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RESUMO 

Nas últimas décadas, o fenômeno global da redução drástica do tamanho das famílias a 

despeito da abundância de recursos tem desafiado as explicações correntes acerca do 

comportamento reprodutivo humano. Nesse sentido, no estudo empírico buscamos 

compreender de que forma fatores como a mortalidade, imprevisibilidade, contexto 

socioeconômico e densidade populacional poderiam explicar variações nas estratégias 

reprodutivas na população brasileira. Utilizando 152 universitários (Midade = 23,5) que 

responderam a questionários, encontramos evidências de que os índices de mortalidade no 

local de residência, a imprevisibilidade parental durante a infância e as crenças de 

imprevisibilidade atuais predizem alguns marcadores comportamentais de história de vida 

como o esforço reprodutivo, quantidade de filhos idealizada, idade da primeira reprodução 

idealizada e tempo de relacionamento. Nossos resultados corroboraram em parte a literatura 

atual acerca da relação entre ambiente e desenvolvimento de estratégias de história de vida, 

trazendo também resultados divergentes no que diz respeito à relação entre o contexto da 

infância e a estratégia de história de vida adotada pelos indivíduos, demonstrando a 

necessidade de aprofundamento das investigações acerca do tema, especialmente utilizando 

amostras de países fora do contexto norte-americano e europeu, tal como o Brasil.  

Palavras-chave: Teoria da História de Vida; Estratégias de História de Vida; Mortalidade; 

Imprevisibilidade; Comportamento reprodutivo 
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ABSTRACT 

In the past decades, the global phenomenon of fertility decline in spite of the current affluence 

of resources have been challenging tenets of human reproductive behavior. In this context, in 

our empiric study we sought to understand how factors such as mortality, unpredictability, 

socioeconomic context and populational density might explain variation in reproductive 

strategies in a Brazilian sample. 152 students responded to questionnaires, and we found 

evidences that local mortality rates, parental unpredictability during childhoold and current 

unpredictability beliefs predict behavioral life history markers such as reproductive effort, 

idealized offspring quantity, age of first reproduction and commited relationship duration. Our 

results partially corroborate current literature about the interaction between environment and 

life history strategies development. On the other hand, we found unusual results regarding the 

relation between childhood context and life history strategies, which demonstrate that more 

investigation on this subject is required, especially in countries out of North American and 

European contexts, such as Brazil.  

Key words: Life History Theory; Life history strategies; Mortality; Unpredictability; 

Reproductive behavior 
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APRESENTAÇÃO 

 O presente trabalho foi realizado para obtenção do título de mestre no Programa de 

pós-graduação em Psicobiologia, e se organiza em torno de um artigo manuscrito. De início, o 

tópico introdução geral estabelece um contexto teórico para fundamentar o artigo, seguindo 

pelos objetivos, hipóteses e predições.  

O estudo empírico objetiva compreender como variáveis ambientais predizem 

resultados reprodutivos, especialmente aqueles referentes a estratégias de história de vida, 

buscando contribuir também para o debate sobre a transição demográfica. Para esse estudo foi 

utilizado um banco de dados contendo as respostas de 152 participantes de 18 a 35 anos, 

coletadas presencialmente na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Todos os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Após a apresentação do artigo encontram-se as considerações finais, indicando 

hipóteses corroboradas, limitações encontradas e direcionamentos para pesquisas futuras, 

seguida de uma seção de anexos. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

"Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que 

não houve míngua nem sobra, e conseguintemente que saí quite 

com a vida. E imaginará mal; porque ao chegar a este outro lado 

do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira 

negativa deste capítulo de negativas: não tive filhos, não transmiti 

a nenhuma criatura o legado da nossa miséria." 

(Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis) 

 

 Em seu livro A Origem das Espécies e a Seleção Natural (1859), Darwin afirma que 

cada espécie produz uma quantidade de organismos superior àquela que será de fato capaz de 

sobreviver. Em consequência disso se estabelece uma luta pela sobrevivência, na qual 

indivíduos possuindo traços que lhes confiram qualquer vantagem em relação às condições 

complexas e variáveis do ambiente terão melhor chance de sobreviver, sendo naturalmente 

selecionados. Complementarmente, o sucesso concedido por esses traços modificados é 

medido através da sua representação genética na próxima geração, ou seja, através da 

quantidade de descendentes férteis deixadas por estes organismos, denominada aptidão direta 

(Krebs & Davies, 2009). 

 Adicionalmente, Kaplan e Gangestad (2005) definem a evolução da vida como o 

resultado de um processo no qual formas variadas competem para coletar energia do ambiente 

e convertê-la em réplicas de si mesmas. A seleção natural favorece os indivíduos que 

conseguem capturar a energia eficientemente e utilizá-la para aumentar sua aptidão dentro do 

nicho ecológico ao qual pertencem. A hipótese de que a seleção natural moldou os 

organismos para converter recursos em prole é a base da Teoria da História de Vida (Sear, 

2016). 

Teoria da história de vida 

 Para que um organismo possa obter sucesso reprodutivo, é necessário que seja capaz 

de distribuir sua energia entre traços e atividades que modulam a sobrevivência ou entre 

aqueles que modulam a reprodução (Del Giudice, Kaplan, & Gangestad, 2015), como por 

exemplo o tamanho corporal, o desenvolvimento imunológico, a maturidade sexual, 
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habilidades para competir por recursos e parceiros sexuais e o cuidado parental. A quantidade 

de matéria e energia que um organismo pode adquirir, entretanto, é limitada, uma vez que 

dependem de gastos energéticos e investimento de tempo para serem coletadas. 

 Consequentemente, a energia é finita, tornando impossível para os indivíduos 

investirem ilimitadamente em todos os traços relevantes à aptidão, ou seja, há um orçamento 

energético restrito que força a escolha de investir em determinados traços, abrindo mão de 

investir em outros. Surge então o conceito de trade-off, postulado por Stearns (1989): o custo 

pago em aptidão quando uma mudança benéfica em um traço está obrigatoriamente 

relacionada à uma mudança prejudicial em outro traço, portanto significando que o maior 

investimento em um domínio implica em perdas nos domínios concorrentes.  

 Em decorrência dos trade-offs, a maioria dos traços tem efeitos opostos na 

sobrevivência e na fertilidade dos organismos; entretanto, efeitos opostos também podem ser 

observados no mesmo componente de aptidão em momentos diferentes de suas vidas, ou na 

aptidão do organismo e naquela de um indivíduo aparentado (Del Giudice et al., 2015). A 

Teoria de História de Vida (Kaplan & Gangestad, 2005) define três trade-offs fundamentais: 

1) Reprodução imediata ou futura. De modo geral, os organismos podem investir o 

orçamento energético disponível em seu crescimento, garantindo maior taxa de captura de 

recursos no futuro, em manutenção, ou seja, reparação do tecido somático e função imune, ou 

em reprodução, replicando genes, conforme proposto por Gadgil e Bossert (1970). As duas 

primeiras atividades aumentam as chances de sucesso na reprodução futura, enquanto a última 

favorece a reprodução atual, possivelmente comprometendo as chances de reprodução futura. 

Por conseguinte, Del Giudice et al. (2015) simplificam que há um trade-off entre reprodução 

imediata ou futura.  

 Para compreender este trade-off, em primeiro lugar é necessário compreender a 

reprodução enquanto uma atividade custosa para os animais; existem custos ecológicos 

associados ao ato de se reproduzir: encontrar, atrair e reter parceiros, produzir a prole 

(gametas, atividade sexual e gestação) e sustentá-la investindo em sua qualidade através da 

alimentação, socialização e proteção deixam os animais expostos a lesões físicas, doenças e 

risco de predação. Além disso, a reprodução desvia recursos que poderiam ser investidos no 

crescimento somático ou na manutenção corporal daquele indivíduo (Ellis, Figueredo, 

Brumbach, & Schlomer, 2009; Stulp & Barrett, 2015). 

 Nesse contexto, Kaplan e Gangestad (2005) consideram três possibilidades distintas: o 

organismo pode alocar toda sua energia em reprodução futura, o que ocorre quando mesmo 
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uma pequena alocação em reprodução imediata traz benefícios menores à aptidão do que 

conservar essa energia para a reprodução futura – geralmente durante períodos juvenis e 

circunstâncias ambientais desfavoráveis; a alocação mista na reprodução imediata e futura, 

quando os benefícios para a aptidão ao investir nesses dois momentos reprodutivos são iguais; 

e, por fim a total alocação de energia na reprodução imediata seguida por morte 

(semelparidade), da qual podemos encontrar diversos exemplos na natureza, sendo 

emblemático o exemplo do salmão (Ellis et al., 2009) que ao nadar contra a corrente para 

colocar seus ovos morre por esgotar a energia disponível que poderia ser investida no reparo e 

manutenção corporal, ou ainda ácaros Acarophenox tribolii machos que se acasalam com suas 

irmãs ainda no interior do corpo materno e morrem antes mesmo de nascer (Hamilton, 1967). 

 Estabelecendo comparações entre espécies, é possível observar que a história de vida 

humana constitui um exemplo extremo da evolução do trade-off favorecendo o crescimento 

somático prolongado em detrimento da reprodução precoce (Ellis et al., 2009).  

2) Quantidade versus qualidade da prole. Proposto por Lack (1954) a partir de estudos com 

tamanho de ninhada de aves, o trade-off entre quantidade e qualidade da prole emerge 

considerando que os pais possuem um determinado orçamento energético finito para investir 

na reprodução; dessa forma, prole adicional significa redução do investimento por filho (Del 

Giudice et al., 2015).  

 Teoricamente, o maior investimento dos pais através da provisão de recursos e 

transmissão de conhecimentos e habilidade relevantes tornaria a prole mais apta a sobreviver, 

competir por parceiros e se reproduzir. Ainda que amplamente difundido na literatura, 

evidências acerca deste trade-off são controversas na espécie humana (Lawson & Mulder, 

2016): em sociedades tradicionais, por exemplo, há pouca evidência de que limitar a 

quantidade de filhos pode ser interpretado como uma estratégia reprodutiva que maximiza a 

aptidão (sucesso reprodutivo da prole), considerando os benefícios em possuir irmãos para os 

próprios filhos e o fato de que nem sempre o investimento dos pais é o fator decisivo para sua 

sobrevivência, a depender das condições do ambiente. Adicionalmente, o capital incorporado 

gerado pelo investimento dos pais em cada filho nem sempre se traduz em sucesso 

reprodutivo (Lawson & Mulder, 2016).  

3) Esforço de acasalamento ou esforço parental. A reprodução sexuada implica num trade-

off entre o investimento em dinâmicas de atração e retenção de parceiros (esforço de 

acasalamento) e o provisionamento coordenado das necessidades da prole, caracterizado 

como esforço parental (Lawson & Mulder, 2016). Adicionalmente, uma vez que o ato sexual 
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envolve os interesses de aptidão de mais de um indivíduo, a prole se torna um "bem público", 

e cada um dos genitores irá lucrar com os investimentos do outro genitor e terá incentivo para 

desviar recursos para a produção de filhos adicionais (Kaplan & Gangestad, 2005), 

caracterizando um "conflito" entre sexos. Considerando as diferenças entre gametas, Trivers 

(1972) postulou que a oportunidade de novos acasalamentos deve ser contrabalanceada pela 

redução na aptidão da prole existente, e para seres humanos, fêmeas tipicamente alocam mais 

energia em esforço parental, enquanto machos investem em esforço de acasalamento, dados 

os custos e vantagens específicos para cada sexo. Recentemente, Kruger (2017) propôs que o 

esforço de acasalamento e o esforço parental são dimensões inversamente correlacionadas, e 

não necessariamente representam uma dimensão única.  

Condições ambientais e estratégias de história de vida 

 A combinação dos trade-offs realizados pelos organismos caracteriza sua estratégia de 

história de vida (Del Giudice et al., 2015). As condições ambientais serão pressões seletivas 

que ao longo da história evolutiva (da espécie) e da ontogênese (do indivíduo) moldarão quais 

padrões de trade-offs otimizarão sua aptidão (Ellis et al., 2009). De modo geral, a quantidade 

de predadores, disponibilidade de recursos, taxa de encontro com parceiros sexuais potenciais 

e vida social costumam compor um contexto ecológico que permeia todos os organismos 

(Alcock, 2011).  

 Por essa mesma razão, existem variações entre espécies e variações individuais dentro 

de cada espécie (Gadgil & Bossert, 1970), uma vez que as pressões ambientais não serão as 

mesmas para todos. Em ambientes ricos em recursos, investir em reprodução imediata, 

quantidade de prole e esforço de acasalamento pode maximizar a aptidão. Esse conjunto de 

trade-offs caracteriza a estratégia rápida (seleção r), que é atrelada a determinadas 

características fisiológicas e comportamentais como, por exemplo, rápido crescimento 

corporal, maturação sexual precoce, tamanho de ninhada maior, tempo de vida mais curto e 

ausência ou pouco cuidado parental. Por outro lado, em ambientes com escassez de recursos 

(seleção K), investir em esforço somático e manutenção corporal pode aumentar as chances 

de sobrevivência do indivíduo para que a reprodução possa ocorrer num momento mais 

oportuno, assim como o investimento na qualidade da prole através da provisão de recursos e 

habilidades para tornar os infantes mais aptos a lidar com circunstâncias ambientais mais 

severas. Atrelados ao extremo lento da estratégia estão características como crescimento 

prolongado, maturação sexual tardia, número reduzido de filhotes e alto investimento parental 

(Promislow & Harvey, 1990).  
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 A Teoria de História de Vida postula que as estratégias se organizam em torno de um 

continuum entre os extremos rápido e lento, variando entre espécies e populações. Grandes 

primatas costumam se situar no extremo mais lento (Pontzer et al., 2014), especialmente a 

espécie humana, que será o foco a partir deste momento. Humanos têm diversas 

características relacionadas a estratégias lentas: são animais caracterizados por longo período 

gestacional, com prole extremamente altricial (Lawson & Mulder, 2016), predominância da 

monogamia social como evidência de cuidado por ambos os genitores (Gangestad & Grebe, 

2015), longo período de aprendizagem que proporciona adquirir habilidades cognitivas para 

maior taxa de extração de recursos do ambiente (Bjorklund, 1997), normas socioculturais que 

incentivam o atraso da reprodução (Sear, 2016), além da senescência (Jones et al., 2014). 

 Considerando que, em parte, o comportamento toma forma de acordo com as 

condições ambientais, o desenvolvimento de estratégias de história de vida rápidas ou lentas 

dentro da espécie humana é influenciado pela mortalidade, imprevisibilidade e 

disponibilidade de recursos no ambiente (Del Giudice et al., 2015), sendo relevante também a 

percepção do indivíduo acerca destes aspectos durante estágios iniciais de seu 

desenvolvimento (infância), uma vez que eles podem limitar o crescimento e a probabilidade 

de sobrevivência futura (Stulp & Barrett, 2015); portanto, essas pistas podem funcionar como 

uma previsão do contexto ambiental futuro, estimulando o desenvolvimento de uma estratégia 

adequada para este cenário (Nettle, 2013).  

 Promislow e Harvey (1990) sugeriram que a mortalidade é o melhor preditor da 

variação nos traços de história de vida exibidos pelas espécies, em um estudo voltado para 

mamíferos. Posteriormente, Ellis et al. (2009) retomam esse posicionamento, afirmando que 

muitas pesquisas têm confundido duas dimensões fundamentais na variação e influência 

ambiental, a severidade e a imprevisibilidade do ambiente. Os autores caracterizam a 

severidade como a taxa em que fatores externos causam incapacidade e morte na população 

(morbidade-mortalidade extrínseca), enquanto a imprevisibilidade é definida como a forma 

em que a severidade varia ao longo do tempo e espaço. Posto que humanos geralmente estão 

no topo da cadeia alimentar, as fontes de morbidade-mortalidade se tornam dependentes de 

densidade: má nutrição, doenças infecciosas e parasitárias e conflito com outros seres 

humanos (Hill, 2007). Além disso, de acordo com Ellis et al. (2009), as populações humanas 

modernas são caracterizadas por baixas taxas externamente impostas de mortalidade-

morbidade, abundância de recursos (baixo estresse energético) e altos níveis de densidade 

populacional (concentração de maior número de pessoas em ambientes urbanos), favorecendo 

estratégias mais lentas devido à maior competição intraespecífica, fazendo com que as 
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pessoas atrasem a reprodução para investir em educação, aquisição de habilidades de trabalho 

e status socioeconômico (capital incorporado), produzindo uma prole de maior qualidade. 
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JUSTIFICATIVA 

 De acordo com Simões (2016), o Brasil vem realizando uma das transições 

demográficas mais rápidas do mundo, com o número de nascimentos na região Nordeste já 

sendo verificados em 2010 como abaixo da taxa de reposição populacional. Essa 

transformação no padrão demográfico constitui uma das mais importantes modificações 

estruturais na sociedade brasileira, que tem sofrido redução na taxa de crescimento 

populacional e alteração na estrutura etária, na qual se verifica crescimento mais lento do 

número de crianças e adolescentes e aumento da população idosa. Ainda conforme o autor, 

embora o fenômeno e suas consequências sejam longamente debatidos pelos especialistas da 

área de população, ele permanece pouco compreendido por parcelas significativas da 

população e pelos formuladores de políticas públicas, acrescentando que o conhecimento 

insuficiente das causas que levaram a essa mudança demográfica provoca interpretações e 

correlações equivocadas sobre o seu impacto em vários aspectos das condições de vida da 

população (Simões, 2016). 

 Além disso, segundo Cerqueira et al. (2016), dados do Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde demonstram que em 2014 houve 59.627 

homicídios no Brasil, representando mais de 10% dos homicídios registrados no mundo e 

colocando o Brasil como o país com o maior número absoluto de homicídios. No Rio Grande 

do Norte, no período de 2004 a 2014 as taxas de homicídios por 100 mil habitantes 

aumentaram 308,1% (Cerqueira et al., 2016). Uma vez que a Teoria da História de Vida 

explora fenômenos reprodutivos levando em consideração o contexto ambiental, 

especialmente a mortalidade, acreditamos que esse viés será interessante para analisar a 

população em questão. Adicionalmente, ressaltamos a importância de examinar as 

proposições da Teoria de História de Vida com diferentes populações, especialmente fora do 

contexto norte-americano e europeu, no qual a maioria dos estudos sobre essa temática são 

realizados.  
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OBJETIVOS 

Objetivo geral 

 O objetivo do presente trabalho é investigar se fatores extrínsecos tais como pistas de 

mortalidade e imprevisibilidade modulam a estratégia de história de vida dos sujeitos, através 

da medida de marcadores comportamentais de história de vida em uma amostra brasileira.  

Objetivos específicos 

1. Analisar se a densidade populacional (competição intraespecífica) influencia as estratégias 

de história de vida. 

2. Analisar a influência do contexto ambiental durante a infância no desenvolvimento das 

estratégias de história de vida.  

3. Analisar a influência do contexto ambiental atual na expressão das estratégias de história de 

vida.  
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HIPÓTESES E PREDIÇÕES 

Hipótese 1: A densidade populacional irá influenciar a estratégia de história de vida adotada 

pelo indivíduo. 

Predição 1.1: Indivíduos que residem em áreas com maior densidade populacional investirão 

preferencialmente em esforço somático (reprodução futura), exibindo estratégias de história 

de vida mais lentas. 

Predição 1.2: Indivíduos que residem em áreas com menor densidade investirão 

preferencialmente em esforço reprodutivo imediato, exibindo estratégias de história de vida 

mais rápidas. 

Hipótese 2: A percepção de pistas de imprevisibilidade ao longo da vida irá calibrar as 

estratégias de história de vida dos indivíduos.  

Predição 2.1: Indivíduos que indicarem contexto mais imprevisível na infância exibirão 

estratégias de história de vida mais rápidas. 

Predição 2.2: Indivíduos que indicarem contexto mais previsível na infância exibirão 

estratégias de história de vida mais lentas. 

Predição 2.3: Indivíduos que indicarem maior imprevisibilidade de recursos no presente 

apresentarão estratégias de história de vida mais rápidas. 

Predição 2.4: Indivíduos com maior previsibilidade de recursos no presente apresentarão 

estratégias de história de vida mais lentas. 

Hipótese 3: A taxa de mortalidade local influenciará a estratégia de história de vida adotada 

pelos indivíduos.  

Predição 3.1: Indivíduos que residirem em locais com taxas de mortalidade mais altas 

apresentarão estratégias de história de vida mais rápidas. 

Predição 3.2: Indivíduos que residirem em locais com taxas de mortalidade mais baixas 

apresentarão estratégias de história de vida mais lenta. 

Hipótese 4: O contexto ambiental da infância irá interagir com o contexto atual e direcionar as 

estratégias de história de vida. 
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Predição 4.1: Indivíduos com contexto imprevisível na infância apresentarão traços 

relacionados com estratégias de vida mais rápidas, quando inseridos em contextos com taxas 

de mortalidade mais altas.  

Predição 4.2: Indivíduos com contexto mais previsível na infância apresentarão traços 

relacionados com estratégias de história de vida mais lentas, quando inseridos em contextos 

com taxas de mortalidade mais altas.  
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Resumo 

No presente estudo buscamos examinar a influência de fatores como a mortalidade, 

imprevisibilidade, disponibilidade de recursos e densidade populacional podem explicar a 

variação nas estratégias reprodutivas na população brasileira. Utilizando 152 universitários 

que responderam a questionários, encontramos evidências de que os índices de mortalidade no 

local de residência, a imprevisibilidade parental durante a infância e as crenças de 

imprevisibilidade atuais predizem alguns marcadores comportamentais de história de vida 

como o esforço reprodutivo, quantidade de filhos idealizada, idade da primeira reprodução 

idealizada e tempo de relacionamento. Em parte, nossos resultados corroboraram a literatura 

atual, produzindo também resultados inesperados sobre a relação entre mortalidade e esforço 

de acasalamento, demonstrando a necessidade de investigações adicionais acerca do tema, 

especialmente utilizando amostras fora do eixo norte-americano e europeu, tal como o Brasil.  

Palavras-chave: Teoria da História de Vida; Estratégias de história de vida; Mortalidade; 

Imprevisibilidade;  

 

Abstract 

In this study, we examined how mortality rates, unpredictability, resource availability and 

populational density can explain the variation in reproductive strategies in a Brazilian sample. 

152 students responded to questionnaires, and we found evidences that local mortality rates, 

parental unpredictability during childhoold and current unpredictability beliefs predict 

behavioral life history markers such as reproductive effort, idealized offspring quantity, age of 
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first reproduction and commited relationship duration. Our results partially corroborate 

current LHT literature, but also brought unexpected results about the interaction between 

mortality rates and mating effort, demonstrating that additional investigations on this matter 

are required.  

Key-words: Life History Theory; Mortality; Unpredictability; Life history strategies. 
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Introdução 

 A Teoria da História de Vida (THV) é uma abordagem evolucionista inserida no 

contexto da ecologia comportamental, estruturada em torno do paradigma da otimização. A 

THV tem como premissa básica que as mais variadas diferenças fisiológicas, 

comportamentais e ontogenéticas entre organismos se devem aos trade-offs realizados pelas 

espécies de acordo com as demandas para prosperar em seus respectivos ambientes, ou seja, 

alocar energia entre esforço somático ou reprodutivo de forma a maximizar sua aptidão 

(Chisholm, 1993). 

 O conjunto de trade-offs realizado por um organismo determinará sua estratégia de 

história de vida, que será organizada ao longo de uma dimensão rápida-lenta (Promislow & 

Harvey, 1990). Organismos que apresentam estratégia de história de vida mais lenta tendem a 

maturar mais vagarosamente, ser mais seletivos na escolha de parceiros, produzir menor 

quantidade de descendentes e concentrar mais esforços no cuidado parental (Cabeza de Baca, 

Figueredo, & Ellis, 2012). Por outro lado, a estratégia de história de vida mais rápida envolve 

enfatizar o esforço de acasalamento às custas do cuidado parental, maturação sexual mais 

rápida, menor estabilidade de parceiros, maior quantidade de filhos e menor investimento 

parental por filho (Ellis, Brumbach, Figueredo, & Schlomer, 2009).  

 De modo geral, as espécies exibem um padrão de características relativamente estável 

que pode ser classificado ao longo do continuum rápido-lento, mas variações intraespecíficas 

podem ser encontradas: entre humanos, existe variação na estratégia de história de vida em 

nível sub-populacional ou familiar/individual (Störmer & Lumma, 2014). Essa variação é 

medida através de parâmetros de história de vida tais como a idade da primeira reprodução, 

taxa de fertilidade total e investimento parental por prole (Nettle, 2014). De acordo com 

Nettle (2009), essas variações refletem respostas adaptativas, produzidas pela plasticidade 

fenotípica em respostas às condições ecológicas locais. Ellis et al. (2009) apresentam duas 

dimensões ambientais como fundamentais no desenvolvimento de estratégias de história de 

vida: a severidade e a imprevisibilidade. A severidade refere-se as taxas de mortalidade e 

morbidade causadas por fatores externos fora do controle dos indivíduos, enquanto a 

imprevisibilidade se caracteriza pela variação da severidade ao longo do tempo e espaço (Ellis 

et al., 2009). Adicionalmente, considerando que humanos modernos geralmente estão no topo 

da cadeia alimentar, as fontes de morbidade-mortalidade se tornam dependentes de densidade: 

má nutrição, doenças infecciosas e parasitárias e conflito com outros seres humanos (Hill, 

2007). Portanto, a densidade é uma variável importante para a compreensão das estratégias de 

história de vida adotadas entre seres humanos.  
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Mortalidade, imprevisibilidade e estratégias de história de vida 

 Ao longo do desenvolvimento da THV, muitos estudos demonstraram que seres 

humanos adotam diferentes cronogramas reprodutivos a partir de suas interações com o 

ambiente durante o início da vida (Nettle, 2013). Nesse contexto, Gluckman, Hanson e 

Spencer (2005) propõem o conceito de Resposta Preditiva Adaptativa (RPA), caracterizada 

como a plasticidade no desenvolvimento que evoluiu enquanto resposta adaptativa às pistas 

ambientais no início da vida, mas cujas vantagens do fenótipo induzido só se manifestam 

numa fase mais tardia do ciclo da vida. Conforme tais autores, as pistas sobre o ambiente 

recebidas no início da vida funcionariam como uma espécie de "previsão do tempo" do 

ambiente futuro, fazendo com que os mecanismos de plasticidade induzissem mudanças na 

trajetória do desenvolvimento de forma que o organismo ajuste sua fisiologia (e, portanto, seu 

cronograma reprodutivo) em função daquela necessária para prosperar num ambiente futuro 

semelhante. Uma vez que o ajuste ocorre em relação ao ambiente externo do organismo, 

classificou-se essa proposição como RPA externa.  

 Adicionalmente, Wells (2012) propõe que condições adversas durante o estágio inicial 

da vida do indivíduo podem ocasionar menor longevidade em consequência do 

desenvolvimento somático comprometido pela quantidade reduzida de energia disponível para 

investir em crescimento e manutenção. Nesse caso, o amadurecimento precoce seria 

favorecido por aumentar as chances de que o organismo complete ao menos um ciclo 

reprodutivo (Nettle, 2013). Essa proposição é classificada como RPA interna, pois o ajuste 

ocorre de acordo com o ambiente interno do organismo. Nettle (2013) afirma que as duas 

explicações não são mutuamente excludentes, mas podem ser de fato complementares.  

 Diversos estudos dão suporte à proposta de que pistas ambientais calibram o 

desenvolvimento de estratégias de história de vida em humanos, demonstrando que 

indicadores ambientais de mortalidade e imprevisibilidade predizem uma variedade de 

marcadores comportamentais de história de vida, tais como a idade da primeira reprodução 

(Bulled & Sosis, 2010; Daly & Wilson, 1997; Nettle, 2011), taxa de fertilidade total (Bulled 

& Sosis, 2010), investimento em esforço somático, como educação (Bulled & Sosis, 2010), 

desconto do futuro (Frankenhuis, Panchanathan, & Nettle, 2016; Griskevicius, Tybur, Delton, 

& Robertson, 2011), sociossexualidade (Brumbrach, Walsh, & Figueredo, 2007) e até mesmo 

consumo calórico (Laran & Salerno, 2013).   

 Outros estudos evidenciam ainda que contextos ambientais instáveis (considerando 

pistas de mortalidade e imprevisibilidade) durante a infância direcionam o desenvolvimento 
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de marcadores comportamentais de estratégia de história de vida (Chisholm, 1993; Copping, 

Campbell, & Muncer, 2013; Ellis, Shirtcliff, Boyce, Deardoff, & Essex, 2011; Frankenhuis, 

Gergely, & Watson, 2013; Griskevicius, Tybur, Delton, & Robertson, 2011; Hill, Prokosch, 

DelPriore, Griskevicius, & Kramer, 2016; Simpson, Griskevicius, Kuo, Sung, & Collins, 

2012; Störmer & Lummaa, 2014; Szepsenwol, Simpson, Griskevicius, & Raby, 2015; 

Webster, Graber, Gesselman, Crosier, & Schember, 2014). Dentre eles, destacamos o estudo 

de Grieskevicius et al. (2011): utilizando um priming que servia como pista de mortalidade, 

os autores encontraram que o contexto da infância direcionava a estratégia de história de vida 

adotada pelos indivíduos. Aqueles que relataram viver em ambientes estáveis durante a 

infância, quando expostos ao priming, tenderam a exibir estratégias de história de vida mais 

lentas; por outro lado, aqueles que relataram viver em ambientes mais instáveis, tenderam a 

exibir estratégias mais rápidas.  

 Com base nesses estudos, objetivamos analisar a influência das pistas ambientais na 

expressão das estratégias de história de vida. Nossas predições são as de que a densidade 

populacional irá influenciar as estratégias de história de vida, no sentido de que sujeitos 

vivendo em ambientes com maiores densidades apresentarão maior investimento em esforço 

somático, traduzindo-se em estratégias lentas; quanto maiores a mortalidade e a 

imprevisibilidade atual, mais os indivíduos apresentarão características correspondentes à 

estratégias rápidas; e, por fim, que o contexto da infância irá predizer as estratégias de história 

de vida, no sentido de que contextos mais imprevisíveis estarão relacionados à estratégias 

mais rápidas, enquanto contextos mais estáveis estarão relacionados a estratégias mais lentas.  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Participantes 

 O estudo contou com 152 participantes, com idade entre 18 e 35 anos (M = 23,5; DP = 

3,57), sendo 67 mulheres e 85 homens, residentes da grande Natal (Natal, Parnamirim, Ceará 

Mirim, Macaíba e São Gonçalo do Amarante), no estado do Rio Grande do Norte. Não houve 

restrições quanto à orientação sexual dos participantes. As coletas foram realizadas 

presencialmente no Laboratório de Evolução do Comportamento Humano (LECH).  

Instrumentos e procedimentos 

  Após lerem e assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, todos os 

participantes responderam os instrumentos descritos abaixo, apresentados em ordem aleatória 

para evitar o viés de fadiga.  
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Questionário sociodemográfico. Elaborado conforme as normas da ABEP (2016), o 

questionário sociodemográfico visa acessar o nível socioeconômico atual dos participantes. 

Acrescentamos questões de caráter pessoal como idade, sexo e orientação sexual. 

Escala de imprevisibilidade familiar na infância (EIFI). Construída e validada por Howat-

Rodrigues, Howat-Rodrigues, De Andrade e Tokumaru (2012), essa escala tem por objetivo 

acessar o nível de inconsistência parental durante a infância dos sujeitos, a partir da percepção 

dos mesmos. A escala possui 18 itens agrupados em 3 fatores: cuidado/apoio, como por 

exemplo “eu tinha certeza de que minha família me daria apoio se eu precisasse”, alimentação 

– “na minha casa o horário em que o almoço era servido normalmente era o mesmo todos os 

dias” e recursos financeiros – “na minha infância, minha família não sabia ao certo como 

pagaria as contas de cada mês”. As respostas foram mensuradas através de escala Likert de 5 

pontos variando desde discordo totalmente até concordo totalmente.  

Escala de crenças de imprevisibilidade. Traduzida a partir da Scale of Unpredictability 

Beliefs, de Ross, Short e Garofano (2016), essa escala tem por objetivo acessar esquemas 

mentais de imprevisibilidade a partir de três fatores: a imprevisibilidade relacionada a si (self 

– “meu funcionamento do dia-a-dia é variável”), os outros – se eu crio expectativas com 

outras pessoas, elas frequentemente me desapontam” e o mundo – “é difícil prever os 

acontecimentos da vida”, totalizando 16 itens. Os participantes avaliaram os itens através de 

escala Likert de 6 pontos, entre discordo fortemente até concordo fortemente. Os escores 

dentro de cada fator foram somados. Foram encontrados índices psicométricos satisfatórios 

(todos os alfas de Cronbach > 0,70) e a estrutura fatorial foi confirmada para a população 

brasileira (Carvalho, Shiramizu, & Lopes, em preparação).   

Brief self-report scales assessing life history dimensions of mating and parenting effort. 

Desenvolvida por Kruger (2017), a escala mede o trade-off entre esforço de acasalamento e 

esforço parental através de 8 itens, sendo os quatro primeiros referentes a esforço de 

acasalamento, como "usar roupas chamativas e caras" e os quatro últimos referentes ao 

esforço parental, como por exemplo "cuidadoso e emocionalmente apoiador em um 

relacionamento de longo prazo". Os participantes avaliaram o quanto cada afirmação os 

descrevia através de escala Likert de 7 pontos, variando de discordo fortemente até concordo 

fortemente. A escala foi traduzida e foram encontradas evidências de validade para a 

população brasileira (Shiramizu, Carvalho, & Lopes, em preparação). 
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Questionário de expectativas reprodutivas 

. Elaborado a partir do questionário de Menezes (2015), conta com questões relacionadas à 

medidores comportamentais de estratégia de história de vida como quantidade de filhos 

desejada, idade na ocasião do nascimento do primeiro filho e status de relacionamento. 

Considerando que nossa amostra seria predominantemente universitária e jovem, utilizamos 

questões voltadas à idealização como "com quantos anos você gostaria de ter o primeiro 

filho" e "com quantos anos você gostaria de se casar".  

Medidas objetivas. A partir dos dados acessados sobre o endereço dos participantes, 

utilizamos os relatórios do Observatório da Violência do RN (OBVIO – UFERSA, 2017) 

como medida de mortalidade (condutas violentas letais intencionais) por zona para os 

participantes residentes em Natal, uma vez que não havia representatividade de todos os 

bairros e por munícipio para os residentes da Grande Natal (Ceará Mirim, Macaíba, 

Parnamirim e São Gonçalo do Amarante). Para acessar a densidade populacional, 

consideramos relatórios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) e 

projeções da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB, 2016), da mesma 

maneira considerando as zonas, para os residentes de Natal e os municípios, para os residentes 

das imediações. 

Análises estatísticas 

 Conduzimos um teste de regressão linear simples para prever as variáveis dependentes 

esforço reprodutivo, quantidade de filhos ideal, número de filhos desejados, tempo de 

relacionamento e idade ideal para casamento baseado nos índices de densidade populacional, 

nos índices de mortalidade por zona, no contexto da infância (fatores do EIFI: alimentação, 

dinheiro e cuidado), nas percepções de imprevisibilidade (fatores da ECI: própria 

imprevisibilidade, do mundo e das pessoas) e no contexto socioeconômico atual.  

 Para compreender a interação entre a severidade ambiental atual e o contexto 

ambiental na infância modulando as estratégias de história de vida, realizamos análises de 

simple slopes (Aiken & West, 1991), utilizadas para interpretar a direção do efeito de 

interação. Utilizamos a mortalidade como variável moderadora na relação entre contexto da 

infância e esforço reprodutivo (parental ou de acasalamento). Escolhemos não analisar a 

influência das diferentes estratégias sexuais (masculina versus feminina) nas estratégias de 

história de vida, considerando que o foco de nosso estudo são os fatores ambientais.  O nível 

de significância adotado foi de p < 0,05. 
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RESULTADOS 

Na tabela 1 encontram-se as estatísticas descritivas referentes às variáveis dependentes 

e independentes não categóricas utilizadas no estudo. 

Tabela 1: estatísticas descritivas das variáveis dependentes e independentes utilizadas. 

Variável Número amostral Média Desvio padrão Variância 

Mortalidade 144 84,69 65,44 4282,94 

Densidade populacional 145 3829,45 1872,28 3505440,73 

Tempo de relacionamento (em 

meses) 

88 36,45 33,10 1095,63 

Esforço de acasalamento* 152 2,91 1,02 1,05 

Esforço parental* 152 5,29 0,97 0,95 

Imprevisibilidade de cuidado** 152 12,04 5,64 31,88 

Imprevisibilidade financeira** 152 12,68 5,62 31,62 

Imprevisibilidade alimentar** 

 

151 12,80 3,26 10,69 

Imprevisibilidade do self*** 151 3,21 1,03 1,06 

Imprevisibilidade das 

pessoas*** 

151 4,23 1,05 1,10 

Imprevisibilidade do mundo*** 151 5,05 0,85 0,73 

Idade idealizada do casamento 132 31,79 16,50 272,29 

Idade idealizada do primeiro 

filho 

110 31,49 4,77 22,82 

Status socioeconômico total 152 28,36 9,35 87,57 

Quantidade desejada de filhos 117 1,99 0,89 0,80 
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* Fatores do brief self-report scales assessing life history dimensions of mating and parenting 

effort 

** Fatores da escala de imprevisibilidade familiar na infância 

*** Fatores da escala das crenças de imprevisibilidade 

 

Densidade populacional 

 A densidade populacional não foi preditora significativa das variáveis idade idealizada 

da primeira reprodução (F(1,101) = 1,938, R² = 0,019, p = 0,167), esforço de acasalamento 

(F(2,141) = 0,258, p = 0,612, R² = 0,002), esforço parental (F(2,141) = 0,013, p = 0,908, R² = 

0,004), idade idealizada de casamento (F(2,123) = 0,016, p = 0,900, R² = 0,003), tempo de 

relacionamento (F(1,82) = 2,922, p = 0,091, R² = 0,034) ou quantidade de filhos desejada 

(F(1,108) = 0,254, p = 0,616, R² = 0,002).  

Contingência ambiental atual 

 O status socioeconômico não foi preditor das variáveis idade idealizada da primeira 

reprodução (F(1,108) = 0,896, p = 0,346, R² = 0,008), esforço de acasalamento (F(1,150) = 1,826, 

p = 0,179, R² = 0,012), esforço parental (F(1,150) = 0,013, p = 0,910, R² = 0,000), idade 

idealizada de casamento (F(1,130) = 0,000, p = 0,993, R² = 0,000), tempo de relacionamento 

(F(1,86) = 0,023, p = 0,881, R² = 0,000) ou quantidade de filhos desejada (F(1,115) = 0,324, p = 

0,571, R² = 0,003). 

 Com relação à mortalidade, encontramos uma equação de regressão significativa 

(F(1,142) = 5,330, p = 0,022, R² = 0,037) para a variável esforço de acasalamento (β = -0,003, p 

=  0,022), ou seja, a mortalidade predizia significativamente a variação no investimento em 

esforço de acasalamento, no sentido de que quanto maior a mortalidade, menor o esforço de 

acasalamento (Figura 1). Por outro lado, essa relação não foi encontrada para as variáveis 

esforço parental (F(1,142) = 0,843, p = 0,360, R² = 0,006), idade idealizada de casamento 

(F(1,124) = 0,866, p = 0,354, R² = 0,007), idade idealizada da primeira reprodução (F(1,100) = 

2,107, p = 0,150, R² = 0,021), tempo de relacionamento (F(1,81) = 0,630, p = 0,430, R² = 0,008) 

ou quantidade de filhos desejada (F(1,107) = 0,078, p = 0,781, R² = 0,001).  

Com relação às crenças de imprevisibilidade atuais, encontramos uma equação de 

regressão significativa (F(3,83) = 2,998, p = 0,035, R² = 0,098), em que a variável self predizia 

significativamente a variável tempo de relacionamento (β = -8,157, p = 0,044), ou seja, 

quanto menos o participante se autoavaliava como imprevisível, maior a duração de seu 

relacionamento atual. Também encontramos que o fator pessoas predizia significativamente a 
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variável quantidade de filhos (β = -0,185, p = 0,050), o que significa que quanto mais o 

sujeito acredita que as pessoas são prevísiveis, maior é a quantidade de filhos que deseja ter. 

 

 

Figura 1: Gráfico de dispersão entre mortalidade e esforço de acasalamento. 

  

 As crenças de imprevisibilidade atuais não foram preditoras das variáveis idade de 

casamento idealizada (F(3,127) = 1,427, p = 0,238, R² = 0,033), idade idealizada da primeira 

reprodução (F(3,105) = 0,467, p = 0,706, R² = 0,013), esforço parental (F(3,147) = 1,639, p = 

0,183, R² = 0,032) ou esforço de acasalamento (F(3,147) = 0,856, p = 0,466, R² = 0,017).  

Imprevisibilidade na infância e o desenvolvimento de estratégias de história de vida 

 Uma equação de regressão significativa (F(3,147) = 6,737, p < 0,001, R² = 0,121) foi 

encontrada na qual as dimensões condição financeira (β = 0,038, p = 0,004), alimentação (β = 

-0,048, p = 0,039) e cuidado (β = -0,037, p = 0,006) foram preditores significativos da 

variável esforço parental. Em outras palavras, quanto maior a previsibilidade de cuidado 

(Figura 2) e alimentação na infância (Figura 3), maior o esforço parental. Por outro lado, 

quanto maior a imprevisibilidade financeira na infância (Figura 4), maior o esforço parental. 

Entretanto, ao utilizar um histograma para acessar a curva de distribuição da variável, 

verificamos que possuímos maior quantidade de sujeitos com contextos financeiros 

previsíveis na infância, o que pode causar este viés no resultado (Figura 5). 
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Figura 2: Gráfico de dispersão entre imprevisibilidade de cuidado na infância e esforço parental. 

 

 

Figura 3: Gráfico de dispersão entre imprevisibilidade de alimentação na infância e esforço parental. 
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Figura 4: Gráfico de dispersão entre imprevisibilidade financeira na infância e esforço parental. 

 

Adicionalmente, encontramos que a dimensão alimentação predizia significativamente 

(F(3,106) = 3,253, p = 0,025, R² = 0,084) a idade idealizada da primeira reprodução (β = -0,409, 

p = 0,007), no sentido de que quanto menor a imprevisibilidade na alimentação, maior a idade 

da primeira reprodução.  

 Entretanto, o contexto da infância não predizia as variáveis esforço de acasalamento 

(F(3,147) = 1,384, p = 0,250, R² = 0,027), tempo de relacionamento (F(3,84) = 1,314, p = 0,275, 

R² = 0,045), idade idealizada de casamento (F(3,128) = 0,446, p = 0,721, R² = 0,010) e nem a 

variável quantidade idealizada de filhos (F(3,112) = 1,991, p = 0,119, R² = 0,051).  

 

Figura 5: Frequência da distribuição dos dados para a variável imprevisibilidade financeira.  
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 Construímos, então, um modelo para analisar a interação entre a mortalidade do 

ambiente atual e o contexto da infância na modulação das estratégias reprodutivas, mais 

especificamente relacionado ao esforço de acasalamento e ao esforço parental. A mortalidade 

modera a relação entre contexto de cuidado na infância e esforço parental (β = 0,0005, LCI = 

0,0002, UCI = 0,0009, p < 0,001). A análise de simple slopes (Aiken & West, 1991) revelou 

que contextos de imprevisibilidade de cuidado na infância estavam significativamente 

associados com menor investimento em esforço parental, quando a mortalidade estava baixa 

(β = -0,09, se = 0,02, t(144) = -4,55, p < 0,001). Entretanto, em contextos previsíveis de 

cuidado, o investimento em esforço parental não dependeu da taxa de mortalidade (β = -0,02, 

se = 0,02, t(144) = -1,35, p = 0,18).  

 

Figura 6: Esforço parental como uma função de cuidado na infância e taxa de mortalidade. Pontos plotados 

representam valores condicionais altos e baixos (±1SDs) de cuidado na infância e mortalidade. 

 

 

  Não foi encontrado efeito de interação entre a mortalidade e os fatores alimentação (β 

= 0,00, LCI = 0,00, UCI = 0,00, p = 0,43) e condição financeira (β = 0,00, LCI = 0,000, UCI 

= 0,000, p = 0,92) predizendo o esforço parental. Adicionalmente, a mortalidade não moderou 

a relação entre o contexto da infância e o esforço de acasalamento para os fatores alimentação 

(β = 0,00, LCI = 0,00, UCI = 0,00, p = 0,62), cuidado (β = 0,00, LCI = 0,00, UCI = 0,00, p = 

0,81) e condição financeira (β = 0,00, LCI = 0,00, UCI = 0,00, p = 0,56). 
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DISCUSSÃO 

 A evolução da flexibilidade do comportamento ocorreu possibilitando que os 

organismos pudessem responder de forma mais adaptada e precisa ao ambiente (Carlson, De 

Gennaro, & Buonarrivo, 2002). Além de aspectos como a disponibilidade de recursos e a taxa 

de predação, na espécie humana o ambiente social constitui uma dimensão muito pertinente 

para o desenvolvimento e a expressão do comportamento dos indivíduos, por um lado porque 

as interações entre co-específicos podem alterar a disponibilidade de recursos e o sucesso 

reprodutivo dos envolvidos, e por outro porque o conjunto de aspectos culturais (transmissão 

de informações, crenças, valores, regras) irá estimular a expressão de determinados 

comportamentos e desencorajar a expressão de outros. Portanto, o ambiente social também 

deve ser considerado na compreensão das estratégias de história de vida. 

 O modelo de seleção r-K considera que as pressões seletivas do ambiente dependem 

da densidade populacional: r representa ambientes pouco ocupados e, portanto, com 

abundância de recursos, enquanto K representa ambientes com maior densidade e maior 

escassez de recursos. Em 1970, Pianka propôs que esse modelo se aplicava à evolução das 

estratégias de história de vida, argumentando que a exposição à ambientes r selecionaria 

traços voltados à estratégias rápidas e maior produção de prole, ao passo que a exposição a 

ambientes K selecionaria traços que facilitariam a produção e manutenção de um pequeno 

número de filhos extremamente adaptados ao ambiente. Assim, em condições de alta 

densidade populacional um maior tamanho de corpo e traços associados aumentam a aptidão 

através de inovações anatômicas ou fisiológicas (e.g. adaptações cognitivas) que aumentam a 

competitividade social e a aquisição de recursos (Ellis et al., 2009).  

 Posteriormente, Ellis et al. (2009) argumentaram que à medida que a severidade 

ambiental diminui e as populações se expandem, efeitos dependentes de densidade se tornam 

mais importantes na seleção das estratégias de história de vida, corroborando o modelo de 

Pianka. Conforme os autores, efeitos dependentes de densidade são regulados por fatores 

como limitação de alimentos, exposição à doenças e violência coespecífica. Adicionalmente, 

Mace (2000) sugere que a competição intraespecífica pode ser a chave para a compreensão da 

transição demográfica do ponto de vista da ecologia comportamental humana. Conforme a 

autora, é necessário considerar os custos não somente da subsistência dos filhos gerados, mas 

o custo de investir em suas habilidades para competir com seus pares; dessa forma, as 

limitações de recursos para investir na reprodução se tornam mais evidentes. Mace (2000) 
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argumenta ainda que para pais que possuem recursos abundantes, o tempo pode ser o recurso 

que não podem alocar em quantidades que seriam ótimas.  

 Em contrapartida, não encontramos evidências de que a densidade populacional exerce 

influência significativa em nenhum dos marcadores comportamentais de história de vida que 

testamos. É possível que a percepção da densidade populacional dentro da zona de residência 

dos sujeitos seja menos importante do que a percepção da densidade em outros espaços 

frequentados por eles, como por exemplo a universidade, ambiente no qual a competição entre 

pares é mais evidente, principalmente considerando as características de nossa amostra. Além 

disso, é possível que dentro da nossa cidade, a variação de densidade não seja grande o 

suficiente para ser distinguida pelos residentes. Trataremos problemas específicos 

relacionados às características da amostra no tópico limitações do estudo. Sugerimos que os 

efeitos da competitividade sejam testados através de outros medidores, especialmente aqueles 

relacionados a vagas no mercado de trabalho ou em locais de estudo, por exemplo, 

considerando que esses são os principais investimentos a serem feitos em esforço somático no 

ambiente moderno. 

 Ellis et al. (2009) propôs como dimensões ambientais fundamentais no 

desenvolvimento das estratégias de história de vida a disponibilidade de recursos, a 

severidade e a imprevisibilidade. Ao delinear nosso estudo, buscamos contemplar todos esses 

fatores de maneira independente, muito embora existam limitações relacionadas aos próprios 

instrumentos, que não necessariamente foram desenhados considerando essas dimensões 

separadamente. A THV possui evidências robustas de que fatores ambientais predizem vários 

comportamentos relacionados a estratégias de história de vida e desenvolvimento reprodutivo 

(Belsky, Schlomer, & Ellis, 2012; Belsky, Steinberg, & Draper, 1991; Kaplan & Gangestad, 

2005). 

 Para compreender a influência da disponibilidade de recursos, consideramos a 

imprevisibilidade financeira na infância e status socioeconômico (SSE) atual dos sujeitos. 

Enquanto o SSE atual não foi preditor significativo de nenhum dos marcadores 

comportamentais que medimos, o fator imprevisibilidade financeira na infância explicou 

significativamente a variação no investimento em esforço parental dos indivíduos, no sentido 

de que quanto maior a imprevisibilidade financeira na infância, maior o investimento em 

esforço parental. Esse resultado foi controverso, uma vez que vai de encontro ao proposto 

pela teoria, porém, nossa amostra foi composta por uma maioria de indivíduos com menor 

imprevisibilidade financeira na infância, o que pode ter enviesado o resultado.  
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  A severidade ambiental foi acessada a partir dos índices de mortalidade referentes à 

zona onde os participantes residiam. Encontramos que a mortalidade do ambiente atual 

influenciava significativamente o esforço de acasalamento, no sentido de que quanto mais alto 

o índice de mortalidade da zona, menos os indivíduos indicavam investir em esforço de 

acasalamento. Esse resultado também foi de encontro às nossas expectativas, uma vez que a 

THV postula que maiores índices de mortalidade e imprevisibilidade alteram as estratégias de 

história de vida em direção ao sentido mais rápido do continuum, expressando traços que 

indicam uma alocação energética no presente ou voltadas à reprodução atual (Frankenhuis & 

Del Giudice, 2012), como por exemplo diminuindo a idade na primeira reprodução (Daly & 

Wilson, 1997; Nettle, 2010), aumentando o desconto do futuro, a impulsividade e propensão 

ao risco (Frankenhuis et al., 2016).  

 Mecanismos que detectam adversidade no ambiente e ajustam o cronograma 

reprodutivo devem ter uma base evolutiva adaptativa (Nettle, 2013), uma vez que toda energia 

investida no futuro seria desperdiçada caso o tempo de vida do organismo fosse encurtado 

devido a fatores fora de seu controle (Ellis et al., 2009). Dessa forma, em ambientes com 

maiores taxas de mortalidade extrínseca seria mais vantajoso investir em reprodução no 

presente do que alocar energia em esforço somático e talvez nunca convertê-la em 

reprodução. Acreditamos que uma das razões pelas quais nossos resultados foram na direção 

contrária se referem às próprias características da amostra, que serão discutidas mais adiante.  

 Como medida de imprevisibilidade relacionada ao ambiente atual, utilizamos um 

instrumento com a proposta de medir esquemas mentais de imprevisibilidade acerca do 

mundo, de si e das pessoas, e encontramos que participantes que se auto-avaliavam como 

imprevisíveis também indicavam ter relacionamentos mais curtos, um indicativo de 

estratégias de história de vida mais rápidas; por outro lado, quanto menos os participantes 

acreditavam que as pessoas eram imprevisíveis, maior era a quantidade total de filhos que 

gostariam de ter. Apesar disso, essas medidas não foram preditoras significativas de nenhum 

outro marcador comportamental que utilizamos, a despeito de nossas expectativas de que 

percepções de imprevisibilidade especialmente relacionadas ao mundo e às pessoas 

direcionariam as estratégias de história de vida em direção ao maior investimento em esforço 

de acasalamento. Por outro lado, a imprevisibilidade familiar durante a infância foi o melhor 

preditor do investimento em esforço parental. Encontramos que maior imprevisibilidade 

relacionada ao cuidado e à alimentação eram preditores de menor esforço parental na idade 

adulta.  
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  Por fim, buscamos compreender de que forma as pistas de mortalidade atuais 

interagiam com o contexto da infância na modulação das estratégias de história de vida. Ao 

realizar análises de moderação, observamos que indivíduos com menor imprevisibilidade de 

cuidado durante a infância, quando expostos a altas ou baixas taxas de mortalidade não 

modificavam sua estratégia de investimento em esforço parental; já os indivíduos com maior 

imprevisibilidade de cuidado durante a infância, quando expostos a menores taxas de 

mortalidade tendiam a aumentar seu investimento em esforço parental.  

 Considerando estes resultados, portanto, nosso estudo sugere que o investimento em 

esforço parental é melhor explicado pela imprevisibilidade do contexto durante a infância do 

que pelas condições ambientais atuais, sejam elas a disponibilidade de recursos, 

imprevisibilidade ou severidade ambiental. Já o esforço de acasalamento é melhor explicado 

pela severidade atual do ambiente do que pela imprevisibilidade durante a infância. A 

mortalidade exerce um efeito de moderação entre o contexto da infância e o investimento em 

esforço parental, mas não exerce efeito na relação com o investimento em esforço de 

acasalamento.  

 Em seu estudo, Griskevicius et al. (2011) encontraram que ao serem expostos a um 

priming de mortalidade, pessoas que reportaram maior imprevisibilidade de recursos na 

infância indicaram desejar ter filhos mais cedo, enquanto aqueles que reportaram menor 

imprevisibilidade de recursos durante a infância indicaram, de maneira oposta, desejar ter 

filhos mais tarde. Nós corroboramos em parte seus resultados, quando encontramos que em 

contextos de baixa mortalidade, participantes com contextos mais imprevisíveis na infância 

indicavam maior investimento em esforço parental, e quando encontramos que o contexto da 

infância, ao invés do contexto atual, era o melhor preditor do esforço parental. Apesar disso, 

não encontramos a mesma relação para o esforço de acasalamento, que foi melhor explicado 

pela mortalidade atual.  

 Ellis et al. (2009) sublinham que as comparações entre populações humanas não 

acessam diretamente o quanto a variação nas estratégias de história de vida observadas nos 

estudos se devem à plasticidade fenotípica em resposta a diferentes condições ambientais, 

correlações entre gene e ambiente ou mudanças genéticas resultando da exposição a diferentes 

regimes de seleção. Adicionalmente, Nettle, Frankenhuis e Rickard (2012) afirmam que a 

interpretação das associações entre medidas do ambiente e marcadores de história de vida 

deve ser vista com cautela, considerando que as medidas de severidade (baixo SSE, exposição 

à violência) e imprevisibilidade (rupturas familiares) no início da vida podem ser diferentes 
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componentes da severidade, ao invés da imprevisibilidade do ambiente. Frankenhuis, Gergely 

e Watson (2013) evidenciam que a imprevisibilidade e a mortalidade do ambiente são 

condições diferentes e, portanto, podem requerer respostas comportamentais diferentes. Além 

disso, apesar dos estudos atuais medirem a imprevisibilidade através de inconsistência no 

ambiente familiar na infância, ainda não há um consenso sobre como essas experiências são 

transformadas em estimativas cognitivas da severidade e imprevisibilidade ambiental 

posteriormente.  

 Conforme Del Giudice et al. (2015), o estresse familiar não parece mediar totalmente 

os efeitos do ambiente no desenvolvimento das estratégias reprodutivas. Outros mecanismos 

plausíveis, segundo o autor, incluem a aprendizagem social e a observação direta das pistas de 

mortalidade, o que foi o caso de nossa amostra, no tocante às estratégias de acasalamento.  

 Enfatizamos a importância da utilização de amostras fora do eixo universitário norte-

americano e europeu em busca de encontrar não somente evidências que confirmem a 

universalidade das proposições da literatura atual, mas divergências que façam emergir novos 

questionamentos e explicações para os fenômenos relacionados à THV.  

Limitações do estudo 

 Como principais limitações do nosso estudo, podemos apontar, em primeiro lugar, as 

características da amostra – universitários majoritariamente jovens, com menor 

representatividade de determinados estratos sociais e homogeneidade de grau de instrução. 

Possivelmente, a investigação de dados reais como a idade da primeira reprodução e 

fecundidade total por mulher ao fim do span reprodutivo pudessem gerar resultados mais 

consoantes com a literatura. A comparação entre populações de classes sociais mais diversas e 

com diferentes graus de instrução também seria enriquecedora, uma vez que essas variáveis 

são apontadas como determinantes do tamanho da família. Além disso, utilizamos índices 

(mortalidade e densidade) relacionados à zona correspondente ao bairro de residência do 

indivíduo, ao invés de índices locais precisos, uma vez que não havia representatividade dos 

bairros para uma comparação entre eles. Estes índices nem sempre eram precisos; para a 

variável da densidade, por exemplo, trabalhamos com projeções. Adicionalmente, a percepção 

de densidade é uma medida muito subjetiva, que pode estar atrelada a outros fatores, como o 

tamanho da residência, a quantidade de pessoas residindo juntas, a competitividade no 

ambiente de trabalho ou de estudo. Sugerimos que pesquisas futuras incluam medidas de 

percepção das pistas de mortalidade e imprevisibilidade do ambiente, a fim de observar a 
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sensibilidade dos indivíduos ao contexto, além de abranger outros indicadores de mortalidade, 

como por exemplo a exposição à violência.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 No presente trabalho, buscamos examinar se a variabilidade nas estratégias 

reprodutivas pode refletir uma lógica que evoluiu em resposta às variações do ambiente. Para 

responder à essa pergunta, utilizamo o paradigma da Teoria da História de Vida, que propõe 

que as estratégias de história de vida se organizam ao longo de um continuum, no qual o 

extremo lento abrange um conjunto de comportamentos voltados à reprodução futura, 

enquanto o extremo rápido envolve um conjunto de comportamentos voltados à reprodução 

imediata. Além disso, a THV possui sólidas evidências de que as estratégias são influenciadas 

por pistas de mortalidade e imprevisibilidade locais.  

 Considerando essas informações, desenvolvemos o estudo em torno da análise das 

pistas ambientais (mortalidade, imprevisibilidade e disponibilidade de recursos) atuais, da 

infância e da interação entre ambos os contextos, e encontramos tanto resultados consistentes 

com a teoria como resultados divergentes.  

 Encontramos que o esforço parental é melhor explicado pelas condições da infância do 

que pelas condições atuais do ambiente. Através de um instrumento que media a 

imprevisibilidade no contexto da infância a partir de três fatores, verificamos que pessoas que 

vivenciaram menor imprevisibilidade familiar durante a infância em relação ao cuidado e à 

alimentação exibiram maior investimento em esforço parental, conforme proposto pela teoria. 

Quanto menor a imprevisibilidade na alimentação, maior a idade idealizada da primeira 

reprodução, também indicativo de estratégia mais lenta. Por outro lado, indivíduos que 

vivenciaram menor imprevisibilidade financeira exibiram também menor esforço parental, um 

resultado em dissonância com o que a teoria geralmente propõe.  

 O esforço de acasalamento, por outro lado, foi melhor explicado pelas condições 

ambientais atuais. Indivíduos que indicaram residir em locais com taxas de mortalidade mais 

altas indicaram menor investimento em esforço de acasalamento. Esse resultado também foi o 

oposto daquilo que a teoria costuma encontrar, pois ela afirma que maiores taxas de 

mortalidade direcionarão as estratégias para o extremo mais rápido do continuum, uma vez 

que não valeria a pena alocar esforços no futuro quando a possibilidade de sobrevivência é 

menor, portanto essa energia seria desperdiçada.  

 Após realizar análises de moderação, verificamos que indivíduos com menor 

imprevisibilidade de cuidado durante a infância mantinham sua estratégia de investimento em 

esforço parental, enquanto indivíduos com maior imprevisibilidade de cuidado durante a 
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infância, quando expostos a menores taxas de mortalidade tendiam a aumentar seu 

investimento em esforço parental. É necessário considerar que ao reagir a pistas ambientais, 

os organismos carecem de informação sobre a exata consequência do comportamento para sua 

aptidão, que pode não estar aparente por muitas gerações (Lawson & Mulder, 2016). Apesar 

de tudo, considerando que não podemos precisar exatamente o que nossos ancestrais fizeram, 

não podemos nos comparar em todos os aspectos com outros primatas e nem ser sujeitos a 

determinadas formas de manipulação experimental, nos resta analisar os correlatos ecológicos 

e sociais da variação de história de vida humana (Mace, 2000).  

Na Tabela 2, é possível observar um resumo dos nossos resultados e das predições 

corroboradas.  

Tabela 2: Hipóteses e resumo das predições e dos resultados correspondentes. 

Hipótese 1: A densidade populacional irá influenciar a estratégia de história de vida adotada pelo indivíduo. 

Predição Resultado Conclusão 

Predição 1.1: Indivíduos que residem em 

áreas com maior densidade populacional 

investirão preferencialmente em esforço 

somático (reprodução futura), exibindo 

estratégias de história de vida mais lentas. 

A densidade populacional não foi preditora 

de nenhum marcador comportamental 

evidenciando estratégias de história de vida 

lentas. 

Não corroborada. 

Predição 1.2: Indivíduos que residem em 

áreas com menor densidade investirão 

preferencialmente em esforço reprodutivo 

imediato, exibindo estratégias de história de 

vida mais rápidas. 

A densidade populacional não foi preditora 

de nenhum marcador comportamental 

evidenciando estratégias de história de vida 

mais rápidas. 

Não corroborada. 

Hipótese 2: A percepção de pistas de imprevisibilidade ao longo da vida irá calibrar as estratégias de história de 

vida dos indivíduos. 

Predição Resultado Conclusão 

Predição 2.1: Indivíduos que indicarem 

contexto mais imprevisível na infância 

exibirão estratégias de história de vida mais 

rápidas. 

A imprevisibilidade na infância não foi 

preditora significativa de nenhum marcador 

comportamental evidenciando estratégias 

de história de vida mais rápidas. 

Não corroborada. 

Predição 2.2: Indivíduos que indicarem 

contexto mais previsível na infância exibirão 

estratégias de história de vida mais lentas. 

A previsibilidade de cuidado e alimentação 

na infância foram preditoras significativas 

de maior investimento em esforço parental. 

Por outro lado, a previsibilidade de recurso 

financeiro na infância foi preditora de 

menor esforço parental. Adicionalmente, 

quanto maior a previsibilidade de 

alimentação, maior era a idade com a qual 

as pessoas indicavam desejar ter seu 

primeiro filho. 

Parcialmente 

corroborada. 
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Predição 2.3: Indivíduos que indicarem 

maior imprevisibilidade de recursos no 

presente apresentarão estratégias de história 

de vida mais rápidas. 

O status socioeconômico atual não foi 

preditor significativo dos marcadores 

comportamentais de estratégias de história 

de vida mais rápidas. Por outro lado, quanto 

maior a mortalidade atual, maior o 

investimento em esforço de acasalamento. 

Não corroborada. 

Predição 2.4: Indivíduos com maior 

previsibilidade de recursos no presente 

apresentarão estratégias de história de vida 

mais lentas. 

O status socioeconômico atual não foi 

preditor de estratégias de história de vida 

mais rápidas. Por outro lado, quanto mais 

os participantes se avaliavam como 

previsíveis, maior a duração de seu 

relacionamento, e quanto mais avaliavam as 

pessoas como previsíveis, maior a 

quantidade de filhos desejada. 

Não corroborada. 

Hipótese 3: A taxa de mortalidade local influenciará a estratégia de história de vida adotada pelos indivíduos. 

Predição Resultado  Conclusão 

Predição 3.1: Indivíduos que residirem em 

locais com taxas de mortalidade mais altas 

apresentarão estratégias de história de vida 

mais rápidas. 

A taxa de mortalidade foi preditora 

significativa da variação em esforço de 

acasalamento (estratégias mais rápidas). 

Entretanto, na direção oposta ao previsto: 

quanto mais alta a taxa de mortalidade, 

menor o investimento em esforço de 

acasalamento.  

 Não corroborada. 

Predição 3.2: Indivíduos que residirem em 

locais com taxas de mortalidade mais baixas 

apresentarão estratégias de história de vida 

mais lenta. 

A exposição à taxas de mortalidade mais 

baixas não foi preditora significativa de 

maior investimento em esforço parental; e, 

portanto, de estratégias mais lentas. 

 Não corroborada. 

Hipótese 4: O contexto ambiental da infância irá interagir com o contexto atual e direcionar as estratégias de 

história de vida. 

Predição Resultado Conclusão 

Predição 4.1: Indivíduos com contexto 

imprevisível na infância apresentarão traços 

relacionados com estratégias de vida mais 

rápidas, quando inseridos em contextos com 

taxas de mortalidade mais altas. 

Estratégias de história de vida mais rápidas 

foram melhor explicadas pela mortalidade 

atual do que pelo contexto da infância. 

Indivíduos com contextos imprevisíveis na 

infância, quando inseridos em ambientes 

com taxa de mortalidade mais alta, 

indicaram maior investimento em esforço 

parental. 

Não corroborada. 

Predição 4.2: Indivíduos com contexto mais 

previsível na infância apresentarão traços 

relacionados com estratégias de história de 

vida mais lentas, quando inseridos em 

contextos com taxas de mortalidade mais 

altas. 

Quando o contexto da infância era 

previsível, o contexto atual não afetou a 

estratégia desenvolvida pelos sujeitos, que 

já consistia em alto investimento em 

esforço parental. 

Não corroborada. 

 

Limitações e direções futuras 

 Embora tenhamos encontrado alguns resultados corroborando a literatura e alguns 

resultados em dissonância, estamos cientes de que o efeito de algumas variáveis pode ter sido 
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encoberto por algumas limitações que encontramos. Em primeiro lugar, considerando o curto 

período do mestrado, escolhemos realizar as coletas dentro do ambiente universitário. 

Amostras com universitários geralmente se caracterizam majoritariamente por participantes 

jovens, com menor representatividade de estratos sociais e maior homogeneidade de grau de 

instrução. Em função disso, perdemos dados de outros contextos sociais, como por exemplo a 

idade da primeira reprodução e taxa de fertilidade total, a comparação entre populações de 

classes sociais mais diversas e a comparação entre diferentes graus educacionais, que são uma 

variável importante na determinação do tamanho da família, e com sólido suporte empírico 

dos estudiosos de transição demográfica (Becker, Cinnirella & Woessmann, 2010; Colleran, 

Jasienska, Nenko, Galbarczyk, & Mace, 2014). Considerando a densidade populacional, 

enfatizamos que o IBGE realiza censos a cada dez anos, portanto utilizamos projeções da 

SEMURB como estimativas da densidade por zona da cidade; entretanto, ter acesso à 

informações detalhadas como a densidade de cada bairro seria o melhor cenário.  

 Finalmente, com relação aos dados de mortalidade, utilizamos relatórios do 

Observatório de Violência do RN, que considera Condutas Violentas Letais Intencionais 

(CVLIs), fornecendo informações sobre boa parte dos bairros da cidade, mas não sua 

totalidade. Acreditamos que outros indicadores de violência coespecífica poderiam sinalizar 

mortalidade e imprevisibilidade no ambiente imediato e explicar variações na estratégia de 

história de vida dos sujeitos, como aqueles medidos pelo instrumento de Ewart e Suchday 

(2002): comentários dos vizinhos acerca da violência, presença de construções abandonadas 

na vizinhança, quantidade de assaltos sofridos por familiares e amigos, abordagens da polícia 

e presença de pontos de venda de droga nos arredores da moradia dos sujeitos, além de 

assaltos ou outras formas de exposição à violência sofridos pelo próprio sujeito. Entretanto, 

devido à ausência de consistência interna do instrumento, decidimos por não utilizar dados 

coletados através dele, mesmo considerando que o mesmo poderia fornecer dados muito 

interessantes. Portanto, sugerimos que pesquisas futuras sobre o tema incluam outras pistas de 

mortalidade do ambiente. 
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Anexo A: Parecer consubstanciado do Comitê 

de Ética e Pesquisa da UFRN 
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Esclarecido (TCLE) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 

LABORATÓRIO DE EVOLUÇÃO DO COMPORTAMENTO HUMANO 

 

Ter ou não ter, eis a questão: a influência das pistas de mortalidade e 

imprevisibilidade nas estratégias de história de vida 

COORDENADORA: Fívia de Araújo Lopes 

PESQUISADORA: Amanda Toledo Pereira de Carvalho 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar de forma autônoma, consciente, livre e 

esclarecida da pesquisa “Ter ou não ter, eis a questão: a influência de pistas ecológicas de 

mortalidade e imprevisibilidade nas estratégias de história de vida”, que tem como 

pesquisadora responsável a mestranda Amanda Toledo Pereira de Carvalho, sob a orientação 

da professora Fívia de Araújo Lopes e co-orientação do doutor Victor Kenji M. Shiramizu. 

Esta pesquisa pretende investigar de que forma pistas ambientais influenciam decisões 

reprodutivas. O motivo que nos leva a fazer esse estudo é a necessidade de compreender a 

relação entre fatores ambientais e as estratégias de história de vida. 

Caso você decida participar, você deverá assinar este termo e responder à escala de 

imprevisibilidade familiar na infância, ao questionário sociodemográfico, ao questionário de 

expectativas reprodutivas, a escala das crenças de imprevisibilidade, ao inventário de estresse 

dos habitantes das cidades, a escala curta de história de vida e fornecer imagem de ambas as 

mãos para cálculo da proporção dos dedos, durando aproximadamente 35 minutos. 

Durante a realização do questionário, a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco 

que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. 

Algumas perguntas sobre as quais você nunca pensou sobre ou não tem conhecimento da 

informação, podem gerar ligeiro constrangimento. Caso isso ocorra, favor sinalizar à 

pesquisadora para os devidos esclarecimentos. Além disso, quando não se sentir à vontade, é 

um direito seu não responder a qualquer uma das questões da pesquisa que lhe cause 

desconforto. Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, 

você terá direito a assistência gratuita que será prestada em local de sua preferência pela 

pesquisadora responsável. 

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 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 pela pesquisadora responsável por essa pesquisa, 

junto ao LECH (Laboratório de Evolução do Comportamento Humano), em local seguro e por 

um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto comprovadamente associado à sua participação nessa 

pesquisa, ele será assumido pela pesquisadora e reembolsado para você.  
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Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas e acompanhar o 

andamento da mesma, mandando um e-mail para a pesquisadora responsável, Amanda Toledo 

Pereira de Carvalho, através do endereço eletrônico: 

carvalhotp.amanda@gmail.com 

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 Amanda Toledo Pereira de Carvalho. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa “Ter ou não ter, eis a questão: a influência de pistas ecológicas de mortalidade e 

estratégias de vida nas decisões reprodutivas”, 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. 

 

____________________________________________              

Assinatura do participante da pesquisa 

                                                                 

                         

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Ter ou não ter, eis a questão: a influência 

de pistas ecológicas de mortalidade e estratégias de vida nas decisões reprodutivas”, declaro 

que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse 

estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

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 do pesquisador responsável 
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Anexo C: Questionário sociodemográfico 
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DADOS PESSOAIS – QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

Sexo:  

(    ) Feminino     (    ) Masculino   

Tenho interesse por pessoas do sexo: 

(    ) Feminino  (    ) Masculino  (    ) Ambos   (    ) Nenhum 

Idade: ____ anos completos. 

Bairro onde residiu entre 8 e 10 anos: ______________________________. 

 

Qual é o seu grau de instrução? 

(   ) Analfabeto/Fundamental I incompleto (até o 5º ano);  

(   ) Fundamental I completo (até o 5º ano)/Fundamental II incompleto (até o 9º ano);  

(   ) Fundamental II completo (até o 9º ano)/Ensino médio incompleto;  

(   ) Ensino médio completo/Ensino superior incompleto;  

(   ) Ensino superior completo. 

 

Responda abaixo considerando a quantidade de itens que possui em casa, funcionando, 

mesmo os que estejam guardados. 

 

ITEM Não 

possui 

1 2 3 4 ou 

mais 

Automóvel de passeio para uso exclusivamente 

particular  

0 1 2 3 4 

Motocicleta de passeio  0 1 2 3 4 

Desktop (PC)/Notebook/Netbook 0 1 2 3 4 

DVD 0 1 2 3 4 

Empregada mensalista 0 1 2 3 4 

Máquina de lavar louça 0 1 2 3 4 

Micro-ondas 0 1 2 3 4 

Geladeira 0 1 2 3 4 

Freezer (independente ou segunda porta da geladeira) 0 1 2 3 4 

Máquina de lavar roupas 0 1 2 3 4 

Máquina de secar roupas (independente ou máquina que 

lava e seca)  

0 1 2 3 4 
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Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua é:  

1. Asfaltada/pavimentada 2. De terra/cascalho 

A água utilizada na sua casa é proveniente de:   

1. Rede geral de distribuição 

(CAERN) 

2. Poço ou nascente 3. Outro meio 

 

Caso não seja você, qual o grau de instrução do principal contribuinte para a renda familiar? 

 (   ) Analfabeto/Fundamental I incompleto (até o 5º ano);  

(   ) Fundamental I completo (até o 5º ano)/Fundamental II incompleto (até o 9º ano);  

(   ) Fundamental II completo (até o 9º ano)/Ensino médio incompleto;  

(   ) Ensino médio completo/Ensino superior incompleto;  

(   ) Ensino superior completo. 
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Anexo D: Escala de Imprevisibilidade Familiar 

na Infância 
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ESCALA DE IMPREVISIBILIDADE FAMILIAR NA INFÂNCIA (EIFI) 

Abaixo, você encontrará uma série de afirmações sobre o comportamento da sua família 

durante a sua infância. Você provavelmente concordará com alguns itens e discordará de 

outros. Não existem respostas certas ou erradas e nós estamos interessados no grau em que 

você concorda ou discorda dessas afirmações. Marque o grau em que você concorda ou 

discorda de cada afirmação, tomando cuidado para não pular nenhuma linha. 

 

AFIRMAÇÕES Discordo 

totalmente 

Discordo 

em parte 
Indiferente 

Concordo 

em parte 

Concordo 

totalmente 

1. Eu tinha certeza de que minha família cuidaria 

de mim. 
1 2 3 4 5 

2. Eu tinha certeza de que minha família me 

daria apoio se eu precisasse.  
1 2 3 4 5 

3. Eu me sentia amado pela minha família. 1 2 3 4 5 

4. Eu sabia que minha família estaria presente 

para me proteger. 
1 2 3 4 5 

5. Eu sabia que eu era importante para minha 

família. 
1 2 3 4 5 

6. Eu sabia que as pessoas da minha família 

cuidavam umas das outras. 
1 2 3 4 5 

7. Quando eu estava chateado eu sabia que 

poderia procurar consolo com a minha família. 
1 2 3 4 5 

8. Houve momentos na minha casa que faltava 

dinheiro para comprar coisas de necessidade 

básica (higiene, vestuário, etc.) 

1 2 3 4 5 

9. Na minha casa, não sabíamos se haveria 

comida para as refeições diárias. 
1 2 3 4 5 

10. Na minha infância, minha família não sabia 

ao certo como pagaria as contas de cada mês. 
1 2 3 4 5 

11. Eu e/ou outras crianças da minha casa 

tivemos que começar a trabalhar cedo. 
1 2 3 4 5 

12. Minha família tinha a preocupação de que os 

alimentos acabassem antes de poder comprar 

mais. 

1 2 3 4 5 

13. Na infância, houve pessoas da minha família 

que ficaram desempregadas. 
1 2 3 4 5 

14. Na minha casa o horário que o jantar era 

servido normalmente era o mesmo todos os dias. 
1 2 3 4 5 

15. Na minha casa o horário em que o almoço 

era servido normalmente era o mesmo todos os 

dias. 

1 2 3 4 5 

16. Na minha infância, de segunda a sexta-feira, 

eu sabia que as mesmas pessoas iriam se sentar à 

mesa para jantar. 

1 2 3 4 5 
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17. Na minha casa o horário das refeições era 

diferente a cada dia. 
1 2 3 4 5 

18. Na minha casa, eu sabia quem estaria 

presente na hora das refeições. 
1 2 3 4 5 
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Anexo E: Escala das Crenças de 

Imprevisibilidade 
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ESCALA DAS CRENÇAS DE IMPREVISIBILIDADE 

 

 Observe as afirmações abaixo e marque o quanto você se identifica com elas. 

 

AFIRMAÇÕES Discordo 

totalmente 

Discordo 

moderadamente 

Discordo 

em parte 

Concordo 

em parte 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

totalmente 

1. Minha vida é caótica.  1 2 3 4 5 6 

2. Minha vida é relativamente 

estável.  

1 2 3 4 5 6 

3. Eu me decepciono comigo 

mesmo frequentemente. 

1 2 3 4 5 6 

4. Minha vida é desordenada. 1 2 3 4 5 6 

5. Meu funcionamento do dia-a-

dia é variável. 

1 2 3 4 5 6 

6. Parece existir ordem na minha 

vida. 

1 2 3 4 5 6 

7. As pessoas frequentemente 

fazem promessas que não são 

capazes de manter. 

1 2 3 4 5 6 

8. As atitudes das pessoas e suas 

ações são geralmente 

inconsistentes. 

1 2 3 4 5 6 

9. Se eu crio expectativas com 

outras pessoas, elas 

frequentemente me desapontam. 

1 2 3 4 5 6 

10. Basicamente, as pessoas não 

são confiáveis. 

1 2 3 4 5 6 

11.  É difícil depender das 

pessoas. 

1 2 3 4 5 6 

12. A vida é imprevisível. 1 2 3 4 5 6 

13. O mundo parece instável.  1 2 3 4 5 6 

14. O mundo tende a variar. 1 2 3 4 5 6 

15. O mundo é turbulento. 1 2 3 4 5 6 

16. É difícil prever os 

acontecimentos da vida. 

1 2 3 4 5 6 
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Anexo F: Brief Self-report Scales Assessing Life 

History Dimensions of Mating and Parenting 

Effort 
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Por favor, indique o quanto você concorda ou discorda de cada uma das frases a seguir como 

uma descrição de você e do que você faria. 

 

Discordo 

fortemente 
Discordo 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo 

nem discordo 

 

Concordo 

parcialmente 
Concordo 

Concordo 

Fortemente 

1 2 3 4 5 6 7 

 

--------- 

Usar roupas chamativas e caras. (  ) 

--------- 

Fazer sexo com um grande número de pessoas durante sua vida. (  ) 

--------- 

Dar em cima do parceiro de outra pessoa, sabendo que ele é comprometido. (  ) 

--------- 

Atraente para outras pessoas para uma relação sexual casual. (  ) 

--------- 

Bom em tomar conta de crianças. (  ) 

--------- 

Usar a maior parte do seu dinheiro para sustentar sua família. (  ) 

--------- 

Ser um(a) marido(esposa) leal e fiel. (  ) 

--------- 

Cuidadoso e emocionalmente apoiador em um relacionamento de longo prazo. (  ) 
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Anexo G: Questionário de Expectativas 

Reprodutivas 
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QUESTIONÁRIO DE EXPECTATIVAS REPRODUTIVAS 

 

1. Qual o seu status de relacionamento? 

(    ) Solteiro     (    ) União estável/casado 

(    ) Namorando               (    ) Divorciado 

2. Caso você esteja num relacionamento, ele tem durado aproximadamente quanto tempo? 

_____________ meses. 

3. Independente de já ter casado/estar numa união estável, com quantos anos você gostaria de 

se casar ou ter se casado? ____ anos. 

4. Você tem filhos?  

(    ) Sim (    ) Não 

5. Se você já tem filhos, com quantos anos teve seu primeiro filho? ____ anos. 

6. Você deseja ter filhos? 

(    ) Sim (    ) Não 

7. Se sim, independente de já ter filhos ou não, com quantos anos você gostaria de ter ou ter 

tido o seu primeiro filho? ____ anos. 

8. Se sim, independente de já ter filhos ou não, quantos filhos no total você gostaria de ter? 

____ filhos. 

 


