anônimos e em interações únicas em 

pares. Apesar de estudos recentes demonstrarem uma tendência igualitária rudimentar em idade 

cada  vez  mais  precoce  (Schmidt  & Sommerfield,  2011),  é  consenso que  crianças  mais  jovens 

cooperam menos do que crianças mais velhas, principalmente em situações que envolvem um custo 

para elas (Fan, 2000; Fehr et al., 2008). 

Apesar da tendência geral das meninas em agiram de forma mais pró-social em relação aos 

meninos (Eisenberg & Fabes, 1998), esta não foi observada no jogo dos bens públicos. Crianças de 

6 a 12 anos, de ambos os sexos, tendem a se comportar de forma semelhante a adultos em condições 

experimentais similares deste  jogo  (Harbaugh &  Krause,  2000), cooperando mais em grupos 

pequenos (com menos do que 7 indivíduos) do que em grupos grandes (Alencar et al., 2008).

O comportamento de cooperação em crianças, assim como o de adultos, é suscetível à 

influência de variáveis situacionais, como a influência do próprio experimentador (Zarbatany, 

Hartmann, & Gelfand, 1985). Em adultos, punições morais (e.g. críticas  verbais) aumentam a 

preocupação moral, e são mais eficazes na promoção de comportamentos cooperativos do que 

punições materiais (e.g. multas), pois evocam a desaprovação social que acompanha a exibição do 

comportamento indesejado (Mulder, 2008). Além disso, as punições morais tem um efeito maior 

caso sejam vistas pelos indivíduos punidos como justas. Apenas a sinalização de que o 

comportamento não cooperativo será  punido (ainda que não seja) é  suficiente para promover a 

cooperação em um jogo econômico, enquanto que a sinalização de recompensa pela cooperação, 

não (Mulder, 2008). Ellingsen e Johannesson (2008) obtiveram resultados semelhantes em jogos 

envolvendo duplas, nos quais houve aumento de cooperação nos indivíduos que eram avisados de 

que receberiam um feedback por escrito do parceiro de jogo.

O uso  de  exemplos  de  conduta  e  exortações  morais  é  frequente  na  educação moral  de 

crianças e adolescentes (Eisenberg & Mussen, 1989). Enfatizar o bom comportamento de outras 
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pessoas  poderia,  em  tese,  levar  a  imitação  deste  comportamento  por  parte  dos  jovens. 

Provavelmente, a sinalização de um bom comportamento, além de aumentar a reputação daquele 

que o exibe e consequentemente sua aptidão, poderia motivar outros indivíduos a adotar o mesmo 

comportamento, em busca dos mesmos benefícios (Richerson, Boyd, & Henrich, 2003).

Em crianças pequenas, o uso de recompensas materiais (e.g. brinquedos ou doces) como 

incentivo para a cooperação pode ter função contrária à esperada, pois nesse período a cooperação 

parece ser em grande parte motivada intrinsecamente, ou seja, a criança coopera espontaneamente. 

Warneken e Tomasello (2008) observaram que, em crianças de 20 meses de idade, recompensar o 

comportamento de ajuda reduzia a frequência desse comportamento, ao invés de aumentar. Mas, 

sinalizar verbalmente para as crianças que cooperar é melhor em termos morais, promove, pelo 

menos a curto prazo, um aumento na cooperação infantil, principalmente em crianças acima dos 9 

anos (Fan, 2000; Zarbatany et al., 1985). 

Tendo em vista a escassez  de estudos relacionando o jogo dos bens públicos e o uso de 

exortações morais com crianças, o presente estudo teve como objetivo principal analisar a 

influência do feedback verbal (positivo e negativo) no comportamento de cooperação em crianças 

de ambos os sexos e diferentes idades, provenientes de escolas públicas de Natal/RN, em um jogo 

iterativo de bens públicos. Foram analisados os efeitos das condições, do sexo, da idade e das 

partidas do jogo. 

Com base em estudos anteriores, era esperado encontrar que, em média, as crianças doassem 

mais em situações de feedback verbal do que na sua ausência. Além disso, era esperado que as 

meninas doassem mais do que os meninos em situações de feedback; e que as crianças mais velhas 

doassem mais em feedback positivo do que as crianças mais novas, pelo mesmo motivo, além da 

maior capacidade de auto-controle e conhecimento das regras sociais. Apesar disso, era esperado 

uma redução das doações ao longo do tempo, ainda que retardada pela ação do feedback verbal 

sobre o comportamento infantil.

Método

Sujeitos e material

Foram pesquisados 407 sujeitos (199 meninos e 208 meninas), de oito escolas públicas de 

Natal, com média de idade de 7,63 (±1,08) anos para meninos e 7,68 (±1,06) para meninas. A 

criança mais nova tinha 6 anos de idade e a mais velha, 9 anos. As próprias turmas de aula foram 

utilizadas como grupos de pesquisa, sendo um total de 21 turmas, divididas em três grupos: 
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controle, feedback positivo e feedback negativo. As turmas tinham em média 22 (±5,83) alunos, 

com a turma menor contendo 13 alunos e a turma maior, 37 alunos. Todos os alunos se conheciam 

há mais de dois meses antes do estudo ocorrer. A participação das crianças ocorreu mediante 

assinatura de um termo de consentimento livre e informado pelos pais ou responsáveis (ver Anexo 

I). 

Foram utilizados como material para a pesquisa: envelopes brancos de tamanho suficiente 

para caber o máximo de três wafers dentro, e marcados de forma que as crianças não percebessem e 

os experimentadores pudessem identificar o doador;  wafers com cobertura e recheio de chocolate 

(7,5g a unidade);  um tubo de cola branca; uma urna; e um painel de madeira atrás do qual as 

crianças realizavam as doações, a fim de manter a privacidade das doações.

Procedimento experimental

Cada grupo foi submetido a 8 partidas de um jogo dos bens públicos, com intervalos 

variando de 1 a 3 dias entre cada partida. O jogo consistiu nas seguintes etapas: a) cada indivíduo 

recebeu três wafers e foi instruído a doar de um a três wafers para o grupo ou não doar. As doações 

eram individuais e anônimas para o grupo; b) para doar, o indivíduo recebeu um envelope e os três 

wafers; foi instruído a ir para trás de um painel de madeira, onde deveria colocar no envelope a 

quantidade de wafers que iria doar para o grupo; mesmo que nenhum wafer fosse doado, o envelope 

deveria ser fechado com cola e depositado em uma urna; c) após a participação de todos, a urna foi 

aberta, e os itens doados foram contados na frente de todos. A cada wafer doado foram adicionados 

mais dois wafers, e a quantidade total de wafers foi distribuída igualmente entre os participantes. O 

mesmo procedimento foi repetido a cada partida. A quantidade de wafers que o indivíduo não 

doava para a turma foi denominada retenção; a quantidade de wafers que o indivíduo ganhava ao 

final da partida, resultante da distribuição igualitária dos wafers doados e dos adicionados, foi 

denominada ganho, enquanto que a soma da retenção e do ganho foi denominada de retorno 

privado (Alencar et al., 2008).

Grupos

Grupos controle. Oito grupos foram utilizados como controle para o experimento, nos quais os 

participantes apenas jogavam o jogo dos bens públicos, sem receber feedback ao final das partidas.

Grupos de feedback positivo. Sete grupos receberam feedback positivo. Ao final de cada 

partida,  a experimentadora,  ao retirar os envelopes da urna, os abriu em sequência aleatória na 
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frente das crianças e  elogiou os indivíduos que haviam feito as doações mais altas do jogo (três 

wafers ou, na ausência desse valor, dois wafers), sem revelar a identidade dos jogadores. O 

protocolo experimental consistiu na seguinte frase: “Que legal, essa pessoa foi generosa para o 

grupo, essa pessoa foi boa para o grupo!”. Ao contar as outras doações, a experimentadora não 

emitia  comentários. Ao final, os wafers foram contados e distribuídos igualmente entre os 

participantes.

Grupos de feedback negativo. Seis grupos receberam feedback negativo. Ao final de cada 

partida, a experimentadora,  ao retirar os envelopes da urna,  os abriu em sequência aleatória na 

frente das crianças e criticou os indivíduos que haviam feito as doações mais baixas do jogo (zero 

wafers ou, na ausência desse valor, um wafer), sem revelar a identidade dos jogadores. O protocolo 

experimental consistiu na seguinte frase: “Que chato, essa pessoa não foi generosa para o grupo, 

essa pessoa não foi boa para o grupo!”. Ao contar as outras doações, a experimentadora não emitia 

comentários. Ao final, os wafers foram contados e distribuídos igualmente entre os participantes.

Entrevista

Ao final da última partida, a lógica do jogo dos bens públicos era explicada às crianças, 

assim como a melhor estratégia do grupo, que seria doar o maior número de wafers, a fim de obter o 

maior retorno individual possível (nove wafers), em todas as partidas. Após um intervalo de um ou 

dois dias, a experimentadora entrevistava um terço das crianças de cada grupo, escolhidas 

aleatoriamente e respeitando a proporção entre os sexos. 

A entrevista consistiu de oito questões (ver Quadro 01 e o modelo do formulário de 

entrevista no Anexo II) e teve  como objetivos: a) conferir as condições de manipulação dos 

experimentos: se as crianças compreendiam que ninguém teria conhecimento da sua doação nas 

diferentes situações experimentais; b) observar se a quantidade doada dita ao entrevistador diferia 

da quantidade real doada pela criança no último dia de jogo (registradas pela experimentadora sem 

o conhecimento da criança, através de uma marca no envelope); c) obter informações sobre as 

motivações das escolhas das crianças; d) obter informações sobre as variáveis de possível confusão 

na escolha das crianças (não controladas pelo experimento); e) verificar que destino as crianças 

davam aos wafers ganhos. 

Foram entrevistadas 85  crianças, sendo 43 meninos e 42 meninas, com idades entre 6 e 9 

anos. Dessas, 41 receberam feedback positivo e 44 receberam feedback negativo. 
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Quadro 01
Questões da entrevista realizada após os experimentos em feedback positivo e negativo.

Perguntas

1. Você gostou de participar do jogo?

2. Você já participou de algum jogo parecido? Se sim, qual(is)?

3. Quantos chocolates você deu na última partida? Por quê?

4. Durante os jogos, sem que você contasse, quem sabia quantos chocolates você deu?

5.
Durante os jogos, você mudou a quantidade de chocolates dados? Se sim, você aumentou 
ou diminuiu? Por quê?

6.
Em algum momento você ganhou menos chocolates do que esperava? Por que você acha 
que isso aconteceu? Como você se sentiu?

7.
Em algum momento você ganhou mais chocolates do que esperava? Por que você acha que 
isso aconteceu? Como você se sentiu?

8. O que você fez com os chocolates ganhos?

Análises

Para fins de análise, os indivíduos foram agrupados de acordo com a condição experimental 

(controle, feedback positivo ou feedback negativo),  o sexo, a idade, e a partida do jogo,  sendo 

divididos em 96  grupos (24 para cada condição experimental). Dessa maneira, foram obtidas 

amostras balanceadas para cada categoria. Além disso, as idades de 6 e 7 anos foram agrupadas em 

uma categoria (a), assim como as idades de 8 e 9 anos (b), dado que as médias de doações dos 

grupos, quando divididas entre as quatro categorias de idade originais, violavam o pressuposto da 

esfericidade assumida para o teste de ANOVA de medidas repetidas.

As médias de doações dos grupos foram analisadas como variáveis dependentes em um 

modelo  de  ANOVA de medidas repetidas, tendo como fatores  entre  sujeitos:  a condição 

experimental, o sexo e a idade (dividida em duas categorias), e como fator intra-sujeito, as oito 

partidas. Também foram analisadas a interação entre as condições experimentais  e as partidas, e 

entre o sexo e a idade. A análise foi feita utilizando o software livre R, versão 2.13.1 para Linux (R 

Development Core Team, 2011). 

Resultados

Verificou-se que as médias de doações dos grupos possuem distribuição normal (teste 

Shapiro Wilks, W=0,9798, p=0,144) e esfericidade assumida (teste de Mauchly, W=0,06, p=0,673). 

Na ANOVA, foi encontrado que a condição experimental (F2,22=15,795, p=0,004, η²=0,682)  e a 

idade (F1,22=7,176, p=0,036, η²=0,155) tiveram influência significativa nas médias de doações dos 
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grupos, além da própria influência das partidas ao longo do tempo (F7,22=33,353, p=0,000, 

η²=0,728). 

A condição de feedback negativo diferiu significativamente das condições de controle e 

feedback positivo (teste T, com correção de Bonferroni, p=0,000), o que indica que apenas ela 

influenciou a média de doações dos indivíduos, que foram maiores nessa condição (Figura 01). A 

condição de feedback positivo não diferiu significativamente da condição de controle (teste T, com 

correção de Bonferroni, p=1). 

Figura 01. Média e erro padrão de wafers doados por condição experimental. A média de doações de 
wafers é significativamente maior na condição de feedback negativo do que nas demais condições.

Considerando as médias de wafers doados por partida, a diferença entre as condições se 

torna mais evidente, com as médias na condição de feedback negativo mantendo-se acima das 

demais condições, apesar de todas as médias serem semelhantes na primeira partida (Figura 02). A 

influência significativa do tempo na média de doações pode ser observada no declínio gradual das 

doações ao longo do tempo, em todas as condições. Não foi encontrada interação entre a influência 

do tempo e da condição experimental (F14,22=1,733, p=0,070). 

Figura 02. Média de wafers doados ao longo das oito partidas, 
por condição experimental.
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Em relação ao sexo dos participantes, não foi encontrada influência significativa do sexo 

sobre a média de doações de wafers (F1,22=0,039, p=0,850), e ambos os sexos doaram mais wafers 

na condição de feedback negativo (Figura 03a). Também não foi encontrada interação entre sexo e 

idade (F1,22=1,505, p=0,265).

Quanto à faixa etária, crianças de 6 a 7 anos doaram mais wafers em todas as condições do 

que as crianças de 8 a 9 anos, mas foi encontrada diferença significativa somente na condição de 

feedback negativo (F1,22=40,075, p=0,024, η²=0,953; Figura 03b).

a)

b)

Figura 03. a) Média e erro padrão de wafers doados por condição experimental e sexo. Na condição de 
feedback negativo, ambos os sexos doam mais do que nas outras condições. b) Média e erro padrão de 
wafers doados por condição experimental e idade. As crianças de 6 a 7 anos doam mais wafers do que as 
crianças de 8 a 9 anos em todas as condições, embora todas doem mais na condição de feedback negativo. 
FP: feedback positivo; FN: feedback negativo.

Entrevistas

Foi verificado na entrevista que as crianças compreendiam que as doações eram anônimas, a 
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não ser que elas optassem por revelar a quantidade de wafers doados à turma. Nenhuma das 

crianças relatou ter percebido que a experimentadora sabia o quanto era doado.

Quando questionadas sobre a quantidade de wafers doados na última partida, 47% das 

crianças relataram quantidades maiores do que a quantidade doada na realidade, enquanto que 49% 

responderam exatamente a quantidade doada. 4% das crianças relataram uma quantidade menor do 

que a real. Não houve diferenças significativas quanto ao sexo ou condição experimental, mas em 

relação às idades, as crianças de 9 anos relataram a doação de quantidades maiores do que as que 

elas doaram na realidade com mais frequência do que as crianças mais jovens (teste binomial, Z=-

2,099, p=0,0358). Entretanto, houve bastante variação nos motivos relatados para a escolha da 

quantidade a doar.

As respostas em relação ao motivo da escolha da quantidade de wafers doados no último dia 

podem ser divididas em quatro categorias: a) 17% das crianças não sabia ou não lembrava do 

motivo da escolha; b) 19% das crianças afirmaram ter escolhido em benefício próprio (resposta 

autocentrada); c) 14% das crianças afirmaram ter escolhido em benefício da turma (resposta 

centrada nos outros); d) 18% das crianças afirmaram ter escolhido por outro motivo. As outras 33% 

não responderam a essa questão. Curiosamente, considerando apenas as crianças que responderam a 

esta questão e à questão anterior, das crianças que deram respostas centradas nos outros e por outro 

motivo, dois terços relataram ter doado mais wafers do que na realidade o fizeram na última partida; 

das crianças que deram respostas autocentradas, dois terços delas relataram a real quantidade doada.

As crianças também responderam se mudaram a quantidade de wafers doados ao longo das 

partidas, tendo 79% delas respondido afirmativamente. Destas, 24% relataram ter aumentado a 

quantidade, 31% relataram ter diminuído e 22% variaram entre o aumento e a diminuição das 

doações. 24% não lembrava se havia aumentado ou diminuído. As crianças que aumentaram suas 

doações ao longo do tempo justificaram sua decisão de formas variadas, sejam por benefício 

próprio (20%), para beneficiar a turma (25%) ou por outro motivo (55%). Entre as crianças que 

diminuíram as doações, 46% justificaram sua decisão com a expectativa de ganhar mais wafers ao 

retê-los para si. 42% não sabia, não lembrava ou deram outros motivos para diminuir as doações, 

enquanto apenas 8% justificaram a decisão visando o benefício do grupo.

Quando  questionadas  se  em algum momento  ganharam menos  ou  mais  wafers do  que 

esperavam,  respectivamente  68%  e  79%  das  crianças  responderam  afirmativamente.  Sobre  as 

causas do ganho menor do que o esperado, 60% acreditava ter ganho menos wafers porque elas e/ou 

a turma doaram poucos wafers; e sobre os motivos para terem ganho mais, 46% acreditava que isso 

se devia ao fato delas e/ou a turma terem doado mais  wafers.  Tais resultados indicam uma boa 

compreensão  das  regras  do  jogo.  45% relatou  algum sentimento  de  tristeza  por  ganhar  menos 
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wafers, enquanto que 73% relatou algum sentimento de felicidade por ganhar mais wafers.

A grande maioria das crianças comia parte dos wafers ganhos e dividia o restante com 

membros da família.

Discussão

O objetivo principal do estudo foi analisar a influência do feedback verbal na cooperação em 

crianças em um jogo de bens públicos. Com base em estudos anteriores (Zarbatany et al., 1985; 

Fan, 2000; Ellingsen & Johannesson, 2008) era esperado que ambos os tipos de feedback verbal 

tivessem o efeito de aumentar a cooperação em crianças, principalmente aquelas do sexo feminino e 

mais velhas. Entretanto, apenas o feedback negativo aumentou significativamente as doações dos 

grupos. Seu efeito foi homogêneo ao longo das oito partidas, diferindo sistematicamente do padrão 

das outras condições. Embora a média de doações seja maior ao longo das oito partidas na condição 

de feedback negativo, ainda é observado um declínio gradual nas doações. Logo, é possível afirmar 

que o feedback negativo tem principalmente o efeito de retardar esse declínio, mas não impedi-lo.

Andreoni (1995) aponta a importância de considerar o efeito da confusão e do erro no 

desempenho dos jogadores, o que a princípio poderia explicar o fato de que, após a quinta partida, a 

média de doações declina consideravelmente nas condições controle e de feedback positivo, embora 

oscile nas últimas partidas em ambas as condições de feedback. Entretanto, a má compreensão das 

regras não parece suficiente para explicar porque algumas crianças continuavam doando  wafers, 

mesmo na condição controle, ao fim das oito partidas. 

Há evidências, apoiada pelas respostas das crianças nas entrevistas, de que estas respondiam 

à disponibilidade dos outros colegas  em cooperar no jogo. Assim, até mais ou menos a quinta 

partida, as crianças tentavam escolher a melhor estratégia de jogo frente ao desempenho das outras 

crianças, o que explicaria melhor a variação nas escolhas individuais. É importante destacar que, no 

decorrer das partidas, as crianças reagiram tanto ao comportamento das outras crianças do grupo, 

quanto  ao feedback verbal. Mesmo com a restrição de anonimato nas  doações  imposta pelo 

delineamento experimental, as crianças combinavam entre si quantos wafers iriam doar, e 

costumavam dividir-se em grupos com diferentes estratégias. 

O efeito do feedback negativo sobre o comportamento cooperativo das crianças é consistente 

com os resultados encontrados por Mulder (2008) em adultos. O feedback negativo tem um efeito 

moral sobre as crianças, ao sinalizar que a não doação de wafers para o grupo é um comportamento 

que deve ser evitado. É provável que também tenha causado sentimentos de vergonha e culpa nas 

crianças, fazendo com que estas doassem mais wafers na tentativa de se esquivar da crítica da 
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experimentadora (Ellingsen & Johannesson, 2008; Geary & Bjorklund, 2000), embora aqueles que 

não doavam não fossem identificados, e a crítica fosse dirigida à turma em termos genéricos.

 A construção de uma boa reputação é um fator importante em situações de cooperação 

(Milinski et al., 2001), e jogos de doações anônimas tentam inibir a influência desse fator sobre as 

doações. Fehr  &  Fischbacher  (2003)  relatam  que,  em  experimentos  com  jogos  econômicos 

envolvendo reciprocidade indireta, doadores que podem ganhar reputação doam em 74% dos casos, 

enquanto que aqueles que não podem doam apenas em 37%. Neste sentido, o aumento nas doações 

na condição de feedback negativo pode refletir uma tentativa das crianças em manter uma reputação 

de bons doadores, o que só seria possível aumentando parcialmente as doações e reduzindo a 

frequência das críticas da experimentadora. Na condição de feedback positivo, no entanto,  seria 

impossível que um doador generoso pudesse usufruir de algum prestígio decorrente do elogio da 

experimentadora, tendo em vista o anonimato das doações. Talvez a impossibilidade de fazer essa 

associação entre o elogio e a identidade do doador tenha contribuído para o padrão semelhante de 

doações entre as condições controle e de feedback positivo.

A maior média de doações encontrada em crianças de 6 a 7 anos, em relação às crianças de 8 

a 9 anos, aponta para uma maior sensibilidade das crianças mais jovens à crítica da 

experimentadora. Crianças nessa faixa etária regulam seu comportamento perante o adulto em 

termos de obediência, esquiva de punição e busca por aprovação, mas já estabelecem relações de 

reciprocidade com os colegas da mesma idade (Krebs, 1994). Novamente, tais resultados 

evidenciam o caráter moral do feedback negativo em relação ao feedback positivo.

Com relação às entrevistas realizadas, as diferenças encontradas nas respostas de crianças de 

9 anos de idade e as demais evidenciam que as crianças mais velhas são mais sensíveis ao efeito de 

reputação da cooperação, e apresentam uma melhor compreensão do comportamento esperado delas 

na situação do jogo. Pois, ainda que tenham doado menos do que as crianças mais jovens, as 

crianças mais velhas relataram quantidades maiores do que as quantidades reais doadas no último 

dia do jogo, e justificaram suas doações em benefício da turma. As crianças mais jovens, no 

entanto, mesmo doando em média mais wafers, justificavam suas doações em benefício próprio, e 

relataram a quantidade real doada, mesmo quando não doaram nada.

Ainda existem poucos estudos com crianças envolvendo o jogo dos bens públicos e, mesmo 

em adultos, também são poucos os estudos envolvendo a aplicação de recompensas e punições 

morais. O estudo apresentado traz contribuições para o esclarecimento das estratégias adotadas por 

crianças em situações de grupo, mesmo na presença de adultos coordenando a atividade. O 

resultado apontado não descarta o feedback positivo como instrumento de intervenção 

comportamental, nem aponta que o uso do feedback negativo seja mais adequado, mas levanta 
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questões quanto aos fatores motivacionais e emocionais envolvidos em situações semelhantes, o 

que pode fomentar pesquisas futuras sobre o tema.
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Considerações Finais

 Vários fatores explicam a ampla capacidade de cooperação em humanos, dentro de uma 

perspectiva evolutiva, sendo os principais: relações de parentesco, relações recíprocas, 

reputação, aprendizagem social e transmissão cultural de normas.

 A ameaça de trapaça aumenta consideravelmente na ausência desses fatores. Embora os 

seres humanos tenham mecanismos psicológicos evoluídos para lidar com as relações 

sociais entre os indivíduos do seu grupo e aqueles que não pertencem a ele, em 

agrupamentos de muitos indivíduos se torna difícil monitorar e controlar o comportamento 

daqueles que não cooperam. 

 É comum que seres humanos exibam sentimentos e comportamentos punitivos em relação a 

trapaceiros, sendo a punição um mecanismo disseminado em várias culturas. Em grupos 

grandes, o desenvolvimento de uma tendência à punição de trapaceiros, mesmo com custos 

para o punidor, pode ter sido vantajosa, aliada à formação de instituições normativas, como 

a religião. 

 Crianças exibem cedo, a partir dos três anos de idade, os critérios básicos que caracterizam 

as interações humanas em diversas esferas: familiaridade e proximidade, reciprocidade e 

reputação. No  entanto,  a cooperação se desenvolve a medida que a criança aprende a 

equilibrar as emoções, suas relações pessoais e as regras sociais do seu grupo.

 No estudo  apresentado,  embora  fosse  esperado que ambos os tipos de feedback verbal 

tivessem o efeito de aumentar a cooperação em crianças, principalmente aquelas do sexo 

feminino e mais velhas, devido à  sua  sensibilidade  maior  a  estímulos  sociais,  apenas o 

feedback negativo aumentou significativamente as doações dos grupos. Apesar disso, houve 

um declínio gradual nas doações em todas as condições.

 O feedback negativo tem um efeito moral sobre as crianças, ao sinalizar que a não doação de 

wafers para o grupo é um comportamento que deve ser evitado. É provável que também 

tenha causado sentimentos de vergonha e culpa nas crianças, fazendo com que estas 

doassem mais wafers na tentativa de se esquivar da crítica da experimentadora.

 A maior média de doações encontrada em crianças de 6 a 7 anos, em relação às crianças de 

8 a 9 anos, aponta para uma maior sensibilidade das crianças mais jovens à crítica da 

experimentadora. Crianças nessa faixa etária regulam seu comportamento perante o adulto 

em termos de obediência, esquiva de punição e busca por aprovação, mas já estabelecem 

relações de reciprocidade com os colegas da mesma idade.
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 O estudo apresentado traz contribuições para o esclarecimento das estratégias adotadas por 

crianças em situações de grupo, mesmo na presença de adultos coordenando a atividade. 

 A integração das perspectivas evolucionista e desenvolvimentista pode contribuir com uma 

melhor  compreensão das  variáveis  que influenciam o comportamento cooperativo,  e,  de 

maneira  mais  ampla,  o  comportamento moral,  ao longo das  diferentes  fases  da vida.  A 

sensibilidade precoce à punição moral aponta para uma tendência natural a responder ao 

julgamento dos outros indivíduos, que, junto com outros fatores, contribui para a formação 

de um senso de moralidade.
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Anexo I – Termo de consentimento livre e esclarecido

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA

CAIXA POSTAL, 1511, CEP – 59078-970 – Natal, RN, Brasil
Tel. (55) 84- 3215- 3409 Fax. (55) 84 3211- 9206

Anuska I. de Alencar – Tel. 84- 8824-0441 Natália B. Dutra – Tel. 84- 9630- 3654

TERMO     DE     CONSENTIMENTO     LIVRE     E     ESCLARECIDO  

OBJETIVO

Este é um estudo científico que tem como principal objetivo investigar as relações entre crianças da 

rede pública de ensino de Natal-RN. Para isto, vimos por meio desta pedir a sua autorização para que o seu 

filho possa participar desta pesquisa que será desenvolvida pelas psicólogas Anuska Irene de Alencar (CRP 

17/0501), doutora em Psicobiologia pela UFRN, e Natália Bezerra Dutra (CRP 11/4816), aluna do mestrado 

da pós-graduação em Psicobiologia da UFRN.

PROCEDIMENTOS

Procedimentos a serem realizados para aqueles que concordarem em participar do projeto:

As crianças serão submetidas a um tipo de jogo no qual terão de distribuir ou não chocolates entre a turma.

A decisão da criança não será exposta aos demais membros da turma.

RISCOS

Este estudo apresentará riscos diretos a crianças alérgicas a chocolates ou a substâncias presentes nos 

chocolates, como a lactose, ou problemas devido à ingestão de açúcar, como diabetes. Pode apresentar riscos 

como cáries dentárias ou alterações no apetite, caso a criança se exceda no consumo dos chocolates ganhos.

ESTUDO CONFIDENCIAL

Cada indivíduo receberá um número para ser utilizado na sua identificação. Em qualquer relatório ou 

publicação resultante deste trabalho, a identificação do participante não será revelada. Resultados serão 

relatados de forma sumariada e o indivíduo não será identificado. 

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA

Toda participação é voluntária. Não há penalidade para alguém que decida não participar nesse 

estudo. Ninguém será penalizado se decidir desistir de participar do estudo, em qualquer época.
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PARTICIPAÇÃO SEM ÔNUS

Os participantes da pesquisa não deverão contribuir financeiramente ou com qualquer tipo de 

doação. Todas as despesas serão custeadas pelos organizadores da pesquisa.

PERGUNTAS

Estimulamos que vocês façam perguntas a respeito da pesquisa. Se houver alguma pergunta, por 

favor entrar em contato com as psicólogas Anuska Irene de Alencar (8824-0441) ou Natália Bezerra Dutra 

(9630-3654), ou a Dra. Maria Emilia Yamamoto (3215-3409), professora do departamento de Fisiologia da 

UFRN.

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO

Estou de acordo e autorizo a participação de meu filho. Fui devidamente esclarecido quanto aos 

objetivos da pesquisa e aos procedimentos aos quais ele será submetido.

Foram garantidos esclarecimentos que venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de 

desistir da participação em qualquer momento, sem que a desistência de meu filho implique em qualquer 

prejuízo a ele ou a minha família.

A participação de meu filho na pesquisa não implicará em custos ou prejuízos adicionais, sejam 

esses custos ou prejuízos de caráter econômico, social, psicológico ou moral. Foi-me garantido o anonimato 

e o sigilo dos dados referentes a identificação de meu filho.

_______________________________________________________________________

Nome do indivíduo (aluno(a)) em letra de forma

_______________________________________________________________________

Assinatura do responsável

_______________________________________________________________________

Testemunha

COMPROMISSO DO INVESTIGADOR

Eu discuti as questões acima apresentadas, com os indivíduos participantes e/ou com o ser 

representante legalmente autorizado, esclarecendo-os sobre os riscos e benefícios da participação nesse 

projeto.

____________________________________________________ Data: _____/_____/_____

Assinatura do pesquisador
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Anexo II – Formulário de entrevista


