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RESUMO 

 

A condição socioeconômica (CSE) e o ambiente onde o indivíduo está inserido modulam sua 

pró-socialidade. Enquanto crianças inglesas que estudam em escolas contendo mais famílias 

ricas são mais generosas, adultos dos EUA de alta CSE em situações reais e experimentais são 

mais egoístas, gananciosos e individualistas. Até o momento não conhecemos algum estudo 

que tenha investigado se a CSE da criança influencia sua pró-socialidade; e se os ambientes 

escolares público e particular brasileiros influenciam sua tomada de decisão da mesma forma 

que ocorreu com as crianças inglesas. Outro fator que influencia a pró-socialidade é o 

monitoramento – ser observado quando se toma alguma decisão. Somos mais generosos e 

cooperamos mais na presença de um observador do que quando não há um observador, e isso 

ocorre tanto em adultos quanto em crianças. Também não temos conhecimento sobre estudos 

investigando se o efeito monitoramento sofre influência da CSE e do ambiente escolar público 

ou particular. Assim, nosso objetivo principal foi investigar se a generosidade e a cooperação 

de crianças monitoradas e não monitoradas são moduladas por esses fatores. Para isso, 

realizamos o jogo dos bens públicos com 249 crianças de 7 a 10 anos inseridas em escolas 

públicas e particulares de Natal/RN e verificamos a CSE da família de cada criança. Nossos 

resultados evidenciam que a CSE, o ambiente escolar e a condição experimental isoladamente 

não influenciam o comportamento pró-social, talvez em função do recurso e delineamento 

experimental adotados e das características históricas e econômicas do Brasil. Quando a CSE 

e o ambiente escolar são analisados conjuntamente, encontramos um efeito do monitoramento 

na generosidade e cooperação. Mais especificamente, o monitoramento diminuiu a 

generosidade em crianças de maior CSE de escolas particulares e aumentou a cooperação das 

crianças de maior CSE de escolas públicas. Acreditamos que tais resultados possam ser 

explicados através de diferentes preocupações em relação à reputação, conforme o ambiente 

onde a criança está inserida. De forma geral, evidenciamos que o comportamento pró-social 

de crianças monitoradas é modulado pela interação entre a CSE e o ambiente escolar. 

 

Palavras-chave: cooperação, generosidade, condição socioeconômica, ambiente escolar 

público e particular e monitoramento. 

  



8 

 

ABSTRACT 

 

Studies have shown that a person's socioeconomic status (SES) and the environment in which 

they are inserted modulate their pro-sociality. While children studying in schools with a more 

affluent student body tend to be more generous, adults with high SES in both real and 

experimental situations tend to be more selfish, greedy and individualistic. Another factor that 

influences pro-sociality is monitoring. When we do something under the supervision of 

another person, we tend to be more generous and cooperative, compared to situations in 

which no one is watching, even if the "observer" is a drawing of eyes. This monitoring effect 

occurs in both adults and children. To date, no studies have investigated whether the SES and 

the environment influence the pro-sociality of the children. There have also been no studies 

on how the monitoring effect might be influenced by SES and the environment (in this case, 

whether the environment is a public or private school). Given this context, our main objective 

was to investigate whether the generosity and cooperation of monitored and unmonitored kids 

is modulated by these factors. To this end, we did eight matches of the public goods, under 

monitoring and control conditions, with 249 children from the ages of 7 to 10 years enrolled 

in public and private schools in Natal, state of Rio Grande do Norte (Brazil). The SES of each 

child's family was assessed according to the Economic Classification Criterion of Brazil 

(2013). Contrary to our predictions, SES, school environment and experimental conditions did 

not significantly influence cooperation and generosity behavior when analyzed separately. We 

discuss whether the influences of resource and experimental design adopted for the current 

study and the historical and economic conditions of Brazil might explain these observations. 

Interestingly, when SES and school environment were analyzed together, an effect of 

monitoring on generosity and cooperation was detected. More specifically, monitoring had the 

effect of decreasing generosity among children with greater SES in private schools; and 

increased cooperation among children with greater SES in public schools. These results 

suggest that there is an influence of monitoring on the pro-sociality of children in relation to 

their SES and acquaintanceship environments. We argue that these observations may be 

explained by different preoccupations with reputation, according to the environment in which 

a child is inserted. 

 

 

Key words: cooperation, generosity, socioeconomic condition, school environment and 

monitoring.
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1. INTRODUÇÃO 

A pró-socialidade é o comportamento voluntário para favorecer e/ou beneficiar 

outro(s) indivíduo(s) (Eisenberg, Fabes, & Spinrad, 2007). Exemplos são a generosidade e a 

cooperação. A generosidade é o comportamento de beneficiar alguém ou um grupo tendo 

custos para si, enquanto a cooperação refere-se ao comportamento de colaboração ou 

coordenação de dois ou mais indivíduos para alcançar um objetivo em comum (The 

Cambridge Dictionary, 2005). 

Alguns fatores individuais e ambientais influenciam os comportamentos pró-sociais. 

Um deles refere-se às condições socioeconômicas, tanto dos indivíduos quanto do contexto no 

qual o indivíduo se insere. Henrich et al. (2001) investigaram a tomada de decisão de adultos 

em 15 comunidades pequenas com características sociais, culturais e econômicas distintas e 

evidenciaram que apenas os aspectos econômicos da comunidade onde o indivíduo se insere 

influenciam em sua tomada de decisão. 

Quanto aos aspectos escolares, Benenson, Pascoe, e Radmore (2007) evidenciaram 

que crianças da Inglaterra de 9 anos inseridas em escolas contendo mais famílias de alta 

condição socioeconômica (CSE) foram mais generosas do que crianças da mesma idade 

inseridas em escolas contendo mais famílias de baixa CSE. Os pesquisadores hipotetizaram 

que as crianças mais pobres foram menos generosas em consequência de suas condições 

familiares, pois viveriam em um ambiente limitado, mais desorganizado, desestruturado e 

instável do que as crianças de famílias ricas (Evans, 2004). Entendemos, porém, que seus 

resultados não podem ser explicados pela influência familiar, mas sim pela influência do 

ambiente escolar, porque os pesquisadores atribuíram a cada criança a média da CSE de sua 

escola através de medidas indiretas (quantidade de famílias com casa própria e quantidade de 

crianças que lanchavam de graça na escola). Para afirmar que se trata de uma influência 

familiar, haveria a necessidade de investigar a CSE individual da família de cada criança. 



11 

 

Portanto, entendemos que Benenson et al. (2007) verificou a influência do contexto sócio-

econômico escolar na tomada de decisão de crianças inglesas. 

Podemos fazer um paralelo entre as escolas que possuem mais famílias ricas e mais 

famílias pobres na Inglaterra com as escolas particulares e públicas no Brasil, 

respectivamente. Ambas possuem características físico-econômicas, condições sociais e 

pedagógicas (UNICEF, 2007) bastante diferentes aqui no Brasil, sendo geralmente as escolas 

particulares de ensino infantil e médio de melhor qualidade do que as escolas públicas, 

observada principalmente pela diferença no desempenho acadêmico (Sampaio & Guimarães, 

2009). Além disso, as crianças das escolas particulares percebem o seu ambiente escolar como 

sendo mais justo e agradável do que as crianças que estudam em escolas públicas (Toscano, 

2014). 

Por possuírem características diferentes, as escolas particulares e públicas representam 

diferentes contextos e provavelmente influenciam o comportamento das crianças de forma 

diferente. Nesse sentido Toscano (2014) evidenciou através da aplicação de questionários que 

as crianças brasileiras de 7 a 12 anos que estudam em escolas particulares têm habilidades 

sociais mais desenvolvidas, como a empatia – quando um indivíduo é afetado e divide a 

emoção de outro (deWaal, 2008). Sabendo que a empatia é um mecanismo que promove a 

pró-socialidade (deWaal, 2008), provavelmente as crianças brasileiras com maior empatia, as 

inseridas em escolas particulares, serão mais pró-sociais do que as crianças inseridas em 

escolas públicas, o que estaria de acordo com os resultados de Benenson et al. (2007). 

Para verificar a influência do ambiente familiar, como já mencionado, é importante 

verificar a CSE da família da criança. Essa influência não necessariamente deve apontar para 

a mesma direção do contexto ambiental, uma vez que as condições socioeconômicas dos 

ambientes onde o indivíduo se insere podem variar enormemente e não necessariamente 

condizem com a condição socioeconômica do próprio indivíduo. 
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Estudos com imageamento funcional do cérebro evidenciaram que indivíduos de alta e 

baixa CSE tem diferenças no desenvolvimento de algumas regiões cerebrais relacionadas à 

memória, linguagem e processamento sócio-emocional, como a amígdala e o hipotálamo 

(Noble, Houstoun, Kan, & Sowell, 2012) e que indivíduos de alta CSE com grande ativação 

neural de áreas relacionadas à empatia são muito generosos em uma situação de doação real, 

enquanto indivíduos de baixa CSE com grande ativação dessas áreas relacionadas à empatia 

são menos generosos (Ma, Wang, & Han, 2011). Estes estudos evidenciam que a CSE pode 

influenciar o desenvolvimento fisiológico dos indivíduos e, consequentemente, sua tomada de 

decisão. 

Saindo das situações experimentais que consideram a empatia e considerando a 

tomada de decisão na vida real, temos que os adultos de baixa CSE são mais generosos do que 

os indivíduos de alta CSE, pois doam proporcionalmente mais para as instituições de caridade 

do que os adultos de alta CSE, e que as doações de ambos os grupos (baixa e alta CSE) são 

voltadas principalmente para instituições do seu meio social: os indivíduos de baixa CSE 

doam mais para instituições de caridade que visam sanar problemas sociais, enquanto os 

indivíduos de alta CSE doam mais para instituições de arte, meio ambiente, educação e 

música (Bennett, 2012). 

Outros estudos evidenciam através de situações reais e experimentais que os adultos 

de baixa CSE são mais generosos do que os de alta CSE (Piff, Kraus, Cotê, Cheng, & Keltner, 

2010) e que os adultos de alta CSE tendem a desobedecer mais as leis de trânsito, ser 

antiéticos, mentir em uma negociação e trapacear para favorecer-se (Piff, Stancato, Côté, 

Mendoza-Denton, & Keltner, 2012). Os autores argumentam que tais diferenças entre os 

grupos ocorrem porque os indivíduos de alta CSE são mais gananciosos, mais individualistas 

e sujeitam-se menos às regras morais da sociedade, provavelmente porque precisam menos de 

sua aprovação. Porém, essas diferenças são contextuais. Eles evidenciaram que os indivíduos 
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de alta CSE quando em situação hipotética de baixa CSE, recebendo um status sócio-

econômico manipulado de baixa CSE, são tão generosos quanto os de baixa CSE real (Piff et 

al., 2010); e que adultos de baixa CSE ao ver primings positivos sobre a ganância são 

igualmente antiéticos comparados aos de alta CSE (Piff et al., 2012). Portanto, a influência da 

CSE na tomada de decisão do indivíduo é modulada pelo contexto no qual ele se insere. 

 Grande parte dos estudos citados foram realizados utilizando jogos econômicos e 

grande parte do nosso atual conhecimento sobre a pró-socialidade humana tem sido 

construída através deles. Diferentemente dos auto-relatos, os jogos econômicos sofrem pouco 

viés social e moral e permitem simular uma situação real na qual o indivíduo deve tomar uma 

decisão que envolve custos e benefícios e estes podem ser quantificados (Alencar & 

Yamamoto, 2009; Gummerum, Hanoch, & Keller, 2008; Kollock, 1998). 

Os jogos econômicos se baseiam na Teoria dos Jogos, a qual foi consolidada pela 

publicação do livro Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico, de John Von Neumann e 

Oskar Moergenstern em 1944, o qual servia de base para estudar situações estratégicas do 

comportamento econômico. A Teoria dos Jogos foi importada da matemática aplicada e 

economia para o estudo do comportamento animal por volta de 1970. Os jogos econômicos 

variam quanto às regras, ao número de participantes e às matrizes de custos e benefícios. De 

modo geral, existem os jogos de soma zero e os de soma não zero. Nos jogos de soma não 

zero um jogador só pode ganhar se o outro perder (Axelrod, 2010). Um exemplo é o jogo do 

ditador. Nos jogos de soma não zero, para um jogador ganhar o outro não precisa 

necessariamente perder, mas ambos podem ganhar mais, perder mais ou ganhar valores 

diferentes (Axelrod, 2010) e um exemplo é o jogo dos bens públicos. 

 No jogo do ditador participam dois jogadores ou um jogador e um grupo. Apenas um 

indivíduo, o ditador, recebe uma quantidade determinada de recurso (chocolate, adesivo, 

ficha, dinheiro etc.) e escolhe quanto desse recurso doará para o outro indivíduo ou grupo. O 
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indivíduo/grupo receptor não tem o direito de contestar. O recurso doado pelo ditador não 

retorna para ele. Esse jogo é frequentemente usado para mensurar a generosidade de um 

indivíduo, pois existe um custo para a doação sem que haja um posterior benefício.  

 No jogo dos bens públicos participam mais de 2 jogadores. Cada um ganha um 

recurso igual e decide quanto do recurso reterá para si e doará para o bem público. Esse bem 

público retorna para o participante, cuja quantidade depende do comportamento do grupo, 

pois o recurso doado é multiplicado e depois dividido igualmente entre os jogadores, 

independente de quanto cada um contribuiu (Kollock, 1998). Se todos doarem todo o seu 

recurso cada um ganhará mais do que a quantidade que doou, ou seja, o participante tem um 

custo e um benefício, diferindo do jogo do ditador. O jogo dos bens públicos é 

frequentemente utilizado para investigar a cooperação porque o benefício de cada 

participante, proveniente do bem público, é construído a partir da decisão de todos os 

participantes. Ou seja, o benefício de um jogador depende da ação conjunta dos jogadores. 

Entretanto, segundo Harbaugh e Krause (2000), o jogo dos bens públicos também pode 

mensurar a generosidade utilizando-se sua primeira partida, pois há relação entre a tomada de 

decisão na primeira partida do jogo dos bens públicos e a partida do jogo do ditador. 

 Os jogos econômicos permitem a utilização de diferentes condições experimentais. 

Uma condição experimental que vem sendo amplamente investigada dentro do 

comportamento pró-social é o monitoramento, que é observar um indivíduo enquanto ele 

toma alguma decisão. 

 Quando somos monitorados, somos mais pró-sociais do que quando não monitorados: 

os adultos são mais generosos e cooperam mais (Batenson, Nettle, & Roberts, 2006; Burnham 

& Hare, 2007; Izuma, Matsumoto, Camerer, & Adolphs, 2011) e as crianças cooperam mais 

com sua turma escolar (Dutra et al., no prelo). Esse efeito é tão forte que ocorre mesmo 

quando o observador não é um indivíduo, mas um par de olhos desenhados (Haley & Fessler, 
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2005), provavelmente porque eles funcionam como um priming para a generosidade (Lamba 

& Mace, 2010).  

Somos mais pró-sociais quando observados não porque temos medo de sermos 

punidos se formos egoístas, mas motivados por uma preocupação em manter ou melhorar 

nossa reputação (Oda, Niwa, Honma, & Hiraishi, 2011). E aumentar a nossa reputação, 

segundo uma das três grandes teorias que explica a evolução da pró-socialidade diante a 

seleção natural, aumenta nossos benefícios, fornecidos pela comunidade onde estamos 

inseridos. 

A teoria da seleção natural proposta por Darwin (1859/2007) é um mecanismo da 

evolução no qual as características herdáveis podem se tornar mais ou menos frequentes em 

uma população, ao longo do tempo, em um dado ambiente e em função da reprodução 

diferenciada dos indivíduos. Os indivíduos que possuem maior aptidão, isto é, maior 

habilidade para sobreviver e reproduzir em condições ambientais específicas deixarão mais 

descendentes e representarão seus genes com maior frequência nas gerações futuras do que 

aqueles indivíduos com menor aptidão. 

Antes dos anos 1960 grande parte dos teóricos e pesquisadores entendia que a seleção 

natural atuava na frequência do grupo, isto é, aqueles grupos com maior aptidão se tornariam 

mais numerosos. Neste contexto a pró-socialidade era perfeitamente entendida pelos 

pesquisadores, uma vez que ser pró-social aumentaria a aptidão do grupo e consequentemente 

aumentaria sua frequência. Porém, George C. Williams em 1957 reinterpretou a atuação da 

seleção natural, a qual passou a ser vista como moduladora da frequência individual e, assim, 

a seleção natural favoreceria os indivíduos mais aptos ao invés dos grupos mais aptos. 

Portanto, ajudar outro indivíduo implicaria em custos para quem pratica a ação (perda de 

aptidão) e em benefícios para quem recebe a ajuda (ganho de aptidão). Considerando dessa 

forma, ao longo do tempo, haveria cada vez menos indivíduos pró-sociais. Uma vez que não 
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vemos isso acontecer, buscamos possíveis explicações à luz da seleção natural. 

A primeira teoria que surgiu buscou entender quais vantagens evolutivas tem o 

indivíduo social ao ajudar um parente. William Hamilton em 1964 propôs a Teoria da seleção 

de parentesco, a qual explica que os indivíduos sociais que ajudaram seus parentes tiveram 

maior sucesso reprodutivo indireto, em média, do que aqueles que não ajudaram. Isso porque 

ao aumentar a aptidão de um parente, aumenta-se a probabilidade de representar uma 

porcentagem dos próprios genes, aqueles compartilhados com o parente, nas gerações futuras. 

 A segunda teoria buscou entender quais benefícios temos ao ajudar amigos e pessoas 

próximas.  Robert Trivers em 1971 propôs a teoria da reciprocidade direta, a qual explica que 

um indivíduo ao ajudar outro indivíduo será compensado por este mesmo indivíduo em outro 

momento: “você coça minhas costas agora que eu coço as suas daqui a pouco”. Trata-se de 

uma ajuda entre dois indivíduos, com um intervalo de tempo entre ajudar e ser ajudado. 

A terceira teoria buscou entender quais os benefícios temos ao ajudar uma pessoa 

totalmente desconhecida sem a menor possibilidade de reciprocidade, pois a probabilidade de 

encontrá-la novamente é extremamente baixa. Alexander em 1987 propôs a teoria da 

reciprocidade indireta, a qual propôs que ao sermos generosos com um indivíduo ou com um 

grupo aumentamos nossa reputação diante de um público interessado, o qual estará mais 

disposto a ser generoso conosco.  

Estudos recentes mostram que o favorecimento de pessoas com boa reputação em 

detrimento de pessoas com reputação neutra e má reputação ocorre tanto em crianças quanto 

em adultos (Olson & Spelke, 2008; Engelman, Herrmann, & Tomasello, 2012; Engelman, 

Over, Herrmann, & Tomasello, 2013). Assim, a reputação tem papel fundamental na evolução 

e manutenção do comportamento pró-social, e portanto temos mecanismos que nos motivam a 

construir uma boa reputação, por isso somos mais pró-sociais quando tomamos uma decisão 

diante de um observador. Não sabemos se o efeito monitoramento sofre influência da CSE do 
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indivíduo ou do ambiente. Acreditamos que sim, uma vez que Piff et al. (2012) evidenciou 

que os adultos de alta CSE infringem mais as leis de trânsito e são mais anti-éticos do que os 

de baixa CSE, o que denotaria que os adultos de alta CSE se preocupam menos com as regras 

morais e consequentemente com sua reputação. 

 Dessa forma nosso objetivo principal é investigar se a CSE e o ambiente escolar 

modulam a generosidade e a cooperação de crianças quando monitoradas e não monitoradas, 

utilizando o jogo dos bens públicos. Nossos objetivos específicos, hipóteses e suas predições 

são: 

 

 Objetivo 1 – Verificar se crianças de diferentes CSE e ambientes escolares 

mostram diferenças em relação à generosidade nas condições controle e monitoramento. 

 

Hipótese 1 – A generosidade das crianças irá variar conforme a CSE, o ambiente escolar e a 

condição experimental. 

 

Predição 1.1 – As crianças da condição monitoramento serão mais generosas do que as 

da condição controle, assim como observado em outros estudos realizados com 

adultos (Haley & Fessler, 2005, Izuma et al., 2011, Lamba & Mace, 2010, Oda et al., 

2011). 

 

Predição 1.2 – Existe diferença de generosidade entre as crianças de diferentes CSE, 

tanto na condição controle quanto no monitoramento, sendo aquelas de CSE mais alta 

as menos generosas, assim como apontam os resultados de Piff et al. (2010) que 

realizaram o jogo do ditador em adultos. 
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Predição 1.3 – O ambiente frequentemente modula o comportamento dos indivíduos 

(Henrich et al., 2001), não necessariamente na mesma direção da CSE. Portanto 

esperamos que crianças inseridas em escolas particulares fossem mais generosas do 

que aquelas inseridas em escolas públicas, uma vez que os resultados de Benenson et 

al. (2007) apontam na mesma direção e que provavelmente as escolas particulares 

incentivam mais o desenvolvimento de habilidades sociais (Toscano, 2014). 

 

Objetivo 2 – Verificar se crianças de diferentes CSE e ambientes escolares 

cooperam diferentemente nas condições controle e monitoramento. 

 

Hipótese 2 – A cooperação das crianças irá variar conforme a condição experimental, sua 

CSE e seu ambiente escolar. 

 

Predição 2.1 – Esperamos que as crianças nas condições controle e monitoramento 

irão mostrar desempenhos diferentes, sendo as crianças na condição monitoramento 

mais cooperadoras do que as na condição controle, como apontam os resultados de 

Dutra et al. (no prelo), que investigaram a cooperação de crianças em escolas públicas 

utilizando um recurso alimentar, e conforme outras pesquisas que investigaram o 

comportamento cooperativo sob monitoramento em adultos (Batenson et al., 2006, 

Burnham & Hare, 2007). 

 

Predição 2.2 – Esperamos que a CSE das crianças influenciará a importância dada à 

própria reputação, assim como os adultos (Piff et al., 2012). Nesse sentido, crianças de 

alta CSE mostrarão menor cooperação que as de baixa CSE. A diferença entre as CSE 

será observada principalmente na condição monitoramento, já que apenas nesta 
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condição há um risco à reputação (Oda et al., 2011). 

 

Predição 2.3 – Tendo em vista que o comportamento pode ser modulado não apenas 

por características individuais, mas também pelo ambiente, e que os ambientes 

escolares (particular e público) têm crianças de diversas CSE, esperamos que crianças 

da mesma CSE comportem-se diferentemente conforme seu ambiente escolar: crianças 

de escolas particulares cooperarão mais que as de escolas públicas, pois a escola 

particular incentiva mais o desenvolvimento de habilidades sociais como a empatia 

(Toscano, 2014) que pode promover a pró-socialidade, além de que os resultados de 

Benenson et al. (2007) apontam na mesma direção. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 PARTICIPANTES 

 Participaram da pesquisa 249 crianças (123 meninas) com idade entre 7 e 10 anos (M 

= 8.17, DP = 0,682) (Anexo 1), estudantes do 2º e 3º anos infantil, de diferentes escolas 

particulares e públicas de Natal, Rio Grande do Norte. 

 Fizemos as coletas em 5 escolas de Natal/RN distribuídas por 3 zonas (leste, norte e 

sul), para melhor representar a população de Natal. As zonas de Natal diferem em média de 

CSE, sendo a Zona Norte de menor índice de qualidade de vida média, a Zona Leste de maior 

IQV e a Zona Sul de IQV intermediário (Wikipédia). Foram 3 escolas públicas (nas zonas sul, 

leste e norte) e 2 escolas particulares (nas zonas leste e norte). Do total, 103 crianças 

estudavam em escolas particulares e 146 em escolas públicas (Tabela 1). 

As residências das crianças estavam distribuídas em 34 bairros da grande Natal (o que 

inclui os municípios de Parnamirim e São Gonçalo do Amarante), situadas nas quatros zonas 

(leste, oeste, norte e sul), sendo os bairros de maior representatividade Lagoa Nova, Nossa 

Senhora da Apresentação, Ponta Negra, Potengi e Rocas. 

 Cinquenta e oito das 249 crianças ainda não sabiam ler. A religião predominante das 

famílias era, segundo os responsáveis das crianças, católica (121), evangélica (65), sem 

religião (47) e protestante (1). Quinze não responderam. Quanto à etnia predominante da 

família, 119 eram pardas, 90 brancas, 22 negras, 2 orientais, 1 indiana, 5 de outras etnias e 10 

não responderam. 

 

 

2.2 AUTORIZAÇÕES 

 Puderam participar da pesquisa somente as escolas com o consentimento do(a) 
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diretor(a), coordenador(a) e professor(a) da turma. Entregamos o projeto escrito ao diretor(a), 

e seu consentimento ocorreu mediante assinatura no termo de autorização (Anexo 2). Os 

demais responsáveis escolares expressaram seu consentimento de forma verbal. Após 

autorizados, entregamos um TCLE (Termo de consentimento livre e esclarecido, Anexo 3) 

para cada criança das turmas autorizadas, e somente participaram aquelas que devolveram o 

TCLE devidamente assinado pelo responsável. 

 

 

2.3 INSTRUMENTOS 

 

2.3.1 Questionário socioeconômico 

 Juntamente ao TCLE, o questionário socioeconômico (Anexo 4) foi entregue às 

crianças, que foram instruídas a entregarem a um adulto. Esse questionário foi elaborado 

conforme o CCEB 2013 (Critério de Classificação Econômica do Brasil – ABEP, BRASIL, 

2013), o qual classifica as condições financeiras da família brasileira conforme o nível 

educacional do(a) chefe da família e o acesso à serviços e bens de consumo. Utilizamos as 

quatro principais categorias da condição socioeconômica (CSE), que são A, B, C e D. 

Segundo o CCEB 2013, a renda média mensal da família da CSE A é de R$ 9.263,00; da B1 e 

da B2, juntas, é de R$ 3.947,50; da C1 e C2, juntas, é de R$ 1.416,00; e da CSE D é de R$ 

776. 

Dentro da nossa amostra, 23 crianças são da CSE A (9,7%), 60 da B (25,2%), 120 da 

C (50,4%) e 35 da D (14,7%). Constatamos que a escola pública é mais representada pelas 

CSE C e D, com 71% e 23%, respectivamente; e a particular pelas CSE A e B, com 23% e 

51%, respectivamente. Entre as turmas das escolas particulares, duas são, em média, da CSE 

A, e duas da CSE B, enquanto todas as turmas das escolas públicas são, em média, da CSE C. 
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Do total de crianças participantes, 11 não entregaram o questionário socioeconômico 

corretamente respondido. A tabela 1 mostra a distribuição das crianças conforme o ambiente 

escolar onde estudam, sua CSE e a condição experimental que participaram. 

 

Tabela 1 - Tabela de composição dos grupos conforme condição experimental, 

ambiente escolar e CSE. 

Condição 

experimental 

Ambiente 

escolar 
CSE 

Quantidade 

de crianças 

Controle 

Pública 

A 0 

B 2 

C 51 

D 12 

Particular 

A 13 

B 25 

C 9 

D 1 

Monitoramento 

Pública 

A 0 

B 6 

C 46 

D 20 

Particular 

A 10 

B 27 

C 14 

D 2 

 

 

2.3.2 Jogo dos bens públicos 

 

As crianças autorizadas pelos respectivos responsáveis participaram de oito partidas 

do jogo dos bens públicos, em dias alternados, adaptado para crianças (Alencar, Siqueira e 

Yamamoto, 2008; Harbaugh & Krause, 2000), dentro da própria sala de aula. Através do jogo 

investigamos dois comportamentos pró-sociais, a generosidade e a cooperação. A 

generosidade pode ser inferida através da doação na primeira partida do jogo e a cooperação, 
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através da interação repetida (média de doação de todas as partidas que a criança participou) 

(Harbaugh & Krause, 2000). 

Coletamos os dados em duas turmas por escola. Cada turma participou de uma 

condição experimental, controle ou monitoramento. As crianças de uma mesma turma 

constituíram o grupo do jogo. Cada grupo continha em média 25 crianças participantes. Do 

total, 120 crianças participaram da condição controle e 129 da condição monitoramento. 

Realizamos o jogo somente após todas as crianças terem entendido suas regras. Para 

isso explicamos várias vezes, usando exemplos, e verificamos o entendimento das crianças 

fazendo perguntas aleatórias.  

Com exceção da marcação individual existente no envelope, explicada adiante, todo o 

procedimento, tal como descreveremos a seguir, foi explicado às crianças utilizando exemplos 

e palavras mais simples. Quanto aos objetivos da pesquisa, não mencionamos as palavras 

cooperação, generosidade e altruísmo antes e durante o jogo para não ocorrer influência 

sobre as crianças. Dissemos simplesmente que queríamos realizar algumas atividades, 

incluindo um jogo e algumas perguntas ao final do jogo. Quando insistiam, dizíamos que o 

objetivo era investigar a interação social da turma. Tampouco mencionamos qual seria a 

estratégia ótima para o grupo (se todos doassem os 3 adesivos, cada um ganharia 9 ao final do 

jogo) pois queríamos que elas tivessem total liberdade de escolha, sem a influência direta de 

adultos. 

 

2.3.2.1 Condição experimental Controle 

 

Entregamos para cada criança três adesivos de letras e um envelope aparentemente 

despersonalizado (com uma marcação muito discreta) (Anexo 5). As crianças foram para trás 

de um painel, individualmente, onde decidiram quantos adesivos doar para o bem público e 
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quantos reter para si. Aqueles adesivos que a criança desejasse doar foram colocados dentro 

do envelope e este foi colocado dentro de uma caixa, pela própria criança, ainda atrás do 

painel. Mesmo que a criança não doasse adesivo algum, ela deveria colocar o envelope vazio 

dentro da caixa. Os adesivos retidos deveriam ser escondidos no bolso, estojo, etc. para que 

ninguém pudesse descobrir quanto cada colega havia doado. Depois de todas as crianças 

terem tomado sua decisão, abríamos os envelopes, um a um, diante de toda a turma, e 

contávamos os adesivos neles contidos para que pudéssemos acrescentar o dobro ao bem 

público. Se alguma criança doasse 3 adesivos para o bem público, acrescentávamos 6 

adesivos; se doasse 2 adesivos, acrescentávamos 4; se doasse 1, acrescentávamos 2; e se 

doasse nenhum, nada seria acrescentado ao bem público. Os adesivos adicionados eram de 

letras e de desenhos. O montante final foi contado e dividido igualmente entre todos os 

participantes, independente de quanto tenha sido sua contribuição para o bem público 

A tomada de decisão das crianças foi totalmente secreta, uma vez que todo o 

procedimento foi feito atrás do painel e ela deveria guardar segredo a respeito de quantos 

adesivos havia doado ou não. Além disso, fizemos discretas marcações nos envelopes, 

colocando uma numeração única para cada criança, na parte interna de cada envelope. 

Marcamos os envelopes para que pudéssemos verificar qual a doação de cada criança ao 

longo das partidas, uma vez que iríamos relacionar a cooperação com uma medida individual, 

a CSE. Para distinguir quanto cada criança havia doado, separávamos discretamente os 

envelopes no momento de abri-los diante da turma. Se alguma criança perguntasse o porquê 

de separarmos, dizíamos que era para saber quantos haviam doado cada quantidade. Isso não 

representou quebra de anonimato, pois as crianças não sabiam e não perceberam a marcação 

no envelope. 
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2.3.2.2 Condição experimental Monitoramento 

 

A condição monitoramento foi idêntica ao controle, com a exceção de que havia um 

pesquisador atrás do painel observando a tomada de decisão das crianças. A postura deste 

observador era neutra e não efetuava nenhum julgamento explícito acerca da escolha de cada 

criança. Ele garantia sigilo em relação a quantos adesivos cada criança havia doado e/ou 

retido, e as crianças sabiam disso. O observador foi uma mesma mulher para todos os grupos. 

Essa mulher fazia parte da equipe e possuía outras funções na pesquisa, como explicar o jogo 

para as crianças. 

 Em ambas as condições experimentais nós utilizamos como recurso adesivos de dois 

tipos: letras coloridas do alfabeto brasileiro e desenhos variados, de preferência dos meninos, 

das meninas ou neutros (Anexo 5). Os adesivos de letras foram entregues no início do jogo, os 

quais as crianças decidiam reter ou doar, e os adesivos de desenhos foram acrescentados de 

acordo com a quantidade doada ao bem público. É importante mencionar que ao final de cada 

partida a criança poderia utilizar seus adesivos como lhe conviesse, inclusive trocar com seus 

colegas. Tendo em vista que as crianças geralmente doam os adesivos menos preferidos 

(Rand & Blake, 2010), tentamos controlar o valor dos adesivos para cada criança entregando-

lhes adesivos neutros, as letras coloridas, de forma aleatória. E optamos por adicionar 

adesivos de desenhos aos bens públicos como forma de incentivar a doação das crianças. 

 

2.3.3 Questionário semi-estruturado 

 

 Após a última partida do jogo dos bens públicos fizemos uma entrevista individual 

com um questionário semi-estruturado (Anexo 6), o qual continha questões a respeito do 

entendimento sobre o jogo, o interesse nos adesivos, as decisões durante as partidas e seus 
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porquês. Antes, explicamos à criança que ela não precisava responder aquilo que não 

quisesse, que não havia resposta certa e errada e que nós manteríamos total sigilo quanto às 

respostas. Do total, 220 crianças responderam ao questionário semi-estruturado. 

 

 

2.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Nossas primeiras análises estatísticas foram para identificar quais variáveis teriam seu 

efeito controlado. Verificamos se o sexo e a idade da criança, a religião e etnia predominante 

da família, a turma escolar, a professora, a zona da escola e o bairro onde a criança mora 

influenciavam na média de doação delas. Realizamos um GLM univariado para cada um dos 

fatores e verificamos que a idade e o sexo da criança, a professora e a zona da escola 

apresentaram significância estatística, portanto estes fatores foram utilizados como variáveis 

controle nas demais análises (Anexo 7). 

Para verificar se a generosidade das crianças varia conforme a condição experimental, 

CSE e ambiente escolar (Hipótese 1), realizamos um Generalized Linear Model de medidas 

independentes. Usamos como variável dependente a doação de cada criança na primeira 

partida do jogo dos bens públicos; como fatores fixos a condição experimental 

(monitoramento e controle), a CSE (A, B, C e D) e o ambiente escolar (escolas públicas e 

particulares); e como fatores individuais (covariáveis) utilizamos o sexo e a idade da criança, 

sua turma e zona administrativa da escola. O posthoc utilizado foi o Sequential Sidak. 

Para verificar se a cooperação das crianças varia conforme a condição experimental, 

CSE e ambiente escolar (Hipótese 2), realizamos um GEE (Generalized Estimated Equations) 

utilizando a média de doação de cada criança como variável dependente; como variável 

repatida utilizamos a doação da criança em cada partida; como fatores fixos, a condição 
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experimental (controle e monitoramento), a CSE (A, B, C  e D) e o ambiente escolar (escolas 

públicas e particulares); como fatores individuais (covariáveis) utilizamos o sexo e a idade da 

criança, sua turma e a zona administrativa da escola. O posthoc utilizado foi o Sequential 

Sidak. 

Tanto o Generalized Linear Model quanto o Generalized Estimated Equations podem 

ser utilizados em dados paramétricos e não paramétricos, pois não há necessidade dos dados 

apresentarem distribuição normal ou homogeneidade de variância (McCullagh,1984). 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Generosidade 

A doação das crianças na primeira partida é estatisticamente igual nas condições 

controle e monitoramento, contrariamente ao que esperávamos (GLM – F (1, 249) = 0.611, p 

= 0.434). As crianças de diferentes CSE são igualmente generosas (GLM - F (3, 238) = 2.230, 

p = 0.526). E as crianças de escolas públicas e particulares também são igualmente generosas 

(GLM - F (1, 249) = 0.532, p = 0.466). Nossos resultados foram significativos quando o 

modelo estatístico considerou os três fatores fixos juntamente, isto é, o efeito monitoramento 

foi estatisticamente diferente em alguns grupos de diferentes CSE e ambiente escolar (GLM - 

F (2, 238) = 8.340, p = 0.015). São eles (Figura 1A): 

 As crianças da CSE A (de escolas particulares) doaram significativamente mais na 

condição controle do que no monitoramento (p = 0.004). 

 A CSE A de escolas particulares na condição monitoramento doa significativamente 

menos do que outros grupos: CSE B de escolas particulares na condição controle (p = 

0.040); CSE C e D de escolas públicas na condição controle (respectivamente, p = 

0.08 e p = 0.022); e CSE C de escolas particulares na condição monitoramento (p = 

0.025). 

 

3.2 Cooperação 

As crianças cooperam igualmente na condição controle e monitoramento (GEE - F (1, 

249) = 2.231, p = 0.135). Também não houve significância estatística para o fator CSE 

isoladamente (GEE - F (3, 238) = 4.006, p = 0.261). Isto é, as crianças de diferentes CSE 

cooperam igualmente. As crianças de escolas públicas cooperam igualmente às crianças de 

escolas particulares (GEE - F (1, 249) = 0.692, p = 0.406). Considerando a interação entre 
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CSE e condição experimental, nossos resultados não foram significativos (GEE - F (3, 238) = 

6.980, p = 0.073). Isto é, as crianças das escolas particulares cooperam igualmente no 

monitoramento e no controle, assim como as crianças das escolas públicas.  

 

 

A 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Média de doação (95% IC), por condição experimental (controle e monitoramento), para 

cada ambiente escolar, sendo à esquerda as crianças inseridas em escolas particulares e à direta, em 

escolas públicas. O gráfico A é a média de doação na primeira partida (medida de generosidade) 

enquanto o gráfico B é a média de doação ao longo de todas as partidas (medida de cooperação). As 

cores representam cada uma das CSE, sendo em vermelho a CSE A, em azul a CSE B, em verde a 

CSE C e em rosa a CSE D. 
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Porém, considerando a interação entre os três fatores fixos analisados (condição 

experimental, CSE e ambiente escolar) evidenciamos haver significância estatística (GEE - F 

(2, 238) = 12.041, p = 0.002;) entre os grupos (Figura 1B): 

 As crianças da CSE D de escolas particulares doaram significativamente mais na 

condição monitoramento do que no controle (p < 0.001).  

 As crianças da CSE D de escolas particulares na condição controle doaram 

significativamente menos do que a maioria dos grupos na condição controle: CSE A e 

B da escola particular (ambos os valores de p são < 0.001) e CSE C da escola pública 

(p < 0.001); e na condição monitoramento: CSE A, B e D da escola particular 

(respectivamente, p = 0.039, p < 0.001 e p < 0.001) e CSE B e C da escola pública 

(ambos os valores de p são < 0.001). 

 As crianças da CSE B de escolas públicas na condição monitoramento doaram 

significativamente mais do que a maioria dos grupos na condição monitoramento: 

CSE B e C da escola particular (respectivamente, p = 0.017 e p < 0.001), CSE C e D 

da escola pública (ambos os valores de p são < 0.001); e na condição controle: CSE B, 

C e D da escola particular (respectivamente, p < 0.001, p = 0.001 e p < 0.001) e CSE 

C da escola pública (p < 0.001). 
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4. DISCUSSÃO 

 

De forma geral, encontramos resultados não previstos, mas não menos importantes. 

Considerando os fatores fixos isoladamente (CSE, condição experimental e ambiente escolar), 

nenhum deles foi significativo para diferenciar o comportamento generoso e cooperador, 

levantando questões interessantes a respeito de seus porquês. Porém, quando a CSE e o 

ambiente escolar foram analisados conjuntamente, encontramos um efeito do monitoramento 

na generosidade e cooperação, como detalhado abaixo. 

 

4.1 Apenas o ambiente escolar da criança não influencia sua generosidade e cooperação 

(quando não monitoradas) 

 

Por si só o ambiente escolar não influencia a pró-socialidade das crianças quando na 

condição controle. Isto é, crianças de escolas públicas e particulares de modo geral são 

generosas e cooperam semelhantemente apesar destes ambientes variarem enormemente 

quanto à qualidade. 

Quanto à generosidade (doação na primeira partida – Harbaugh & Krause, 2000), 

nossos resultados diferem dos mostrados por Benenson et al. (2007). A não diferença entre os 

grupos ocorre também quanto à cooperação (média de doação ao longo das partidas), e pela 

ausência de literatura sobre contexto e cooperação, esperávamos resultados semelhantes aos 

de Benenson et al. (2007). Esses pesquisadores fizeram o jogo do ditador com crianças 

inglesas e evidenciaram que aquelas que estudam em escolas com mais famílias ricas são 

mais generosas do que as crianças de escolas que contem mais famílias pobres. Uma possível 

explicação para os nossos resultados se distinguirem dos de Benenson et al. (2007) é o uso de 

diferentes jogos econômicos para medir a generosidade, pois eles utilizaram o jogo do ditador, 
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um jogo de soma zero, enquanto nós utilizamos o jogo dos bens públicos, um jogo de soma 

não-zero. Talvez o jogo do ditador tenha representado um viés nos resultados deles, uma vez 

que no jogo de soma zero o recurso doado pela criança é perdido para sempre. Dessa forma, a 

criança que possui menos poder aquisitivo certamente irá reter uma maior quantidade do 

recurso, sem representar que diante uma solicitação real ela seria mais egoísta. 

Outra possível explicação é a diferença no contexto histórico, econômico e social entre 

o Brasil e a Inglaterra, onde foram coletados os dados deles. Historicamente a Inglaterra 

permitiu uma grande mobilidade econômica com o advento da revolução industrial (Long, 

2013), certamente maior do que a existente no Brasil. Porém, hoje em dia, apesar de haver no 

Brasil uma grande desigualdade entre os mais pobres e os mais ricos, vemos uma grande 

ascensão das classes menos favorecidas, maior do que o que acontece na Inglaterra, desde 

1996 (Pochmann, 2010). “Os primeiros anos do início do novo milênio (2000 a 2012) serão 

conhecidos nos futuros livros de História Brasileira como de redução da desigualdade, em 

contraste com os motivos de ocupação de ícones de riqueza americana e européia, como Wall 

Street em Nova York e a City em Londres” (Neri, 2012). Dessa forma, a distinção de grupos 

sócio-econômicos no Brasil não seria fixa e já estabelecida como aconteceria na Inglaterra, o 

que, provavelmente, leva a uma menor diferença comportamental entre eles. 

 

4.2 Apenas a CSE da criança não influencia sua generosidade e cooperação (quando 

não monitoradas) 

 

Sem considerar o ambiente escolar, as crianças de diferentes CSE são igualmente 

generosas e cooperadoras quando não monitoradas. Nossos resultados diferem dos mostrados 

por Piff et al. (2010). Eles evidenciaram que adultos estadunidenses de menor CSE são mais 

generosos do que adultos de maior CSE. A diferença nos resultados pode ser explicada pela 
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diferença de idade entre as amostras, já que nós coletamos em crianças e eles em adultos. É 

possível que os adultos e não as crianças sejam influenciados pela CSE. Porém, sabemos que 

crianças de 7 e 8 anos apresentam o padrão de doação dos adultos da comunidade onde estão 

inseridas, pois elas estão mais sensíveis às regras sociais e às características culturais e 

econômicas locais (House et al., 2013). Esperaríamos, portanto, que as crianças também 

fossem suscetíveis à influência da CSE, assim como os adultos.  

Uma vez que isto não aconteceu, outra possível explicação são as diferenças 

históricas, econômicas, sociais e culturais entre o Brasil e os EUA. Os próprios pesquisadores 

(Piff et al., 2010) evidenciaram que o comportamento menos generoso dos adultos de alta 

CSE não é fixo, mas sim moldável conforme o contexto experimental – indivíduos de maior 

CSE ao estarem em uma situação hipotética de baixa CSE foram tão generosos com uma 

instituição de caridade quanto os de menor CSE. Outro estudo mostra que indivíduos de baixa 

CSE quando vem primings sobre a ganância são igualmente antiéticos comparados aos de alta 

CSE (Piff et al., 2012).  

Os EUA possuem hoje em dia um dos menores coeficientes GINI do mundo, de 0.39 

(Income Distribution and Poverty, 2012), o qual varia de 0 a 1 e quanto mais próximo a zero 

menor a diferença socioeconômica entre os mais ricos e mais pobres. Porém o Brasil teve 

quase duas vezes mais mobilidade socioeconômica em 1996 do que norte americanos 

(Pochmann, 2010). E atualmente a mobilidade brasileira é muito maior, pois em 1996, em 

relação à atualidade, estávamos em um período de estagnação de renda e contenção da 

desigualdade, o que não ocorre desde 2004 (Pochmann, 2010). Cerca de 40 milhões de 

famílias ascenderam de CSE nos últimos anos (Neri, 2012). Essa grande ascensão brasileira 

provavelmente proporcionou uma não distinção comportamental entre aqueles que possuem 

mais e menos condições financeiras. 
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4.3 O recurso e o delineamento experimental utilizados incentivaram as crianças na 

condição controle a doar mais 

 

 De forma geral, espera-se que indivíduos sejam mais generosos e cooperadores na 

condição de monitoramento do que no controle (Batenson et al., 2006; Burnham & Hare, 

2007; Dutra et al., no prelo; Haley & Fessler, 2005; Izuma et al., 2011; Lamba & Mace, 

2010). Porém verificamos que as crianças quando monitoradas não são mais generosas do que 

as crianças não monitoradas. Tendo em vista que todas as crianças compreenderam o jogo, 

verificado pela análise do questionário semi-estruturado, e que os adultos confiam no 

anonimato dos jogos econômicos mesmo com a presença de pessoas no mesmo ambiente do 

experimento (Lamba & Mace, 2010), acreditamos que o recurso utilizado e o delineamento 

experimental adotado tenha influenciado o aumento da doação em ambas condições 

experimentais. Como recurso no jogo nós utilizamos adesivos, sendo os acrescentados ao bem 

público mais variados do que os adesivos dados a cada criança no início do jogo. Além disso, 

as crianças poderiam fazer o que quisessem com os adesivos após finalizada cada partida, 

inclusive trocá-los. Visto que as crianças frequentemente doam mais os adesivos menos 

preferidos (Blake & Rand, 2010), que algum tipo de adesivo de desenho seja o preferido de 

todas as crianças e que as letras retornariam para o grupo e a criança poderia trocar com seus 

colegas posteriormente para adquirir as letras desejadas, o nosso delineamento provavelmente 

incentivou uma maior doação das letras. Menos de 10% das crianças afirmaram ter gostado 

menos dos adesivos de letras, o que significa que eles não eram um recurso insignificante para 

as crianças. 

Quanto à cooperação (média de doação de todas as partidas cf. Harbaugh & Krause, 

2000), esperávamos diferentes doações para cada condição experimental, sendo as crianças da 

condição monitoramento mais cooperadoras, pois estudos em adultos apontam que eles 
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cooperam mais em jogos dos bens públicos quando monitorados por olhos, tanto em situações 

reais (Batenson et al., 2006) quanto experimentais (Burnham & Hare 2007). Em crianças, 

Dutra et al. (no prelo) também evidenciaram uma cooperação maior no monitoramento do que 

no controle. Entretanto nossos resultados diferem do esperado, uma vez que as crianças 

cooperam de forma semelhante nas duas condições.  

Poderíamos pensar que não houve diferença entre os grupos pois o monitoramento 

quando prolongado perde seu efeito provavelmente porque ocorre habituação ao estímulo 

(Sparks & Barclay, 2013). Isso seria verdadeiro para os nossos dados se as doações 

diminuíssem ao longo das partidas, pois ao haver habituação, as crianças diminuiriam suas 

doações no monitoramento, e sua média se assemelharia à média da condição controle. Uma 

vez que as doações se mantiveram ao longo das partidas na condição monitoramento, 

descartamos essa hipótese. 

Outra possibilidade de explicação seria a influência dos ambientes escolares no 

monitoramento. O estudo de Dutra et al. (no prelo) identificou o efeito monitoramento em 

crianças de escolas públicas, enquanto nossos dados foram coletados em escolas públicas e 

particulares. As crianças das escolas particulares poderiam ter baixado a média de doação no 

monitoramento pois, assim como os adultos de maior poder aquisitivo, elas se preocupariam 

menos com as regras morais (Piff et al., 2012). Consequentemente elas se preocupariam 

menos com sua reputação, fazendo com que o monitoramento perdesse seu efeito, isto é, a 

média do monitoramento cairia, assemelhando-se à média de doação no controle. Porém, 

verificando o efeito monitoramento separadamente para as escolas públicas e particulares, não 

encontramos diferença significativa entre os grupos. Portanto essa possível explicação 

também está descartada.  

A igualdade entre as condições experimentais pode ser causada não pela diminuição 

da média do monitoramento, mas pelo aumento da média da condição controle. Portanto, 
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acreditamos que o recurso utilizado tenha influenciado a doação ao longo das partidas assim 

como provavelmente influenciou a primeira partida. Dessa forma, doando para o bem público, 

a criança teria ganhos não só quantitativos, mas qualitativos. Elas seriam incentivadas a doar 

muito no controle motivas pelo recurso, enquanto que as doações altas do monitoramento 

seriam explicadas pela preocupação com sua reputação (Oda et al., 2011). Isto é, o recurso por 

si só aumentaria as doações das crianças, aproximando-se ao efeito monitoramento tanto para 

a generosidade quanto para a cooperação. 

 

4.4 O efeito monitoramento nas crianças depende de sua CSE e de seu ambiente escolar 

 

Considerando o modelo estatístico com os três fatores fixos analisados, que são a CSE, 

as condições experimentais e os ambientes escolares, verificamos haver efeito para alguns 

grupos. De modo geral, as crianças de diferentes CSE comportam-se diferentemente conforme 

seu ambiente escolar quando monitoradas.  

Considerando a doação na primeira partida – nossa medida de generosidade 

(Harbaugh & Krause, 2000) – as crianças da CSE A inseridas em escolas particulares quando 

monitoradas foram menos generosas do que as não monitoradas e menos generosas do que 

vários outros grupos. Considerando a média e a mediana, elas foram as menos pró-sociais 

entre todos os grupos. Poderíamos pensar em erro de avaliação por parte dessas crianças 

quanto ao comportamento do seu grupo, havendo subestimado a generosidade de seus colegas 

Mas o mesmo erro de avaliação poderia ter ocorrido em outro grupo e isso não ocorreu. Então 

descartamos essa hipótese. Piff et al. (2012) evidenciaram que adultos de maior CSE se 

importam menos com as regras morais do que aqueles de menor poder aquisitivo. Os 

pesquisadores hipotetizaram que isso ocorreu porque os indivíduos de maior CSE têm mais 

interesses individuais do que coletivos e são mais gananciosos do que os indivíduos de baixa 
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CSE. Inferindo os resultados de adultos em crianças, esperaríamos que as crianças da CSE A 

doassem menos em ambas as condições experimentais. Porém as crianças da condição 

controle doaram tanto quanto os demais grupos, portanto descartamos essa hipótese. 

Acreditamos que o monitoramento provocou uma motivação contrária à esperada, 

incentivando não a preocupação com a boa reputação, mas sim o comportamento egoísta. 

Frequentemente indivíduos de alto status social não precisam ou não se importam em 

construir uma boa reputação (Barclay, 2012). Além disso, uma forma deles afirmarem seu 

alto status é através de atos não generosos ou não beneficiando os outros (Barclay, 2012). 

Inferindo o comportamento dos adultos nas crianças, acreditamos que as crianças da maior 

CSE, inseridas em ambientes de maior CSE (escolas particulares), foram menos generosas 

diante de um observador para afirmar seu alto status social. 

Quanto à cooperação, essas crianças poderiam continuar doando menos ao longo das 

partidas para continuarem afirmando seu alto status social. Por outro lado, se elas doassem 

mais, ganhariam mais adesivos diversificados, aumentando seus ganhos individuais. E foi isso 

o que aconteceu, essas crianças doaram mais ao longo das partidas (Figura 1B), igualando a 

média de doação às crianças da condição controle. Entendemos que o tipo de recurso e o 

delineamento experimental que usamos influenciaram o aumento das doações, como 

explicado anteriormente. 

Considerando a cooperação no ambiente público, verificamos que as crianças da CSE 

mais alta desse ambiente – CSE B – doam mais quando monitoradas do que a maioria dos 

grupos (Figura 1B). Comparando as condições experimentais, não houve diferença estatística 

entre os grupos, provavelmente porque só havia duas crianças compondo o grupo da condição 

controle. Poderíamos pensar que as crianças da CSE B que estudam em ambientes onde seus 

colegas tem menores CSE tem maior empatia, uma vez que esta incentiva uma maior doação 

(deWaal, 2008) principalmente em indivíduos de maior CSE (Ma et al., 2011), porém, se 
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observarmos a tendência de doação do grupo controle da mesma CSE (B) de escolas públicas 

(comparar a Figura 1A e 1B), veremos que há o mesmo padrão, menor do que o do grupo 

monitorado. Portanto acreditamos que se trata do efeito monitoramento (Mifune, Hashimoto, 

&Yamagishi, 2010; Oda et al., 2011). atuando mais fortemente nesse grupo de crianças e não 

de uma ativação mais forte de áreas relacionadas à empatia. 

Por que estas crianças seriam diferentes das demais? Famílias da CSE B são 

denominadas de classe média alta. E por que crianças de famílias com boas condições 

econômicas estariam estudando em escolas de qualidade inferior comparadas a outras? 

Acreditamos que essas famílias tenham ascendido recentemente de CSE juntamente com as 

demais 10 milhões de famílias que ascenderam da CSE C para a B entre 2003 e 2011, e 

aproximadamente 7 milhões de famílias entre 2011 e 2014 (Neri, 2013), e por isso as crianças 

ainda não tenham migrado para escolas melhores. Portanto, acreditamos que essas crianças 

procuram construir uma reputação de generosidade diante de seus colegas (Oda et al., 2011) 

por possuírem menores condições econômicas. 
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5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Contrariamente ao que esperávamos as crianças monitoradas não foram mais 

generosas e cooperadoras do que as crianças do controle, provavelmente porque o recurso e o 

delineamento experimental utilizados proporcionaram um incentivo à doação na condição 

controle, fazendo com que sua média de doação se assemelhe à das crianças monitoradas.  

As crianças de diferentes ambientes escolares, por si só, foram igualmente generosas e 

cooperadoras indo contra as evidências existentes, provavelmente em virtude de 

características sociais e econômicas do Brasil. 

As crianças de diferentes CSE foram igualmente generosas e cooperadoras, 

provavelmente porque a CSE, sozinha, não influencia o comportamento das crianças ou por 

características econômicas e sociais do Brasil dos últimos anos. 

As crianças da CSE mais alta inseridas em escolas públicas e particulares são 

influenciadas diferentemente pelo monitoramento, o que revela a importância não só de 

características individuais, mas também do contexto ambiental no efeito monitoramento. 

Enquanto as crianças da mais alta CSE das escolas particulares são menos generosas quando 

monitoradas, as das escolas públicas são mais cooperadoras. Acreditamos que isso ocorre 

porque as crianças de escolas particulares estão mais interessadas em construir ou manter sua 

reputação de alto status enquanto as crianças de escolas públicas estão mais preocupadas em 

construir ou manter uma boa reputação. 

As crianças das escolas particulares são, em sua maioria, da CSE A e B, enquanto as 

crianças das escolas públicas são da CSE C e D. Dessa forma, ao coletarmos apenas em 

escolas públicas, por conveniência de acesso, estaríamos deixando de representar parte da 

população inserida em outro contexto, o que pode representar um viés nos resultados, 

dependendo da proposta do estudo. O fato de termos incluído as escolas particulares 
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enriqueceu a análise. Por isso sugerimos às futuras pesquisas realizadas no ambiente escolar 

que coletem seus dados em ambas as instituições, pública e particular. 

As limitações do nosso estudo foram alguns grupos possuírem poucas crianças, 

dificultando a interpretação dos resultados. Porém ressaltamos tratar-se de um reflexo ao que 

acontece na população, pois poucas crianças de classe média alta estudam em escolas públicas 

e poucas da menor classe estudam em escolas particulares. 
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ANEXO 1 

 

Tabela de composição das idades. 

 

Idade nº de crianças 

7 34 

8 131 

9 65 

10 4 

não informado 15 

 

 

Tabela de composição dos grupos conforme condição experimental, ambiente escolar e CSE. 

 

Condição 

experimental 

Ambiente 

escolar 
CSE 

Quantidade 

de crianças 
Menino 

Controle 

Pública 

A 0 0 

B 2 1 

C 51 20 

D 12 7 

Particular 

A 13 8 

B 25 16 

C 9 5 

D 1 0 

Monitoramento 

Pública 

A 0 0 

B 6 1 

C 46 30 

D 20 8 

Particular 

A 10 4 

B 27 10 

C 14 8 

D 2 1 
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ANEXO 2 

Ofício entregue ao diretor e/ou coordenador da escola 

participante. 

 

Ilmo(a). Sr(a). Diretor(a) e/ou Coordenador(a) 

Vimos solicitar a esta Instituição a autorização para o desenvolvimento da 

Pesquisa de Mestrado sobre o comportamento humano, intitulada “Relações sociais na 

infância”. As informações sobre os futuros participantes e os procedimentos a serem 

aplicados estão descritos resumidamente no documento que segue em anexo, o qual foi 

aprovado pelo Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia. 

Também em anexo, documentos que atestam a matrícula da mestranda na referida 

pós-graduação, bem como o termo de consentimento que deverá ser lido pelos responsáveis 

das crianças que participarão desta pesquisa, caso haja consentimento da escola para 

desenvolvê-la. 

Colocamo-nos, desde já, à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Documentos anexados: 

 Declaração de Matrícula da pesquisadora 

 Resumo do Projeto de Pesquisa 

 Termo de consentimento a ser entregue aos responsáveis das crianças 

 Termo de Autorização da escola 

Atenciosamente, 

NATALIA ANDREA CRACIUN BOCCARDI                      MARIA EMILIA YAMAMOTO 
Mestranda em Psicobiologia|UFRN        Profª titular do Depto. de Fisiologia|UFRN 
Telefone 8899 0729             Telefone 3215-3409 – Ramal 221 

 

 

Natal, _____ de ________________ de ________.
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RESUMO DO PROJETO DE PESQUISA 

Objetivo 

 A presente pesquisa constitui-se em um projeto de mestrado da pós-graduação de 

Psicobiologia da UFRN e tem como objetivo investigar as relações sociais existentes em sala de 

aula. 

Participantes 

 A pesquisa será realizada com cerca de 350 crianças de 6 a 9 anos de escolas particulares e 

públicas situadas nas quatro zonas de Natal/RN. 

Procedimentos a serem realizados 

 O responsável de cada criança deverá assinar o Termo de consentimento livre e 

esclarecido, autorizando a participação da criança na pesquisa. Após,algum adulto que more com 

a criança deverá responder um questionário socioeconômico formulado segundo o CCEB 2012 

(Critério de Classificação Econômica do Brasil). 

 As crianças participarão de um jogo por oito dias com duração média de 20 minutos. Entre 

uma partida e outra deverá haver um intervalo máximo de três dias. As regras do jogo são simples: 

cada criança recebe dos pesquisadores 3 mini cartelas de adesivos auto colantes e decide o que 

fazer com elas – reter qualquer quantidade para si ou doar qualquer quantidade para sua turma; 

elas vão, uma a uma, para atrás de um painel e, anonimamente, colocam os adesivos que quiserem 

doar dentro de um envelope; depois eles colocam o envelope dentro de uma urna. Os adesivos 

retidos deverão ser escondidos para que ninguém saiba quantos adesivos foram doados para a 

turma. Caso a criança não doe, o envelope vazio deverá ser depositado na urna. É importante 

salientar que não há qualquer marcação no adesivo, personalizando-o. Após todas as crianças 

terem feito suas escolhas, abrimos envelope por envelope, contamos os adesivos doados e 

acrescentamos o dobro. Todos os adesivos (doados e acrescentados) são somados e divididos 

igualmente entre os participantes. Estas regras serão extensivamente explicadas para as crianças. 
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 Após o jogo, aplicaremos três questionários. O primeiro sobre o entendimento sobre o 

jogo; o segundo sobre as relações sociais existentes entre as crianças da turma; e o terceiro é um 

inventário de personalidade validado para o Brasil. Nesse momento, teremos auxílio de uma 

psicóloga colaboradora do programa de pós-graduação da Psicobiologia. 

 Após decorrido um mês desde a última partida do jogo, aplicaremos um jogo 

computadorizado com as crianças, sem conteúdo violento ou agressivo. 

 Disponibilizaremos, caso solicitado, o conteúdo dos questionários e do teste 

computadorizado. 

Extensão – da universidade à comunidade 

 Em virtude da importância entre a troca dos conhecimentos científicos e saberes populares, 

comprometemo-nos em realizar uma palestra ou debate (o formato fica a critério da escola) a fim 

de explicitar o objetivo da pesquisa para toda a comunidade escolar, tratando de temas importantes 

do comportamento humano como cooperação e desconto de futuro. Poderemos apresentar o 

resultado parcial da pesquisa desde que as coletas tenham terminado (em meados de 2014). Cabe à 

diretoria da escola manifestar interesse em promover tais eventos diretamente com a mestranda 

com pelo menos um mês de antecedência. 



52 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

Eu, _____________________________________________________, como 

representante da instituição de ensino _____________________________________________, 

autorizo a mestranda Natalia Craciun Boccardi (Matrícula 2012110608), do Programa de Pós-

Graduação em Psicobiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob orientação da 

Profª Drª Maria Emília Yamamoto, a executar o projeto de pesquisa “Relações sociais na 

infância” nesta instituição de ensino, em datas e horários estabelecidos pela própria instituição. 

Natal, ______ / ______/ ______ 

 

__________________________________________________ 

Representante da Instituição de Ensino 

 

 

Obs: caso haja autorização para a realização da pesquisa, este termo de autorização deverá ser 

assinado e entregue à mestranda, enquanto o restante da documentação permanece com a 

instituição de ensino. 
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ANEXO 3 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido entregue ao responsável pela criança. 

 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Biociências 
Departamento de Fisiologia 

Programa de pós graduação em Psicobiologia 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Este é um convite para as crianças do ensino particular participarem da pesquisa RELAÇÕES 
SOCIAIS ENTRE AS CRIANÇAS. Abaixo detalhamos alguns aspectos da pesquisa.  

 
RESPONSÁVEIS PELO ESTUDO 
A pesquisa será realizada pela mestranda Natalia Craciun Boccardi, sob orientação da Professora Dra. 
Maria Emilia Yamamoto. Eventualmente haverá um bolsista de iniciação científica auxiliando nas partidas 
do jogo. 

 
PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS  

 Um adulto que more com a criança responderá um questionário socioeconômico. 

 A criança participará de um jogo com adesivos autocolantes fornecidos pelas pesquisadoras. Cada 
criança decidirá o que fazer com os adesivos: dar a quantidade que quiser para a turma ou guardar 
para si. Juntamos todos os adesivos dados para a turma e os dividimos igualmente entre todas as 
crianças que participaram da partida. A decisão da criança é anônima aos colegas da turma, além de 
que elas são instruídas a não dizer qual decisão tomaram. Serão 8 partidas em diferentes dias. 

 A criança responderá um questionário semi estruturado para caracterizar suas atitudes no jogo. 

 Depois de pelo menos um mês da última partida do jogo, a criança participará de um jogo virtual 
sem conteúdo agressivo ou exploratório, contendo apenas desenhos infantis. 

 
RISCOS 
Este estudo apresenta poucos riscos à saúde da criança, visto que utilizaremos instrumentos não 
alimentícios e sem toxicidade, exceto se a criança ingerir acidentalmente o adesivo; porém, ainda assim, o 
adesivo será expelido pelas fezes. A pesquisa não implicará em riscos econômicos, exceto pelo tempo 
demandado; tampouco implicará em prejuízos sociais ou psicológicos, exceto se a criança sentir-se 
arrependida pela não doação ou achar que recebeu menos adesivos do que merecia. 

 
ESTUDO CONFIDENCIAL 
Cada criança será identificada por um número e não pelo seu nome e seus dados pessoais não serão 
individualizados na análise ou divulgação dos resultados. Assim, em qualquer relatório ou publicação que 
venha a acontecer a partir deste estudo, a identificação do participante não será revelada em hipótese 
alguma e os resultados serão relatados de forma sumariada entre todos os participantes, garantindo o 
bem estar e segurança da família. 

 
PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA 
A participação nesta pesquisa é voluntária, o que significa que, mesmo após a assinatura deste termo pelo 
responsável, este poderá suspender a participação da criança a qualquer momento; bem como a própria 
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criança, professor, coordenador ou diretor poderá desistir de participar desta pesquisa a qualquer 
momento sem que isso lhe traga algum prejuízo ou penalidade. 

 
PARTICIPAÇÃO SEM ÔNUS 
Os participantes da pesquisa não deverão contribuir financeiramente ou com qualquer tipo de doação. 
Todas as despesas serão custeadas pelo programa de pós-graduação de Psicobiologia da UFRN. 

 
PERGUNTAS 
Você ficará com uma cópia deste Termo e para qualquer dúvida que ocorrer em relação a esta pesquisa as 
pesquisadoras poderão ser contatadas pelo endereço eletrônico natalia_boccardi@yahoo.com.br ou pelos 
telefones 8899-0729 (Natalia Boccardi) e 3215-3409 – Ramal 221 (Laboratório de Etologia Humana). 
 
COMPROMISSO COM OS RESULTADOS 
A pesquisa tem previsão para ser concluída em meados de 2014, portanto, comprometemo-nos em 
retornar os resultados sumariados para as comunidades escolares após decorrido esse prazo. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Esta pesquisa tem caráter investigativo e não avaliativo, portanto não há comportamentos certos ou 
errados. Nesse sentido, pedimos o máximo de sinceridade ao responder o questionário e o mínimo de 
interferência na tomada de decisão das crianças durante a realização da pesquisa.  

 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO 
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e os benefícios 
envolvidos e concordo em autorizar a participação voluntária da criança pela qual sou responsável no 
projeto RELAÇÕES SOCIAIS ENTRE AS CRIANÇAS. 

 
_____________________________________________________________________________ 
Nome da criança autorizada a participar da pesquisa 

 
_____________________________________________________________________________ 
Nome do(a) responsável pela criança 

 
_____________________________________________________________________________ 
Assinatura do(a) responsável pela criança 
 

 

 
_____________________________________             __________________________________ 
NATALIA ANDREA CRACIUN BOCCARDI   MARIA EMILIA YAMAMOTO 
Mestranda em Psicobiologia|UFRN            Profª titular do Depto. de Fisiologia|UFRN 
Telefone 8899 0729                 Telefone 3215-3409 – Ramal 221 

 

 
Natal, _____/_____/_______ 
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ANEXO 4 

 

Questionário socioeconômico respondido pelo responsável da criança. 

 

 

Questionário socioeconômico 

  

1) Quantas pessoas moram com a criança (incluindo a criança)? _________________________ 

 

2) Em qual bairro a criança mora? _________________________________________________ 

 

3) A criança possui irmãos? (  ) Não    (  ) Sim, quantos? ________________________________ 

 

4) Qual a principal raça/etnia da família da criança? 

 1.( ) Branca     2.( ) Negra     3.( ) Parda    

 4.( ) Oriental   5.( ) Indiana   6.( ) Outra: _______________________________________ 

 

5) A família da criança pratica alguma religião*?   0.(  ) Não    1.(  ) Sim, qual? _______________ 

  

6) Quem é o chefe da família**? 

 1.( ) Pai da criança           2.( ) Mãe da criança           3.( ) Tio(a) da criança 

 4.( ) Avô(ó) da criança     5.( ) Irmão(ã) da criança     6.( ) Outro:____________________ 

 

7) Qual a profissão do chefe da família? ____________________________________________ 

8) Marque com um X na opção que indica o grau de instrução do chefe da família. 

 

 

* Praticar uma religião significa, neste estudo, praticar doutrinas religiosas ou frequentar locais 

religiosos por, pelo menos, uma vez ao mês. 

** Chefe da família refere-se à pessoa responsável por arcar com a maior parte das despesas da 

residência. 

1 Analfabeto/Primário incompleto/ Até 3ª série do fundamental/Até 3ª série do 1º grau

2 Primário completo/ Ginasial incompleto/Até 4ª série Fundamental/ Até 4ª série do 1º Grau

3 Ginasial completo/ Colegial incompleto/ Fundamental completo/ 1º Grau completo

4 Colegial completo/ Superior incompleto/ Médio completo/ 2º Grau completo

5 Superior completo

6 Pós graduação completa
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9) Marque com um “X” para indicar quantos dos itens abaixo você possui em casa. 

Obrigada pela sua participação. Lembramos que a privacidade destas informações está 

garantida, de forma a não prejudicar o bem estar da criança e de sua família. 

 

Itens 0 1 2 3 4 ou +

Televisão em cores 

Rádio 

Banheiro 

Automóvel 

Empregada mensalista 

Máquina de lavar 

Vídeocassete e/ou DVD 

Geladeira 

Freezer (aparelho independente ou parte da geladeira duplex)

Não possui Possui

Internet

Tv fechada (Cabo, Sky, etc.)
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ANEXO 5 

 

Fotos do envelope com uma marcação hipotética (circulado em roxo): 
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Fotos dos adesivos de letras e desenhos (de meninos, meninas e neutros): 
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Foto do painel e da urna dos bens públicos. 
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ANEXO 6 

 

Questionário semi-estruturado e medida sociométrica. 

 

1. Nome: _____________________________________________  Número: ____________ 

2. Turma: ______________ Escola:_____________________________________________ 

Bloco 1 – sobre o funcionamento do jogo 

1. Entendeu o jogo?   (  ) Não  (  ) Sim 

2. Qual a parte mais complicada do jogo?_______________________________________ 

Bloco 2 – comportamento no jogo 

1. Algum dia doou nenhum? (  ) Não  (  ) Sim 

2. Algum dia doou três? (  ) Não  (  ) Sim 

3. Algum dia doou menos de três? (  ) Não  (  ) Sim 

4. Contou a alguém sobre suas doações? (  ) Não  (  ) Sim 

Bloco 3 – motivações 

1. Gostou dos adesivos? (  ) Não  (  ) Sim 

2. Qual gostou MAIS?______________________  MENOS? _________________________ 

3. Comprou adesivos fora da escola? (  ) Não  (  ) Sim, adesivo de:_____________________ 

4. Você enjoou dos adesivos? (  ) Não  (  ) Sim 

5. Você enjoou do jogo? (  ) Não  (  ) Sim 

6. Algum dia você ganhou menos ou mais adesivos do que os outros, no total?  

(  ) Não  Sim, MENOS ( ) MAIS (  ) Por que? ____________________________________ 

Sentimento:________________________________________________________________ 

7. Alguém te disse quantos adesivos doar para a turma? (  ) Não  (  ) Sim, quem? __________   

O que disse? _________________________________________________________________ 
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8. Você acha que eu sabia quantos adesivos você deu em cada partida? (  ) Não  (  ) Sim 

9. Os colegas que ganharam mais adesivos em uma partida são mais espertos do que os 

outros? (  ) Não (  ) Sim. Por que? _____________________________________________  

10. A pessoa que dá menos pro grupo pensa mais em: (  ) Si mesma (  ) Na turma. Por que?  

_______________________________________________________________________ 

11. Ela pode ser considerada uma pessoa egoísta? (  ) Não (  ) Sim. Por que? ___________ 

_______________________________________________________________________ 

12. Alguém reclamou com você durante o jogo? (  ) Não (  ) Sim, por que?_____________ 

________________________________________________________________________ 

13. Se fosse chocolate, ao invés de adesivo, quantos você daria para a turma? (  )1 (  )2 (  )3  

Por que? _________________________________________________________________ 

14. Se todos doassem 3, quantos você doaria? (  )1  (  )2  (  )3  Por que? __________________ 

Bloco 5 – Sociometria 

1. Você gosta da sua turma? (  ) Não (  ) Sim 

2. Diga três pessoas da sua sala com as quais você não gosta de brincar, por ordem de 

importância. 

◦ ______________________________ 

◦ ______________________________ 

◦ ______________________________ 

3. Diga três pessoas da sua sala com as quais você gosta de brincar, por ordem de 

importância. 

◦ ______________________________ 

◦ ______________________________ 

◦ ______________________________ 

Bloco 4 – Conceitos explícitos 
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1. Ajudar os outros é bom? (  ) Não  (  ) Sim 

2. Você gosta de ajudar os outros? (  ) Não  (  ) Sim 

3. Quando uma pessoa é egoísta? ____________________________________________ 

4. Quando uma pessoa é generosa? ___________________________________________ 
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ANEXO 7 

Análise das covariáveis. 

Verificamos a influência da idade e sexo da criança, da etnia e religião predominante da 

família, do bairro onde mora a criança, da turma e professora, da escola específica e de sua zona. 

Não encontramos diferenças significativas entre os grupos alfabetizado/analfabeto, étnicos, 

religiosos e quanto à escola específica frequentada pela criança. As variáveis que apresentaram 

diferença significativa entre seus grupos foram cinco: 1) a zona das escolas (F (2, 238) = 3.773, p 

= 0.024), sendo as crianças da zona leste mais cooperadoras do que as crianças da zona norte; 2) a 

professora da turma (F (7, 238) = 3.349, p = 0.002), sendo os alunos de uma professora específica 

(da escola pública, zona sul), os mais prosociais comparados aos alunos das demais professoras; 3) 

a turma escolar (F (9, 238) = 2.992, p = 0.002), que reflete o mesmo resultado das professoras; 4) 

idade da criança interagindo com o seu sexo (F (3, 239) = 3.963, p = 0.009), sendo as meninas 

mais jovens, de 7 anos, mais cooperadoras do que os meninos da mesma idade, enquanto as 

meninas mais velhas, de 8 e 9 anos, são menos cooperadoras do que os meninos da mesma idade. 

Portanto, utilizamos como covariáveis em nossas análises principais a idade e o sexo da criança, a 

turma e a zona da escola. Não utilizamos a professora pois a turma reflete o resultado da 

influência da professora. 

 

 

 


