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Resumo

A Psicologia  Evolucionista  (PE)  é  uma perspectiva que parte  dos  conhecimentos  sobre a

Teoria  da  Evolução  e  os  utiliza  para  buscar  compreender  os  comportamentos  e  a  mente

humana. Ela teve origem a partir de elementos da psicologia cognitiva e da biologia evolutiva,

abrangendo tanto aspectos biológicos quanto culturais. O princípio fundamental da PE é que o

cérebro  humano  é  moldado  para  solucionar  questões  relacionadas  à  sobrevivência  e

reprodução. Para compreendermos isso é necessário ter em mente que o cérebro foi moldado

ao  longo  do  tempo,  no  chamado  Ambiente  de  Adaptação  Evolutiva  (AAE),  ou  seja,  o

ambiente  onde  nossos  ancestrais  caçadores-coletores  viveram.  Esse  ambiente  tinha

características  diferentes  das  que  encontramos  hoje;  a  busca  por  alimento  possivelmente

demandava  maior  gasto  de  energia,  os  grupos  eram  menores  e  com  mais  indivíduos

aparentados, o que aumentava a probabilidade de cooperação entre os indivíduos e tornava

mais fácil identificar quem não estava colaborando para o bem comum, os chamados  free

riders. Nesse contexto foram desenvolvidos alguns mecanismos para lidar com a ocorrência

de free riders no grupo, como a seleção de parentesco, o altruísmo recíproco e a reciprocidade

indireta. Além desses mecanismos, estudos que incluem a compreensão da cooperação a partir

da  ontogenia  acrescentam  elementos  importantes  relacionados  ao  contexto  de

desenvolvimento  do  indivíduo.  Tais  estudos  buscam  identificar  quais  são  os  fatores

moduladores e de que forma eles influenciam o comportamento pró-social de crianças por

possibilitar  comparações  entre  diversos  desses  fatores,  como:  sexo,  idade,  características

individuais, além de influências parentais e culturais.  Com o objetivo de investigar se havia

influência dos comportamentos pró-sociais maternos e da percepção dessa pró-socialidade nos

comportamentos pró-sociais apresentados pelas crianças, o estudo foi realizado em Natal/ RN

e contou com 71 díades compostas por crianças entre sete e onze anos de idade e suas mães.

As mães responderam um questionário de autorrelato sobre o seu comportamento pró-social

(Bateria  de  Personalidade  Pró-social  –  BPP)  e  o  questionário  para  caracterização

sociodemográfica  dos  participantes.  As  crianças  responderam  a  um  questionário  sobre  a

percepção que tinham dos comportamentos pró-sociais de suas mães e participaram de uma

rodada  do  jogo  do  ditador  como  medida  comportamental  de  pró-socialidade.  Algumas

similaridades e diferenças foram observadas entre a percepção das crianças em relação ao

relatado por suas mães. Em três fatores (do total de sete) as médias de mães e crianças não



diferiram  significativamente,  indicado  que  talvez  nestes  fatores  as  crianças  tenham mais

facilidade  para  identificar  os  comportamentos  realizados  por  elas.  O  modelo  criado  para

investigar quais variáveis influenciavam no comportamento pró-social das crianças explicou

30% da variação dos dados, com um dos fatores da BPP (Raciocínio Relacionado ao Outro) e

idade apresentando efeito principal, o que requer estudos mais aprofundados para investigar

outras variáveis que influenciem esse comportamento. Por fim, as crianças que demonstraram

um comportamento mais pró-social demoraram menos tempo para decidir sobre a doação,

indicando que possivelmente o comportamento pró-social requer menos racionalização e seria

mais intuitivo que o comportamento pró-self. 

Palavras-chave:  Psicologia  Evolucionista,  Cooperação,  Comportamento  pró-social,

Percepção da pró-socialidade materna, crianças, Jogo do ditador.



Abstract

Evolutionary  Psychology  (EP)  is  a  perspective  that  starts  from the  knowledge  about  the

Theory of Evolution and uses them to seek to understand the behaviors and the human mind.

It’s originated from elements of cognitive psychology and evolutionary biology, covering both

biological and cultural aspects. The fundamental tenet of EP is that the human brain is shaped

to solve issues related to survival and reproduction. To understand this it is necessary to keep

in mind that  the brain has  been shaped over  time in the so-called Evolutionary Adaptive

Environment,  that  is,  the  environment  where  our  hunter-gatherer  ancestors  lived.  This

environment  had characteristics  different  from those  currently  found;  the  search  for  food

possibly demanded more energy expenditure, the groups were smaller and with more related

individuals, which increased the probability of cooperation between the individuals and made

it easier to identify who was not collaborating for the common good, called free riders. In this

context, some mechanisms were developed to deal with the occurrence of free riders in the

group, such as kinship selection, reciprocal altruism and indirect reciprocity. In addition to

these mechanisms, studies that include the understanding of cooperation from ontogeny add

important elements related to the development context of the individual. Such studies aim to

identify the modulating factors and how they influence the prosocial behavior of children by

making possible comparisons among several of these factors, such as: gender, age, individual

characteristics, as well  as parental and cultural influences.  In order to investigate whether

there was influence of the maternal prosocial behaviors and the perception of this prosociality

in the prosocial behaviors presented by the children, the study was conducted in Natal / RN

and had the participation of 71 dyads composed of children between seven and eleven years

old and their mothers. The mothers answered a self-report questionnaire about their prosocial

behavior  (BPP)  and  the  questionnaire  for  sociodemographic  characterization  of  the

participants. The children answered a questionnaire about their perception of the prosocial

behaviors of their mothers and participated in a round of the dictator's game as a behavioral

measure  of  prosociality.  Some  similarities  and  differences  were  observed  between  the

children's perception in relation to that reported by their mothers. In three factors (out of a

total of seven), the means of mothers and children did not differ significantly, indicating that

in these factors, children may be easier to identify the behaviors performed by them. The

model created to investigate which variables influenced the prosocial behavior of the children



explained 30% of the variation of the data, with one of the factors of BPP (Reasoning Related

to  the  Other)  and  age  presenting  main  effect,  which  requires  more  in-depth  studies  to

investigate other variables that influence this behavior. Finally, children who demonstrated

more  prosocial  behavior  took  less  time  to  decide  on  donation,  indicating  that  prosocial

behavior may require less rationalization and would be more intuitive than pro-self behavior.

Keywords:  Evolutionary  Psychology,  Cooperation,  Pro-social  behavior,  Perception  of

maternal pro-sociality, children, dictator's game.
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Apresentação

A presente dissertação está estruturada da seguinte maneira:  uma introdução teórica

geral,  seção  de  objetivos  do  projeto,  seção  de  hipóteses  e  predições,  artigo  empírico,

considerações finais, referências gerais, apêndice detalhando o método geral e anexos.

A introdução teórica geral contém uma revisão de conceitos sobre comportamento pró-

social e psicologia evolucionista, além de estudos envolvendo esses assuntos. 

Na sequência é apresentada uma seção com os objetivos do projeto e outra seção com

as hipóteses e predições que se pretendeu testar neste trabalho. 

O artigo empírico avalia a percepção das crianças sobre a pró-socialidade das mães e a

influência da pró-socialidade materna no comportamento das crianças no jogo do ditador; e,

por fim, a relação entre o tipo de decisão (generosa ou não) e o tempo que as crianças levaram

para realizar a atividade do jogo do ditador.

As  considerações  finais  retomam os  objetivos  do  estudo e  trazem um resumo das

hipóteses, predições e dos resultados alcançados no presente trabalho.

As referências gerais se referem ao que foi abordado na introdução geral. Na seção de

apêndice é apresentado o método geral utilizado no projeto,  contendo uma caracterização

detalhada dos instrumentos utilizados e dos procedimentos adotados no estudo empírico. Por

fim, a seção de anexos traz os documentos e instrumentos utilizados na pesquisa.
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Introdução geral

A Psicologia Evolucionista (PE) é uma perspectiva que parte dos conhecimentos sobre

a Teoria da Seleção Natural, proposta por Charles Darwin, publicada no livro “A origem das

espécies” por Darwin em 1859, e os utiliza para ajudar a compreender os comportamentos e a

mente humana. Um dos elementos principais da Teoria da Seleção Natural é o entendimento

que  os  organismos  foram  moldados  ao  longo  de  muito  tempo,  através  da  seleção  dos

indivíduos mais adaptados para o ambiente; ou seja, aqueles que eram mais aptos a sobreviver

e se reproduzir às pressões apresentadas pelo ambiente, pois assim conseguiam deixar mais

descendentes  que  teriam  suas  características.  Esse  enfoque  evolucionista  começou  a  ser

estudado na espécie humana pelos pesquisadores de comportamento animal (Daly & Wilson,

1999) e, a partir da união de elementos da psicologia cognitiva e da biologia evolutiva se

desenvolveu uma perspectiva para entender o processamento de informações, o processo de

tomada de decisão e os comportamentos humanos. 

A PE procura responder  questões  relacionadas à  seleção de parceiros,  investimento

parental,  cuidados  com  a  prole,  comportamento  alimentar  e  comportamentos  pró-sociais

utilizando  uma  visão  evolutiva  sobre  os  assuntos.  Assim,  a  PE  abrange  tanto  aspectos

biológicos quanto culturais. A publicação do livro “The adapted Mind” em 1992 por Barkow,

Cosmides e Tooby, que propõe de que forma a Teoria da Evolução poderia contribuir para a

compreensão do comportamento humano é considerado seu marco inicial.

O princípio fundamental da PE é que o cérebro humano é moldado para solucionar

questões relacionadas à sobrevivência e reprodução. Para compreendermos isso é necessário

ter  em mente  que  o  cérebro  foi  moldado ao  longo do tempo,  no  chamado  Ambiente  de

Adaptação Evolutiva (AAE), ou seja, o ambiente onde nossos ancestrais caçadores-coletores

viveram. Esse ambiente tinha características diferentes das que encontramos hoje, a busca por

alimento possivelmente demandava maior gasto de energia, os grupos eram menores e com

mais indivíduos aparentados, o que tornava mais fácil identificar quem ajudava e quem não

estava colaborando para o bem comum, os chamados free riders (Izar, 2009). Nesse contexto,

era mais vantajoso cooperar para o bem do grupo porque quanto mais indivíduos ajudassem

nas  tarefas  de  procurar  comida,  abrigo,  ou  atuasse  na  defesa  do  território  e  contra  os

predadores, mais chances de que o grupo tivesse alimento suficiente, e conseguisse manter

mais indivíduos vivos. Além disso, o controle era mais fácil (se comparado ao que temos
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hoje),  pois  como o grupo era  menor  era  fácil  reconhecer  quem não estava cooperando e

poderia  haver  alguma  punição  para  os  indivíduos  parasitas  (free  riders).  No  ambiente

ancestral foram moldadas e selecionadas, através da seleção natural, adaptações que permitem

a expressão de comportamentos que resolviam problemas adaptativos (Hattori & Yamamoto,

2012; Izar, 2009; Yamamoto, Hattori, Castro, & Alencar 2014), conhecidas como mecanismos

psicológicos  evoluídos.  Tais  mecanismos  foram  essenciais  para  o  estabelecimento  das

relações  entre  os  indivíduos  de  um  grupo,  e  podem  ser  compreendidos  a  partir  de  três

proposições teóricas: a seleção de parentesco, o altruísmo recíproco e a reciprocidade indireta

que são utilizados para explicar a ocorrência de comportamentos como a cooperação (Hattori

& Yamamoto, 2012).

A Teoria da Seleção de Parentesco foi proposta por Hamilton (1964) e trouxe uma

explicação para o comportamento de cooperação com sujeitos aparentados, afirmando que ao

realizar  algum  comportamento  de  ajuda  a  um  parente  o  emissor  estaria  indiretamente

contribuindo  para  que  parte  de  seu  material  genético  (compartilhada  por  parentes)  fosse

passada  para  as  próximas  gerações,  contribuindo  indiretamente  com  seu  próprio  sucesso

reprodutivo (medido através  da quantidade  de descendentes  aptos  a  deixar  descendentes).

Hamilton postulou uma regra para medir o quanto um comportamento seria vantajoso com

base no benefício para o receptor, seu custo para o emissor e no coeficiente de parentesco

(quanto de carga genética é compartilhada pelos indivíduos); por exemplo: para dois irmãos

com os mesmos pais ou entre pais e filhos, o coeficiente de parentesco seria 0,5, para gêmeos

idênticos,  seria  1,  entre  avós  e  netos,  seria  0,25,  entre  primos,  0,125.  Para  que  o

comportamento  tenha  mais  chances  de  ocorrer  ele  deveria  ter  um saldo  positivo  para  o

emissor, ou seja, os custos para a ação de ajuda deveriam ser menores do que o benefício para

o receptor multiplicado pelo coeficiente de parentesco. 

Logicamente, esta é uma proposição teórica e as pessoas não realizam conscientemente

todas essas ponderações antes de ajudar um filho ou o irmão que está precisando; o que esta

teoria propõe é que a evolução moldou esses processos de decisões com base no sucesso de

indivíduos  que  deixaram  mais  descendentes  possivelmente  graças  à  cooperação  entre

indivíduos  aparentados  (Buss,  2015;  Hamilton,  1964;  Kurzban,  Burton-Chellew, & West,

2015).  Em diversos  contextos  sociais  há  predominância  de  favorecimento  aos  indivíduos

aparentados. De acordo com Chagnon e Bugos (1979) e Chagnon (1975), em situações de

conflito  a  formação  de  alianças  era  estabelecida  com  os  indivíduos  que  eram  mais
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aparentados,  tornando estes  subgrupos compostos  por pessoas  com maior  proximidade de

parentesco entre si do que em relação ao grupo original (Chagnon, 1975; Chagnon & Bugos,

1979).

A razão para cooperarmos com indivíduos que não eram parentes continuava sem uma

boa explicação, até que Trivers (1971) propôs a ideia de Altruísmo Recíproco. De acordo com

a  explicação  proposta  por  Trivers  os  indivíduos  colaboram  com  outros  que  não  são

aparentados e, portanto, não teriam a vantagem de indiretamente favorecer sua aptidão, na

expectativa  de  receber  uma  retribuição  em  outro  momento.  Se  considerarmos  que  as

interações entre indivíduos de um grupo podem ocorrer frequentemente é possível que eles

escolham cooperar com outros que já ofereceram ações de ajuda em outros momentos e essa

preferência poderia tornar o custo para ajudar menor do que a possibilidade de ganhos futuros

(Buss, 2015; Kurzban et al.,  2015; Trivers, 1971; Yamamoto et al.,  2009). Alencar (2010)

relata uma situação em que uma criança, que foi chamada de Manoel, doou sempre o valor

máximo no jogo dos bens públicos durante os oito dias, mesmo sua média de ganho ficando

sempre muito abaixo da média do grupo. No último dia Manoel foi o único do grupo a fazer

doação, ficando com menos de um chocolate de retorno (0,3) enquanto o resto do grupo ficou

com 3,3 de retorno. As pesquisadoras contavam a história dos bens públicos e como uma

doação máxima faria com que todos tivessem ganhado mais quando Manoel se identificou

como o doador  máximo (e  o único  que  havia  doado no último dia).  Um menino,  então,

levantou e doou um dos chocolates, do montante que havia ganhado, para Manoel e todas as

outras  crianças  do grupo fizeram o mesmo.  Neste  exemplo,  o  altruísmo recíproco se  fez

presente, pois as crianças retribuíram a ação de Manoel, não com o mesmo valor, mas Manoel

foi recompensado.

Alexander  (1985) propôs outra explicação,  que sugere que a  reputação conquistada

quando a pessoa ajuda alguém pode estimular que aqueles que observaram ou que tiveram

conhecimento  do  ato  de  ajuda  cooperem  com  ela  quando  esta  precisar.  Esta  seria  a

Reciprocidade Indireta que prevê que a decisão de ajudar ou não, terá impacto na reputação

dentro do grupo e esta reputação é que favorecerá ou não que o indivíduo receba auxílio

quando  precisar  (Yamamoto,  Alencar,  &  Lacerda,  2009).  Se  o  indivíduo  possuir  uma

reputação de que é cooperador a possibilidade de receber ajuda é maior, e dessa forma a

cooperação é direcionada para membros que são cooperativos no grupo (Yamamoto et al.,

2009).  Diversos  estudos  abordam  comportamentos  relacionados  com  altruísmo  recíproco
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indireto e o papel da reputação para a tomada de decisão (Alencar, 2010; Boccardi, 2014;

Dutra, 2012; Dutra et al., 2018). Alencar (2010) relata algumas situações de coletas em que a

criança havia declarado para seu grupo que o melhor era que todos doassem o recurso total no

jogo dos bens públicos porque assim o retorno seria maior, porém estas crianças trapacearam

e, apesar de anunciar que doariam os três chocolates de recurso não doaram nenhum, pois

sabiam que os colegas acreditavam que também estavam doando seus chocolates, assim a

reputação não era afetada e eles conseguiam uma soma maior  de chocolates ao final  das

rodadas. Ainda, no mesmo estudo, Alencar (2010) destacou este mecanismo em um dos casos

descrito em seu estudo, no qual um menino não comia os chocolates recebidos no jogo para

poder dividi-los com amigos em um kit com doces que seria entregue como brinde na festa de

aniversário, fato que pode fazer com que sua reputação com seus amigos seja de um menino

que coopera. 

Boccardi  (2014)  descreveu  como  a  condição  de  monitoramento  no  jogo  dos  bens

públicos aliada à condição socioeconômica das crianças e o tipo de escola influenciou na

generosidade  das  crianças,  observando  maior  generosidade  nas  crianças  de  condição

socioeconômica maior que estudavam em escolas públicas e reduzindo a generosidade em

crianças de condição socioeconômica alta, estudantes de escolas particulares, apontando para

um possível efeito da preocupação com a reputação na condição de monitoramento. Dutra et

al. (2018) investigando a influência do feedback para o comportamento cooperativo encontrou

como resultado que as crianças cooperaram mais na condição em que ao abrir o envelope as

pesquisadoras  faziam uma crítica  quando a  doação era  baixa  (sem identificar  a  criança),

dizendo que aquele participante não havia sido generoso com o grupo. Esse resultado indica

uma  sensibilidade  à  punição  moral  e  uma  preocupação  com  a  reputação.  Outro  estudo,

desenvolvido por Hamlin, Wynn, Bloom e Mahaian (2011), demonstra que crianças pequenas

já diferenciam entre quem ajuda ou não e demonstram preferência com quem é cooperativo.

O estudo da cooperação através da perspectiva evolucionista parte de uma ou mais das

quatro  questões  (causa  imediata,  ontogenia,  filogenia,  função  adaptativa)  propostas  por

Tinbergen (1963). A causa imediata é o nível de análise que está relacionado com as bases

fisiológicas envolvidas para que o comportamento ocorra;  a ontogenia está relacionada ao

contexto de desenvolvimento de determinado comportamento durante o tempo de vida do

sujeito; a filogenia busca compreender o comportamento com base na história evolutiva, a

partir  de  comparações  do  mesmo  comportamento  entre  diferentes  espécies;  já  a  função
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pretende responder qual a finalidade de determinado comportamento para a sobrevivência

e/ou reprodução do indivíduo.

A ontogenia é uma das perspectivas mais utilizadas nos estudos sobre comportamento

cooperativo  e  busca  explicar  quais  fatores  e  em  qual  contexto  de  desenvolvimento  do

indivíduo se desenvolveu determinado comportamento. Tais estudos buscam identificar quais

são os fatores moduladores e de que forma eles influenciam o comportamento pró-social,

sendo particularmente interessante o estudo do comportamento de crianças por possibilitar

comparações  entre  diversos  desses  fatores,  como:  sexo,  idade,  características  individuais,

além de influências parentais e culturais. 

Alguns estudos buscam compreender se o comportamento pró-social ocorre de maneira

diferente  entre  os  sexos.  Os  resultados  são bastante  controversos,  em alguns  estudos  são

encontradas diferenças indicando que meninas tendem a ser mais cooperativas que meninos,

como o que foi encontrado por House, Henrich, Brosnan e Silk (2012) e Gummerum, Hanoch,

Keller, Parsons e Hummel (2010), em que meninas alocaram significativamente mais recursos

para um desconhecido no jogo do ditador do que meninos. Eisenberg, Fabes e Spinrad, (2006)

pontuam  que  diferenças  entre  os  sexos  são  mais  encontradas  em  estudos  que  utilizam

questionários  de  autorrelato  ou  relatos  feitos  por  outras  pessoas  como  medida  de

comportamento pró-social do que quando a medida é obtida através de observações. Por outro

lado, diversos estudos não encontram uma diferença significativa entre os sexos para este

comportamento. Medeiros (2014), por exemplo, observou a influência do priming pró-social

em  crianças  de  6  a  8  anos  e  não  encontrou  diferenças  significativas  entre  os  sexos  na

quantidade de itens partilhados.

 Com relação  à  idade  como fator  modulador  do  comportamento  pró-social  alguns

autores como Hamlin et al.  (2011) buscam compreender a partir de que idade as crianças

começam  a  apresentar  este  tipo  de  comportamento.  Outros  estudos  buscam  identificar

diferenças na quantidade de itens doados ou compartilhados conforme a idade das crianças.

Medeiros (2014) observou que em uma situação sem utilização de priming as crianças mais

velhas (9 a 12 anos) compartilharam mais itens do que as mais novas. Dutra (2012) destacou a

influência  maior  da  autoridade  em  crianças  mais  novas,  que  cooperaram  mais  quando

expostas a uma situação de feedback negativo quando o grupo apresentava indivíduos pouco

cooperadores. 
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House et al. (2012) comparam o comportamento cooperativo de crianças de 3 a 8 anos

de idade e os resultados indicaram que a idade não apresentou um efeito forte na variação das

doações neste estudo, resultado talvez influenciado pela falta de anonimato na doação – que

causaria maior efeito sobre as crianças mais jovens. Já outro estudo apresentado por House et

al. (2013) destaca que em um jogo de cooperação custosa as crianças demonstraram um nível

crescente  de  comportamento  pró-social  a  partir  dos  7  anos  de  idade.  Sobre  a  noção  de

distribuição justa, Shaw et al. (2014) compararam o comportamento de crianças de 6 a 8 anos

em um experimento  em que o experimentador  tinha  conhecimento  sobre  a  divisão que  a

criança havia feito (se igualitária ou não), e sob essa condição a maioria das crianças realizou

uma divisão igualitária. Em outro experimento com crianças de 3 a 11 anos, apresentado no

mesmo estudo, os pesquisadores investigaram o surgimento da preocupação com parecer justo

para os outros utilizando dois métodos possíveis para a criança alocar um prêmio bom ou

ruim para ela e outro participante. Ela poderia escolher como distribuir os prêmios ou poderia

jogar uma moeda para determinar a distribuição de forma justa. As crianças mais velhas eram

mais propensas a jogar a moeda para a decisão, mas não diferiram das crianças mais novas ao

escolher o prêmio bom para si, pois reportavam que a decisão feita pela sorte (moeda) os

favorecia mais vezes do que a probabilidade de isso realmente ocorrer ao acaso, o que indica

uma grande preocupação em parecer justo na divisão, na tentativa de permanecer com uma

boa reputação.

As características individuais estão sendo mais estudadas; o foco tem passado de uma

perspectiva que abordava apenas as influências ambientais para buscar compreender como

diferenças  individuais  estão  relacionadas  à  propensão  para  comportamento  pró-sociais

(Penner,  Dovidio,  Piliavin,  &  Schroeder,  2005).  Dentre  os  diferentes  níveis  de  análise

descritos por Penner et al. (2005), o micro nível proposto pelos autores está relacionado às

características  individuais,  tais  como  temperamento,  que  modulam  a  forma  como  cada

indivíduo  age  em  determinada  situação  do  ambiente  e  surge  bastante  cedo  no

desenvolvimento. Os autores afirmam ainda que não se trata de um temperamento pró-social,

mas sim que haveriam disposições afetivas e comportamentais que em interação com outras

variáveis produziria  as diferenças individuais no comportamento pró-social.  Imuta,  Henry,

Slaughter, Selcuk e Ruffman (2016) encontraram em seu estudo uma relação positiva entre a

teoria da mente e o comportamento pró-social em crianças de 2 a 12 anos de idade, indicando

que a capacidade de imaginar como o outro está se sentindo ou pensando, que está mais
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desenvolvida em crianças mais velhas,  e esta característica estaria relacionada com níveis

maiores de comportamento pró-social.

Em relação aos fatores relacionados à influência parental e às influências culturais há

diversos estudos que abordam a importância de levarmos em consideração essas condições na

modulação  dos  comportamentos  pró-sociais  (Hastings,  McShane,  Parker, & Ladha,  2007;

Kobarg, Sachetti, & Vieira, 2006; Macarini, Martins, Minetto, & Vieira, 2010; Montandon,

2005).  Hastings et  al.  (2007) investigaram o quanto o estilo parental  de pais e mães está

relacionado com o comportamento das crianças, destacando que mães com estilo autoritativo

e respostas positivas para comportamento pró-social  prediziam mais comportamentos pró-

sociais associados ao estilo feminino (ajuda, empatia e compaixão) em meninas e mais ações

pró-sociais relacionadas ao comportamento típico masculino (amigável, engajado e solucionar

conflitos  sem  agressão)  em  meninos.  Ainda  de  acordo  com  esses  autores,  os  resultados

indicam que o estilo parental das mães contribui mais fortemente para o desenvolvimento pró-

social dos filhos (tanto de meninas quanto meninos) do que os pais. House (2017) comparou o

comportamento pró-social de crianças e adultos de duas localidades diferentes das ilhas Fiji

com  crianças  dos  Estados  Unidos  e  os  resultados  apontaram  que  existe  pouca  variação

societária  no  desenvolvimento  do  comportamento  recíproco  e  não  foram  encontradas

evidências de aumento da variação societária no comportamento recíproco com o aumento da

idade.  Em  sua  conclusão  a  autora  aponta  que  o  comportamento  pró-social  humano  é

motivado,  em  parte,  por  crenças  culturais  adquiridas  e  que  estas  crenças  provavelmente

variam mais entre grupos de diferentes nacionalidades (Fiji e Estados Unidos) do que entre

diferentes áreas (rural ou urbana) de uma nacionalidade.

Através da investigação destes e de outros tantos fatores e das relações existentes entre

eles, a PE busca explicar de uma maneira mais completa como os comportamentos ocorrem e

quais problemas adaptativos eles foram moldados para resolver. Porém, ainda são escassos os

trabalhos  em  que  a  perspectiva  da  criança  é  avaliada  tomando  como  referencial  algum

instrumento  respondido  por  ela;  em  geral  os  estudos  trazem  a  perspectiva  de  pais  e

professores a respeito de características e comportamentos das crianças. O estudo apresentado

neste trabalho busca exatamente entender como a criança percebe a pró-socialidade materna e

como esta pró-socialidade poderia influenciar no comportamento pró-social apresentado.
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Objetivos

Objetivo geral

Identificar se há influência dos comportamentos pró-sociais maternos e da percepção

dessa pró-socialidade nos comportamentos pró-sociais apresentados pelas crianças.

Objetivos específicos

Analisar se a medida de autorrelato de pró-socialidade das mães se correlaciona com a

medida comportamental de pró-socialidade dos filhos.

Descrever  de que maneira  o comportamento pró-social  das mães  é  percebido pelas

crianças. 

Testar se há diferenças no tempo de tomada de decisão entre crianças de acordo com o

tipo de decisão: se pró-social ou pró-self.
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Hipóteses e predições

Hipótese 1: A pró-socialidade das mães se relaciona com a pró-socialidade dos filhos.

Predição 1.1: Mães que pontuam mais alto na Bateria de Personalidade Pró-social (BPP) são

percebidas pelos filhos como sendo mais pró-sociais (maior pontuação na BPP modificada). 

Predição 1.2: Mães que pontuam mais na Bateria de Personalidade Pró-social (BPP) terão

filhos que demonstram maior comportamento pró-social (doar mais no jogo do ditador).

Hipótese 2: O tempo para a tomada de decisão se relaciona com o tipo de decisão que a

criança faz no jogo do ditador.

Predição  2.1: Crianças  que  tomam  decisões  mais  pró-sociais  levam  menos  tempo  para

realizar a doação no jogo.
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Artigo Empírico

Título: Avaliação da pró-socialidade materna como modelo para a pró-socialidade em crianças

Elenice Soares, Victor Kenji Medeiros Shiramizu, & Fívia de Araújo Lopes

Resumo

A vida em grupo e o contato social são fundamentais para nossa espécie, pois contribui para

solução de problemas adaptativos como sobrevivência e reprodução, além de possibilitar a

transmissão de conhecimento e da cultura. O comportamento pró-social é muito importante

para a manutenção do grupo, pois aumenta a possibilidade de sobrevivência ou ganho de

recursos pelo grupo. Mas por ser uma ação que beneficia outra pessoa com um custo pessoal

para  o emissor, para  a  perspectiva evolucionista  fica  a  questão  de quais  razões  levam as

pessoas a ter esse tipo de ação. Por esse motivo, diversos estudos buscam esclarecer quais são

os  fatores  que  influenciam  ou  modulam  os  comportamentos  pró-sociais.  Alguns  autores

indicam que as pessoas são intuitivamente cooperativas e que a reflexão sobre o assunto pode

favorecer o interesse pessoal. Estas características estão descritas para adultos, mas a forma

como as crianças reagem quando tem que tomar decisões cooperativas ou pró-self ainda não

está inteiramente clara. Além disso, poucos trabalhos investigam a influência dos modelos

parentais  nesses  comportamentos. Com  o  objetivo  de  investigar  se  há  influência  dos

comportamentos  pró-sociais  maternos  e  da  percepção  dessa  pró-socialidade  nos

comportamentos pró-sociais apresentados pelas crianças, o estudo foi realizado em Natal/ RN

e contou com 71 díades compostas por crianças entre sete e onze anos de idade e suas mães.

As mães responderam um questionário de autorrelato sobre o comportamento pró-social e o

questionário para caracterização sociodemográfica dos participantes. As crianças responderam

a um questionário sobre a percepção que tem dos comportamentos pró-sociais de suas mães e

participaram  de  uma  rodada  do  jogo  do  ditador  como  medida  comportamental  de  pró-

socialidade. As crianças perceberam de maneira diferente do relatado pelas mães em alguns

dos fatores da Bateria de Personalidade Pró-social (BPP); em alguns as crianças tiveram uma
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percepção de maior pró-socialidade do que foi relatado e em outros uma percepção de que as

mães eram menos pró-sociais. Em três dos sete fatores as médias de mães e crianças não

diferiram significativamente,  indicando que talvez  nestes  fatores  as  crianças  tenham mais

facilidade para identificar os comportamentos realizados pelas mães. O modelo criado para

investigar quais variáveis influenciavam no comportamento pró-social das crianças explicou

apenas 30% da variação dos dados, com um dos fatores da BPP (Raciocínio Relacionado ao

Outro) e idade apresentando efeito principal, o que requer estudos mais aprofundados para

investigar  outras  variáveis  que  influenciem  esse  comportamento.  As  crianças  que

demonstraram um comportamento mais pró-social levaram menos tempo para decidir sobre a

doação,  indicando  que  possivelmente  o  comportamento  pró-social  requer  menos

racionalização e seria mais intuitivo que o comportamento pró-self. 

Palavras-chave: Comportamento pró-social, percepção da pró-socialidade materna, crianças,

jogo do ditador. 

Abstract

Group life and social contact are fundamental to our species, as it contributes to the solution

of  adaptive  problems  such  as  survival  and  reproduction,  as  well  as  the  transmission  of

knowledge and culture. The prosocial behavior is very important for the maintenance of the

group, since it increases the possibility of survival or gaining resources by the group. But it is

an action that benefits another person at  a personal cost to the issuer, to the evolutionary

perspective there is the question of why people perform this type of action. For this reason,

several studies seek to clarify what are the factors that influence or modulate the prosocial

behaviors. Some authors indicate that people are intuitively cooperative and that reflection on

the subject may favor personal interest. These characteristics are described for adults, but the

way  children  react  when they  have  to  make  cooperative  or  proself  decisions  is  still  not

entirely clear. In addition, few studies investigate the influence of parental models on these

behaviors. With the objective of investigating the influence of maternal prosocial behaviors

and the perception of this prosociality in the prosocial behaviors presented by children, the

study was conducted in Natal/RN and had 71 dyads composed of children between seven and

eleven years old and their mothers. The mothers answered a self-report questionnaire about

the social behavior and the questionnaire for participants sociodemographic characterization.
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The children answered a questionnaire about their perception of the prosocial behaviors of

their mothers and participated in the dictator's game as a behavioral measure of prosociality.

Children perceived differently from mothers reported in some of the factors of the BPP, in

some of them the children had a perception of greater prosociality than what was reported and

in others had a perception that mothers were less prosocial. In three of the seven factors the

means of mothers and children did not differ significantly, indicating that perhaps in these

factors children may have an easier way of identifying behaviors performed by the mothers.

The model created to investigate which variables influenced the prosocial behavior of the

children explained only 30% of the variation of the data,  with one of the factors of BPP

(Reasoning Related to the Other) and age presenting main effect, this requires further studies

to investigate other variables that have influence in this behavior. Children who demonstrated

more  prosocial  behavior  took  less  time  to  decide  on  donation,  indicating  that  prosocial

behavior may require less rationalization and would be more intuitive than pro-self behavior.

Keywords: Prosocial behavior, perception of maternal prosociality, children, dictator's game.

Introdução

A espécie humana tem como característica a vida em grupo e se beneficia dela, pois

possibilita a transmissão de conhecimentos e ajuda mútua. Com base na teoria da seleção

natural e publicada no livro “A origem das espécies” (Darwin, 1859 citado por Alcok, 2016),

é possível entender que apesar das desvantagens que a vida em grupo pode proporcionar,

como a  competição  por  território  e  alimentos,  para  algumas espécies  a  vida  em grupo é

vantajosa caso os benefícios individuais obtidos com o grupo superem os custos de manter-se

dentro do mesmo (Alcock, 2016; Nowak, 2006). Em alguns comportamentos entre animais

não humanos é mais fácil perceber os custos e benefícios envolvidos com a vida em grupo;

como, por exemplo, caçar em bando para aumentar a chance de sucesso e diminuir a chance

de  ser  predado  mas  ter  o  custo  de  dividir  o  alimento,  ou  então  com  comportamentos

considerados sociais, como a catação em macacos que serve tanto para tirar parasitas quanto

para afiliação ao grupo e bem-estar (Dunbar, 2012). 

Muitas vezes acontece de os indivíduos ajudarem uns aos outros e nem sempre é óbvio,

de acordo com a teoria da seleção natural, como isso pode estar beneficiando o indivíduo que

tem o custo ao ajudar; como, por exemplo, animais que vigiam enquanto os outros forrageiam
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e ao alertarem os demais acabam se tornando mais expostos ao predador, ou então, o que nos

parece menos óbvio, porque os humanos ajudam uns aos outros, mesmo quando parece não

haver  nenhum  benefício  para  tal  comportamento  (Brosnan  &  Bshary,  2010;  Németh  &

Takács, 2010).

Por aparentemente não haver vantagens nesse tipo de ação, há bastante interesse em

identificar que fatores influenciam esses comportamentos de ajuda em humanos. Hamilton

(1964)  propôs  a  Teoria  da  Seleção  de  Parentesco,  que  trouxe  uma  proposição  para  o

entendimento  das  razões  da  cooperação  com  sujeitos  aparentados  pela  ideia  de  que,

indiretamente, o emissor estava ajudando que parte de seus genes pudessem ser passados para

as  próximas  gerações,  pois  auxiliando  um parente  aumentaria  as  condições  para  que  ele

sobrevivesse  e  talvez  conseguisse  deixar  descendentes  que  compartilhariam  alguma

quantidade de material genético com o ajudante. A razão para cooperarmos com indivíduos

não aparentados  continuava incerta,  até  que Trivers  (1971) propôs a  Teoria  do Altruísmo

Recíproco, que sugere que colaboramos com indivíduos não aparentados na expectativa de

recebermos deles uma retribuição, ou seja, seria mais provável receber uma ajuda de alguém

que já ajudamos em outra oportunidade. Outra explicação foi proposta por Alexander (1985) e

sugere que a reputação conquistada quando a pessoa ajuda alguém pode estimular que aqueles

que observaram ou que tiveram conhecimento do ato de ajuda colaborem com ela quando esta

precisar caracterizando, assim, a ocorrência da reciprocidade indireta uma vez que o retorno

de uma ação de ajuda pode ser decorrente de uma reputação conquistada com o ato de ajudar.

A perspectiva evolucionista traz, portanto, explicações do porquê os indivíduos apresentam a

tendência a ajudar outros que sejam próximos, principalmente se forem aparentados,  e os

humanos não são uma exceção (Kurzban, Burton-Chellew, & West, 2015).

O comportamento pró-social pode ser definido como qualquer ato ou comportamento

que beneficie uma pessoa ou um grupo de pessoas e que seja considerado, por grande parcela

da população, como uma ação de ajuda (Pilati, Iglesias, Lima, & Simone, 2010). De acordo

com Paulus (2014), tal conceito pode tornar-se mais específico, uma vez que para este autor, o

comportamento pró-social envolve a ajuda a outra pessoa e que não fornece ao emissor do

comportamento uma retribuição imediata. A disposição para a conduta pró-social é resultado

de múltiplos fatores, incluindo fatores individuais e do contexto em que a pessoa está inserida.

Entre esses fatores estão o estilo de criação parental e os aspectos empáticos relacionados

(Minzi, Lemos, & Mesurado, 2011).
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Na espécie humana essa necessidade de se relacionar com outros indivíduos e de viver

em grupos é muito forte, pois o bebê nasce totalmente dependente de cuidados para que possa

sobreviver  e se desenvolver  adequadamente (Hyde, 2005; Poindron, 2005).  Além disso,  a

nossa espécie precisa de contato social para a transmissão de conhecimento e para o bem-estar

(Buss,  2015).  O  fato  do  ser  humano  ser  social,  cultural  e  que  transmite,  através  da

comunicação,  conhecimento  e  experiências  para  sua  comunidade  e  descendentes  e  a

transmissão da cultura, como hábitos e costumes diários transmitidos de uma geração para

outra é destacado como um fator importante no desenvolvimento e aprendizagem em nossa

espécie (Kobarg, Sachetti, & Vieira, 2006). 

Durante  toda  vida,  mas  principalmente  na  infância,  o  comportamento  dos  outros  é

observado e usado como modelo para modularmos nossas ações e como reagimos às ações

dos outros (Justo,  Carvalho, & Kristensen, 2014; McDonald & Messinger, 2011).  Em um

trabalho de revisão, Justo et al., (2014) indicam que a literatura traz algumas práticas parentais

como o incentivo à expressão de emoções e para a tomada da perspectiva de outro como

fatores que contribuem para o desenvolvimento da empatia da criança.

A empatia  é a  capacidade de reconhecer  e  nos  imaginarmos como se estivéssemos

sentindo  o  estado  emocional  do  outro  (De  Waal,  2008;  Penner  et  al.,  2005).  Ela  é  uma

habilidade  social  composta  por  três  tipos  de  componentes,  o  cognitivo,  que  se  refere  à

capacidade de adotar a perspectiva do outro e inferir o que ele estaria pensando e sentindo; o

afetivo,  que  se  refere  à  capacidade  de  sentir  compaixão;  e  o  comportamental,  que  está

relacionado à demonstração de que reconhece o sofrimento do outro (Falcone, 1999). Assim,

entende-se que a empatia é necessária para sermos capazes de reconhecer a necessidade do

outro, imaginar como ele se sente e talvez tomar alguma atitude para ajudar e, de acordo com

De Waal (2008), ela é um mecanismo evoluído que promove o comportamento altruísta. Mas

todas essas ações parecem ocorrer sem que seja necessário refletir muito antes de perceber a

necessidade do outro e tomar uma atitude. 

De  acordo  com Cunha  Motta,  Falcone,  Clark  e  Manhães  (2006),  as  condições  de

socialização e o contexto em que as crianças se desenvolvem têm influência sobre a empatia

das mesmas. Os autores chegaram a esta proposição a partir da comparação da empatia e das

práticas educativas entre crianças de dois tipos de abrigos e crianças que viviam com suas

famílias, onde as crianças que moravam com a família apresentaram maiores resultados tanto

para empatia quanto de práticas educativas. Assim, de acordo com os autores, um contexto
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que favoreceria o desenvolvimento da empatia seria um com oportunidades para experimentar

diferentes emoções e no qual as crianças tivessem suas necessidades físicas e emocionais

satisfeitas.

Outros fatores estudados como possíveis moduladores dos comportamentos pró-sociais

são a idade e sexo dos indivíduos. A respeito das diferenças quanto ao sexo, alguns estudos

destacam  que  meninas  tendem  a  agir  de  maneira  mais  pró-social  do  que  meninos

(Gummerum, Hanoch, Keller, Parsons, & Hummel, 2010). Porém, em alguns estudos, essa

tendência não é evidenciada ou é observada apenas até aproximadamente os sete anos de

idade (Eisenberg, Fabes, & Spinrad, 1998; Medeiros, 2014; Mourão, 2012). Com relação à

idade,  os estudos têm demonstrado que crianças entre três e oito anos tendem a ser mais

igualitárias em jogos que medem a generosidade à medida que a idade aumenta (Dutra, 2012;

Gummerum et  al.,  2010),  e  também a  ser  mais  pró-sociais  caso  não seja  necessário  um

sacrifício pessoal (House et al., 2013). Mas a decisão por uma divisão igualitária pode estar

mais  relacionada  à  preocupação  da  criança  querer  parecer  justa  para  os  outros

(experimentadores  ou  pares)  do  que  apenas  uma  mudança  ao  longo  do  desenvolvimento

(House, Henrich, Brosnan, & Silk, 2012; Shaw et al., 2014). No estudo realizado por Shaw et

al.  (2014)  as  crianças  mais  velhas  foram  as  mais  igualitárias  quando  cientes  de  que  o

experimentador conhecia sua decisão, porém, menos crianças optaram pela escolha igualitária

quando a condição experimental permitia uma escolha vantajosa, mas que a criança ainda

parecesse justa para o experimentador, neste caso indicando que a preocupação em parecer

justa pode ser maior do que o desejo de fazer uma divisão igualitária.

Outras  influências  importantes  na  modulação  dos  comportamentos  podem  ser  os

processos  cognitivos  envolvidos  na tomada de decisão.  Alguns autores  descrevem que as

nossas decisões são tomadas a partir de um processo dual (Frederick, 2005; Rand, Greene, &

Nowak, 2012). O modelo de processamento dual, que é destaque na cognição social, explica a

organização  da  cognição  humana  ao  longo  de  um  contínuo  com  dois  sistemas  de

características  opostas  (Evans,  2008;  Torres,  Pilati  &  Fernandes,  2014).  O  Sistema  1  é

caracterizado por processamento automático, rápido, paralelo e que demanda menos esforço;

e  o  Sistema 2  caracterizado  por  requerer  alto  esforço  cognitivo,  alto  nível  de  atenção  e

consciência,  além de ter  um processamento mais demorado (Torres et  al.,  2014).  Estudos

sobre comportamentos pró-sociais em adultos têm buscado compreender a base cognitiva para

o comportamento cooperativo e de que maneira o tempo de decisão está relacionado com os
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comportamentos pró-sociais (Rand et al., 2012; Rand & Nowak, 2013). Rand et al. (2012)

observaram essa relação em estudos com adultos utilizando jogos econômicos, apontando que

pessoas que tomaram a decisão em menos tempo demonstraram ser mais cooperativas, porém

destacaram que ainda não havia estudos semelhantes avaliando o comportamento das crianças

em relação ao tempo de decisão.

As  pesquisas  têm  buscado  compreender  quais  os  fatores  e  de  que  maneira  eles

influenciam o comportamento pró-social em humanos, além de identificar em que momento

do  desenvolvimento  ele  surge.  Poucos  trabalhos  questionam  a  influência  dos  modelos

parentais  no  desenvolvimento  desta  característica  (Minzi  et  al.,  2011;  Paulus,  2014).  Os

instrumentos mais utilizados para este tipo de pesquisa são escalas de autorrelato,  muitas

vezes  criticadas  pela  possibilidade  de  que  os  dados  representem  mais  o  comportamento

idealizado  pelo  participante  do  que  o  comportamento  real,  além  de  muitas  vezes  serem

respondidas apenas por pais e professores em estudos sobre o comportamento de crianças e

adolescentes.  Contrariando  uma  visão  unidirecional  e  vertical  que  enfatiza  somente  a

percepção dos pais a respeito de seus filhos, os pesquisadores têm observado a relevância de

considerar a percepção dos filhos e a maneira como esta percepção explica alguns construtos.

Apesar  da  importância  de  estudos  com  tal  enfoque,  esses  ainda  são  escassos  no  Brasil

(Pasquali et al., 2012). 

No presente estudo objetivamos compreender se a percepção que as crianças têm da

pró-socialidade  das  mães  tem impacto  no  comportamento  pró-social  delas  e  quais  outros

fatores estão relacionados com a maneira que as crianças se comportam no jogo do ditador.

Além  disso,  o  estudo  se  diferencia  por  combinar  instrumentos  de  autorrelato  e  dados

comportamentais  (apenas  das  crianças),  que  contribuem  para  uma  avaliação  com  menos

interferência  de  fatores  como desejabilidade  social.  Outro  ponto  de  particular  interesse  é

avaliar  de  que  maneira  o  tipo  de  comportamento  apresentado  pelas  crianças  no  jogo  do

ditador (se é mais generoso ou menos generoso) se relaciona com o tempo que elas levaram

para tomar esta decisão.

Método

Participantes

O estudo contou com a participação de 71 díades compostas por crianças de sete a

onze anos de idade, estudantes do Núcleo de Educação da Infância – CAp/ UFRN, e suas
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mães. A idade dos participantes foi escolhida porque aos sete anos já é esperado que a teoria

da mente esteja desenvolvida nas crianças; nesse sentido, em crianças mais novas ainda pode

ocorrer maior variação na percepção sobre sentimentos e necessidades do outro.

Local do estudo

 A coleta de dados com as crianças foi realizada na escola em que elas estudam, apenas

uma vez com cada participante e com duração aproximada de 30 minutos. As mães receberam

os  instrumentos  para  responder  em casa.  O  tempo  para  resposta  dos  instrumentos  pelos

responsáveis também foi de aproximadamente 30 minutos.

Instrumentos e procedimentos

Para a realização da pesquisa, foram utilizados os seguintes instrumentos:

Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido –  Documento  no  qual  eram explicados  os

objetivos  e  procedimentos  da  pesquisa  e  era  feito  o  convite  para  a  participação.  Os

responsáveis receberam dois termos, um para que autorizassem as crianças a participar e outro

de participação das mães. As crianças também receberam um termo com o mesmo conteúdo

porém em linguagem acessível para a idade (TALE), e poderiam optar por participar ou não

do estudo.

Questionário sociodemográfico – Com a finalidade de estabelecer o contexto de criação e

educação familiar  no qual  a  criança participante se  encontra.  Avaliado de acordo com os

critérios da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) de distribuição de classes

para 2016.

Bateria de Personalidade Pró-social (BPP) – Desenvolvida para medir diferenças individuais

na disposição a agir pró-socialmente, foi adaptada e validada para a língua portuguesa por

Rabelo  e  Pilati  (2013).  A  BPP  é  composta  por  30  itens  divididos  em  sete  fatores:

Responsabilidade Social (RS) (α = 0,65), Preocupação Empática (PE) (α = 0,50), Tomada de

Perspectiva (TP) (α = 0,63), Desconforto Pessoal (DP) (α = 0,75), Raciocínio Moral Mútuo

(RMM)  (α  =  0,58),  Raciocínio  Relacionado  ao  Outro  (ROO)  (α  =  0,77),  e  Altruísmo

Autorrelatado (AAR) (α = 0,74).

Bateria de Personalidade Pró-social adaptada para as crianças – Foi um instrumento adaptado

a partir da BPP para a presente pesquisa, buscando investigar a percepção da criança sobre a

pró-socialidade  das  mães.  Todas  afirmações  foram  modificadas  para  que  a  criança

respondesse sobre as ações ou pensamentos que ela imaginava que a mãe teria nas situações
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de cada afirmação (exemplo: “Quando as pessoas são más com a sua mãe, ela não se sente

obrigada a tratá-las bem”). Foi mantido o número de itens da escala original e a aplicação foi

realizada em forma de entrevista  a  fim de  garantir  que a  criança  havia compreendido as

questões. 

Jogo  do  ditador –  Este  é  um  tipo  de  jogo  bastante  utilizado  em  estudos  sobre  o

comportamento humano sob uma perspectiva evolucionista. Nesse jogo um dos jogadores tem

algum tipo de recurso (fichas, chocolates, materiais escolares, figurinhas, etc.) e decide se

divide o recurso com outro jogador ou se retém o recurso para si. 

 Procedimentos

Todos os  participantes  receberam as  informações  sobre a  realização da  pesquisa e

concordaram  em  participar.  Os  responsáveis  receberam  os  Termos  de  consentimento  e

autorização,  a  BPP e o questionário sociodemográfico em casa e após o retorno destes  a

pesquisadora entrou em contato com as crianças que receberam autorização para participar.

As crianças realizavam as atividades individualmente em uma sala separada. A ordem

da  aplicação  da  BPP  adaptada  e  do  jogo  do  ditador  foi  balanceada  para  controlar  a

interferência  de  uma atividade  sobre  a  outra.  A BPP adaptada  foi  aplicada  em forma de

entrevista com a intenção de identificar se a criança havia compreendido as afirmações e

solucionar eventuais dúvidas.

Para o jogo do ditador a criança recebeu seis canetas hidrocor e foi informado que

aquelas canetas já eram dela. Após isso, era informado que atrás de um biombo que estava na

sala tinha uma caixa com uma abertura em cima (urna) em que eram recebidas doações para

as crianças de uma escola que não tinham canetas hidrocor. Era informado que ela poderia

decidir como quisesse, poderia ficar com todas ou doar alguma quantidade (de 1 a 6 canetas).

Era explicado que se ela desejasse doar alguma quantidade de canetas deveria colocá-las no

envelope, fechar e colocá-lo na urna. As que desejasse ficar ela deveria guardar para si em

outro envelope de cor diferente. A criança era informada que ninguém saberia da sua decisão,

pois ela decidiria atrás do biombo e colocaria as canetas nos envelopes sem que ninguém

visse quantas ela doou ou quantas reteve para si.

O tempo que a criança demorou atrás do biombo para tomar a decisão foi registrado

em segundos. Após a criança encerrar as atividades a pesquisadora agradecia a participação e

acompanhava a criança de volta para a sala de aula.
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Os  envelopes  continham  uma  numeração  discreta  na  parte  interna  para  que

pudéssemos identificar a quantidade de doação de cada participante. Ao final de cada turno de

coleta os envelopes eram abertos e as quantidades doadas eram verificadas. 

Procedimento de análise dos dados

Inicialmente foi verificado se os dados atendiam todas as condições e pressupostos

para  os  testes  estatísticos  que  seriam realizados.  Para  avaliar  se  as  crianças  conseguiam

perceber os mesmos comportamentos pró-sociais relatados pelas mães foram comparadas as

respostas  das  mães  e  das  crianças  através  de  um  modelo  de  Equações  de  Estimações

Generalizadas (GEE) comparando as medidas da BPP e BPP adaptada dentro de cada díade.

Com  a  finalidade  de  investigar  quais  fatores  melhor  predizem  a  quantidade  de  doações

realizamos um Modelo Linear Generalizado Univariado (GLM) com os fatores da BPP e

outras variáveis entendidos como possíveis preditores do comportamento pró-social. Por fim,

para investigar se há diferença no tempo de decisão entre as crianças de acordo com o tipo de

decisão,  foram criados dois grupos usando a mediana como ponto de corte  sendo:  Baixa

Generosidade  (doações  menores  que  o  valor  da  mediana)  e  Alta  Generosidade  (valores

superiores à mediana). Nesta análise foi realizado o teste t para amostras independentes. 

Para todas as análises foi assumido o nível de significância de p < 0,05.

Resultados

No que se refere à percepção dos comportamentos pró-sociais das mães por parte das

crianças, foram encontradas diferenças significativas em quatro dos sete fatores (Figura 1),

com as crianças apresentando pontuações significativamente superiores às da mãe em dois

deles:  RS  (Wald  X²(1) =  27,12,  p  <  0,001)  e  ROO  (Wald  X²(1) =  13,06  p  <  0,001),

demonstrando nesses fatores uma imagem mais pró-social percebida pela criança do que a

relatada pela mãe. Nos fatores PE (Wald X²(1) = 7,85, p = 0,005) e AAR (Wald X²(1) = 32,75, p

< 0,001)  a  criança teve uma imagem menos pró-social  que a  autoavaliação da mãe.  Nos

fatores TP, DP e RMM não houve diferença significativa entre as médias das respostas entre

as díades (TP (Wald X²(1) = 0,07, p = 0,785), DP (Wald X²(1) = 5,73, p = 0,017) e RMM (Wald

X²(1) =  6,10,  p  =  0,013),  indicando  que  talvez  nesses  fatores  as  crianças  percebam  os

comportamentos maternos de maneira mais aproximada ao relatado pela mãe. 
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Figura 1: Valores médios dos escores nas dimensões da BPP para as mães e crianças. A figura foi plotada para

melhor visualização do modelo gerado através do GEE. *Valores significativamente maiores para as mães do

que para as crianças; **Valores significativamente superiores para as crianças quando comparados aos de suas

mães.

Quanto à doação das canetas, na Tabela 1 estão listadas as variáveis utilizadas para

compor o modelo visando investigar quais variáveis influenciam na quantidade de canetas

doadas. Foram observados efeitos principais das variáveis ROO (F(1,59) = 8,81, p = 0,005, Eta²

= 0,152) e Idade (F(1,59) = 9,49, p = 0,003, Eta² = 0,162). As demais variáveis não apresentaram

efeito significativo sobre a quantidade de canetas doadas pelas crianças (Sexo F(1,59) = 0,54, p=

0,466, Eta² = 0,011; RMM F(1,59) = 1,52, p = 0,223, Eta² =0,030; ARR F(1,59) = 0,36, p = 0,551,

Eta² = 0,007; Classificação Socioeconômica F(4,59) = 0,61, p = 0,654, Eta² = 0,048).

**

*
**

*
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O modelo explica 30% da variância (R² ajustado = 0,30), o que nos indica que apesar

da idade e do fator ROO explicarem parte da variação na quantidade de doação das canetas há

outros fatores que influenciam esse comportamento e que podem ser abordados em estudos

futuros. 

Tabela 1: Variáveis utilizadas no Modelo Linear Generalizado Univariado (GLM) 

Variáveis do modelo Média Desvio Padrão N

Quantidade de canetas doadas 3,52 1,99 59

Idade 8,89 1,29 59

Raciocínio Moral Mútuo 3,85 0,64 59

Raciocínio Relacionado ao Outro 3,57 0,82 59

Altruísmo Autorrelatado 3,20 0,76 59

Sexo N

Masculino 25

Feminino 34

Classificação Socioeconômica N

A 16

B1 14

B2 20

C1 6

C2 3

Foram encontradas diferenças significativas no tempo de tomada de decisão (registrado

em  segundos)  entre  os  grupos  Alta  Generosidade  (M  =  51,44,  SD  =  26,19)  e  Baixa

generosidade (M = 68,72, SD = 34,53) (t(62) = 2,255, p = 0,02). Nossos resultados indicam que

as crianças que demonstraram um comportamento mais pró-social demoraram menos tempo

para decidir sobre a doação (Figura 2). 
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Figura  2:  Média  e  desvio  padrão  do  tempo para  tomada de  decisão  (segundos)  para  cada  um dos  grupos.

Classificados como Baixa Generosidade para doações de 0 a 3 itens e Alta Generosidade para doações de 4 a 6

itens. *Tempo médio significativamente superior ao das doações com alta generosidade.

Discussão

O objetivo principal do estudo foi investigar se há influência dos comportamentos pró-

sociais  maternos  e  da  percepção  dessa  pró-socialidade  nos  comportamentos  pró-sociais

apresentados pelas crianças. Os resultados encontrados se assemelham em alguns aspectos

com o que já está descrito literatura a respeito da influência da idade e da importância de

fatores  como  Tomada  de  Perspectiva  e  Raciocínio  Relacionado  ao  Outro  para  o

comportamento  pró-social  (Dutra,  2012;  Dutra  et  al.  2018;  Gummerum  et  al.,  2010;

McDonald & Messinger, 2011; Minzi et al., 2011). Em estudo anterior, realizado por Minzi et

al. (2011), o objetivo era semelhante, porém os instrumentos eram diferentes e a medida de

pró-socialidade da criança foi feita de forma indireta através de questionário, tornando um

pouco  difícil  a  comparação  mais  direta  dos  resultados.  No entanto,  o  resultado  principal

desses autores evidencia a importância da tomada de perspectiva e da preocupação empática

percebida  nos  pais  para a  pró-socialidade  nas  crianças.  Esse resultado condiz com o que

*
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encontramos,  pois  o  Raciocínio  Relacionado  ao  Outro  medido  na  BPP  também  reflete

comportamentos  de  empatia  (ex:  “Minhas  decisões  são  geralmente  baseadas  na  minha

preocupação com outras pessoas”).

Comparando as medidas de autoavaliação do comportamento pró-social  respondida

pelas mães com as respostas que as crianças deram sobre as atitudes que percebiam nas mães

notamos que há uma distância entre o que as crianças apontam e o que suas mães relatam

fazer. Os  fatores  TP, DP e  RMM foram os  que  as  díades  responderam de  maneira  mais

próxima, indicando que talvez para esses fatores  a percepção da criança reflete  melhor  o

comportamento que a mãe relata. Em alguns fatores as crianças percebem a mãe de forma

mais pró-social (RS e ROO) o que seria de alguma maneira esperado, pois durante alguns

períodos do desenvolvimento a criança tende a idealizar seus pais (Koepke & Denissen, 2012;

Smollar & Yoniss, 1989). Porém, em outros fatores (PE e ARR) as crianças relataram uma

imagem menos  pró-social  das  mães.  Essa  diferença  pode ter  ocorrido  pela  forma que  as

afirmações  da escala  são apresentadas;  em alguns dos  fatores  é  necessário  que  a  criança

responda como acredita que sua mãe pensaria ou sentiria, e este tipo de afirmação pode ser

um pouco mais difícil para a criança do que as afirmações mais diretas, como as encontradas

no fator ARR (por exemplo: “Sua mãe já ajudou a carregar os objetos de um estranho (ex.

livros, pacotes, etc.)”). 

Não está claro para nós o motivo desta diferença da percepção das crianças entre os

diversos fatores. Por ser um instrumento de autorrelato a pessoa que está respondendo tem

mais acesso a informações e memórias; como as crianças respondiam a partir da percepção

que elas tinham das mães, é possível que haja uma interferência do tipo de informação que

elas têm acesso. Além disso, possivelmente essa diferença se deve a uma inadequação na

adaptação  para  as  crianças  do  instrumento,  uma  vez  que  a  BPP  é  um  instrumento  de

autorrelato validado para uso em adultos. Uma possibilidade é a linguagem ter ficado muito

próxima à original, dando margem para interpretações diferentes sobre as afirmações (mesmo

aplicado em forma de entrevista,  pois a criança pode não ter demonstrado dúvida).  Ainda

assim o  resultado  foi  interessante,  pois  estudos  anteriores  geralmente  utilizaram tipos  de

medida diferente para avaliar as díades (Hastings, McShane, Parker, & Ladha, 2007; Minzi et

al., 2011) ou então não tinham medidas sobre a percepção da criança e, assim como Minzi et

al.  (2011), acreditamos que é fundamental que haja uma maior compreensão do papel dos

modelos  parentais  no  comportamento  das  crianças  para  que  os  responsáveis  pela  criança
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sejam incluídos  nas  intervenções,  conscientizando-os  da  importância  de  suas  ações  como

modelo para a criança.

Ao  investigar  quais  os  fatores  melhor  predizem  o  comportamento  pró-social  das

crianças (neste estudo observado através da quantidade de canetas doadas) foram encontrados

resultados interessantes.  Como já  exposto anteriormente,  os efeitos principais encontrados

foram das variáveis ROO e Idade.  No modelo utilizado para analisar esta hipótese foram

incluídas outras variáveis por acreditarmos que elas poderiam ter um peso maior uma vez que

representam atitudes mais fáceis de serem observadas pelas crianças, porém isto acabou não

se confirmando. Um exemplo claro é o fator ARR que apresenta atitudes bem cotidianas, mas

as médias das respostas das crianças foram significativamente mais baixas do que as médias

das respostas das mães para este fator, o que interpretamos que as mães acreditam que fazem

estes tipos de ações, mas as crianças não percebem estes comportamentos nas mães com a

mesma frequência. Para estudos futuros é necessário ajustar as variáveis, talvez utilizando TP

(pois a criança teve uma imagem mais próxima do que a mãe respondeu) e buscando outros

fatores  que  estejam  influenciando  o  comportamento  como  o  estilo  de  relação  parental,

empatia e características individuais de temperamento. 

Em relação à idade, há bastante variação do comportamento das crianças ao longo do

desenvolvimento  dependendo  do  tipo  de  teste  utilizado  e  também  das  condições  de

comparação, mas a literatura indica que há uma tendência ao aumento do comportamento pró-

social à medida que a idade aumenta (Gummerum et al., 2010; House et al., 2013; Shaw et al.,

2014). Em relação aos nossos dados, os mesmos foram consistentes com estudos anteriores.

Dutra (2012) comparou a influência do tipo de feedback que as crianças receberam após cada

rodada do jogo dos bens públicos nas doações efetuadas e as crianças mais jovens doaram

mais na condição de  feedback negativo,  o que indica uma maior influência da autoridade

(punição moral),  mas também destacou que as  doações  tendiam a ser  mais  igualitárias  à

medida que a idade aumentava. No estudo realizado por Medeiros (2014), que investigava a

partilha de itens escolares comparando duas condições (com e sem  priming pró-social) foi

observado que as crianças mais velhas (9 a 12 anos) anos partilharam mais do que as crianças

mais novas na condição sem priming. Já na condição de priming pró-social as mais jovens (6

a 8 anos) compartilharam mais, indicando que o priming parece ter mais influência sobre as

crianças mais jovens. Estes resultados, assim como o encontrado no presente estudo, reforçam
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o papel que a reciprocidade indireta (reputação) parece exercer sobre os comportamentos pró-

sociais.

Quando investigamos o tempo que as  crianças  levaram para  tomar  a  decisão  e  as

quantidades de canetas que foram doadas, nossos resultados indicaram que as crianças que

demonstraram um comportamento mais pró-social (doando 4 canetas ou mais) levaram menos

tempo para tomar essa decisão,  indicando que possivelmente o comportamento pró-social

requer  menor esforço  cognitivo  para a  tomada de decisão  e  seria  mais  automático que o

comportamento pró-self.  Esse resultado corrobora o que já foi apresentado por Rand et al.

(2012). 

Considerações Finais

A comparação das medidas de pró-socialidade relatadas pelas mães com a percepção

das crianças a respeito desses comportamentos nos permitiu diversas reflexões a respeito dos

resultados. Estudos futuros são necessários a fim de validar a adaptação do instrumento ou

buscar  outra  forma  mais  adequada  de  medir  a  percepção  de  pró-socialidade  parental.

Buscando  responder  qual  o  impacto  da  pró-socialidade  materna  na  pró-socialidade  das

crianças,  testamos  um modelo  reunindo  algumas  variáveis  e  fatores  da  BPP objetivando

prever o comportamento das crianças no jogo do ditador. Estes resultados são importantes

pois  não  temos  conhecimento  de  estudos  semelhantes,  que  combinem  medida  de  pró-

socialidade parental e medida comportamental das crianças, realizados no Brasil.

Obtivemos um resultado muito interessante com a análise do tempo médio e do tipo de

decisão tomada pelas crianças no jogo do ditador, que sugere que o comportamento mais

generoso é  decidido de maneira  mais  rápida.  O estudo sobre esse tema e a  utilização de

conhecimentos sobre a cognição a partir de uma abordagem evolucionista com crianças é um

campo bastante promissor para estudos futuros, pois poderiam ajudar a compreender se as

crianças se comportam da mesma forma que adultos, a partir de qual idade isso ocorreria e se

os mecanismos envolvidos são os mesmos. 

Apesar de termos trabalhado com um pequeno número amostral, encontramos alguns

dados significativos e direções interpretativas  promissoras,  mas para generalizarmos esses

resultados  seria  necessária  uma  amostra  maior  e  mais  representativa  em  termos

socioeconômicos (pois a amostra foi de apenas uma escola e provavelmente não representa as

diferentes regiões da cidade de Natal). Também vemos como limitação do estudo a maneira
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que o tempo de realização da tarefa foi medido, pois não foi dada instrução específica sobre

isso e outras variáveis,  por exemplo a dificuldade em separar as canetas e colocá-las nos

envelopes, podem ter inflado o tempo que as crianças demoraram atrás do biombo. Outra

limitação que  vemos  em nosso  estudo é  utilização de  instrumentos  que  ainda  não foram

validados para aplicação em criança. Nesse sentido, estudos futuros são necessários a fim de

validar  a  adaptação  do  instrumento  ou  buscar  outra  forma  mais  adequada  de  medir  a

percepção de pró-socialidade parental.
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Considerações finais

O  estudo  desenvolvido  alcançou  o  objetivo  de  ampliar  os  conhecimentos  sobre

comportamentos pró-sociais  em crianças,  testando hipóteses a partir  de perspectivas ainda

pouco  estudadas  como  a  percepção  das  crianças  acerca  dos  comportamentos  pró-sociais

maternos e a  relação entre  o tempo de tomada de decisão com o tipo de comportamento

adotado. No Quadro 1 estão resumidas as hipóteses e predições deste estudo e os resultados

encontrados.

Hipótese 1: A pró-socialidade das mães se relaciona com a pró-socialidade dos filhos.

Predição Resultado Conclusão

Predição 1.1: Mães que

pontuam mais alto na Bateria

de Personalidade Pró-social

(BPP) são percebidas pelos

filhos como sendo mais pró-

sociais (maior pontuação na

BPP modificada).

As crianças perceberam de maneira diferente o

que foi relatado pelas mães em alguns dos

fatores da Bateria de Personalidade Pró-social

(BPP), em alguns as crianças tiveram uma

percepção de maior pró-socialidade do que foi

relatado e em outros uma percepção de que as

mães eram menos pró-sociais. Em três dos sete

fatores as médias de mães e crianças não

diferiram significativamente, indicando que

talvez nestes fatores as crianças tenham mais

facilidade para identificar os comportamentos

realizados pelas mães.

Parcialmente

corroborada

Predição 1.2: Mães que

pontuam mais na Bateria de

Personalidade Pró-social

(BPP) terão filhos que

demonstram maior

comportamento pró-social

(doar mais no jogo do

ditador).

O modelo criado para investigar quais

variáveis influenciavam no comportamento

pró-social das crianças explicou 30% da

variação dos dados, com um dos fatores da

BPP (Raciocínio Relacionado ao Outro) e

idade apresentando efeito principal, o que

requer estudos mais aprofundados para

investigar outras variáveis que influenciem

Parcialmente

corroborada
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esse comportamento.

Hipótese 2: O tempo para a tomada de decisão se relaciona com o tipo de decisão que a

criança faz no jogo do ditador.

Predição Resultado Conclusão

Predição 2.1: Crianças que

tomam decisões mais pró-

sociais levam menos tempo

para realizar a doação no jogo.

As crianças que demonstraram um

comportamento mais pró-social levaram menos

tempo para decidir sobre a doação, indicando

que possivelmente o comportamento pró-social

requer menos racionalização e seria mais

intuitivo que o comportamento pró-self.

Corroborada

Quadro 1: Hipóteses, predições e resumo dos resultados encontrados
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Apêndice – Método Geral

Requerimentos éticos

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN e aprovado

sob parecer de aprovação número 2.061.421, emitido em 12 de maio de 2017 (Anexo A).

Participantes

O cálculo do tamanho da amostra realizado a priori indicou para o tipo de análise

realizada e com margem de erro tipos 1 e 2 de 5% que o tamanho necessário da amostra seria

de,  89  díades  de  participantes  para  poder  estatístico  de  0,95.  Foram  contatadas

aproximadamente  140 famílias,  mas  obtivemos  autorização para  a  coleta  de dados de  75

díades que aceitaram participar  da pesquisa.  Destas,  duas foram excluídas  por não ter  os

dados da Bateria de Personalidade Pró-social (BPP), uma porque a criança não compreendeu

a aplicação da tarefa e uma porque a criança não quis participar. Assim, a amostra final foi

composta por 71 díades de crianças de 7 a 11 anos de idade e suas mães. Optamos por esta

idade inicial porque com 7 anos já é esperado que a teoria da mente esteja desenvolvida nas

crianças,  em  crianças  mais  novas  ainda  é  esperada  maior  variação  na  percepção  sobre

sentimentos e necessidades do outro.

Para determinadas análises, houve a exclusão dos casos em que havia falta de dados

em alguma das  variáveis  utilizadas.  Além disso,  três  casos  foram excluídos  das  análises

envolvendo a doação no jogo do ditador porque as crianças doaram outros itens que estavam

em seus estojos,  o  que consideramos uma situação atípica e,  portanto,  não seria  possível

determinar qual era de fato a quantidade dessas doações.

Local do estudo e duração da participação

 A coleta de dados com as crianças foi realizada na escola em que elas estudam, o

Núcleo de Educação da Infância – CAp/ UFRN. Foi utilizada apenas uma sessão de atividades

com cada participante, cuja duração aproximada foi de 30 minutos. Para tanto, a escola cedeu

uma sala para que as atividades fossem realizadas e foi combinado com a coordenação e com

os professores das turmas quais os dias e horários mais adequados,  pois as coletas foram

realizadas durante o turno de estudo da criança e individualmente. As mães receberam os
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instrumentos  para  responder  em  casa.  O  tempo  para  resposta  dos  instrumentos  pelos

responsáveis também foi de aproximadamente 30 minutos.

Instrumentos e procedimentos

Para a realização da pesquisa, foram utilizados os seguintes instrumentos:

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 1 (TCLE de Autorização) – Documento no

qual eram explicados os objetivos e procedimentos da pesquisa e era feito o convite para a

participação das crianças  e  solicitada a  autorização para tal  participação.  Os responsáveis

deveriam  entregá-lo  assinado  caso  concordassem  com  a  participação  de  seus  filhos  na

pesquisa (Anexo B).

Termo de Consentimento Livre e  Esclarecido 2 (TCLE de Participação das mães)  –

Documento no qual estavam explicados os objetivos e procedimentos da pesquisa e era feito o

convite  para  a  participação;  as  mães  deviam entregá-lo  assinado  caso  concordassem  em

participar da pesquisa (Anexo C).

Termo  de  Assentimento  Livre  e  Esclarecido  (TALE)  –  Documento  que  continha

explicações sobre o objetivo e procedimentos do estudo e que foi elaborado em linguagem

acessível para a idade das crianças e lido pela pesquisadora junto com elas. Após a leitura do

termo as crianças poderiam concordar ou não em participar do estudo (Anexo D).

Questionário sociodemográfico – Composto por questões sobre nível socioeconômico da

família, condição de moradia, escolaridade dos pais, quantidade de filhos, posição da criança

na  família,  entre  outras  questões  a  fim de  estabelecer  o  contexto  de  criação  e  educação

familiar no qual a criança participante se encontra. A condição socioeconômica da família foi

avaliada  de  acordo  com  os  critérios  da  Associação  Brasileira  de  Empresas  de  Pesquisa

(ABEP) de distribuição de classes para 2016 (Anexo E).

Bateria de Personalidade Pró-social (BPP) – É um instrumento desenvolvido para medir

diferenças individuais na disposição a agir pró-socialmente que foi adaptado e validado para a

língua portuguesa por Rabelo e Pilati (2013). Possui 30 itens com afirmações relacionadas à

maior tendência de ajudar outras pessoas associados a uma escala Likert de concordância de

cinco pontos (respondido pelos cuidadores da criança).  A BPP é dividida em sete fatores:

Responsabilidade Social (RS) (itens 1, 2, 4, 5, 6 e 7), Preocupação Empática (PE) (itens 9, 11,

13 e 15), Tomada de Perspectiva (TP) (itens 8, 10, 12, 16 e 18), Desconforto Pessoal (DP)

(itens  14,  17  e  19),  Raciocínio  Moral  Mútuo  (RMM)  (itens  21,  22  e  24),  Raciocínio
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Relacionado ao Outro (ROO) (itens 20, 23 e 25), e Altruísmo Autorrelatado (AAR) (itens 26,

27, 28, 29 e 30). Para a interpretação dos resultados, quanto maior o escore obtido nos fatores,

maior a disposição para agir pró-socialmente (Anexo F).

Bateria de Personalidade Pró-social  adaptada para as  crianças  – Foi  um instrumento

adaptado a partir da BPP para a presente pesquisa, buscando investigar a percepção da criança

sobre a pró-socialidade das mães. Todas afirmações foram modificadas para que a criança

respondesse sobre as ações ou pensamentos que ela imaginava que a mãe teria nas situações

de cada afirmação (exemplo: “Quando as pessoas são más com a sua mãe, ela não se sente

obrigada a tratá-las bem”). Outra preocupação foi tentar adequar os termos utilizados nas

afirmativas para que fosse compreendido pelas crianças. Também por este motivo a aplicação

com as crianças foi em forma de entrevista (a pesquisadora lia cada uma das afirmações para

a criança e explicava, caso a criança não compreendesse a questão) e as crianças ficavam com

uma cartela com as opções de resposta da escala Likert para lembrar (Figura 1). Foi mantido o

número de itens da escala original, com afirmações relacionadas à maior tendência de ajudar

associados a uma escala Likert de concordância de cinco pontos (respondido pela criança). A

interpretação dos resultados foi a mesma utilizada na BPP (Anexo G).

Figura 1: Modelo de cartela entregue para as crianças visualizarem as respostas da escala

Likert.

Jogo  do  ditador –  Este  é  um  tipo  de  jogo  bastante  utilizado  em  estudos  sobre  o

comportamento humano sob uma perspectiva evolucionista. Nesse jogo um dos jogadores tem



49

algum tipo de recurso (fichas, chocolates, materiais escolares, figurinhas, etc.) e decide se

divide o recurso com outro jogador ou se retém o recurso para si. Em nossa pesquisa, para

jogar, a criança recebeu seis canetas hidrocor (Figura 2) disponibilizadas pela pesquisadora. A

criança deveria decidir se queria ficar com as canetas ou doar alguma quantidade de canetas

(1 a 6 unidades) para crianças de outra escola que não tinha esse material. 

Figura 2: Canetas oferecidas como recurso para as crianças e envelopes utilizados.

Procedimentos

Inicialmente os responsáveis eram convidados a participar da pesquisa e a autorizar a

participação de seus filhos na mesma. Para isso, receberam dois Termos de Consentimento
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Livre e Esclarecido (TCLE) que as mães deveriam entregar assinados caso concordassem com

a participação delas próprias e de seus filhos na pesquisa. 

Em  concordando  em  participar,  as  mães  respondiam  à  BPP  e  ao  questionário

sociodemográfico em casa e após o retorno destes a pesquisadora entrou em contato com as

crianças que receberam autorização para participar.

Após a autorização dos pais, as crianças receberam um Termo de Assentimento (em

linguagem acessível para a idade e que foi lido pela pesquisadora junto com a criança) que

continha explicações sobre o objetivo e procedimentos do estudo e, após a leitura do termo,

elas poderiam concordar ou não em participar do estudo. A partir da concordância da criança,

era realizado o jogo do ditador e a BPP adaptada (a ordem das atividades foi balanceada entre

os participantes para que uma não funcionasse como priming para a outra). As atividades com

as  crianças  foram  realizadas  em  uma  sala  separada  e  as  crianças  foram  chamadas

individualmente  para  garantir  a  privacidade.  Optamos  ainda,  por  utilizar  medidas

comportamentais com as crianças - jogo econômico - além dos instrumentos de autorrelato

das mães e da percepção da criança sobre a mãe, uma vez que a combinação dos dois tipos de

instrumentos permitiria aumentar a consistência na expressão da pró-socialidade.

Para o jogo do ditador a criança recebia seis Canetas hidrocor e era informado que

aquelas canetinhas já eram dela. Após isso, era informado que atrás de um biombo que estava

na sala tinha uma caixa com uma abertura em cima (urna) em que eram recebidas doações

para as crianças de uma escola que não tinham canetinhas. A criança recebia dois envelopes e

era informada que se ela desejasse doar alguma quantidade de canetas deveria colocá-las no

envelope, fechar e colocá-lo na urna. As que desejasse ficar ela deveria guardar para si em

outro  envelope  de cor  diferente.  Era  informado novamente  que ela  poderia  decidir  como

quisesse, poderia ficar com todas ou doar alguma quantidade (de 1 a 6 canetas) e que ninguém

saberia da sua decisão, pois ela decidiria atrás do biombo sem que ninguém visse quantas ela

doou ou quantas reteve para si.

O tempo que a criança demorou atrás do biombo para tomar a decisão foi registrado

em segundos. Após a criança encerrar as atividades a pesquisadora agradecia a participação e

acompanhava a criança de volta para a sala de aula.

Os  envelopes  continham  uma  numeração  discreta  na  parte  interna  para  que

pudéssemos identificar a quantidade de doação de cada participante. Ao final de cada turno de

coleta os envelopes eram abertos e as quantidades doadas eram verificadas. 
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Instruções padronizadas que foram dadas para as crianças no jogo do ditador

Foi dito para a criança:

Você está recebendo seis canetinhas e dois envelopes. Elas já são suas. Você pode ficar

com todas elas ou fazer uma doação para uma turma de alunos de outra escola que não tem

canetinhas.

Atrás daquele painel (biombo) tem uma caixa (uma urna) que é para as doações. A

nossa atividade vai funcionar assim: Você irá até lá com as canetinhas e os envelopes e vai

decidir se você quer ficar com todas as canetinhas, se quer dar alguma ou todas. Se você

decidir dar alguma canetinha para a turma de alunos da outra escola que não tem canetinhas,

coloque as que você quiser dar dentro do envelope marrom e feche bem o envelope. Esse

envelope você coloca dentro da caixa. Se você quiser ficar com todas as canetinhas, você

fecha o envelope sem nada dentro e coloca o envelope vazio dentro da caixa. As canetinhas

que você não der e ficarem com você, você deve guardar no envelope amarelo sem que eu

veja.

A escolha é sua. Você decide se vai dar ou não, e se der, quantas canetinhas você vai

dar é um segredo só seu. Não pode contar para ninguém, nem para mim, nem para os colegas,

certo Ninguém vai saber o quanto você deu se você não contar.

Você entendeu? Pode me dizer o que é para fazer?

Análise dos dados

Inicialmente  foram  verificadas  as  distribuições  dos  dados  quanto  à  normalidade,

homogeneidade de variância e esfericidade para os testes que necessitam que estas condições

sejam  satisfeitas.  Para  o  Modelo  Linear  Generalizado  (GLM)  também  foi  analisada  a

distribuição dos resíduos da variável dependente para verificar a normalidade da distribuição.

Para  avaliar  se  as  crianças  conseguiam perceber  os  mesmos  comportamentos  pró-

sociais relatados pelas mães foram comparadas as respostas das mães e das crianças através

de um modelo de Equações de Estimações Generalizadas (GEE) comparando as medidas da

BPP e BPP adaptada dentro de cada díade. Foram excluídos desta análise os casos em que não

foi a mãe que respondeu a BPP (casos em que o pai assinou o TCLE), totalizando 67 díades

nesta análise.
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Com a finalidade de investigar se crianças com mães que se consideram mais pró-

sociais teriam uma atitude mais generosa no jogo do ditador realizamos um Modelo Linear

Generalizado Univariado (GLM) com os fatores que estão mais associados como possíveis

preditores de comportamento pró-social (também levando em consideração o tipo questões

que  cada  um  dos  fatores  apresenta),  idade,  sexo  e  classificação  socioeconômica  para

investigar quais desses fatores melhor prediz a quantidade de doação. Foram excluídos os

casos com falta de dados em alguma das variáveis, totalizando 59 casos para esta análise.

Para investigar se havia diferença no tempo de decisão entre as crianças de acordo

com o tipo de decisão, foram criados dois grupos usando a mediana como ponto de corte

sendo: Baixa Generosidade (doações menores que o valor da mediana) e Alta Generosidade

(valores  superiores  à  mediana).  Inicialmente  foi  realizada  uma  análise  para  verificar  a

distribuição dos dados e foi observado que a variável Tempo de Decisão assumiu distribuição

normal para os dois grupos, tornando possível utilizar o teste  t para amostras independentes

nesta análise. O número amostral nesta análise foi 64 crianças, pois três delas foram excluídas

por efetuar doações fora dos parâmetros estabelecidos para o jogo.

Para todas as análises foi assumido o nível de significância de p < 0,05.



53

Anexo A – Parecer de Aprovação CEP

                          PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP                        

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título  da  Pesquisa:  Impacto  da  percepção  da  pró-socialidade  parental  na  pró-socialidade  de

crianças.

Pesquisador: ELENICE SOARES

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 65940317.0.0000.5537

Instituição Proponente: Programa de Pós-graduação em Psicobiologia

Patrocinador Principal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 2.061.421

Apresentação do Projeto:

Trata-se  de  um  projeto  de  mestrado  vinculado  ao  Programa  de  Pós-graduação  em

Psicobiologia.  O estudo objetiva investigar  se há influência dos comportamentos pró-sociais

maternos  e  da  percepção  dessa  pró-  socialidade  nos  comportamentos  pró-sociais

apresentados pelas crianças.  O estudo será realizado na  cidade de Natal/RN e envolverá 89

crianças com idade entre 7 e 9 anos e suas mães recrutadas no Núcleo de Educação Infantil

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (NEI/UFRN) e 89 mães. Para inclusão dos

participantes no estudo as crianças deverão ter entre  7 e 9 anos,  não apresentar  doenças

neurológicas ou psiquiátricas ou déficit cognitivo. As crianças não precisam estar alfabetizadas,

uma vez que os instrumentos serão aplicados em forma de entrevista. 

Já as mães precisam ser alfabetizadas e ter o domínio da leitura e escrita, pois os questionários

para as mães serão auto-aplicados. Para determinação do tamanho da amostra necessária foi

utilizado o software G* Power. As crianças participarão de um jogo do ditador para avaliar sua

pró-socialidade e também responderão a um instrumento para avaliar a percepção que elas têm

da pró-socialidade de suas mães. As mães responderão a um instrumento para avaliar a própria

pró-socialidade (instrumento Bateria de Personalidade Pró-social) e também a um questionário

sociodemográfico,  com  a  finalidade  de  caracterizar  as  famílias  participantes  do  estudo.  Os

resultados  serão  analisados  utilizando  testes  estatísticos  adequados  (paramétricos ou  não

UFRN - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE - LAGOA NOVA
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paramétricos)  para cada uma das hipóteses levantadas,  levando em consideração o tipo de

distribuição dos dados.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário: Investigar se há influência dos comportamentos pró-sociais maternos e da

percepção dessa pró-socialidade nos comportamentos pró-sociais apresentados pelas crianças.

Objetivos Secundários:

Avaliar  se  a  medida  de  autorrelato  de  pró-socialidade  das  mães  se  correlaciona  com  a

medida comportamental de pró-socialidade dos filhos.
Investigar  se  há  correlação  entre  a  medida  de  autorrelato  de  comportamento  pró-social

respondido pelas mães e a percepção que as crianças têm da pró-socialidade de suas mães.
Avaliar se há diferença entre os níveis de pró-socialidade em meninas e meninos.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

As descrições dos riscos estão adequadas para a pesquisa e de acordo com a resolução do

CNS  nº466/2012.  Durante  a  realização  do  jogo  e  do  questionário  poderá  acontecer  um

desconforto caso a criança ou a mãe não se sintam à vontade para responder alguma pergunta,

que será minimizado, pois elas não são obrigadas a responder as questões que não quiserem e

poderão deixar de participar do estudo a qualquer momento, se assim desejarem.

Os benefícios aos participantes foram descritos, sendo que não haverá benefícios diretos para

as crianças e as mães com a participação neste estudo, porém espera-se que ele seja útil para

ajudar a entender se existe influência dos comportamentos maternos no comportamento pró-

social das crianças.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Trata-se  de  um estudo  relevante  para  a  área  da  psicobiologia  e  educação,  o  projeto  está

condizente com o nível de mestrado, apresentando um assunto interessante e representativo,

buscando compreender melhor se há influência dos comportamentos pró-sociais maternos e da

percepção dessa pró-socialidade nos comportamentos pró-sociais apresentados pelas crianças,

bem como fornecer elementos para a compreensão da importância de estudos sobre este tema.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Os documentos de apresentação obrigatória folha de rosto, projeto de pesquisa, declaração de

não início da pesquisa, termo de confidencialidade, carta de anuência do NEI/UFRN, formulário

CEP/UFRN, instrumentos de pesquisa, TALE e TCLE para responsáveis e participantes foram

anexados  à  Plataforma  Brasil  estando  de  acordo  com  as  solicitações  do  CEP/UFRN  e

resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde – CNS.

Recomendações:
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Os  pesquisadores  devem  ter  especial  atenção  ao  envio  dos  relatórios  parcial  e  final  da

pesquisa. Ver modelos em <www.cep.propesq.ufrn.br>.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Após  revisão  ética  do  protocolo  em questão,  concluímos  que  o  mesmo  se  encontra  bem

instruído, as pendências foram revistas e corrigidas, com detalhamento dos critérios de inclusão

e exclusão dos participantes; como ocorrerá o processo de coleta de dados; esclarecimento e

previsão de tempo para coleta de dados; ajustes no TCLE e TALE, além do início da coleta de

dados para posterior aprovação do CEP. Assim, o projeto de pesquisa respeita às normas e

diretrizes regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos regidas pelas resoluções

nº 466/2012 e nº 510/2016 – CNS, bem como as prerrogativas da bioética, estando aprovado.

Considerações Finais a critério do CEP:

Em conformidade com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde - CNS e Manual

Operacional  para  Comitês  de  Ética  -  CONEP  é  da  responsabilidade  do  pesquisador

responsável:

1. elaborar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE em duas vias, rubricadas em

todas  as  suas  páginas  e  assinadas,  ao  seu  término,  pelo  convidado  a  participar  da

pesquisa,  ou por seu representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, ou pela

(s) pessoa (s) por ele delegada(s), devendo as páginas de assinatura estar na mesma folha

(Res. 466/12 - CNS, item IV.5d);
2. desenvolver o projeto conforme o delineado (Res. 466/12 - CNS, item XI.2c);
3. apresentar ao CEP eventuais emendas ou extensões com justificativa (Manual Operacional

para Comitês de Ética - CONEP, Brasília - 2007, p. 41);
1. descontinuar  o  estudo  somente  após  análise  e  manifestação,  por  parte  do  Sistema

CEP/CONEP/CNS/MS que o aprovou, das razões dessa descontinuidade, a não ser em casos de
justificada urgência em benefício de seus participantes (Res. 446/12 - CNS, item III.2u) ;

2. elaborar e apresentar os relatórios parciais e finais (Res. 446/12 - CNS, item XI.2d);
3. manter  os  dados  da  pesquisa  em  arquivo,  físico  ou  digital,  sob  sua  guarda  e

responsabilidade, por um período de 5 anos após o término da pesquisa (Res. 446/12 - CNS,

item XI.2f);
4. encaminhar  os  resultados  da  pesquisa  para  publicação,  com  os  devidos  créditos  aos

pesquisadores associados e ao pessoal técnico integrante do projeto (Res. 446/12 - CNS, item

XI.2g) e,
5. justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP, interrupção do projeto ou não

publicação dos resultados (Res. 446/12 - CNS, item XI.2h).

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_826497.pdf

24/04/2017
20:45:17

Aceito

Outros Carta_resposta_pendencias.pdf 24/04/2017
20:40:02

ELENICE SOARES Aceito

http://www.cep.propesq.ufrn.br/
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Outros Formulario_CEP_modificado.pdf 24/04/2017
20:34:51

ELENICE SOARES Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto_Elenice_modificado.pdf 24/04/2017
20:31:56

ELENICE SOARES Aceito

Cronograma Cronograma_modificado.docx 24/04/2017
20:31:11

ELENICE SOARES Aceito

TCLE /  Termos de
Assentimento  /
Justificativa de
Ausência

TCLE_particip_modificado.pdf 24/04/2017
20:30:18

ELENICE SOARES Aceito

TCLE /  Termos de
Assentimento  /
Justificativa de
Ausência

TCLE_autoriz_modificado.pdf 24/04/2017
20:23:36

ELENICE SOARES Aceito

TCLE /  Termos de
Assentimento  /
Justificativa de
Ausência

TALE_modificado.pdf 24/04/2017
20:22:52

ELENICE SOARES Aceito

Outros Carta_anuencia_modificada.pdf 24/02/2017
14:44:59

ELENICE SOARES Aceito

Folha de Rosto folhaDeRosto_assinada.pdf 17/02/2017
18:12:53

ELENICE SOARES Aceito

Orçamento Orcamento.docx 17/02/2017
17:36:04

ELENICE SOARES Aceito

Outros Anexo6_BPP_adaptada.docx 17/02/2017
17:32:58

ELENICE SOARES Aceito

Outros Anexo5_BPP.docx 17/02/2017
17:32:41

ELENICE SOARES Aceito

Outros Anexo4_Questionario_sociodemografico
.docx

17/02/2017
17:32:21

ELENICE SOARES Aceito

Outros Declaracao_nao_inicio.pdf 17/02/2017
17:29:31

ELENICE SOARES Aceito

Outros Termo_de_confidencialidade.pdf 17/02/2017
17:26:01

ELENICE SOARES Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

NATAL, 12 de Maio de
2017

Assinado por:

LÉLIA MARIA
GUEDES QUEIROZ

(Coordenador)
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Anexo B – TCLE de autorização

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE

Estamos solicitando a você a autorização para que o(a) menor pelo(a) qual você é

responsável participe da pesquisa: Impacto da percepção da pró-socialidade parental na pró-

socialidade  de  crianças  (CAAE nº  65940317.0.0000.5537),  que  tem como pesquisadoras

responsáveis a mestranda Elenice Soares e a profª Drª Fívia de Araújo Lopes. 

Esta  pesquisa pretende investigar  se  há influência dos  comportamentos  pró-sociais

(comportamentos de ajuda) maternos e da percepção dessa pró-socialidade (ações de ajuda)

nos comportamentos pró-sociais apresentados pelas crianças.

O motivo  que  nos  leva  a  fazer  este  estudo é  porque atualmente  poucos  trabalhos

questionam qual a influência dos modelos parentais no desenvolvimento dos comportamentos

pró-sociais das crianças, embora existam vários estudos sobre o comportamento pró-social.

Além disso, este estudo inova na investigação desse tema ao buscar integrar instrumentos de

autorrelato e jogos. 

Caso você decida autorizar, a criança deverá participar de um jogo junto com outras

crianças da mesma idade que ela e responder algumas perguntas sobre situações do dia a dia,

o que deve demorar aproximadamente 30 minutos e será realizado em uma sala na própria

escola e no turno em que a criança estuda, sem que isso traga prejuízo às suas atividades

escolares.

Durante a realização do jogo e do questionário pode acontecer um desconforto caso a

criança não se sinta à vontade para responder alguma pergunta, que será minimizado pois a

criança não é obrigada a responder as questões que não quiser e poderá deixar de participar do

estudo a qualquer momento, se assim desejar.

 A  criança  não  terá  benefícios  diretos  com  a  participação  neste  estudo,  porém

esperamos que ele seja útil para ajudar a entender se existe influência dos comportamentos

maternos no comportamento pró-social das crianças. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar  suas dúvidas ligando para a

mestranda Elenice Soares no telefone 98138-2228, ou através do e-mail: esoapsi@gmail.com.
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Você tem o direito de recusar sua autorização ou de retirá-la,  em qualquer fase da

pesquisa, sem nenhum prejuízo para você ou para a criança.

Os dados que a criança irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas

em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa

identificá-la. Esses dados serão guardados pelas pesquisadoras responsáveis por essa pesquisa

em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto comprovado pela participação da criança nessa pesquisa, ele

será assumido pela pesquisadora e reembolsado para você.

Se a criança sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, ela será

indenizada.

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135.

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a

pesquisadora responsável Elenice Soares.

Consentimento Livre e Esclarecido

Eu,  ____________________________________________,  representante  legal  do(a)

menor  ____________________________________________,  autorizo  sua  participação  na

pesquisa Impacto da percepção da pró-socialidade parental na pró-socialidade de crianças.

Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos,

importância  e  o  modo  como  os  dados  serão  coletados,  por  ter  entendido  os  riscos,

desconfortos  e  benefícios  que  essa  pesquisa  pode  trazer  para  ele(a)  e  também  por  ter

compreendido todos os direitos que ele(a) terá como participante e eu como seu representante

legal.

Autorizo,  ainda,  a publicação das informações fornecidas por ele(a) em congressos

e/ou publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-lo(a).

Natal, _____ de _______________ de 2017.

______________________________________
Assinatura do(a) responsável pelo(a) menor

Declaração do pesquisador responsável

Como pesquisadora responsável pelo estudo Impacto da percepção da pró-socialidade
parental na pró-socialidade de crianças, declaro que assumo a inteira responsabilidade de
cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e
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assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre
a identidade do mesmo.

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei
infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de
Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.

Natal, _____ de _______________ de 2017.

_________________________________

Assinatura da pesquisadora responsável
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Anexo C – TCLE de participação das mães

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE

Este é um convite para você participar da pesquisa:  Impacto da percepção da pró-

socialidade parental na pró-socialidade de crianças (CAAE nº 65940317.0.0000.5537), que

tem como pesquisadoras  responsáveis a  mestranda Elenice  Soares  e  a  profª  Drª  Fívia  de

Araújo Lopes.

Esta  pesquisa pretende investigar  se  há influência dos  comportamentos  pró-sociais

(comportamentos de ajuda) maternos e da percepção dessa pró-socialidade (ações de ajuda)

nos comportamentos pró-sociais apresentados pelas crianças.

O motivo  que  nos  leva  a  fazer  este  estudo é  porque atualmente  poucos  trabalhos

questionam qual a influência dos modelos parentais no desenvolvimento dos comportamentos

pró-sociais das crianças, embora existam vários estudos sobre o comportamento pró-social.

Além disso, este estudo inova na investigação desse tema ao buscar integrar instrumentos de

autorrelato e jogos. 

Caso você decida participar, você deverá responder a dois questionários que lhe serão

enviados, um com informações sobre você e sua família e outro com algumas perguntas sobre

atitudes  do  seu  dia  a  dia.  Você  levará  no  máximo  20  minutos  para  responder  esses

questionários.

Durante a realização dos questionários pode acontecer um desconforto caso você não

se sinta à vontade para responder alguma pergunta, que será minimizado pois você não é

obrigada a responder às questões que não quiser e poderá deixar de participar do estudo a

qualquer momento, se assim desejar.

 Você não terá benefícios diretos com a participação neste estudo, porém esperamos

que ele seja útil para ajudar a entender se existe influência dos comportamentos maternos no

comportamento pró-social das crianças. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar  suas dúvidas ligando para a

mestranda Elenice Soares no telefone 98138-2228, ou através do e-mail: esoapsi@gmail.com.
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Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe

identificar.

Esses dados serão guardados pelas pesquisadoras responsáveis por essa pesquisa em

local seguro e por um período de 5 anos.

Se  você  tiver  algum gasto comprovadamente  relacionado à  sua participação nessa

pesquisa, ele será assumido pelas pesquisadoras e reembolsado para você.

Se você sofrer  algum dano comprovadamente decorrente desta  pesquisa,  você será

indenizado.

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135.

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a

pesquisadora responsável Elenice Soares.

Consentimento Livre e Esclarecido

Após ter sido esclarecida sobre os objetivos, importância e o modo como os dados

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela

trará  para  mim e  ter  ficado ciente  de  todos os  meus direitos,  concordo em participar  da

pesquisa Impacto da percepção da pró-socialidade parental na pró-socialidade de crianças, e

autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações

científicas desde que nenhum dado possa me identificar.

Natal, _____ de _______________ de 2017.

________________________________                      ________________________________

    Nome da participante da pesquisa          Assinatura da participante da pesquisa

Declaração do pesquisador responsável

Como pesquisadora responsável pelo estudo Impacto da percepção da pró-socialidade

parental na pró-socialidade de crianças, declaro que assumo a inteira responsabilidade de

cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e
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assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre

a identidade do mesmo.

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.

Natal, _____ de _______________ de 2017.

   ____________________________________
Assinatura da pesquisadora responsável
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Anexo D – TALE

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa  Impacto da percepção da pró-socialidade

parental na pró-socialidade de crianças. Seus pais permitiram que você participe.

Queremos saber se há influência dos comportamentos de ajuda da mãe nas interações sociais entre as

crianças.

As crianças que irão participar dessa pesquisa têm de 7 a 10 anos de idade. Você não precisa participar

da pesquisa se não quiser, é um direito seu, não terá nenhum problema se desistir.

A pesquisa será feita na escola que você estuda, onde as crianças vão participar de um jogo e depois

responder algumas perguntas.  Para isso,  será usado envelope,  materiais  escolares  e  um biombo.  O uso dos

materiais escolares é  considerado seguro,  pois são feitos de material  atóxico, mas é possível  ocorrer algum

desconforto se você for alérgico(a) a algum componente dos materiais ou se houver ingestão acidental. Caso

aconteça algo errado,  você pode nos procurar  pelo telefone 98138-2228 ou e-mail:  esoapsi@gmail.com, da

pesquisadora Elenice Soares. Mas há coisas boas que podem acontecer como você achar divertida a interação

com as outras crianças que irão jogar.

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras pessoas, nem daremos a

estranhos  as  informações  que  você  nos  der.  Os  resultados  da  pesquisa  vão  ser  publicados  em  revistas  e

apresentados em congressos, mas sem identificar as crianças que participaram da pesquisa. Quando terminarmos

a pesquisa poderemos combinar com a escola para explicar os resultados para os pais que tiverem interesse.

Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. Eu escrevi os telefones na parte de cima desse
texto.
Eu  ___________________________________  aceito  participar  da  pesquisa Impacto  da  percepção  da  pró-
socialidade parental  na pró-socialidade de crianças,  que  tem o/s  objetivo(s)  entender  se  há  influência  dos
comportamentos de ajuda da mãe nas interações sociais entre as crianças. Entendi as coisas ruins e as coisas boas
que podem acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer
“não” e desistir que ninguém vai ficar furioso. Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os
meus responsáveis.

Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da pesquisa.
Natal, ____de _________de 2017.

__________________________                                                 ___________________________

     Assinatura do(a) menor                                                               Assinatura da pesquisadora

Impressão 
datiloscópica 
do(a) menor
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Anexo E – Questionário sociodemográfico

Questionário Sociodemográfico

Neste  questionário  queremos  saber  algumas  informações  sobre  seu(sua)  filho(a)  e

também sobre a sua família  e contexto de moradia.  Todos os dados desta  pesquisa serão

tratados de forma a não identificar os participantes.

Nome da criança: ____________________________________________________________

Nome da mãe: _______________________________________________________________

Sexo da criança: (  ) M  (  ) F                                 Data de nascimento: ____/____/____

Filho(a): (   ) Biológico(a) (   ) Adotivo(a) (    ) Prefiro não responder

Qual ano está cursando na escola: _______________________________________________

A criança já repetiu o ano escolar?    (   ) Sim      (   ) Não

A criança mora com a mãe?  (   ) Sim      (   ) Não Em  caso  negativo,  com  quem  a  criança  mora

________________________________

Número de pessoas que moram com a criança: _____________________________________

Número de irmãos: ___________ Ordem de nascimento: _____________________________

Idade da mãe: _________________________    Idade do pai: _________________________

Nível de escolaridade da mãe: __________________________________________________

Nível de escolaridade do pai: ___________________________________________________

A criança sofre de alguma doença crônica?    (  ) Sim   (   ) Não 

Caso  a  criança  tenha  passado  por  algum dos  eventos  seguintes,  indique  quais  foram  e  quanto  tempo  faz

aproximadamente:

(   ) Divórcio dos pais. Faz quanto tempo? ________________________________________

(   ) Morte de um dos pais ou irmão. Faz quanto tempo? _____________________________

(   ) Abandono dos pais/ cuidador. Faz quanto tempo? _______________________________

(   ) Mudança de escola. Faz quanto tempo? _______________________________________

(   ) Nascimento de um irmão mais novo. Faz quanto tempo? __________________________
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Quais e quantos dos itens abaixo há na casa da criança? (Marque uma resposta para cada item).

Nº de itens na casa

0 1 2 3
4 ou
mais

1. Quantidade de automóveis de passeio exclusivamente para uso particular.

2. Quantidade de empregados mensalistas, considerando apenas os que trabalham
pelo menos cinco dias por semana.

3. Quantidade de máquinas de lavar roupa, excluindo tanquinho.

4. Quantidade de banheiros.

5. DVD, incluindo qualquer dispositivo que leia DVD e desconsiderando DVD de
automóvel.

6. Quantidade de geladeiras.

7. Quantidade de freezers independentes ou parte da geladeira duplex.

8.  Quantidade  de  microcomputadores,  considerando  computadores  de  mesa,
laptops, notebooks e netbooks e desconsiderando tablets, palms ou smartphones.

9. Quantidade de lavadora de louças.

10. Quantidade de fornos de micro-ondas.

11. Quantidade de motocicletas, desconsiderando as usadas exclusivamente para
uso profissional.

12. Quantidade de máquinas secadoras de roupas, considerando lava e seca.

A água utilizada neste domicílio é proveniente de? (Marque com X)

1. Rede geral de distribuição

2. Poço ou nascente 
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3. Outro meio

Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua é:

1. Asfaltada/Pavimentada

2. Terra/Cascalho

Qual é o grau de instrução do chefe da família? Considere como chefe da família a pessoa que contribui com a

maior parte da renda do domicílio.

(   ) Analfabeto

(   ) Fundamental incompleto 

(   ) Fundamental completo 

(   ) Médio incompleto 

(   ) Médio completo 

(   ) Superior incompleto

(   ) Superior completo

Agradecemos a sua colaboração! Sua ajuda é muito importante para o nosso projeto.
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Anexo F – Bateria de Personalidade Pró-social (BPP)

Este é um questionário com afirmações a respeito de situações do dia a dia e de como você se sente ou reage em
relação a elas.

Parte 1:
Abaixo se encontram frases que podem ou não descrever você, seus sentimentos ou seu comportamento. Por
favor, leia cada frase cuidadosamente e marque o número que corresponde a sua escolha. Não há respostas certas
ou erradas.

Discordo totalmente Discordo 
Nem discordo, nem

concordo
Concordo Concordo totalmente

1 2 3 4 5

1. ______ Quando as pessoas são más comigo, eu me sinto desobrigado de tratá-las bem.

2. ______ Eu me sentiria menos incomodado em deixar lixo em um parque sujo do que em um parque limpo.

3. ______ Não importa o que uma pessoa fez conosco, não há desculpa para tirar vantagem desta pessoa.

4. ______ Com a pressão por tirar boas notas e com o aumento das pessoas que colam na escola hoje em dia, o indivíduo
que ocasionalmente cola não tem muita culpa.

5. ______ Quando estamos doentes  e  nos sentindo mal,  ficar  preocupado com o modo como agimos não faz muito
sentido.

6. ______ Se eu quebrei uma máquina por não operá-la corretamente, eu me sentiria menos culpado se descobrisse que
ela já estava quebrada antes de tê-la usado.

7. ______ Quando temos um trabalho para fazer, é impossível conseguir contemplar os interesses e necessidades das
outras pessoas.

8. ______ Às vezes eu acho difícil ver as coisas do ponto de vista de outra pessoa.

9. ______ Quando eu vejo alguém em desvantagem, me sinto um pouco protetor desta pessoa.

10. ______ Às vezes eu tento entender melhor meus amigos ao imaginar como as coisas são do ponto de vista deles.

11. ______ A miséria dos outros geralmente não me incomoda muito.

12. ______ Se eu tenho certeza de algo, não gosto de perder tempo ouvindo o argumento dos outros.

13. ______ Quando vejo alguém sendo maltratado, às vezes não sinto muita pena dessa pessoa.

14. ______ Geralmente sou muito eficiente ao lidar com emergências.

15. ______ Às vezes me sinto tocado pelo que vejo acontecer.

16. ______ Eu acredito que há dois lados em cada questão e tento analisar esses dois lados.

17. ______ Tenho tendência a perder o controle durante emergências.

18. ______ Quando estou chateado com alguém, geralmente procuro me colocar em seu lugar.

19. ______ Quando vejo alguém que precisa muito de ajuda em uma situação de emergência, eu fico perdido.
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Parte 2

A seguir estão algumas frases que podem ou não descrever como você toma decisões quando tem que escolher
entre dois modos de agir ou alternativas quando não há modo certo ou errado de agir. 
Alguns exemplos destas situações são: um amigo próximo lhe pede algo emprestado, porém este tem fama de
não devolver as coisas; decidir se você deve ficar com algo que ganhou só para você ou se deve compartilhar
com um amigo; e escolher entre estudar para uma prova importante ou visitar um parente doente. Leia cada frase
cuidadosamente e marque o item que corresponde a sua escolha.

Discordo totalmente Discordo 
Nem discordo, nem

concordo
Concordo Concordo totalmente

1 2 3 4 5

20. ______ Minhas decisões são geralmente baseadas na minha preocupação com outras pessoas.

21. ______ Minhas decisões são geralmente baseadas no que é mais justo e na maneira mais correta de agir.

22. ______ Eu escolho alternativas com a intenção de satisfazer as necessidades de todo mundo.

23. ______ Eu escolho um modo de agir que permite ajudar outras pessoas ao máximo.

24. ______ Eu escolho um modo de agir que considera os direitos de todas as pessoas envolvidas.

25. ______ Minhas decisões são geralmente baseadas no bem-estar dos outros.

Parte 3:

Abaixo estão diferentes tipos de atitudes que as pessoas têm em situações diversas. Leia cada uma delas e decida
o quão frequentemente você executou essas ações no passado. Use a escala abaixo.

Nunca Raramente 
Nem discordo, nem

concordo
Frequentemente Sempre

1 2 3 4 5

26. ______ Eu já ajudei a carregar os pertences de um estranho (ex. livros, pacotes, etc.).

27. ______ Eu permiti que alguém passasse na minha frente em uma fila (ex. Supermercado, fotocopiadora, etc.).

28. ______ Eu já emprestei um item de algum valor para um vizinho que não conhecia bem (ex. ferramentas, um prato,
etc.).

29. ______ Eu já me ofereci para cuidar dos animais de estimação ou crianças de um vizinho sem ser remunerado por isso.

30. ______ Eu já me ofereci para ajudar um deficiente ou idoso desconhecido a atravessar a rua.

Agradecemos a sua colaboração! Sua ajuda é muito importante para o nosso

projeto.
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Anexo G – Bateria de Personalidade Pró-social Adaptada

Número: ________ Ordem de aplicação:_______ Tempo decisão jogo:_________

Bateria de personalidade pró-social (BPP) – Criança

Este é um questionário com afirmações a respeito de situações do dia a dia e de como você imagina que
sua mãe se sente ou reage quando elas acontecem.

Utilize a escala que foi dada a você e responda, para cada afirmativa apresentada, o número de acordo
com o quanto você acha que ela descreve o que sua mãe pensa ou como ela geralmente age. Não há respostas
certas ou erradas.

Por exemplo:

Se você acha que a frase que eu disser não se parece em nada com o que sua mãe costuma fazer ou com o que ela
costuma pensar das situações, você diz que discorda totalmente (número 1).

Se a frase se parece bem pouco com o jeito de sua mãe, você diz que discorda um pouco (número 2).

Se você são tiver certeza se parece ou não com sua mãe, você diz o número 3

Se parece com o que sua mãe costuma fazer, você diz que concorda um pouco (número 4).

Se é muito do jeito que sua mãe costuma fazer ou pensar, você diz que concorda totalmente (número 5).

Parte 1
Abaixo se encontram frases que podem ou não descrever os sentimentos ou comportamentos de sua mãe. Após
cada frase diga como você imagina que ela sente ou qual atitude ela teria.

Discordo totalmente Discordo um pouco
Nem discordo, nem

concordo
Concordo um pouco Concordo totalmente

1 2 3 4 5

______ Quando as pessoas são más com a sua mãe, ela não se sente obrigada a tratá-las bem.

______  Sua mãe se sentiria menos incomodada em deixar lixo em um parque sujo do que em um parque
limpo.

______ Sua mãe acha que não importa o que uma pessoa fez com a gente, não há desculpa para tirar vantagem
desta pessoa.

______ Sua mãe acha que com a pressão por tirar boas notas e com o aumento das pessoas que colam na
escola hoje em dia, o indivíduo que só cola algumas vezes não tem muita culpa.

______ Sua mãe acha que quando estamos doentes e nos sentindo mal, ficar preocupado com o modo como
agimos não faz muito sentido.

______ Sua mãe pensaria que se quebrou uma máquina por não utilizá-la corretamente, ela se sentiria menos
culpada se descobrisse que a máquina já estava quebrada antes de tê-la usado.

______ Sua mãe pensa que quando temos um trabalho para fazer, é impossível conseguir prestar atenção aos
interesses e necessidades das outras pessoas.

______ Às vezes sua mãe acha difícil ver as coisas do ponto de vista de outra pessoa.
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______ Quando sua mãe vê alguém em desvantagem, se sente um pouco protetora desta pessoa.

______ Às vezes sua mãe tenta entender melhor os amigos dela ao imaginar como as coisas são do ponto de
vista deles.

______ O problema dos outros geralmente não incomoda muito sua mãe.

______ Se sua mãe tem certeza de algo, não gosta de perder tempo ouvindo o argumento dos outros.

______ Quando vê alguém sendo maltratado, às vezes sua mãe não sente muita pena dessa pessoa.

______ Geralmente sua mãe é muito eficiente ao lidar com emergências.

______ Às vezes sua mãe se sente tocada pelo que vê acontecer.

______ Sua mãe acredita que há dois lados em cada questão e tenta analisar esses dois lados.

______ Sua mãe tem tendência a perder o controle durante emergências.

______ Quando sua mãe está chateada com alguém, geralmente procura se colocar no lugar dessa pessoa.

______ Quando sua mãe vê alguém que precisa muito de ajuda em uma situação de emergência, ela fica sem
saber o que fazer.

Parte 2
A seguir estão algumas frases que podem ou não descrever como sua mãe toma decisões quando tem
que escolher entre dois modos de agir ou alternativas quando não há modo certo ou errado de agir.
Após cada frase diga o que você acha que se parece mais com o que sua mãe faz quando precisa
tomar essas decisões. 

______ As decisões de sua mãe são geralmente baseadas na preocupação dela com outras pessoas.

______ As decisões de sua mãe são geralmente baseadas no que é mais justo e na maneira mais correta de agir.

______ Sua mãe escolhe alternativas com a intenção de satisfazer as necessidades de todo mundo.

______ Sua mãe escolhe um modo de agir que permite ajudar outras pessoas ao máximo.

______ Sua mãe escolhe um modo de agir que considera os direitos de todas as pessoas envolvidas.

______ As decisões de sua mãe são geralmente baseadas no bem-estar dos outros.

Parte 3

Abaixo estão diferentes tipos de atitudes que as pessoas têm em algumas situações.
Após cada uma delas responda com que frequência você acha que sua mãe fez.  O
quanto parece com o que ela faz sempre (5), várias vezes (4), não tem certeza/
não sabe (3), raramente (2) ou nunca (1).

______ Sua mãe já ajudou a carregar os objetos de um estranho (ex. livros, pacotes, etc.).

______ Sua mãe já permitiu que alguém passasse na frente dela em uma fila (ex. supermercado, fotocopiadora,
etc.).

______  Sua mãe  já  emprestou  um  item  de  algum  valor  para  um  vizinho  que  não  conhecia  bem  (ex.
ferramentas, um prato, etc.).

______ Sua mãe já se ofereceu para cuidar dos animais de estimação ou crianças de um vizinho sem receber
dinheiro por isso.

______ Sua mãe já se ofereceu para ajudar um deficiente ou idoso desconhecido a atravessar a rua.

Agradecemos a sua colaboração! Sua ajuda é muito importante para o nosso projeto.


