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EXPLICANDO A DISPOSIÇÃO PARA PERDOAR: 

O PAPEL DOS VALORES HUMANOS DAS CRENÇAS NO MUNDO 

JUSTO/INJUSTO  

 

Resumo. Esta dissertação objetivou elaborar um modelo explicativo da disposição para 

perdoar, utilizando instrumentos explícito e implícito, tendo, como variáveis independentes, 

os valores humanos, a crença no mundo justo e injusto, considerando uma amostra 

transcultural. Neste sentido, dois estudos empíricos foram levados a cabo. O Estudo 1 

considerou uma amostra total de 723 participantes, cuja idade média foi de 26,5 anos (DP = 

9,10), em maioria mulheres (73,3%), distribuídos em cinco países: Argentina (n = 54), Brasil 

(n = 330), Espanha (n = 154), México (n = 83) e Portugal (n = 102). Estes responderam à 

Escala Geral de Crença no Mundo Justo, Escala de Crenças no Mundo Injusto, Escala de 

Disposição para Perdoar, Questionário de Valores Básicos e perguntas demográficas. Os 

resultados apontaram para elaboração de um modelo teórico envolvendo os valores pessoais 

(experimentação e realização) e as crenças no mundo justo e injusto, predizendo a disposição 

para perdoar explícita. Este modelo se mostrou satisfatórios aos dados empíricos: [χ²/gl = 

7,26, GFI = 0,98, AGFI = 0,94, CFI = 0,91 e RMSEA = 0,09 (0,063 – 0,013)]. O Estudo 2 

teve os seguintes objetivos: a) adaptar uma medida implícita de disposição para perdoar (TAI- 

Perdão) para os cinco países; b) conhecer os correlatos implícitos da disposição para perdoar e 

c) elaborar um modelo alternativo para explicar essa disposição, envolvendo os valores e as 

crenças. Contou-se com uma amostra de 449 pessoas dos mesmos países do Estudo 1. Estes 

tinham idade média de 25,5 anos (DP= 8,40) em maioria mulheres (72,6%). A fim de realizar 

os objetivos, a amostra foi dividida segundo os países: Argentina (n = 41), Brasil (n = 200), 

Espanha (n = 84), México (n = 76) e Portugal (n = 48). O TAI – Perdão foi administrado em 

conjunto com os mesmos instrumentos do Estudo 1. Os resultados mostraram que a medida 

implícita apresentou validade preditiva. Revelou também que as pessoas dos cinco países 

apresentaram disposição implícita para perdoar, e que esta disposição se correlaciou 

positivamente com os valores sociais (interativa e normativa) e as crenças no mundo justo e 

inversamente com a crença no mundo injusto. O segundo modelo teórico também apresentou 

índices adequados: [χ²/gl = 3,09 GFI = 0,99, AGFI = 0,96, CFI = 0,93 e RMSEA = 0,07 (0,27 

– 0,11)]. Estima-se que os objetivos propostos foram alcançados, com a adaptação 

transcultural de uma medida implícita de disposição para perdoar, apresentando evidências 

preliminares de sua validade, além de aumentar o entendimento que se tem em torno da 

disposição para perdoar a partir das relações que ela estabelece com outros construtos.  

 

Palavras-chave: Disposição para perdoar; valores humanos; crença no mundo justo; crença 

no mundo injusto.  
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EXPLAINING WILLINGNESS TO FORGIVE: 

THE ROLE OF HUMAN VALUES OF BELIEF IN A JUST/UNJUST WORLD 

 

Abstract. This dissertation has the objective of create an explicative model of the willingness 

to forgive, using implicit and explicit questionnaires. The human values and the belief in a 

just or unjust world was the independent variables, considering a cross-cultural sample. In this 

sense, two empirical studies was performed. The Study 1 considered a sample of 723 subjects, 

with mean age of 26.5 years old (DP = 9,10), mostly composed by women (73,3%), and 

distributed on 5 countries: Argentina (n =54), Brazil (n =330), Spain (n = 154), Mexico (n = 

83) and Portugal (n = 102). They answered to General Just World Scale, Unjust Word Scale, 

Willingness to Forgive Scale, Basic Values Questionnaire and demographic questions. The 

results pointed to the formulation of a theoretical model involving the Personal goals 

(excitement and promotion) and beliefs in just and unjust world, predicting the explicit 

willingness to forgive. This model looks satisfactory by the empirical data observed: [χ²/gl = 

7,26, GFI = 0,98, AGFI = 0,94, CFI = 0,91 e RMSEA = 0,09 (0,063 – 0,013)]. The Study 2 

aimed: a) adapt an implicit measure of willingness to forgive (IAT- Forgiveness) for the five 

countries; b) know the implicit correlates of willingness to forgive and c) develop a 

alternative model to explain this willingness, involving the values and beliefs. Was counted 

with a sample of 449 participants, from five different countries. These had a mean age of 25.5 

years (SD = 8.40) most female (72.6%). In order to achieve the objectives, the sample was 

divided by country: Argentina (n = 41), Brazil (n = 200), Spain (n = 84), Mexico (n = 76) and 

Portugal (n =48). The IAT - Forgiveness was given together with the same questionnaires of 

Study 1. The results showed that the implicit measurement presented predictive validity. It 

also revealed that people in five countries showed implicit willingness to forgive, and that this 

willingness correlaciou positively with social goals (interactive and normative) and with the 

beliefs in a just world and inversely with the belief in an unjust world. The second theoretical 

model also presented appropriate indices: [χ²/gl = 3,09, GFI = 0,99, AGFI = 0,96, CFI = 0,93 

e RMSEA = 0,07 (0,27 – 0,11)]. It is estimated that the objectives were achieved, with the 

adaptation of of an implicit measure of willingness to forgive for five countries, with 

preliminary evidence of its validity, and increasing the understanding that has been around 

willingness to forgive from the relationships it establishes with other constructs. 

Keywords: Willingness to forgive; human values; belief in a just world; belief in an unjust 

world. 
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O perdão é uma temática muito importante no dia a dia das pessoas (Worthington, 

2005), visto que em todo relacionamento, há a possibilidade de ser ferido pela conduta de 

outro, podendo ser de maneira branda, como algo que foi dito sem pensar ou mais severo, 

como a traição. Essas situações que se instalam no cotidiano das pessoas ilustram, de forma 

explícita, a temática do perdão (Guzmán, 2010).  

Esse construto é especialmente importante nos relacionamentos íntimos (família, 

amigos), em que a presença ou ausência de perdão pode ter implicações para a melhoria e 

qualidade desses vínculos (Guzmán, 2010). Visto que, Menezes (2009) afirma que a 

qualidade dos relacionamentos desenvolvidos com outros pode ser influenciada pela 

disposição para perdoar que as pessoas manifestam em relação às outras ou aos grupos que as 

magoaram. 

A noção de que as pessoas deveriam perdoar seus transgressores, visto que são 

constantemente perdoados por Deus é um dogma comum à maioria das religiões, 

especialmente as três grandes tradições monoteístas (cristianismo, islamismo e judaísmo), que 

vêm proferindo o conceito de perdão por milênios (Gouveia et al., 2009). Dessa forma, ao 

longo dos séculos, o perdão foi uma temática de interesse para os teólogos, assim como para 

os filósofos, escritores e poetas, sendo ignorado por teóricos e cientistas sociais durante muito 

tempo (McCullough & Witvliet, 2002).  

Apenas nas últimas duas décadas os pesquisadores começaram a desenvolver um 

interesse pelo perdão dentro da psicologia (Goldring, 2011; McCullough & Witvliet, 2002). 

Especificamente, as publicações sobre o perdão tiveram um aumento significativo a partir de 

1980, com o interesse de diversas áreas da psicologia, tais como: do desenvolvimento (Hui & 

Chau, 2009), cultural (Suwartono, Prawasti, & Mullet, 2007), da saúde (Waltman et al., 2009; 

Webb, Toussaint, Kalpakjian, & Tate, 2010), da educação (Gassin, Enright, & Knutson, 2005) 
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e social (Goldring, 2011; Rique & Camino, 2010; Walker & Gorsuch, 2002; Worthington, 

2005). 

Desde então, evidenciou-se um crescente interesse pelo desenvolvimento de estudos 

acerca deste tema, o que acarretou um progresso na definição do perdão, como também a 

criação de medidas para avaliar o mesmo. Além disso, designaram-se intervenções para a sua 

promoção, progredindo-se na atribuição do valor do perdão para o bem-estar individual e 

social (Enright, Gassin, & Wu 1992; Mauger, Perry, Freeman, Grove, & McKinney, 1992; 

Menezes, 2009).  

Concretamente, a psicologia vem definindo o perdão como a capacidade de transpor o 

ressentimento, a vingança, a mágoa em relação a um ofensor, por meio da compaixão ou da 

benevolência (North, 1987). Estudos que envolvem a temática do perdão vêm sendo 

realizados com diferentes delineamentos, tendo destaque aqueles que correlacionam esta 

variável com outros construtos, como, por exemplo, o desejo de vingança (McCullough, 

Bellah, Kilpatrick, & Johnson, 2001), bem-estar (Bono, McCullough, & Root, 2004; 

McCullough, 2000), religiosidade (Barros, 2005; Barros-Oliveira, 2006; Barros & Pinto, 

2006; Bono & McCullough, 2004; Gorsuch & Hao, 1993), gratidão (McCullough, Kilpatrick, 

Emmons, & Larson, 2001), crença no mundo justo (Strelan, 2007) e valores (Strelan, Feather, 

& McKee, 2011).  

É necessário frisar que foi realizada uma busca no contexto nacional em novembro de 

2013 por Gouveia et al (no prelo) considerando quatro bases de dados (IndexPsi, PePSIC, 

SciELO e LILACS) vinculadas à Biblioteca Virtual em Saúde (BVSPsi). Foi colocado 

incialmente como descritor a palavra “perdão”, os autores encontraram 60 registros. Contudo, 

o interesse do estudo deles, assim como a da presente dissertação, está na “disposição para 

perdoar”, e com esta denominação um único registro foi localizado, mas sem relação direta 

com o tema de estudo (Ciscon-Evangelista & Menandro, 2011). Considerando o Scholar 
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Google, entrando com o descritor “disposição para perdoar”, encontraram-se 55 marcadores, 

mas restringindo a busca ao título, apenas uma referência foi verificada, descrevendo uma 

pesquisa que correlacionou a disposição para perdoar com duas variáveis psicológicas 

(desejabilidade social e religiosidade; Gouveia et al., 2009).  

Nesse sentido, considerando os resultados antes descritos, observa-se a carência de 

estudos sobre a disposição para perdoar, especificamente no Brasil, talvez refletindo a 

recenticidade da temática no país. Desse modo, tendo em conta a centralidade que a 

disposição para perdoar assume na vida das pessoas, promovendo o bem-estar psicológico e a 

harmonia nas relações interpessoais (Gouveia et al, no prelo), parece justificável promover 

esforços para entender esse comportamento. Na presente dissertação, dois construtos 

psicológicos principais serão alvos de interesse para a construção de uma modelo explicativo 

da disposição para perdoar: a crença no mundo justo (CMJ) e os valores humanos. 

A associação entre CMJ e disposição para perdoar não tem recebido a devida atenção 

empírica (Karremans & Van Lange, 2005). No entanto, vários autores têm argumentado que a 

relação entre a justiça e  perdão parece pertinente para a compreensão de quando e por que as 

pessoas perdoam seus agressores (e.g., Enright, Gassin, & Wu, 1992; Exline & Baumeister, 

2000).  Karremans e Van Lange (2005) desenvolveram uma pesquisa experimental em que os 

participantes foram levados a pensar sobre justiça e, posteriormente, responderam a um 

questionário que avaliou a disposição de uma pessoa a perdoar os outros. Os três estudos 

desenvolvidos por eles, forneceram evidências convergentes para a previsão de que a ativação 

de justiça promove o perdão.  

Assim, segundo Strelan (2007), um construto que é tido como fundamental para a 

justiça desde uma perspectiva psicossocial e está associado ao perdão é a CMJ (Strelan, 

2007). A CMJ fornece uma estrutura conceitual para dar sentido ao mundo. Lerner (1965) 

desenvolveu a hipótese dessa crença, que afirma que as pessoas são motivadas a acreditarem 
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que o mundo é basicamente um lugar onde os indivíduos possuem apenas o que merecem e 

merecem o que recebem. Esse construto é pensado para servir a diferentes funções 

adaptativas, sendo que as pessoas tentam proteger essa crença quando são confrontadas com a 

injustiça. Em outras palavras, as pessoas que pontuam mais na CMJ estão motivadas a 

defender tal crença de possíveis ameaças (Santos, Torres, & Zanini, 2011).  

Diante disso, Strelan (2007) argumenta que CMJ reflete uma disposição geral para 

responder às transgressões de uma forma pró-social e adaptativa. Isto é, pessoas que possuem 

uma maior CMJ podem ser mais propensas a ter uma maior disposição para perdoar. Esse 

autor comenta ainda que, em um nível teórico, é preciso entender melhor a relação entre estes 

dois construtos. Fazer isso ajudaria a entender melhor, a nível aplicado, como as pessoas 

respondem às transgressões.  

Outro construto que pode influenciar na disposição para perdoar das pessoas são os 

valores humanos. Estes são princípios que guiam as pessoas, mas que se apresentam de 

formas diferentes, visto que estão relacionados ao contexto sociocultural e com as 

experiências de cada indivíduo (Gouveia, 2003). Existem diferentes modelos teóricos sobre os 

valores, não obstante, parece configurar-se como uma abordagem consolidada a que assume 

os valores como representação das necessidades humanas (Nascimento, 2012). Dentro desta 

perspectiva, teve origem a teoria funcionalista dos valores humanos, sendo o modelo teórico 

levado em conta na presente dissertação. 

A teoria funcionalista, proposta por Gouveia (1998, 2003, 2013; Gouveia, Milfont, & 

Guerra, 2014), não é tida como uma oposição às demais teorias existentes (eg. Hofstead, 

1984; Inglehart, 1977, Schwartz & Bilsky, 1987), mas sim, de acordo com Medeiros (2011), é 

referenciada como uma alternativa mais parcimoniosa, integradora e teoricamente 

fundamentada. Nela, Gouveia ressalta a função dos valores, definindo as duas que são 

consensuais: 1) guiar as ações humanas e 2) expressar cognitivamente suas necessidades. Em 
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sua estrutura, o modelo em questão propõe dois eixos principais: um horizontal, que 

corresponde ao tipo de orientação (social, central e pessoal), e outro vertical, que define o tipo 

motivador (materialista e humanitário). A interação dos valores ao longo dos eixos permite 

identificar seis subfunções: interacional, normativa, suprapessoal, existência, 

experimentação e realização. Deste modo, tendo em conta os benefícios associados ao ato de 

perdoar, torna-se importante levar a cabo estudos correlacionais, objetivando verificar 

potenciais preditores da disposição para perdoar, como podem ser a crença no mundo justo e 

os valores. 

Em termos estruturais, esta dissertação divide-se em duas partes: teórica e empírica. A 

primeira é composta por três capítulos versando sobre os construtos ora considerados. 

Especificamente, nesta primeira parte, foi realizado um levantamento literário acerca da 

disposição para perdoar, relatando os principais estudos e as considerações sobre este 

construto, buscando fundamentalmente definir o principal objeto de estudo da dissertação; 

posteriormente, teve-se em conta a crença no mundo justo, ocasião em que foi discutido o seu 

conceito, funções, seus mecanismos de manutenção, a relação entre a crença no mundo justo e 

injusto, além de se debater sobre a CMJ e disposição para perdoar. O terceiro capítulo, por 

sua vez, faz referência às principais teorias dentro do contexto dos valores humanos, 

apresentando a teoria dos valores humanos de Gouveia (1998, 2003, 2013; Gouveia et al., 

2014), na qual baseia-se a presente dissertação. Por fim, se discute a relação entre valores, 

crença no mundo justo e disposição para perdoar.  

A segunda parte é formada por dois capítulos referentes a dois estudos: o primeiro 

estudo teve por objetivo elaborar o modelo explicativo da disposição para perdoar, utilizando 

um instrumento de autorrelato, tendo como variáveis antecedentes (independentes) os valores 

e a crença no mundo justo e injusto. O segundo estudo objetiva testar um modelo explicativo 

alternativo da disposição para perdoar, utilizando um instrumento implícito, tendo como 
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variáveis antecedentes as mesmas do estudo anterior. Por fim, serão apresentadas as 

discussões construídas em função destes resultados, indicando as possíveis limitações e 

sugestões para pesquisas futuras. 
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CAPÍTULO 1. DISPOSIÇÃO PARA PERDOAR 

 

 

Este capítulo tem como intuito denotar a importância do estudo da disposição para 

perdoar para a psicologia, em especial, para a psicologia social. Neste sentido, inicialmente, 

explana-se acerca das principais definições do perdão, posteriormente apresenta-se o perdão 

como uma disposição, em seguida se esclarece sobre seus correlatos, posteriormente são 

relatadas medidas para avaliação da disposição para perdoar, explicitando os instrumentos 

mais importantes tanto explícitos, como implícitos.  Por fim, são descritos alguns estudos 

transculturais realizados com esse construto.   

 

1.1 Definições de perdão 

O perdão vem se tornado um construto muito pesquisado, entretanto, comumente este 

é confundido com outros construtos (indulgência, absolvição, desculpa, esquecimento e 

negação).  Etimologicamente, a palavra perdão tem origem no latim perdonum, possuindo o 

prefixo per (perfeição da ação; afastamento; instrumentalidade: ‘através de’, ‘por’) e o sufixo 

donum (dom). Dessa forma, está implícito no perdão um “dom”, ou seja, perdoar compreende 

entregar um dom em favor daquele que o recebe, sem querer nada em troca. Esta base 

etimológica é análoga para a língua inglesa (forgive) e alemã (vergeben) (Barros, 2003; 

Menezes, 2009).  

Apesar do notável crescimento das pesquisas acerca do perdão, é possível observar 

algumas controvérsias quanto a sua definição (McCullough et al.,2001; Struthers, Eaton, 

Santelli, Uchiyama, & Shirvani, 2008). A seguir será feito uma breve exposição acerca dessas 

divergências.  
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1.1.1 Principais divergências na conceituação do perdão 

Não existe ainda uma definição consensual sobre o que é o perdão (Enright & North, 

1998; McCullough et al., 2001; Worthington, 1998, 2004). Essa falta de consenso é tida como 

um dos grandes problemas desse campo de pesquisa (Enright & Coyle, 1998; Enright, 

Freedman, & Rique,1998; Enright, Gassin, & Wu, 1992). Diante dessa falta de acordo 

McCullough et al (2001) elenca três pontos de divergência entre os autores que trabalham 

com essa temática.  

Um ponto de discordância entre os autores na conceptualização desse construto é que, 

alguns pesquisadores vêm definindo-o como um fenômeno que ocorre internamente no 

indivíduo (processo intrapessoal) (McCullough et al., 2001). Pesquisas que defendem essa 

perspectiva têm se centrado mais na pessoa ofendida, focando os preditores do perdão nos 

processos através dos quais as pessoas agredidas perdoam e as consequências do perdão para 

as mesmas (Santana & Lopes, 2012).   Já outros autores, afirmam que o perdão é um processo 

interpessoal, (Exline & Baumeister, 2001), tendo como unidade apropriada de análise o 

relacionamento, ou seja, de que forma os ofensores afetam as vítimas e como essas vítimas 

afetam os seus ofensores, e ainda, de que maneira cada parceiro contribui para o 

relacionamento (Lawler-Row, Scott, Raines, Edlis-Matityahou, & Moore, 2007; McCullough 

et al., 2001; Santana & Lopes, 2012).  No entanto, a maioria dos estudos tende a concentrar-se 

nas experiências intrapessoais da vítima (McCullough et al., 2001). Entendendo que o perdão 

representa uma mudança de motivações, e /ou de cognição, afeto e comportamento em 

resposta a transgressão ou transgressor (Santana & Lopes, 2012).  

Outro ponto de discordância entre os autores é se o perdão está mais relacionado a 

abrir mão de sentimentos, comportamentos e pensamentos negativos ou se inclui também o 

acréscimo de elementos positivos ou a substituição daqueles por estes. Alguns autores 

(Gordon, Baucom, & Snyder, 2001; Temoshok & Chandra, 2001) definem o perdão como um 
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processo que essencialmente gera uma diminuição na frequência de pensamentos e ações 

negativas em relação ao ofensor. Esses autores defendem que para ocorrer o perdão não é 

preciso ocorrer à substituição de ações, sentimentos, e comportamentos negativos por outros 

positivos, bastaria à cessação desses sentimentos orientados para a vingança. Para outros 

estudiosos (Enright & Coyle, 1998; McCullough et al., 2001, Worthington, 2005), o perdão 

deve ser mais do que apenas a ausência de má vontade, devendo incluir, também, expressões 

positivas de sentimentos, pensamentos e comportamento para com o ofensor (Santana & 

Lopes, 2012). Por fim, alguns teóricos vão além, acreditando que para ocorrer o perdão é 

necessário mais do que apenas a benevolência, exigindo compaixão, altruísmo ou mesmo 

amor (Goldring, 2011). Um terceiro ponto de discordância levantado por Santana e Lopes 

(2012) é até que ponto o perdão é tido como a um evento extraordinário, ou pode ser 

considerado como um processo que ocorre muito frequentemente no dia a dia das pessoas.  

Diante dessa falta de consenso na formulação de uma definição do perdão capaz de 

atender desde o seu contexto religioso como também a amplitude das muitas concepções 

existentes (Menezes, 2009). Enright e Coyle (1998) conseguiram identificar construtos que 

não podem ser confundidos com o perdão, são eles: indulgência (caracterizado como um 

conceito legal, onde o transgressor é perdoado legalmente da pena decorrente da sua 

transgressão); absolvição (envolve a argumentação da ofensa libertando o transgressor de 

qualquer responsabilidade); desculpa (o ofensor é obrigado a reconhecer a existência de 

motivos que o levou a agir de determinada maneira); esquecimento (provoca uma abstinência 

da consciência da transgressão por parte da pessoa ofendida, o ato de perdoar não envolve 

esquecimento, mas sim uma mudança na forma de lembrar o acontecimento) e negação 

(envolve uma resistência para reconhecer que uma infração tenha ocorrido). Enright e Zell 

(1989) ressaltam que o perdão não deve ser confundido também com a reconciliação (um 

termo que exige a restauração do relacionamento interpessoal entre o transgressor e a vítima), 
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porque os dois são processos independentes.  Assim, “a distinção filosófica básica entre 

perdão e reconciliação é que perdoar envolve a resposta de uma pessoa a uma ofensa, 

enquanto a reconciliação envolve duas pessoas relacionando-se bem novamente” (Enright et 

al., 1998, p. 49). 

Para Enright e North (1998), o perdão é visto como sendo mais do que esses 

construtos significam, visto que, esses termos no máximo, implicam uma negativa do delito 

ou, ao menos, o desconto da gravidade da mesma. Apesar do acordo geral entre os 

pesquisadores de que o perdão não deve ser equiparado com os construtos discutidos 

anteriormente, muitos pessoas confundem esses conceitos com o perdão. Segundo Thompson 

et al. (2005) essa confusão do que é, e do que não é parte do perdão, possivelmente se deriva 

de duas questões principais: (a) existência de inúmeras diferenças na forma como o perdão é 

definido por leigos, pesquisadores, clínicos dentre outros; (b) os componentes essenciais do 

perdão envolvem processos intrapessoais, os quais não podem ser observados diretamente.     

Nessa direção, McCullough e Witvliet (2002) ressaltaram que concordar com o que o 

perdão não pode ser confundido, não significa, necessariamente, que os pesquisadores 

concordam com o que o perdão realmente pode ser. A seguir serão discutidas as principais 

definições desse construto.  

1.1.2. Perdão: principais definições 

O número de definições do perdão encontradas na literatura psicológica é vasta.  Um 

dos primeiros a propor uma definição para esse construto foi Fitzgibbons (1986), definindo-o 

como a liberação da pessoa causadora de uma lesão, de uma potencial retaliação (Van Dyke 

& Elias, 2007). Mais tarde, Hargrave e Sells (1997), partindo da abordagem da terapia de 

casal e familiar, definiram o perdão em termos de: (1) permitir ao vitimizador reconstruir um 

vínculo quebrado e (2) favorecer uma discussão aberta sobre a violação relacional para que a 

vítima e o infrator possam trabalhar em uma reconstrução de tal vínculo. Portanto, definem o 
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perdão como "um esforço para restaurar o amor e a confiança nas relações" (p.43). Em uma 

visão semelhante, Makinen e Johnson (2006) apontam que o perdão envolve a reparação de 

feridas emocionais, o restabelecimento da confiança e a reconstrução do vínculo. Muitos 

pesquisadores têm discordado dessas definições, devido à implicação da necessidade da 

reconciliação (DeShea, 2003).  

Em uma perspectiva interpessoal do ponto de vista de quem perdoa e foi ofendido, 

física ou psicologicamente, de forma profunda e injusta Enright et al. (1998) conceitualizam o 

perdão como:  

uma atitude moral na qual uma pessoa considera abdicar do direito ao 

ressentimento, julgamentos negativos, e comportamentos negativos para 

com a outra pessoa que a ofendeu injustamente, e, ao mesmo tempo, nutrir 

sentimentos imerecidos de compaixão, misericórdia e, possivelmente, amor 

para com o ofensor” (pp. 46-47).  

 Para Enright et al. (1998), é fundamental que a pessoa que perdoa desenvolva uma 

postura benevolente em relação à pessoa que transgride. De acordo com Snyder e Lopez 

(2009), Enright também afirmava que o perdão não pode ser estendido a uma situação, 

devendo ser direcionado apenas às pessoas.  Esse autor menciona, também, que o perdão é 

mais do que deter a raiva pelo ofensor, defendendo que o ato de perdoar denota, 

necessariamente, a substituição das emoções negativas por outras positivas. Este ponto é 

refletido na conceituação proposta por Fincham (2000), que rotula a redução de ressentimento 

como a dimensão "negativa" do perdão e a oferta de compaixão, como a dimensão "positiva". 

Tangney, Fee, Reinsmith, Boone e Lee (2002), sugeriram um modelo de perdão, onde 

abrir mão das emoções negativas seria o núcleo do processo de perdão. Defendendo assim 

que o perdão refletia transformação cognitivo-afetiva a partir de uma transgressão na qual a 

vitima faz uma avaliação realista do prejuízo causado e reconhece a responsabilidade do 
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autor, mas faz a escolha de “anular a dívida” abrindo mão da necessidade de vingança ou 

punições, bem como, de qualquer busca de compensação. Os autores afirmam ainda que esse 

“cancelamento da dívida” também envolve um “cancelamento das emoções negativas” 

diretamente relacionadas à transgressão. Em resumo, ao perdoar, a vítima supera seus 

sentimentos de ressentimentos e raiva em função da atitude, dessa forma o indivíduo 

prejudicado se retira do papel de vítima.       

Finalmente das definições presentes na literatura acerca deste construto, talvez sejam 

McCullough e Witvliet (2002) quem mais simples e diretamente o conceitua. Segundo 

McCullough (2000) e McCullough e Witvliet (2002) o perdão pode ser entendido como um 

conjunto de mudanças motivacionais, onde ocorre uma cessação da vingança e um aumento 

de motivações conciliadoras e de boa vontade em relação ao transgressor, apesar das ações 

dolorosas infligidas por este.  Eles definem esse construto como uma mudança intraindividual 

e pró-social, que a vítima experimenta quando perdoa a um ofensor dentro de um contexto 

específico.  Portanto, o perdão se apresenta como um sentimento ou uma vivência pessoal 

diante de uma ação que, por qualquer razão, magoou ou feriu a pessoa, que tem a prerrogativa 

ímpar de perdoar ou não o perpetrador (DeShea, 2003; Menezes, 2009). 

O perdão pode ser definido, ainda, de acordo com as suas propriedades, como uma 

resposta a transgressões, disposição da personalidade e características de unidades sociais. 

Na primeira perspectiva, o perdão pode ser entendido como uma mudança pró-social nos 

pensamentos, emoções e/ou comportamentos da vítima em direção a um transgressor culpado. 

Assim, as pessoas transformam as respostas negativas para com o violador, a violação em si 

ou suas consequências, em respostas neutras ou positivas (McCullough & Witvliet, 2002; 

Menezes, 2009).  

Como uma disposição da personalidade, o perdão pode ser entendido como uma 

propensão a perdoar os outros, que se expressa, conscientemente ou não, em diversas 
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situações da vida diária que implicam dano e conflito. Neste sentido, as pessoas podem ser 

dimensionadas ao longo de um contínuo (perdoador – não perdoador), com a maioria das 

pessoas (por definição) pontuando em direção à média (McCullough & Witvliet, 2002; 

Mullet, Houdbine, Laumonier, & Girard, 1998). 

Por fim, como característica de unidades sociais, o ato de perdoar pode ser entendido 

como um atributo que é semelhante à intimidade, confiança ou compromisso. Sendo algumas 

estruturas sociais caracterizados por promoverem um alto grau de perdão, como, por exemplo, 

os casamentos, as famílias ou comunidades em que os participantes são perdoados 

prontamente por suas transgressões. Enquanto outras estruturas sociais são caracterizadas por 

desenvolverem menos o perdão (ex.: instituições sociais que se precipitam para banir ou fazer 

retaliações contra membros que cometem transgressões) (McCullough & Witvliet, 2002).  

Apesar da diversidade de definições apresentadas, podem-se identificar alguns pontos 

de consenso. O primeiro ponto refere-se à concordância ao considerem que o perdão implica 

uma diminuição no ressentimento (negatividade de pensamentos, sentimentos e 

comportamentos) para com aquele que causou a dor (Kachadourian, Fincham, & Davila, 

2004; Strelan & Covic, 2006). Outros elementos que são considerados fundamentais, 

independente da definição adotada, são: o reconhecimento de que a ofensa foi injusta; o 

direito de estar ferido e; a desistência por algo a que se tinha direito como sentimentos de 

raiva e ressentimento (McCullough & Witvliet, 2002).  

Diante do que foi apresentado é possivel perceber que a ação de perdoar não é uma 

tarefa fácil, ao contrario, é um desafio humano que perdura a vida inteira. O perdão genuíno 

demanda um grande trabalho intrapsíquico, o de ser capaz de lidar de maneira eficaz com os 

danos provocados intencionalmente ou involuntariamente por outra pessoa. Diante disso, 

parece ser que existem pessoas que são prontamente descritas e percebidas como mais 

dispostas ao perdão, dotadas de uma capacidade consistente de agir de modo completamente 
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disposto a perdoar, o que faz com que demonstrem dita disposição na maioria das 

circunstâncias da vida (Gouveia et al, no prelo). Isso é contrário à concepção do perdão 

dirigido a circunstâncias específicas (Suwartono, Prawasti, & Mullet, 2007). 

Portanto, a disposição para perdoar pode ser compreendida como um traço 

psicológico, sendo, assim, relativamente duradouro. Porém, esta disposição não é imutável, 

ou seja, trata-se de uma variável contingencial, podendo ser modificada e variar de uma 

pessoa a outra, envolvendo um conjunto de pensamentos, sentimentos, motivações e 

comportamentos (McCullough, Hoyt, & Rachal, 2000). Assim na presente dissertação, 

assume-se a perspectiva do perdão como um traço de personalidade. Nesse caso, cabe 

destacar as definições sobre o perdão, tratando-o como uma disposição, um traço de 

personalidade. 

 

1.1. Disposição para perdoar 

Com o avanço da pesquisa sobre o perdão, uma questão importante que tem sido 

levantada é se existem diferenças individuais estáveis na disposição para perdoar os outros e, 

se sim, quais os antecedentes e as consequências de se ter tal disposição. As pesquisas iniciais 

que se debruçaram sobre essa questão (e.g., Gorsuch & Hao, 1993; Mauger, Perry, Freeman, 

Grove, & McKinney, 1992) estavam atreladas a problemas psicométricos e conceituais [ver 

Brown (2003), para uma revisão]. No entanto, mais recentemente, os pesquisadores 

começaram a reexaminar a questão da disposição para o perdão com maior rigor teórico e um 

nível correspondente de progresso empírico (e.g., Berry, Worthington, Parrott, O'Connor, & 

Wade, 1990; Brown, 2003; DeShea, 2003; Tangney, Boone, Dearing, & Reinsmith, 2002).  

Dessa forma, estudiosos começaram a reunir esforços para estabelecer a distinção 

entre o perdão como uma ação e o perdão como uma disposição, (Berry et al., 2001; 

Buechsel, 2010). Um dos pesquisadores que fez essa distinção foi Buechsel (2010), afirmando 
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que o perdão como uma ação se caracteriza por uma resposta a uma única interação ou 

transgressão (por exemplo, uma ofensa particular) e não é parte integrante da personalidade 

do indivíduo, já o perdão como uma característica dispositional, foi entendido por ela, como 

um traço que é estável ao longo do tempo e das situações.   

No entanto, foi Roberts (1995) um dos primeiros a tentar entender a disposição para 

perdoar, definindo-o como a capacidade consistente de agir de um modo completamente 

disposto para o perdão. Corroborando essa ideia, Buechsel (2010) afirmou que pessoas mais 

dispostas a perdoar são capazes de identificar situações que despertam raiva ou emoções 

negativas e são mais ágeis em redirecionar sua resposta emocional de bom grado. Em outras 

palavras, uma pessoa que perdoa tende a ter habilidades altamente desenvolvidas para a 

regulação das suas emoções. 

Mullet, Houdbine, Laumonnier e Girard (1998), trabalhando com uma amostra de 

franceses, estudaram e analisaram o fator das diferenças individuais na disposição para 

perdoar. Eles descobriram que: (a) vingança versus perdão, refletia uma tendência geral das 

pessoas de perdoar (ou de se vingar), independentemente das circunstâncias (ver também 

Stuckless & Goranson, 1992) e (b) o fator das circunstâncias pessoais e sociais, ou seja, os 

varios efeitos dos incentivos do ambiente social da pessoa (incluíndo o infrator), bem como a 

valência emocional desses incentivos (humor) influenciavam no perdão.  

Tem sido demonstrado ainda (Kadiangandu, Mullet, & Vinsonneau, 2001) que a 

disposição para perdoar é maior (a) quando a intenção de dano não estava presente, (b) 

quando o autor pediu desculpas e (c) após as conseqüências terem sido cessadas. Para 

algumas pessoas, o cancelamento das consequências é o que importa, principalmente no que 

diz respeito à disposição para perdoar. Para outros, o cancelamento das conseqüências tem um 

efeito menor; intenção de prejudicar ou o pedido de desculpas pode influenciar muito mais na 

decisão de perdoar. 
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Azar, Mullet e Vinsonneau (1999) realizaram um estudo intercultural com objetivo de 

conhecer a disposição para perdoar no Líbano. Para tanto, eles utilizaram uma amostra de 

cristãos, muçulmanos, católicos, ortodoxos e maronitas.  Os resultados apontam no sentido da 

disposição para perdoar, desde que houvesse pedido de desculpas. Eles observaram, ainda, 

que as pessoas mais instruídas manifestaram também maior capacidade de perdão (Barros, 

2002).    

Uma vez que perdoar uma transgressão ou uma pessoa em particular, geralmente 

resulta em uma experiência emocional positiva para quem perdoa, uma variedade de estudos 

vêm sendo desenvolvidas com o propósito de entender a capacidade de agir de uma maneira 

completamente disposta para o perdão. Pesquisadores descobriram que a disposição de 

perdoar está correlacionada (positiva ou negativamente) com uma ampla gama de variáveis, 

como:  empatia, comprometimento, confiança, compaixão, autoestima e humildade (Ashton, 

Paunonen, Helmes, & Jackson, 1998; Berry et al, 2001; Brose, Rye, Lutz-Zois, & Ross, 2005; 

Leach & Lark, 2004; McCullough et al, 1998).   

Neste item, buscou-se apresentar um panorama geral sobre o conceito de disposição 

para perdoar, especialmente no que se refere ao seu contraponto, com o perdão como uma 

ação (perdão situacional). A seguir parece pertinente esclarecer como esse construto tem se 

sido relacionado com outras variáveis, ou seja, será descrito os principais correlatos da 

disposição para perdoar.  

 

1.2.1. Correlatos da disposição para perdoar 

Estudos levados a cabo por vários investigadores mostraram que a disposição para 

perdoar tem um impacto significativo na redução da raiva, amargura, ressentimento, 

ansiedade e depressão (Maboea, 2003) e está associado a uma variedade de dimensões 

psicológicas positivas, tais como, empatia e comprometimento (Worthington, 1998), 
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confiança, compaixão (McCullough, Worthington, & Rachal, 1997), autoestima, humildade 

(Powers, Nam, Rowatt, & Hill, 2007; Tangney, 2002) e a religiosidade-espiritualidade 

(McCullough, 2001).  

Esse último construto tem recebido uma atenção especial (Buechsel, 2010). Estudos 

constataram que pessoas que se descrevem como mais religiosas tendem a valorizar o perdão 

mais do que aquelas que se descrevem como menos religiosas (Rokeach, 1973; Shoemaker & 

Bolt, 1977). Outas pesquisas sugerem que o efeito também se estende para o comportamento 

e que as pessoas que têm níveis mais elevados de participação e compromisso religioso 

mostram maior tendência para perdoar do que as pessoas menos religiosas (McCullough, 

Bono, & Root, 2005).  

Gouveia et al., (2009) desenvolveram um estudo que contou com a participação de 

157 estudantes universitários, tendo como objetivo principal conhecer em que medida a 

disposição pra perdoar se correlaciona com desejabilidade social e a religião dos participantes. 

De fato, os resultados indicaram que a disposição para perdoar se correlacionou positiva e 

significativamente com ambos os construtos. Ou seja, as pessoas que apresentaram maior 

pontuação em desejabilidade social, aquelas que procuram ser mais agradáveis, politicamente 

corretas ou socialmente aceitas, apresentam disposição maior a perdoar agravos e ofensas em 

diferentes situações. Quanto a religião, resultado semelhante foi encontrado anteriormente por 

McCullough et al. (1997), que pressupõe que a religião funciona como um facilitador do ato 

de perdoar. Inicialmente, segundo esses autores, a religião tende a promover emoções como 

empatia e compaixão, que contribuem para o perdão e também pelo fato dos religiosos terem 

uma visão específica e contemplativa de certas situações, o que poderia promover a 

disposição para o perdão. 

Mullet et al. (2003) concluem que o envolvimento religioso, particularmente de quem 

professa expressamente a vivência cristã, tem grande influência na disponibilidade ou na 
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vontade de perdoar, em diversas culturas, sobretudo nas pessoas mais idosas. À mesma 

conclusão chegaram outros autores como, por exemplo, Azar et al. (1999). 

Outro construto relacionado à disposição para perdoar é a autoestima. Segundo Eaton, 

Struthers e Santelli (2006) poucas pesquisas foram realizadas sobre a relação entre autoestima 

e a disposição para o perdão. Dos pesquisadores de personalidade que examinaram a 

associação entre esses construtos Brown e Phillips (2005) encontraram uma pequena e não 

significativa relação positiva entre eles. Neto e Mullet (2004) encontraram uma relação 

semelhante para os homens, mas uma relação significativamente negativa para o sexo 

feminino. No estudo desenvolvido por Eaton et al. (2006) foi encontrado que os indivíduos 

com maior autoestima tinham uma maior disposição para perdoar do que aqueles com baixos 

níveis de autoestima, e indivíduos com um alto narcisismo tinham uma menor disposição para 

o perdão. Foi proposto que a autoestima funciona como um amortecedor contra a autoameaça, 

sendo que aqueles com um amortecedor forte teriam menos razões para se envolver em 

comportamentos defensivos associados ao ato de não perdoar do que aqueles com um 

amortecedor menos resistente (Pyszczynski, Greenberg, Solomon, Arndt, & Schimel,   2004). 

Em apoio à previsão de que a autoestima e a disposição para perdoar estão 

positivamente associados, Buechsel (2010) encontrou uma relação positiva entre medidas 

implícitas desses contrutos. Indicando que indivíduos que apresentam altos níveis de 

autoestima implícita, também possuem altas pontuações na disposição implícita para perdoar.  

McCullough et al. (2001) relacionaram o desejo de vingança com a disposição para o 

perdão, o bem-estar e o neuroticismo, concluindo que a vingança se correlaciona 

negativamente com o bem-estar e positivamente com o neuroticismo. Ao contrário, a 

disposição para perdoar se correlacionou positivamente com o bem-estar e negativamente 

com o neuroticismo. A correlação entre a propensão para o perdão e o bem-estar parece 

constante em outros estudos (Barros, 2002; McCullough, 2000). 
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É possível identificar na literatura uma relação entre disposição para perdoar e crença 

no mundo justo (Strelan, 2007; Strelan & Sutton, 2011). Não obstante, essa relação será mais 

bem discutida no capítulo seguinte, visto que é intento dessa dissertação construir um modelo 

para explicar o construto disposição para perdoar. Para tanto pretende-se ter como umas das 

variáveis antecedentes (independentes) a crença no mundo justo.   

Enquanto a atitude de perdoar tem sido associada a benefícios para a saúde física e 

mental, estudos têm afirmado que a presença de mágoa, por sua vez, promove respostas 

fisiológicas desagradáveis e prejudiciais. Para Worthington e Scherer (2004), a presença de 

mágoa elicia respostas fisiológicas semelhantes àquelas apresentadas em situações negativas 

de estresse. Segundo estes autores, indivíduos que não perdoam apresentam alterações na 

contração dos músculos da face e nos níveis de pressão arterial, glicose e gordura no sangue, 

além de disfunções na secreção de enzimas digestivas, hormônios sexuais e do crescimento. A 

mágoa tem sido associada também ao aumento da ansiedade e de emoções negativas, que 

dificultam os relacionamentos interpessoais (Sandage & Worthington, 2010). 

Dessa forma, conclui-se que a disposição para perdoar se constitui como um construto 

central na psicologia, associando-se a estados emocionais, variáveis interpessoais, situacionais 

e demográficas (Gouveia et al., 2009; Koutsos, Wertheim, & Kornblum, 2008; Rique & 

Camino, 2010). No entanto, isso não minimiza sua condição de ser um traço, mas tão somente 

acentua sua qualidade de ser mutável (Gouveia et al, no prelo). Visto que, embora os traços 

são muitas vezes considerados como fixos e fortemente influenciados pela genética e pela 

biologia, eles têm demonstrado possuir um grau significativo de maleabilidade ao longo do 

tempo (Srivastava, John, Gosling, & Potter, 2003).  

Sendo assim, o perdão não deve ser considerado como uma característica de 

personalidade estática. Contudo, inclusive atendendo a esta característica, estima-se que 

pessoas que apresentam esta disposição em maior magnitude tendem a emitir respostas que 
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consistentemente revelam sua prontidão a perdoar, independentemente do contexto (DeShea, 

2003; Girard & Mullet, 1997).   

Nesta direção, tendo em conta a centralidade que a disposição para perdoar assume na 

vida das pessoas, promovendo, inclusive, o bem-estar psicológico e a harmonia nas relações 

interpessoais, parece justificável promover esforços para construir um modelo explicativo 

deste construto, bem como, verificar seus correlatos. Neste âmbito, tendo em conta o aumento 

da atenção dada à disposição para perdoar pelos psicólogos sociais e da personalidade, parece 

oportuno entender como a medição desse construto, tem sido feita. 

 

1.2.2. Instrumentos de Disposição para Perdoar 

Construtos como o perdão, não são fáceis de medir e avaliar. Barros (2007) elenca 

algumas possibilidades para medir esse construto, como através da introspecção, do 

testemunho próprio ou de outras pessoas e por meio dos diversos tipos de observação. No 

entanto, ressalta-se que a forma mais comum de mensuração é o questionário.  

McCullough, Hoyt e Rachal (2000) categorizaram as medidas de perdão em níveis. O 

primeiro nível diz respeito à especificidade da medida, os instrumentos de perdão podem ser 

relativas a uma ofensa específica, ou diádica, podendo ser, ainda, disposicional. O segundo 

nível da taxonomia refere-se à direção do perdão, como McCullough et al. (2000) 

observaram, o perdão pode ser avaliado a partir de duas perspectivas, de quem perdoa e do 

agressor. Finalmente, os autores relatam que perdão pode ser avaliado através de vários 

métodos, os quais foram evidenciados anteriormente (e.g. observação, testemunho próprio) 

(Rye et al., 2001).  

Estes tipos de medida podem ser agrupadas na categoria mais ampla daquelas 

explícitas ou conscientes, isto é, que os indivíduos podem depreender mais fácil e diretamente 

do que tratam seus conteúdos. Não cabe dúvida de que elas permitem resultados consistentes 
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(Gouveia, Athayde, Mendes, & Freire, 2012). Neste cenário, tem crescido o desenvolvimento 

de medidas implícitas com o intuito de acessar as associações automáticas e espontâneas, que 

fogem ao controle consciente dos indivíduos.   

A seguir serão apresentados os principais instrumentos explícitos elaborados para 

medir o perdão, bem como, a disposição para perdoar. Posteriormente, serão abordadas as 

medidas implícitas de disposição para perdoar. Por fim, será debatido como acontece à 

associação entre as medidas explícitas e implícitas, visto que a adaptação de uma medida 

implícita para disposição para perdoar se configura como um dos objetivos específicos da 

presente dissertação.  

 

1.2.2.1 Medidas de autorrelato  

Na tentativa de mensurar o perdão como um traço, alguns pesquisadores 

desenvolveram escalas que podem ser relacionadas à vingança, ou atitudes sobre o perdão, em 

vez do perdão de si mesmo como uma disposição. Por exemplo, o Forgiveness of Others and 

Forgiveness of Self Scale desenvolvidos como parte do Inventory called the Behavior 

Assessment System, que consiste em 301 itens falso-verdadeiro. A única análise reportada por 

Mauger et al (1992) foi uma correlação com variáveis demográficas e a confiabilidade da 

escala com a amostra de pacientes ambulatoriais em um centro de aconselhamento cristão 

(Deshea, 2003).  

Outra tentativa para avaliar a atitude das pessoas frente ao perdão foi feita por Mullet 

et al (1998), essa escala consistia em 38 afirmações (“Minha filosofia pessoal ou minha fé me 

conduzem a perdoar sempre”; “Eu sinto que é mais fácil perdoar quando minha família ou 

meus amigos me convidaram para fazer isso”) que deviam ser respondida numa escala tipo 

likert de 17 pontos variando de total acordo e total desacordo. Os autores realizaram uma 
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análise fatorial, e emergiram quatro fatores explicando 46% da variância. Não foi apresentado 

outros índices psicométricos   (Deshea, 2003; Mullet et al, 1998).  

Destaca-se ainda o Enright Forgiveness Inventory (EFI), uma medida desenvolvida 

por Robert Enright e o Grupo de Estudos sobre Desenvolvimento Humano na Universidade 

de Madison-Wisconsin (Subkoviak et al., 1995), validada para o Brasil por Rique (1999).  

Essa medida apresenta propriedades psicométricas adequadas e têm sido utilizados em várias 

culturas (Subkoviak et al.,1995), como por expemplo, no Brasil e nos Estados Unidos, 

apresentando alfa de crombach 0,98.  No entanto, a escala é relativamente longa, sendo 

formada por 60 itens, além de cinco itens da escala de pseudoperdão.  O pseudoperdão é uma 

medida que revela uma possível negação de que houve uma mágoa sofrida. Participantes que 

apresentam um total maior de 20 pontos nesses itens de pseudoperdão devem ser retirados das 

análises. 

 Outra escala relativamente longa, com 83 itens, com propriedades psicométricas 

adequadas é o Wade's Forgiveness Scale (Wade, 1989). McCullough et al. (1998) refinou o 

conjunto de itens desta escala, chegando a uma medida composta por duas subescalas uma 

com 7 itens, e outra formada por 5 itens, ambas respondidas em uma escala Likert de 5 pontos 

(1 = Discordo totalmente, 5 = Concordo totalmente) chamando essa medida de Transgression 

Related Interpersonal Motivations Inventory (TRIM; McCullough et al., 1998). Estas 

subescala também apresentaram propriedades psicométricas adequadas (α ≥ 0,85) (Guzmán-

González, Alfaro, & Armenta, 2013; McCullough et al., 1998). No entanto, uma desvantagem 

dessa escala é que ela não mede pensamentos positivos, sentimentos e comportamentos que 

alguns autores têm sugerido como parte do processo de perdão (Enright, Gassin, & Wu, 

1992). 

Assim como foi observado, são encontradas na literatura algumas medidas sobre 

perdão. Contudo, Gouveia et al  (no prelo) ressaltam que podem ser observados problemas 
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nessas medidas, como, por exemplo, algumas consideram o perdão enquanto estado ou 

avaliam aspectos como vingança e atitudes frente ao perdão. Tais limitações levaram alguns 

autores a desenvolverem medidas que avaliam a disposição em si, que transcendem cenários 

que descrevem situações e ocasiões onde o emprego do perdão é pouco provável. 

 Em 2002, com base em escalas já existentes (Berry et al., 2001; Mullet et al., 1998), 

Barros desenvolveu uma escala de avaliação da disponibilidade para o perdão, contendo 12 

itens com a temática da relação interpessoal (e.g., Perdoo facilmente; Tanto perdoo as 

pessoas amigas como as pessoas desconhecidas) respondidos em uma escala tipo Likert de 

cinco pontos, variando de total desacordo à total concordância.  O autor dessa escala 

comprovou sua estrutura fatorial em quatro diferentes amostras (freiras, estudantes de 

teologia, estudantes da Faculdade de Ciência do Desporto e de Educação Física e professores 

do ensino básico e secundário), na qual foi verificada uma estrutura fundamentalmente 

unifatorial, com índices de consistência interna aceitáveis (alfa de Cronbach variando de 0,82 

a 0,86). 

Thompson et al. (2005) desenvolveram uma medida de disposição para perdoar, 

denominda de Heartland Forgiveness Scale (HFS). É um instrumento de autorrelato 

composta por 18 itens divididos em subescalas que avaliam o perdão de si mesmo, dos outros 

e de situações. A escala apresentou consistência interna satisfatória, medida pelos alfas de 

Cronbach (superiores a 0,70 para todas as subescalas).    

Não obstante, segundo Deshea (2003) a principal desvantagem de usar itens para o 

estudo da disposição para perdoar é que, apesar da pessoa emitir certa resposta em relação a 

cada afirmação, quando ela é confrontada com os detalhes da transgressão, pode ser que a 

decisão em relação a perdoar ou não, mude. Assim em vez de sujeitar as pessoas a uma serie 

de transgressões interpessoais reais e em seguida, observar o seu processo de perdoar os seus 

transgressores, uma solução encontrada por ela seria descrever varias situações de 
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transgressões, com o propósito de observar se as pessoas relataram uma tendência consistente 

a favor ou contra o perdão. Evidenciando assim que os cenários podem ser a melhor forma de 

simular o perdão sem prejudicar os participantes. Os cenários limitam-se ao ato de 

transgressão em si, não incluindo pedidos de desculpas dos transgressores. 

Nesse sentido, Rye et al. (2001) elaboraram diferentes cenário para medir disposição 

para perdoar denominada de Forgiveness Likelihood Scale. A escala foi desenvolvida para 

medir a propensão de um indivíduo a perdoar em dez diferentes cenários (e.g., infidelidade, 

calúnia e roubo) e com diferentes tipos de transgressores (e.g., familiar, amigo, desconhecido 

e conhecido). Os itens são respondidos em uma escala de onze alternativas de resposta (1 – 

Nada provável a 11– Totalmente provável). Quanto maiores forem às pontuações, maior é a 

probabilidade de perdoar. A escala possui adequada confiabilidade (α = 0,85), e foi 

previamente adaptada para a população portuguesa (Monteiro Neto, Ferreira, & Pinto, 2007), 

apresentando parâmetros psicométricos adequados (e.g., α = 0,89). 

A Scale of Willingness to Forgive (WTF), é uma medida desenvolvida por DeShea 

(2003) para avaliar a disposição para perdoar como um traço, definido em termos de uma 

predisposição para engajar-se em processo de liberação de ressentimento em relação a 

transgressões interpessoais. Esse instrumento é composto por cenários escritos como se a 

transgressão tivesse acabado de ocorrer, assim os participantes podem opinar do quanto ele 

estaria dispostos a perdoar o personagem de cada cenário.  

DeShea (2003) realizou dois estudos a partir dos quais propôs esta medida. Na sua 

versão final, a escala reuniu 12 cenários, respondidos em escala tipo Likert. Essa escala 

apresentou uma estrutura simples, representada por um único fator, demostrando ainda 

possuir evidências de validade fatorial, validades convergente e discriminante e consistência 

interna. Essa medida foi validada para o contexto brasileiro por Gouveia et al. (no prelo) 

apresentando uma estrutura unifatorial, com alfa de Cronbach de 0,88.  
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As principais vantagens dessa medida é que ela é composta por cenários, conforme 

citado anteriormente, essa forma é tida como uma das melhores maneiras de estudar a 

disposição para perdoar sem prejudicar os participantes; outra vantagem é que essa medida 

possui uma quantidade maior de cenários comparado com a TNTF, conseguindo assim, 

abordar uma maior quantidade de tipos de relacionamentos e situações. Ademais, os cenários 

foram limitados tanto quanto possível a própria transgressões, o que é visto como positivo, 

pois se fosse dado mais informações, como por exemplo, se o transgressor se desculpou em 

seguida, outro fator seria introduzido, e sinalizaria para o respondente que ele deveria 

“perdoar” (DeShea, 2003).  Diante das vantagens elencadas essa será a medida de autorrelato 

usada na presente dissertação para medir disposição para perdoar.  

De um modo geral, as medidas de autorrelato, foram desenvolvidas para serem 

altamente dependente das ocasiões e oportunidade, sendo condicionada a vontade do 

participante para relatar sobre si mesmo, podendo assim as respostas dessas pessoas serem 

afetadas pela incapacidade dos mesmos, de serem precisos em suas autorreflexões (Schmukle 

& Egloff, 2005). A fim de evitar essas armadilhas comuns, torna-se necessário medir a 

disposição para perdoar de uma forma que está fora do controle consciente, ou seja, por meio 

de medidas implícitas.  (Buechsel, 2010). 

 

1.2.2.2. Medidas implícitas do perdão 

 Greenwald e Banaji (1995) definem atitudes implícitas como "rastros 

introspectivamente não identificados (ou erroneamente identificados) de experiências 

passadas que medeiam sentimento favorável ou desfavorável, pensamento ou ação para 

objetos sociais" (p. 8). Desde sua concepção original o Teste de Associação Implícita (TAI; 

Implicit Association Test - IAT) vem sendo usado como uma medida de atitudes, no entanto, 
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seu uso se faz pertinente na medida de autoconceito (Egloff & Schmuckle, 2002; 

Schmuckle, Back, & Egloff, 2008).  

 O TAI foi proposto por Greenwald, Mcghee e Schwartz (1998), elaborado para não 

requerer a intencionalidade da pessoa, acessando atitudes que elas relutam em dizer ou são 

incapazes de expressá-las (Gouveia et al., 2012). O TAI pode ter como variável dependente 

a latência de resposta da pessoa em associar determinados estímulos (a medida 

computadorizada) ou ainda o número de questões completadas em um tempo fixo (medida 

tipo lápis e papel) (Greenwald & Farnham, 2000; Lemm, Lane, Sattler, Khan, & Nosek, 

2008). 

Com o intuito de conhecer as medidas implícitas disponíveis sobre disposição para 

perdoar, realizaram-se buscas em bases de dados nacionais e internacionais. No âmbito 

internacional, realizou-se busca no dia 15 de março de 2014 na base de dados PsycInfo. No 

caso, foi introduzido o termo “Implicit Measure”, tendo sido encontrados 226 registros, 

incluindo artigos, capítulos de livro, livros e teses. Contudo, o interesse deste estudo está em 

medidas implícitas de disposição para perdoar, e com essa denominação (implicit measure of 

dispositional forgiveness) o montante foi reduzido para sete registros, no entanto, apenas um 

único registro tinha relação direta com o tema de estudo (Buechsel, 2010).  

Quanto à busca no contexto nacional, na data supracitada, considerou-se a base de 

dados SciELO. Entrando com o descritor “medidas implícitas de perdão”, não se encontrou 

qualquer publicação. Neste sentido, considerando os resultados expostos anteriormente, 

observa-se uma carência de estudos que tratam de medidas implícitas de disposição para 

perdoar, tanto no âmbito nacional como internacional.  

 Nessa mesma direção, Buechsel (2010) observou que existe uma série de medidas de 

autorrelato para avaliar o perdão ou atitudes para o perdão, mas existem poucas pesquisas 

para medir o perdão a um nível disposicional e implícito. Sendo assim, o autor desenvolveu 
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um estudo objetivando desenvolver e validar uma medida implícita de “perdoabilidade” 

(disposição para o perdão), o Forgiveness IAT – FIAT (TAI Perdão).  

 O FIAT segue um desenho relativamente simples (Greenwald et al., 1998), formado 

por duas dimensões: a primeira envolvendo a discriminação entre os termos que descrevem a 

si mesmo (eu, mim, eu mesmo, minha) e os que se referem à outra pessoa (eles, deles, seus, 

outro). A segunda dimensão também é dividida em duas categorias a serem discriminadas: 

uma com palavras relacionadas ao perdão (culpar, vingar, condenar, não perdoar), e outra com 

palavras que elucidam o ato de não perdoar (imperdoável, culpando, vingança, vingativo, 

condenando). Buechsel (2010) ressalta que os termos foram escolhidos a partir de palavras 

comumente referidos na literatura do perdão. Essa medida teve seus parâmetros psicométricos 

aceitáveis, visto que apresentou uma boa consistência interna (alfa de Cronbach = 0,89), e, 

portanto, será usada na presente disssertação.   

 Não obstante, convém mencionar que para validade convergente- discriminante 

Buechsel (2010) investigou se a medida implícita de disposição para perdoar se correlaciou 

com construtos conhecidos por estarem relacionados com o perdão. Especificamente o autor 

correlacionou a FIAT com medidas implícitas de autoestima e espiritualidade, bem como com 

medidas explicitas de disposição para perdoar. Conforme previsto, o FIAT mostrou uma 

correlação positiva com as medidas implícitas de autoestima e religiosidade. Não obstante, 

embora a previsão fosse que o FIAT iria mostrar correlações positivas com as medidas 

explícitas de perdão disposicional, os resultados mostraram que a FIAT não se correlacionou 

significativamente com nenhuma das medidas explicitas de disposição para perdoar.  

 A literatura sobre as correlações entre medidas implícitas e explícitas apresentam 

resultados pouco conclusivos. Enquanto alguns estudos apresentam ausência de correlação, 

outros trabalhos apresentam correlações significativas entre os dois tipos de medidas 
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(Victoria & Fontenelle, 2011).  No tópico a seguir, a relação entre esses parâmetros serão 

melhores discutidas.  

   

1.2.2.3. Associação entre medidas implícitas e explicitas  

Conforme já evidenciado, Greenwald e Banaji (1995) entendem atitudes implícitas 

como “traços introspectivamente não identificados (ou erroneamente identificados) de 

experiências passadas que medeiam um sentimento favorável ou desfavorável, pensamento ou 

ação em relação a objetos sociais” (p. 11). Elas coexistem com as atitudes explícitas sobre o 

mesmo objeto, mas diferem em relação ao componente avaliativo, acessibilidade e 

estabilidade (Stüttgen, Vosgerau, Messner, & Boatwright, 2011). Sendo as atitudes implícitas 

e explícitas coexistentes, não implica dizer que se referem à mesma coisa; ao contrário, são 

fatores diferentes, que, por vezes, apresentam-se correlacionados e, em outros casos, 

mostram-se independentes (Rydell, McConnell, & Mackie, 2008). 

Existem evidências de que medidas implícitas muitas vezes mostram baixa correlação 

com as medidas de autorrelato (Blair, 2001; Dovidio, Kawakami, & Beach, 2001; Egloff & 

Schmukle, 2002). Nosek (2005) discute que a correspondência implícita - explícita é 

diminuída para atitudes que envolvem maior autoapresentação. No entanto, às vezes, as 

medidas explícitas e implícitas mostram uma alta correlação (e.g. McConnell & Leibold, 

2001).   

Hofmann, Gawronski, Gschwendner, Le e Schmitt (2005) tentaram encontrar uma 

explicação para estas diferentes correlações entre medidas implícitas e explícitas e concluíram 

que uma série de variáveis moderadoras influenciam a direção e magnitude da correlação 

entre os dois tipos de medidas. Seus estudos indicaram que as correlações entre as medidas 

implícitas e explícitas foram maiores para as medidas afetivas do que para medidas 

cognitivas. Outra variável considerada moderadora foi o grau de espontaneidade das medidas 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gawronski%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16143669
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gschwendner%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16143669
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explícitas, bem como o grau de correspondência conceitual entre os dois tipos de medidas 

(Buechsel, 2010).  

Nessa linha, um dos objetivos da presente dissertação é conhecer a associação entre 

duas medidas de disposição para perdoar: uma explícita (Escala de Disposição para Perdoar- 

EDP) e a outra implícita (Teste de Associação Implícita - Perdão) em cinco países diferentes, 

a saber: Argentina, Portugal, Espanha, Brasil, México. Diante disso, convém ainda, abordar as 

principais pesquisas transculturais que foram realizadas com a temática do perdão, o que será 

feito no tópico que segue.  

 

1.2.3. Disposição para perdoar: Estudos transculturais  

Sandage e Williamson (2005) realizaram uma revisão completa da investigação sobre 

o efeito do contexto e da cultura sobre o perdão, concluindo que houveram poucos estudos 

sobre este tema em amostras não-ocidentais. Suwartono, Prawasti e Mullet (2007) elencam 

alguns estudos desenvolvidos, como o trabalho de Ohbuchi e Sato (1994), que estudaram as 

reações das crianças japonesas para prejudicar; outros trabalhos desenvolvidos foram os de 

Ohbuchi et al. (1989) e Takaku et al. (2001), que estudaram o efeito das desculpas sobre as 

respostas dos adultos japoneses ao dano; também identifica-se o trabalho realizado por 

Fukuno e Ohbuchi (1998), que estudou o perdão em adultos japoneses (ver também Itoi, 

Ohbuchi, & Fukuno, 1996); o estudo de Azar e Mullet (2002) que comparou vontade de 

perdoar em várias comunidades no Líbano (ver Azar et al., 1999; Azar & Mullet, 2001); o 

trabalho de Park e Enright (1997), que estudaram o raciocínio dos adolescentes coreanos 

sobre o perdão, o estudo  de Watkins e Regmi (2004) que explorou os correlatos do perdão no 

Nepal e, finalmente, Fu, Watkins e Hui (2004) que pesquisaram a natureza do perdão e da 

prática do perdão entre os chineses que vivem na República Popular da China.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886906003138
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886906003138
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886906003138
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Os estudos das diferenças culturais na disposição para perdoar têm sido ainda mais 

escassos. Um deles foi desenvolvido por Kadiangandu et al. (2001),  que comparava a 

disposição para perdoar  dos participantes naturais do Congo, cuja cultura é tipicamente 

coletivista, com os participantes franceses, cuja cultura é mais individualista. A hipótese de 

que os congoleses estariam menos dispostos a se vingar do que os europeus foi confirmada 

pelos dados. Ou seja, a disposição para perdoar pode ser mais característica de culturas 

coletivistas do que das individualista (Kadiangandu et al., 2001). 

Pesquisa semelhante foi realizada por Suwartono, Prawasti e Mullet (2007), 

hipotetizando que o perdão pode ser considerado de forma diferente nas sociedades 

coletivistas e individualistas. Tendo em conta essa hipótese, os autores estudaram a 

sensibilidade à circunstância e a disposição para perdoar entre alunos da Indonésia e da 

França. Os resultados mostraram que tanto a sensibilidade à circunstância como a disposição 

para perdoar foram maiores entre os estudantes da Indonésia comparados com os estudantes 

franceses. Os autores argumentaram que em culturas coletivistas, como a Indonésia, onde os 

indivíduos são vistos principalmente como membros de grupos, o perdão pode ser mais 

frequentemente considerado porque constitui um dever social e porque se constitui em uma 

estratégia de enfrentamento permitindo alívio de ressentimento para com um membro ou 

vários membros do grupo. Isso pode facilitar consideravelmente a vida, onde contatos com 

outros membros do grupo são concebidos como uma necessidade diária. 

 Diante das descrições destes estudos, foi possível perceber a complexidade que 

envolve a disposição para perdoar. Neste sentido, julga-se relevante ampliar o campo de 

pesquisa nesta área possibilitando que outras variáveis sejam incluídas com o fim de 

dinamizar a discussão em torno da disposição para perdoar. Visto que, quando alguém comete 

uma transgressão contra outra pessoa, a resposta esperada é a busca por justiça (Carlsmith, 

Darley, & Robinson, 2002). No entanto, Strelan e Covic (2006) indicam que as pessoas 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886906003138
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886906003138
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886906003138
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também adotam uma resposta alternativa: o perdão. Em vez de retaliar ou buscar punição ou 

compensação, as pessoas que perdoam respondem com benevolência e compaixão, e o 

agressor não está mais em dívida. 

Assim, a justiça e o perdão parecem ser respostas competitivas, contudo, cada um tem 

se mostrado relevante sempre que ocorrerem transgressões, sejam elas nas relações íntimas, 

no local de trabalho, no sistema de justiça, ou entre grupos culturais e religiosos (Strelan & 

Covic, 2006). Em nível teórico, é preciso entender melhor a relação entre esses dois 

construtos. Fazer isso ajudará a entender melhor a nível aplicado como as pessoas reagem às 

transgressões.   

Um dos objetivos da presente dissertação foi tentar encontrar um terreno comum entre 

estas duas abordagens. Tais aspectos, entretanto, demandam um tratamento mais detalhado, 

focado no que se entende por crença no mundo justo e quais os aspectos envoltos neste 

processo, como se descreve no capítulo a seguir.  
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CAPÍTULO 2. CRENÇA NO MUNDO JUSTO 
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Os dois lados de uma controvérsia religiosa fundamental são estabelecidas no livro 

bíblico de Jó. Deus testa a fé de Jó, um homem justo, infligindo um grande sofrimento sobre a 

sua vida, privando-o primeiro de seus filhos, então de sua riqueza, e, finalmente, de sua saúde. 

Os amigos de Jó tentam convencê-lo de que o sofrimento é necessariamente o resultado de 

seus pecados, e que, portanto, ele deve se arrepender, mas Jó não acredita nesse argumento 

(Rubin & Perplau, 1973).  

Rubin & Peplau (1973) fazem uso dessa estória para conceituar crença no mundo justo 

(CMJ). Os amigos de Jó são o exemplo perfeito de pessoas que creem num mundo justo, eles 

acreditam na posição de que o mundo é um lugar justo, onde as pessoas boas serão 

recompensadas e as más serão punidas. Não obstante, Jó, acredita que o mundo não é um 

lugar justo em tudo, mas sim, um lugar onde as recompensas e punições são muitas vezes 

injustas.  

Assim como os amigos de Jó, no mundo existe uma grande quantidade de evidências 

que demonstram que muitas pessoas o veem como um lugar justo, onde o mérito de uma 

pessoa e seu destino estão estreitamente alinhados. A evidência é especialmente abundante no 

que diz respeito à ligação percebida entre maldade e sofrimento. Quando as pessoas observam 

casos de sofrimento aparente, elas muitas vezes são propensas a concluir que o sofrimento 

não está realmente acontecendo (ou, pelo menos, é muito exagerado); ou então, a vítima é de 

fato censurável. Por exemplo, muitos alemães que viveram sob o regime nazista negaram os 

assassinatos em massa ou então concluíram que aqueles que foram enviados para os campos 

de extermínio eram membros de uma raça impura que deveriam ter feito alguma coisa para 

merecer seus destinos (Hallie, 1971). 

Sendo assim, o estudo das crenças é muito abordado e tem grande relevância na 

Psicologia Social. A análise desse tema torna-se notadamente importante pelo fato de se 

mostrarem como um dos agentes constituintes das atitudes humanas (Lourenço, Silva, 
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Rodrigues, & Carvalho, 2007; Machado, 2010). As crenças são definidas por Krüger (1986) 

como “proposições que, na sua formulação mais simples, afirmam ou negam uma relação 

entre dois objetos concretos ou abstratos, ou entre um objeto e algum possível atributo deste” 

(p.31). Ele ressalta ainda que as crenças seriam organizadas em sistemas logicamente 

estruturados, sendo capazes de ativar motivações e, portanto, condutas sociais, influenciando 

por essa via processos coletivos. 

Diante da importância do estudo das crenças, esse capítulo se estrutura da seguinte 

forma: incialmente será discutido o conceito de crença no mundo justo (CMJ), evidenciando 

os principais estudos, as funções e mecanismos de manutenção dessa crença; em seguida, será 

feita a diferenciação entre CMJ e crença no mundo injusto (CMI); posteriormente, serão 

apresentadas as medidas desenvolvidas para avaliar esse construto; e, finalmente, será 

discutida a relação dessas crenças com a disposição para perdoar, justificando a pertinência de 

desenvolver um modelo explicativo para este, tendo a CMJ e CMI como variáveis 

antecedentes. 

 

2.1. Crença no mundo justo: conceito, principais estudos e mecanismo de manutenção 

Foi publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada- IPEA (2014) uma 

pesquisa com a temática de tolerância social à violência contra as mulheres, esse estudo foi 

realizado no Brasil, e fez uso de uma amostra representativa. Os resultados foram amplamente 

polêmicos, pois foi divulgado que 65% dos brasileiros concordavam que “mulheres que usam 

roupas curtas merecem ser atacadas”. No entanto, o IPEA divulgou uma errata afirmando que, 

na realidade, “apenas” 26% dos brasileiros concordavam com essa assertiva. Não obstante, de 

acordo com Modesto (2014) apesar desta correção, outros resultados da pesquisa não foram 

corrigidos e demandam atenção, como, por exemplo, a informação que cerca de 58% dos 

participantes concordaram que “se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos 
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estupros”. De acordo com esse autor, Esse dado admite um questionamento que não se aplica 

apenas à situação de estupro: “por que muitas vezes uma vítima inocente é responsabilizada 

pela sua condição?” (p.1) Tentando responder a esta questão, Melvin Lerner (1965) 

desenvolveu a Hipótese do Mundo Justo. 

Conforme supracitado, quem inicialmente introduziu o conceito de crença no mundo 

justo (CMJ) foi Lerner, em 1965, a partir de estudos experimentais que pretenderam dar 

suporte a sua teoria que, desde então, tem sido amplamente investigada (Anderson, 1992; 

Cubela Adoric & Kvartuc, 2007; Otto & Schmidt, 2007; Wolfradt & Dalbert, 2003), 

aparecendo revisões bibliográficas sobre a temática a cada dez anos (Furnham, 2003; 

Furnham & Proctor, 1989; Lerner & Miller,1978).  

O interesse de Lerner (1965) em entender como as pessoas reagem diante de vítimas 

começou em sua experiência como psicólogo clínico e professor universitário. Esse autor 

iniciou a sua pesquisa neste tema ao verificar que, no hospital onde trabalhava, a maioria dos 

médicos e profissionais de saúde desvalorizava e culpava os doentes mentais pelas suas 

situações. Reparou ainda, que as enfermeiras, por muitas vezes, evitavam os pacientes, 

possuindo uma tendência para atribuir o sofrimento de vítimas inocentes à sua própria ação 

(Vicente, 2011). Lerner procurou então entender esse fenômeno, formulando a hipótese que as 

pessoas buscam estabelecer uma relação direta entre o que é feito e os resultados obtidos, 

assumindo a crença (não necessariamente consciente) que as pessoas têm o que merecem e 

merecem o que têm. Esse fenômeno foi denominado por Rubin e Peplau (1973) de 

vitimização secundária, pois essas pessoas, além de serem vítimas de seu próprio infortunios, 

tinham atribuidos a elas a resposabilidade pessoal por sua situação, o que as tornavam vítimas 

pela segunda vez (Torres & Faria, 2008).  

Com o propósito de testar essa hipótese, na década de 1960 começaram, a serem 

desenvolvidos estudos iniciais. Lerner (1965) propôs um experimento em que os participantes 
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deveriam julgar o esforço de dois cúmplices, que desempenhariam a função de trabalhadores. 

Antes da realização do julgamento, os participantes eram informados que, por falta de 

recursos, apenas um dos trabalhadores receberia uma recompensa financeira, e que mesmo 

assim ambos aceitaram participar. A decisão de quem seria recompensado era feita 

aleatoriamente, e os sujeitos eram informados quem seria o beneficiado antes da avaliação do 

esforço. Nesse caso, a manipulação experimental envolvia a decisão de quem seria 

recompensado: Tom ou Bill. Como resultado foi encontrado que nas duas condições, o 

trabalhador que era remunerado, mesmo que de maneira aleatória, era mais bem avaliado que 

o outro, o que pode ser um indicativo da tentativa dos sujeitos evitarem experienciar uma 

sensação de injustiça, mantendo a crença de que as pessoas têm o que merecem. 

A hipótese fundamental dessa teoria afirma basicamente, que coisas boas costumam 

acontecer a pessoas boas e coisas ruins a pessoas ruins. Defendendo que para manter o 

equilíbrio mental, os indivíduos precisam acreditar que o mundo é um lugar justo (Lerner, 

1965; Peter, Kloeckner, Dalbert, & Radant, 2011). Sem tal crença, seria difícil o 

comprometimento em buscar objetivos de longo prazo, uma vez que essa crença, serve a uma 

importante função adaptativa para o indivíduo. Ela permite a pessoa manter a sensação de 

controle, de invulnerabilidade pessoal e manutenção de confiança no futuro (Furnham, 2003), 

assumindo que há uma ligação entre o que as pessoas fazem e as consequencias que recebem, 

aceitando assim que as pessoas têm o que merecem e merecem o que têm (Lerner, 1980). 

As pessoas são muito relutantes em desistir dessa crença e podem sentir um grande 

incômodo se encontrarem evidências que sugerem que o mundo não é realmente justo 

(Furnham, 2003). Isso acontece quando as pessoas observam uma vítima que é inocente, o 

que automaticamente contradiz o pressuposto fundamental sobre o mundo justo e, nesse 

sentido, ameaça a CMJ das pessoas.  Na tentativa de lidar com esta ameaça, os observadores 

das vítimas inocentes podem derrogar (Lerner, 1980) ou se distanciar delas (Hafer, 2000), 
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para que possam manter sua crença inabalada (Correia et al., 2012). Furnham (2003), com 

base numa revisão dos trabalhos realizados durante os anos de 1980 e 1990 sobre este 

assunto, cocluíram que a tendência de desvalorização das vítimas é um consenso entre os 

estudiosos que enfocam esse construto. 

Segundo Lerner (1977), a necessidade de acreditar em um mundo justo é uma 

consequência natural no desenvolvimento infantil, tanto emocional quanto cognitivo. Essa 

crença seria uma consequência do desenvolvimento das crianças, que são estimuladas a 

acreditar em algum tipo de “justiça do merecimento” o que as faz comporta-se 

“corretamente”, mesmo sabendo que a recompensa pode vir apenas futuramente (Faria, 2007). 

Ou seja, a criança abandona gradualmente o princípio do prazer em favor do princípio da 

realidade, passando então a postergar seus desejos em função de uma recompensa maior no 

futuro, crendo que seus esforços serão recompensados (Correia, 2000; Lemes, 2004). Sem a 

concordância com essa premissa, às crianças não abdicariam a satisfação imediata para traçar 

objetivos em longo prazo (Modesto, 2014).  

As pessoas conservam a necessidade de perceber a realidade em termos justos e 

diminuir a perturbação causada por acontecimentos injustos até o fim da vida, ou seja, a CMJ 

não é extinta na idade adulta (Lerner, 1980). Sendo assim, essa crença é vista e estudada como 

uma predisposição pessoal (e não situacional) que se mantem relativamente estável ao longo 

do tempo e das situações, afetando cognições e sentimentos (Dalbert, 2001). 

Portanto, para Lerner (1980) essa crença é um construto psicológico que está presente 

no desenvolvimento natural de um indivíduo, bem como na necessidade de manutenção da 

sua saúde mental, trazendo-lhe um senso de segurança e previsibilidade que estaria na gênese 

das motivações de todos os comportamentos do indivíduo. Esse autor trata também das 

consequências sociais dessa crença, sobretudo no que diz respeito à desvalorização das 

vítimas (Lemes, 2004).  
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Rubin e Peplau (1973; 1975) discutem a CMJ como um construto social psicológico. 

Esses autores consideram que além das diferenças da situação, as características individuais 

contribuem para a sua sustentação. Isto quer dizer que apesar das crenças estarem presentes 

em todos os seres humanos, a sua intensidade varia de pessoa para pessoa. Os autores focaram 

inicialmente na CMJ e na sua importância nos estudos sobre desigualdades (raças e gêneros), 

e construíram uma escala para medir esta crença. Furnham e Procter (1989) consideraram 

também a CMJ como uma diferença individual no sistema de crenças, ou seja, seria uma das 

crenças que compõe o sistema de crenças, sendo que algumas pessoas aderem mais, outras 

menos. Assim, esses autores estudaram as implicações desse construto na responsabilização e 

na atribuição de culpa de vítimas de doenças pela sua situação (Farias, 2007).  

Dessa forma, é possível constatar que a evolução da teoria da CMJ tem grande 

relevância para os estudos sociais, considerando que fenômenos são construídos socialmente 

e, devem, portanto, serem estudados neste contexto (Farias, 2007). Modesto (2014) ressalta 

que uma série de estudos tem confirmado a relação entre a dimensão consciente (explícita) da 

CMJ e a responsabilização de vítimas. Essa relação foi descoberta também quando 

considerada a sua dimensão “não consciente” (implícita) por meio de medidas indiretas 

situacionais (Aguiar, Vala, Correia, & Pereira, 2008). 

A CMJ também pode ajudar a explicar as atitudes negativas das pessoas em relação 

àquelas com deficiência física e/ou pobres. Goffman (1963) sugere que as pessoas muitas 

vezes encaram a deficiência física de outras como evidência de algum tipo de defeito moral, 

como um castigo, que veio em função de algo que ela ou seus pais fizeram. Justificando, 

assim, a forma preconceituosa que muitas pessoas lidam com os deficientes. Ryan (1971) 

chamou a atenção para a tendência dos americanos de classe média de "culpar as vítimas" da 

pobreza, por não trabalharem mais duro para conseguir vencer suas adversidades. Em cada 

um desses casos, ou o sofrimento é negado ou a vítima é de alguma forma, vista como 
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merecedora. Segundo Rubin e Peplau (1973), nesses casos citados, a crença em um mundo 

justo prevalece.  

Lerner e seus colegas documentaram a tendência para derrogar a vítima em uma série 

de experimentos de laboratório. Em um de seus estudos, Lerner e Simmons (1966) 

observaram como as pessoas reagem perante uma situação em que uma vítima inocente 

recebe choques elétricos por ter respondido de forma incorreta a determinadas questões. Em 

uma condição, os sujeitos tiveram a oportunidade de compensar a vítima, votando em 

transferi-la a uma condição de recompensa em que ela iria receber o dinheiro em vez de 

choques. Praticamente todos os indivíduos recorreram a esta conveniência e eles foram 

informados de que a vítima seria transferida. Nesta condição, então, os sujeitos foram capazes 

de restaurar a "justiça". Em outra condição, no entanto, os indivíduos não poderia 

recompensar a vítima e foram informados que ela iria continuar a sofrer.  

Posteriormente, foi solicitado que os participantes avaliassem a vítima. Os sujeitos que 

sabiam que ela seria compensada avaliaram-na de uma maneira mais favorável do que aqueles 

que sabiam que o seu sofrimento iria continuar. As pontuações dadas nesta última condição 

indica rejeição considerável à vítima, o que sugere que ela foi vista de algum modo como 

merecedora do seu destino. Assim, nas situações de injustiça nas quais não foi possível acabar 

com o sofrimento da vítima, as pessoas tendiam a acionar mecanismos de defesa de modo a 

preservar a sua crença no mundo justo e, assim, lidar com esta experiência, alterando deste 

modo a sua percepção e evitando o sofrimento causado pelo episódio injusto (Lerner & 

Simmons, 1966; Rubin & Peplau, 1973; Vicente, 2011). 

Este fenômeno, como anteriormente citado, serve a uma função adaptativa, isto é, 

acreditando que “as coisas más acontecem a pessoas más” (Lerner, 1998, p. 251), as pessoas 

se defendem crendo que, se elas forem pessoas boas irão ser recompensados. Deste modo, a 
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possibilidade de uma vítima ser inocente torna-se incongruente e ameaçadora. Assim, é 

comum que a vítima seja avaliada como tendo alguma culpa pelo sucedido. 

Em outro estudo, Lerner (1965) demonstrou uma ligação perceptual entre recompensa 

e virtude. O autor observou que sujeitos que apreenderam que um indivíduo havia recebido 

um prémio em dinheiro resultante de um sorteio aleatório, estavam propensos a concluir que 

ele tinha de fato trabalhado duro e de algum modo merecia esse prêmio. Corroborando com o 

estudo anterior, Rubin e Peplau (1973) observaram que os jornais, quando caracterizavam os 

ganhadores da loteria, quase sempre mencionavam o trabalho duro do vencedor, suas boas 

ações e qualidades admiráveis, como se essas características ajudassem a explicar a sua 

compra do bilhete premiado. Assim, observa-se que o inverso da tendência de culpar a vítima 

também parece ser comum: o sucesso é muitas vezes tomado como um sinal de virtude. 

Estudos têm documentado as tendências para ver as pessoas fisicamente atraentes como mais 

sensíveis, gentis e de melhor índole do que as pessoas menos atraentes (Berscheid & Walster, 

1974), sugerindo que mesmo a "recompensa" de ser mais bonito é frequentemente entendida 

como merecida.  

Assim, a CMJ parece fornecer amortecedores psicológicos contra as duras realidades 

do mundo, bem como o controle pessoal sobre seus próprios destinos. As pessoas se sentem 

menos vulneráveis e têm menor percepção de risco, pois acreditam que eles não fizeram nada 

para merecer algum castigo (resultados negativos). Além disso, a literatura de 

desenvolvimento e de tempo de vida sugere que essa crença é relativamente estável ao longo 

da vida (Furnham, 2003). Quanto mais a pessoa valorizar essa crença, maior será o seu 

esforço de restauração da justiça, quer seja acabando com o sofrimento da vítima (finalizando 

a injustiça), quer seja por meio de mecanismos de vitimização secundária. Quanto maior a 

luta pela justiça, mais seguros os indivíduos se sentem de que irão ter o que merecem (Lerner, 

1977; Vicente, 2011). Dessa forma, pode-se dizer que a teoria em questão nega o acaso, a 
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aleatoriedade. Isto é, elimina a necessidade de controle e preocupação sobre a possibilidade de 

um acontecimento adverso poder surgir em qualquer altura, visto que os eventos tornam-se 

previsíveis e controláveis (Langer, 1975). 

2.1.1 Funções da crença no mundo justo  

A CMJ pode ser vista como uma “ilusão positiva” da realidade, que encoraja as 

pessoas a dar sentido à forma como veem o seu mundo (Dalbert, 1999). Esta ilusão tem três 

importantes funções que são descritas por Dalbert (2001, 2002): (1) é indicativo do contrato 

pessoal e obrigação de se comportar adequadamente, (2) que dota os indivíduos com a 

confiança de que serão tratados de forma justa por outros e não serão vítimas de um desastre 

imprevisto, (3) fornecendo uma estrutura conceitual que ajuda as pessoas a interpretarem os 

acontecimentos de sua vida pessoal de uma forma significativa (Wolfradt & Dalbert, 2003).  

Em primeiro lugar, essa crença possibilita que as pessoas ajam de forma adequada 

com os outros, visto que quanto mais as pessoas acreditam que o mundo é justo, maior será a 

tendência para regularem e controlarem o seu comportamento. Essa função pode ser 

observada em um estudo realizado com jovens prisioneiros, onde foi evidenciado que os 

indivíduos com maior crença no mundo justo apresentavam menos comportamentos 

desviantes (Otto & Dalbert, 2005). Outro exemplo é o estudo de Sutton e Winnard (2007), 

que demonstra que a CMJ se correlaciona de forma negativa com intenções de 

comportamentos delinquentes. 

A segunda função da CMJ permite aos indivíduos terem confiança de que serão 

tratados de forma justa pelos outros e os protege de possíveis ameaças que poderão vir a 

sofrer através de algum acontecimento negativo imprevisível (Dalbert, 2002). Então, 

indivíduos com elevada CMJ, além de confiarem mais nos outros (Zuckerman & Gerbasi, 

1977), tem uma maior probabilidade de investirem em objetivos a longo prazo (Hafer, 2000). 
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Por fim, a terceira função da CMJ (fornecendo uma estrutura conceitual) ajuda as 

pessoas a interpretarem os acontecimentos de sua vida de forma significativa, favorecendo 

uma melhor assimilação de injustiças (Hafer & Olson, 1998). Quando confrontados com 

situações injustas, as pessoas com pontuações elevadas nessa crença, tentam restaurar a 

justiça, quer atuando comportamentalmente sobre a situação, quer recorrendo a mecanismos 

cognitivos que possam restabelecer psicologicamente a justiça (Dalbert, 2002). Estas 

propriedades da CMJ, conforme já foi comentado, explicam uma grande variedade de 

comportamento humano e serve a funções adaptativas importantes na vida cotidiana, fazendo 

com que as pessoas invistam mais em seu futuro e reforcem seus comportamentos de 

conquistas, reduzindo, assim, o estresse da vida (Wolfradt & Dalbert, 2003). 

No que se refere às pesquisas empíricas Pimentel, Maynart, Vieira, Mendonça e 

Santos (2012) afirmaram que as crenças no mundo justo têm motivado vários estudos para se 

entender uma gama de construtos, como atitudes frente à caridade (Furnham, 1995), traços de 

personalidade (Wolfradt & Dalbert, 2003), vitimização secundária (Correia & Vala, 2003), 

autoritarismo (Mudrack, 2005), confiança (Bègue, 2002), viés de hostilidade (Bègue & 

Muller, 2006). Os autores ressaltam que recentemente, foi empiricamente verificado que a 

crença no mundo justo é um construto altamente correlacionado negativamente à crença no 

mundo injusto (Dalbert et al., 2001; Lench & Chang, 2007). Em decorrência disso, têm sido 

desenvolvidos conceito e medida específicos para a mensuração da crença no mundo injusto, 

como se verá no tópico a seguir. 

 

2.2. Crença no mundo justo e crença em um mundo injusto 

Durante os últimos anos, os pesquisadores têm questionado se a crença em um mundo 

justo é um construto unidimensional ou multidimensional. As conceitualizações iniciais 

assumiam que esse construto era unidimensional, mas bipolar, estando de um lado do 
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continuo a crença no mundo justo e na extremidade oposta, a crença no mundo injusto. 

Contudo, correlacionando a subescala de crença no mundo justo com a de crença no mundo 

injusto, de Rubin e Peplau (1975), foi observado uma correlação próxima a zero. Sendo 

assim, a bipolaridade assumida foi questionada, sugerindo ainda que mundo justo e mundo 

injusto são, em grande parte, construtos independentes (Dalbert, 2001). Se eles são construtos 

independentes ou fracamente correlacionadas, então há uma necessidade de medir e pesquisar 

estes dois construtos separadamente.  

Primeiramente, procurando justificar a pesquisa acerca dessas crenças, Lench e Chang 

(2007) mencionaram que mesmo existindo uma motivação e expectativa básicas para crer no 

mundo justo, muitas vezes as pessoas se deparam com experiências que aniquila estas 

expectativas. Por exemplo, em empreendimentos como o casamento ou carreiras 

profissionais, as pessoas se sentem insatisfeitas e mesmo injustiçadas. Esses autores afirmam 

ainda que a crença no mundo injusto se prende a racionalizações, à crença segundo a qual as 

pessoas amiúde recebem o que não merecem e não merecem o que recebem. Pimentel, et al. 

(2012) argumentam  que tais crenças são estratégias cognitivas de se lidar com o fracasso. Ou 

seja, as crenças no mundo injusto funcionam como crenças de autoproteção (Lench & Chang, 

2007).  

Dessa forma, contrariamente à crença em um mundo justo, a crença em um mundo 

injusto indica a tendência de se sentir livre para reagir em contraste com todas as regras de 

justiça. Visto que reflete um mundo injusto, onde os inocentes são punidos, os que merecem 

não são recompensados e os culpados conseguem escapar da punição (Dalbert et al., 2001; 

Loo, 2002). Assim, a crença em um mundo injusto pode promover cinismo e comportamentos 

que são motivados por interesse próprios, fazendo com que a pessoa não se sinta obrigada a se 

comportar de acordo com qualquer regra de justiça. Se esta hipótese for verdadeira, as 

consequências adaptativas da crença em um mundo justo (por exemplo, promovendo funções 
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diárias ou melhorar o bem-estar), não devem ser observadas para a crença em um mundo 

injusto. Pelo contrário, a crença em um mundo injusto deve aumentar a possibilidade de 

injustiça (Dalbert et al., 2001). 

Lench e Chang (2007) verificaram que as crenças no mundo injusto se relacionaram 

positivamente com alguns construtos como: ansiedade enquanto traço, sintomatologia 

depressiva e neuroticismo. No entanto, a correlação foi negativa com otimismo. Altas crenças 

no mundo injusto se relacionam com raiva e com uma percepção de eventos positivos como 

menos prováveis de ocorrer.  

Pimentel et al. (2012) realizaram uma pesquisa com o objetivo de validar uma medida 

desenvolvida por Dalbert et al. (2001) para medir a crença de que muitas pessoas sofrem um 

destino injusto. A medida foi traduzida como Escala de Crenças no Mundo Injusto (Unjust 

Word Scale - UWS), que é formada por quatro itens aferidos em escala Likert de 6 pontos, 

sendo que quanto maior a pontuação, mais discordância na crença do mundo injusto. Por meio 

da análise fatorial e análise fatorial confirmatória, os principais resultados corroboram a 

estrutura unifatorial da UWS. Foi observado ainda que a UWS se correlacionou 

negativamente com medidas de crença no mundo Justo:  Escala de Crenças Gerais no Mundo 

Justo (GeJWS) e Escala de Crenças Globais no Mundo Justo (GJWS). Ou seja, quanto mais 

crenças no mundo injusto, menos crenças no mundo justo. Esses resultados foram 

semelhantes aos encontrados por Dalbert et al. (2001), com uma amostra de estudantes 

alemães de Psicologia e com um estudo entre guardas que verificaram empiricamente que 

essas crenças estão relacionadas, mas são construtos distintos. 

2.3. Mensuração das crenças no mundo justo  

Furnham (1998) observou que, na maioia das vezes, a CMJ é medida 

experimentalmente ou por autorrelato. O primeiro método é usado quando o interesse está no 

processo, e o último quando o foco principal está no conteúdo (Furnham, 2003). Na última 



68 

 

década houve um crescimento nas tentativas de fornecer uma medida robusta e válida de 

CMJ. Os estudos têm sido essencialmente de dois tipos: o primeiro, sempre focado em crítica 

psicométrica de escalas existentes, em especial a medida de Rubin e Peplau (1975); o 

segundo, definindo sobre como criar e avaliar psicometricamente novas escalas para medir o 

CMJ (Lipkus, 1991).  

Ao longo dos últimos 10 anos, alguns pesquisadores têm tentado desenvolver, validar 

e melhorar psicometricamente algumas escalas. Existem hoje mais de uma dezena de medidas 

diretamente relacionadas com a medição da CMJ. (Davey, Bobocel, Son-Hing, & Zanna, 

1999). Como por exemplo, Rubin e Peplau (1973, 1975) que desenvolveram uma escala de 

crença no mundo justo (Just World Scale - JWS) composta inicialmente por 16 itens, dos 

quais 13 foram mantidos. No entanto, foram acrescentados sete itens e assim foi formada a 

sua amplamente utilizada escala de 20 itens. Seu instrumento tem uma escala de resposta de 

seis pontos (variando de "Discordo totalmente" a "Concordo totalmente"), onde pontuações 

mais altas indicam uma crença mais forte em um mundo justo. Apesar de ser uma das escalas 

mais usada na área, a mesma vem mostrado uma estrutura fatorial de 1, 2, 4 e até 5 fatores 

(Mudrack, 2005). Infelizmente, os autores não forneceram dados psicométricos detalhadas 

sobre a sua escala, mas os usuários normalmente têm assumido que a escala é unidimensional 

(Loo, 2002).  

Outros pesquisadores têm avaliado esta escala ao longo dos anos e os resultados 

forneceram uma avaliação mista da escala. Alguns encontraram que a escala é 

multidimensional (Ambrosio & Sheehan, 1990) e outros confirmaram a  unidimensionalidade 

da escala (Ahmed & Stewart, 1985) . No entanto, os fatores não parecem replicar em todos os 

estudos, exceto para a solução ortogonal de dois fatores, onde os itens tendem a dividir entre a 

crença em um mundo justo (onze itens) e crença em um mundo injusto (nove itens), uma 
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divisão proposta por Furnham (1985) e apoiada por outros estudos (Furnham & Proctor, 1989; 

Mohr & Luscri, 1995;  Stowers & Durm, 1998).  

Dalbert, Montada e Schmitt (1987) desenvolveram uma escala Escala Geral de 

Crença no Mundo Justo (General Just World Scale - GeJWS) composta por seis itens. Seu 

instrumento tem uma escala de resposta de seis pontos, variando de "Discordo totalmente" a 

"Concordo totalmente", onde pontuações mais altas indicam uma crença forte em um mundo 

justo. Dalbert e seus colaboradores usaram com sucesso as diferentes versões linguísticas da 

presente escala com inúmeras amostras de vários países para estudar uma variedade de 

fenômenos. A precisão da escala apresentou níveis aceitáveis como, por exemplo, 0,80 para 

amostra alemã e 0,68 para amostra havaiana (Dalbert & Yamauchi, 1994).  

Segundo Dalbert & Yamauchi (1994) os estudos geralmente apontam para a 

unidemensionalidade da escala. Esse instrumento composto de seis itens demonstra validade 

concorrente com outras escala de crença mundo justo, por exemplo, Lipkus, Dalbert e Siegler 

(1996) revelaram que esta escala se correlacionou significativamente (r = 0,63) com a escala 

de Lipkus (1991). Essa medida (Escala Geral de Crença no Mundo Justo) foi validada para o 

Brasil por Pimentel et al (2010), se apresentado como um instrumento que pode ser 

adequadamente empregado no contexto brasileiro, sendo uma medida prática, produzindo 

escores de maneira válida e satisfatoriamente precisa, com um alfa de Cronbach (0,66) que 

atende ao recomendado pela literatura e  um único fator com valor próprio de 2,23, 

explicando 37,11% da variância total. Por meio da análise fatorial confirmatória, puderam ser 

verificados índices satisfatórios de qualidade de ajuste do modelo unifatorial: χ
2
/gl = 

2,03, GFI = 0,98, AGFI = 0,94, CFI = 0,95 e RMSEA (90% IC) = 0,06 (0,01-0,11). 

Lipkus (1991) desenvolveu a Escala Global de Crenças do Mundo Justo (Global Just 

World Scale – GJWS) com apenas sete itens, medidos em uma escala do tipo Likert de 6 

pontos, que variam de 1 = Discordo Totalmente a 6 = Concordo Totalmente. Essas crenças 
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são medidas por itens como "As pessoas recebem o que elas têm o direito a ter" ou "As 

pessoas ganham as recompensas e punições que merecem". Os parâmetros psicométricos 

dessa medida também foram previamente apresentados, onde se verificou a precisão alfa de 

Cronbach de 0,71; e 37,89% de variância explicada no único fator. Resultados da análise 

fatorial confirmatória suportam essa solução: χ
2
/g.l. = 3,37, GFI = 0,95, AGFI = 0,90, CFI = 

0,88, RMSEA (90% IC) = 0,09 (0,06 – 0,12). (Gouveia, Pimentel, Coelho, Maynart, & 

Mendonça, 2010).  

Outra medida que pode ser identificada na literatura é a aquela proposta por Furnham 

(1985 citada por Loo, 2002) que cobre dois fatores (crença em um mundo justo e crença em 

um mundo injusto). No entanto a escala tem apresentado baixa precisão (0,57, Loo, 2002). 

Maes (1998; citada por Furnham, 2003) sugeriu que é importante fazer a distinção 

entre dois tipos de justiça: a justiça iminente e justiça final. Por isso, ele criou uma escala 

bastante simples dividida em duas partes. A medida desenvolvida por ele é composta de 9 

itens que medem os dois tipos de justiça. Ambas tiveram impressionante confiabilidade 

interna (alfa de Cronbach de 0,83 e 0,86).  Furnham (2003) afirma que existem evidências de 

que as duas escalas funcionam de forma bastante diferente, confirmando assim os dois 

fatores.  

Segundo Furnham (2003), Mohiyeddini e Montada (1998) observaram que a teoria da 

CMJ afirma que as pessoas vêem vítimas inocentes como merecedoras de apoio e 

compensação. Quando eles não podem ajudar as vítimas inocentes a minorar a injustiça ou 

quando a ajuda é muito dispendiosa, a tendencia é que aconteça a degradação da vítima ou a 

cupabilização da mesma. Mas eles sugerem que duas outras crenças são importantes: auto 

eficácia para promover a justiça e esperança de um mundo justo. Assim, esses autores, 

baseados no pressuposto de que muitas pessoas que duvidam que o mundo é justo no presente 

podem esperar uma melhora no futuro, desenvolveram duas escalas:  a  Hope for a Just World 
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(HJW) e a Self Efficacy to Promote Justice (SEJW). Ambas apresentaram boa confiabilidade 

interna (SEJW = 0,94; HJW = 0,89) e mostraram-se distintas da CMJ. Como resultado de suas 

pesquisas, os autores encontraram que a SEJW parece ser uma variável que mede um 

construto que interage com CMJ de uma forma muito significativa, afirmando que, 

provavelmente, a SEJW seria uma melhor preditora de tentativas comportamentais para 

ajudar as vítimas e reparar a justiça do que a HJW ou medidas anteriores de CMJ. 

Pimentel et al. (2010) realizaram uma pesquisa  no Scielo Brasil, em 13 de junho de 

2010, utilizando "Mundo Justo" como palavra chave. Como resultado, encontrou seis artigos, 

dos quais somente três foram publicados em revistas de Psicologia no Brasil, sendo que 

apenas um usou fez uso de uma escala de CMJ na sua pesquisa (Regato & Assmar, 2004). 

Tais autores utilizaram 15 itens (distribuídos em mundo justo e mundo injusto) da escala de 

Rubin e Peplau (1975), adaptada por Dela Coleta (1980), que explicou 44,30% da variância 

total. Por sua vez, na mesma data acima citada, os autores realizaram uma pesquisa no 

PePSIC (Periódicos Eletrônicos de Psicologia), utilizando a mesma palavra chave e, nesse 

caso, nenhum artigo foi encontrado.  

Mesmo diante de outras opções de medidas de CMJ, Pimentel et al (2010) elenca 

algumas vantagens que a GeJWS proposta por Dalbert et al.(1987) oferece, inicialmente essa 

escala vem sido amplamente utilizada no contexto internacional (Dalbert & Yamauchi, 1994; 

Furnham, 1995; Loo, 2002),  a escala  tem mostrado parâmetros psicométricos que atestam 

sua validade e precisão, podem ser úteis na comparação transcultural,  assim como, para se 

compor um modelo complexo, com outras medidas (Gosling, Rentfrow, & Swann, 2003) 

considerando equações estruturais (Byrne, 2010) ou modelagem multinível (Maas & Hox, 

2004). Nesse caso, essa medida se enquadra no objetivo da presente dissertação. A seguir será 

relatado as principais pesquisas que analisam as diferenças culturais na CMJ.  
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2.4. Crença no mundo justo: comparação transcultural  

Estudos que analisaram as diferenças culturais/nacionais em CMJ são essencialmente 

de três tipos: alguns simplesmente querem demonstrar que os resultados são replicáveis em 

diferentes países (Dalbert & Yamauchi, 1994), outros tentam traduzir uma escala mostrando e 

explicando a singularidade dos resultados particulares (Dolinski, 1991). Um terceiro tipo de 

estudo é claramente “cross-cultural” (ou transcultural).  

Dolinski (1991) traduziu a escala de Rubin e Peplau (1973) para o polonês e mostrou 

como os escores dos alunos poloneses são diferentes dos da América, do Reino Unido e de 

Taiwan. Ele tentou explicar estes resultados em termos de fatores sociopolíticos e religiosos 

que operavam na Polônia na época.  

Já Furnham (1991) desenvolveu um estudo para avaliar a CMJ em cerca de 1.700 

estudantes de psicologia oriundos de 12 países diferentes (e.g. Israel, Índia, Alemanha), que 

responderam a escala de proposta por Rubin e Peplau (1973). O estudo demonstrou várias 

diferenças significativas entre as 12 populações, diferenças essas que foram interpretadas em 

termos dos estudos de Hofstede (1984) sobre as diferenças internacionais em valores 

relacionados com o trabalho. Das dimensões propostas por Hofstede, a mais marcante para 

crença no mundo justo foi poder - distância, que se correlacionou significativa e 

positivamente tanto com crenças mundo justo como com crenças no mundo injusto. 

Claramente, aqueles que têm mais propriedade, riqueza e poder têm forte crença no mundo 

justo, enquanto que aqueles que têm pouco ou nenhum poder e riqueza teriam crenças no 

mundo injusto. O estudo também demonstrou que CMJ foi negativamente, mas não 

significativamente, correlacionada com a aversão à incerteza e ao individualismo, e 

positivamente correlacionada com a masculinidade. 

Segundo Furman (2003), uma das descobertas mais robustas na literatura é o fato de 

que crença no mundo justo ajuda as pessoas a lidarem com os eventos perturbadores ou 
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ameaçadores (estupro, pobreza, racismo) e que as experiências compartilhadas desses eventos 

levam as pessoas a desenvolverem uma visão consensual da realidade. Algumas pessoas 

acreditam em um mundo justo por causa de sua patologia e experiências pessoais 

(funcionalismo indivíduo), mas há evidências de que crença no mundo justo é uma função 

não só da experiência pessoal, mas também do funcionalismo da sociedade, isto é, estrutura 

de um país e fatores sociais (Furnham, 1992). 

 

2.4. Crença no mundo justo e perdão 

Justiça e perdão, historicamente, têm sido considerados muitas vezes como respostas 

competitivas para uma transgressão ou, pelo menos, são vistos como construtos paralelos. No 

entanto, segundo Strelan e Sutton (2011), o perdão e a justiça em geral não são 

necessariamente opostos. Por exemplo, estudos experimentais indicam que as cognições de 

justiça social e justiça restaurativa predizem o perdão. Esse autor ressalta ainda que uma 

forma de abordar a relação entre justiça e perdão é por meio da CMJ.   

Conforme já dito anteriormente dito, a CMJ fornece uma estrutura conceitual para dar 

sentido ao mundo e pessoas que pontuam alto nessa crença, são motivadas a crer em um 

mundo estável, ordenado e lógico, que as coisas boas acontecem a pessoas bondosas e coisas 

ruins acontecem a pessoas más (Lerner, 1980). Portanto, as pessoas que pontuam alto nesse 

construto estão motivadas para defender essa crença de possíveis ameaças. Mas como as 

pessoas reagem à transgressão, visto que a mesma é considerada uma ameaça?  

Quando observamos desgraças dos outros, especialmente aqueles que não são do 

nosso convívio, temos a tendência de culpabilizar as vítimas (Montada, 1998). Não obstante, 

quando a vitima é a própria pessoa, as respostas são menos claras. Por um lado, as pessoas 

podem reagir negativamente a experiências pessoais negativas. Vítimas de assalto à mão 
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armada, roubo de carro e perseguição relataram visões mais pessimistas do mundo depois de 

suas experiências (Overcash, Calhoun, Cann, & Tedeschi, 1996).  

Por outro lado, segundo Strelan (2007), a CMJ parece permitir que as pessoas lidem 

melhor com as mágoas e injustiças. Indivíduos com alta CMJ são menos propensos a meditar 

sobre os acontecimentos negativos ou acreditarem que um evento foi injusto, sendo também 

mais propensos a “jogar para baixo do tapete” uma transgressão ou se envolverem em 

reenquadramento cognitivo. A CMJ é adaptativa, mesmo em situações altamente adversas. 

Pessoas que ficaram paralíticas depois de sofrerem acidentes graves eram mais propensas a 

serem felizes, apesar de sua situação, se eles acreditavam em um mundo justo. Entre as 

vítimas de estupro, acidentes graves, e perda de emprego, a CMJ tem maior probabilidade de 

facilitar o bem-estar e autoestima (Bulman & Wortman, 1977). 

Finalmente, existem também evidências de que uma maior CMJ contribui 

positivamente para processos interpessoais. Por exemplo, entre casais, a CMJ previu maior 

disposição para aceitar os comportamentos negativos dos parceiros e bem-estar conjugal 

(Lipkus & Bissonnette, 1996). De modo mais geral, as pessoas com alta CMJ são mais 

propensas a ajudar os outros em necessidade, perceber o altruísmo genuíno em outros, e 

pontuar mais alto em medidas de responsabilidade social e confiança interpessoal (Begué, 

2002). 

Nessa linha, um questionamento parece ser bastante relevante, por que a CMJ parece 

promover respostas adaptativas e pró-sociais? Strelan (2007) argumenta que uma explicação 

plausível é que a motivação para acreditar em um mundo estável, ordenado e lógico, encoraja, 

por definição, uma percepção essencialmente positiva da humanidade (Lerner, 1980). Isso 

tem duas consequências relacionadas. Primeiro, as pessoas são capazes de investir no futuro 

por meio de atos adaptativos e pró-sociais por causa da confiança que os seus investimentos 

serão devidamente recompensados no futuro, o que se configura como a hipótese principal 
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dessa teoria (Dalbert, 2002).  Em segundo lugar, CMJ reflete um contrato pessoal que as 

pessoas possuem com o mundo; em outras palavras, se as pessoas acreditam que o mundo é 

justo e razoável, é preciso agir em conformidade com essa crença (Otto & Dalbert, 2005). 

Assim, relacionamentos são, portanto, mais propensos a serem abordados de forma positiva, 

mesmo depois de transgressões (Strelan, 2007). 

Assim, embora os resultados não sejam muito consistentes, o peso da evidência tende 

a sugerir que as pessoas com forte CMJ são menos propensas a responder às transgressões 

pessoais com os comportamentos de retaliação e destrutivos. Sendo assim, tais pessoas seriam 

mais propensas a assimilarem transgressões em seu quadro, envolvendo-se em adaptação e 

comportamentos construtivos (Dalbert, 2002). Essas respostas são consistentes com o perdão, 

que é tanto pró-social como adaptativo (fornece às vítimas um mecanismo de enfrentamento 

para lidar com a mágoa) (Strelan & Covic, 2006). 

Então, de modo geral, Strelan (2007) evidencia que quanto mais os indivíduos estão 

dispostos a responderem construtivamente as transgressões provocadas por outras pessoas, 

provavelmente maior será a disposição para perdoar. Em contrapartida, o autor expõe que os 

indivíduos que possuem uma alta crença no mundo injusto, podem ser menos propensos a 

terem uma percepção positiva da humanidade. Consequentemente, portanto, estão menos 

dispostos a perdoar os outros quando os mesmos cometem alguma transgressão. 

Strelan (2007) desenvolveu uma pesquisa com uma amostra de 275 estudantes de 

graduação, tentando estabelecer relação entre a justiça e o perdão a nível das diferenças 

individuais e examinando a relação entre a CMJ e a disposição para perdoar os outros e 

também a si mesmo. O autor concluiu que os indivíduos com alta CMJ pessoal são mais 

gratos pelas contribuições que os outros fazem nas suas vidas e são mais propensos a terem 

uma disposição de perdoar. Por outro lado, as pessoas que pensam que o mundo é injusto 

parecem possuir menos traço de disposição para perdoar.  
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Em resumo, parece que a CMJ reflete uma disposição geral para responder às 

transgressões de uma forma pró-social e adaptativa, o que sugere que a relação entre justiça e 

perdão não pode ser tão incompatível como se pensa inicialmente (Darley & Pittman, 2003). 

Isto é, pessoas que são motivadas por uma preocupação com a justiça também podem ser mais 

propensas a terem uma disposição para perdoar (Strelan, Feather & McKee, 2008). 

 Diante disso, na presente dissertação pretende-se construir um modelo explicativo da 

disposição para perdoar tendo como variáveis antecedentes a CMJ e os valores humanos. 

Assim, no capítulo a seguir, serão apresentadas as principais teorias de valores, enfatizando a 

Teoria Funcionalista, que embasará o estudo empírico e as discussões feitas na presente 

dissertação. 
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CAPÍTULO 3. VALORES HUMANOS  
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O vocábulo “valor” se refere à oposição que os indivíduos instituem entre o que é 

fundamental e o que não é, o que é desejável e o que é indesejável. Ou seja, expressa a 

ausência de igualdade entre os fatos, os fenômenos ou as ideias. Dessa forma, o valor diz 

respeito à quebra da indiferença do indivíduo frente aos objetos, comportamentos, eventos ou 

ideias, promovendo a sua preferência por algo ou alguém (Tamayo, 1998; Nascimento, 2012).  

Assim, o estudo dos valores humanos, não é recente, desde meados do século XIX 

esse construto é estudado. Sendo considerado um tema central, pesquisado sob diversos 

pontos de vistas, a saber: o filosófico (Scheler 1973) o antropológico (Kluckhohn, 1951); 

sociológico (Merton, 1949; Parsons & Shils, 1951; Thomas e Znaniecki, 1918) e o 

psicológico (Gouveia, 2013; Rokeach, 1973; Schwartz, 1992). Essa situação de 

interdisciplinaridade tem pontos positivos e negativos. É positivo à medida que proporciona 

cooperações de diversas disciplinas (Milfont, 2001; Rokeach, 1981), pode ser considerada 

negativa ao passo que pode originar distorções quanto ao seu entendimento (Rohan, 2000). 

Não obstante, nem sempre foi assim, durante muitos séculos os valores foram estudados 

apenas pelos filósofos, que deram grandes contribuições tanto na fundamentação como na 

construção de doutrina sobre valores humanos. Grandes pensadores da filosofia como Platão, 

Aristóteles e Sócrates consideravam os valores como fundamentos básicos para o 

entendimento do homem e sugeriam seu ensino (Almeida & Sobral, 2009; Pimentel, 2004).  

Na Psicologia, os valores humanos são considerados como um construto central 

(Rokeach, 1973) e possuem uma importância essencial na compreensão de diversos 

fenômenos sociopsicológicos (Schwartz, 1994). No entanto, muitas vezes, o reconhecimento 

da sua legitimidade é uma tarefa difícil, visto que os mesmos são muitas vezes definidos com 

referência a outros construtos, que têm significados próprios. Por exemplo, Maslow (1954) 

considera os valores como tipos específicos de necessidades; não obstante ele é considerado 

ainda como atitudes (Levy, 1990), crenças (Rokeach, 1973), ou como uma combinação de 
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crenças e concepções desejáveis (Schwartz & Bilsky, 1987), metas, necessidades e 

preferências (Dose, 1997). Não obstante, os valores devem ser refletidos com independência 

destes construtos; eles poderiam referir-se unicamente à sua origem ou a algum processo 

cognitivo subjacente (Gouveia, 2003).  

De forma geral, os valores são entendidos como construtos que influenciam 

fortemente as atitudes e as ações humanas, servindo como padrões avaliativos dos 

comportamentos. E podem ser definidos como princípios-guia gerais que transcendem objetos 

e/ou situações específicas (Gouveia, 2003; Ros, 2006). Todavia, pode ser observado que a 

definição de valores humanos varia de acordo com a teoria que os aborda, como será relatado 

nos subtópicos posteriores.   

Neste sentido, pesquisadores elaboraram diferentes perspectivas teóricas acerca do 

tema: desde uma perspectiva sociológica (cultural), na qual destacam-se as teorias de 

Hofstede (1984) e Inglehart (1977), até numa perspectiva psicológica (individual), cujos os 

principais modelos teóricos são os de Rokeach (1973), Schwartz (2001) e de Gouveia (1998, 

2003, 2013),  Nesta direção, este capítulo  tem como objetivo explanar as  principais teorias 

de valores, focando, em especial, na Teoria Funcionalista dos Valores, que, como já foi 

apontado, servirá como marco de referência para esta dissertação.  

 

3.1. Valores Humanos na Perspectiva Cultural  

Conforme foi anteriormente mencionado, nesta oportunidade, são apresentados os 

modelos dos valores que têm sido identificados como adotando uma perspectiva cultural, isto 

é, modelos que consideram que os valores resultam da influência de uma série de variáveis 

sociais, políticas ou econômicas, e os estudos na área visam avaliar em que medida estas 

variáveis são responsáveis pela consolidação cultural de um perfil valorativo (Ros, 2006). 

Como anteriormente citado, os autores mais proeminentes da perspectiva cultural são Geert 
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Hofstede (1984/1991) e Ronald Inglehart (1977). Apesar da contribuição das teorias 

sociológicas no estudo dos valores humanos, esta perspectiva não é o foco de interesse da 

presente dissertação, que está inserida na perspectiva individual.   

 

3.1.1. Valores culturais de Hofstede 

Hofstede (1984) concebe os valores como representações de necessidades construídas 

socialmente na realidade estabelecida sob os reflexos das normas sociais e institucionais em 

vigor em grupos e sociedades. Desta forma, este autor considera os valores como elementos 

centrais, analisando as prioridades valorativas a partir da cultura em que as pessoas estão 

inseridas. Para tanto, ele definiu cultura como “a programação coletiva da mente que 

distingue os membros de um grupo ou categoria de pessoas de outros grupos" (Hofstede, 

2001, p. 9).  Portanto, Hofstede (1991) pensa a cultura como um fenômeno coletivo, 

determinando “programas mentais” para as pessoas, instruindo-as acerca de ações, 

pensamentos e sentimentos, determinando parcialmente o comportamento a serem 

socializado. 

Então, no final da década de 1970, Hofstede (1984) foi responsável por coordenar uma 

importante pesquisa, considerado como o maior estudo baseado na área organizacional já 

realizado. Seus dados primários foram extraídos de um banco derivado de subsidiários da 

multinacional IBM, em 72 países, produzindo um total de 116.000 sujeitos. Os participantes 

responderam a um questionário que incluía 14 metas do trabalho, que apreendiam elementos 

que caracterizavam os contextos organizacionais das diversas culturas. Por meio de análises 

estatísticas dos dados Hofsteade tentou identificar as principais dimensões valorativas que 

variavam em detrimento da cultura, conseguindo identificar assim, quatro dimensões centrais 

de variação transcultural: distância do poder, evitação da incerteza, masculinidade-

feminilidade e individualismo-coletivismo. De todas essas dimensões propostas por Hofstede 
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o individualismo - coletivismo foi a que obteve maior destaque, configurando um programa de 

pesquisa nos anos 1980 (Gouveia, 1998).  

 Recentemente, Taras, Kirkman e Steel (2010) desenvolveram um estudo objetivando 

realizar uma metanálise da relação das quatro dimensões de valores propostas por Hofstede 

com os resultados que são altamente relevantes para as organizações. Para tanto, eles 

contaram com dados de 598 estudos, o que representam mais de 200.000 indivíduos. Em seus 

resultados eles encontraram que os valores predisseram resultados no nível individual de 

análise (ρ = 0.18). Observaram ainda que o poder preditivo dos valores culturais foi 

significativamente menor do que o dos traços de personalidade e dados demográficos para 

certos resultados (como, absenteísmo e rotatividade), no entanto, foi significativamente maior 

para construtos como: comprometimento organizacional, identificação e comportamentos de 

cidadania. Os valores culturais foram mais fortemente relacionados às emoções, seguido por 

atitudes, comportamentos, e, por fim, o desempenho no trabalho. Foram ainda, fortemente 

relacionados com resultados para gestores, pessoas mais velhas e mais educadas; os 

resultados foram mais fortes no ensino básico.  

Assim, são inegáveis as contribuições de Hofstede, visto que, sua teoria continua 

exercendo grande influência na Psicologia Social, Psicologia Organizacional e Psicologia 

Transcultural, especialmente, na área dos valores humanos.  Contudo, este modelo tem 

recebido algumas críticas (Bhimani, 1999; Harrison & McKinnon, 1999).  Como a feita por 

Smith (2002), argumentando que, se for comparado uma cultura “A”, com outra cultura “B” 

em algum atributo, os escores médios não nos dirá nada sobre a variabilidade dentro de cada 

nação, nem vai informar se os indivíduos particulares que fizeram parte da amostra são típicos 

ou atípicos dessa cultura. Não osbatante, o próprio Hofstede (2001) adverte contra 

interpretações ideográficos, admitindo que sua pesquisa descreve populações inteiras, em vez 

de indivíduos (Signorini, Wiesemes, & Murphy, 2009). 
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Outras críticas foram feitas por  Gouveia (2013) que afirma que o modelo proposto por 

Hofstede se mostrou falho por dois motivos principais: (1) Hofstede indicava que com o 

desenvolvimento econômico as sociedades abandonariam o estilo de vida coletivista, 

passando a ser individualistas; todavia, as sociedades contemporâneas misturam elementos 

coletivistas e individualistas; e (2) seu modelo não considerou dados que tratassem o 

coletivismo e o individualismo como fatores independentes e legítimos, mas, contrariamente, 

os teve como pólos de uma mesma dimensão. 

Este autor é criticado ainda por não considerar a possibilidade de vieses de respostas. 

E por ele supor a generalização de sua amostra para níveis culturais de análise, considerando 

cada nação como uma cultura nacional uniforme; por exemplo, ele considera a sua amostra, 

de trabalhadores da IBM, como “amostra nacional” (McSweeney, 2002). Um modelo também 

cultural dos valores, com repercussão equivalente ao de Hofstead (1984), foi proposto por 

Inglehart (1977, 1991). A seguir este modelo será apresentado mais pormenorizadamente. 

   

3.1.2. Valores materialistas e pós-materialistas de Inglehart 

Ronald Inglehart (1977), desde a década de 1970 tem realizado pesquisas acerca da 

transmissão cultural em sociedades industrializadas, enfatizando, sobretudo, as mudanças no 

plano dos valores e das práticas de indivíduos em diferentes gerações. Diferentemente de 

Hofstede, Inglehart tentou construir o seu modelo a partir de uma base teoria. Ou seja, ele 

procurou embasar sua teoria nos fundamentos da hierarquia de necessidades proposta por 

Maslow (1954). Assim, tendo a teoria supracitada como base, o autor postula a existência de 

duas dimensões principais que retratam mudanças geracionais e permitem comparar culturas 

nacionais: materialismo e pós-materialismo (Gouveia, 2013).   

A dimensão materialista refere-se à satisfação de necessidades básicas (fisiológicas ou 

de segurança, por exemplo); sendo operacionalizada por meio de valores que dão ênfase a 
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aspectos materiais e concretos (manter a ordem, combater o aumento de preços). Prevalece 

em sociedades menos desenvolvidas, em que não são satisfeitas as necessidades de segurança 

física e econômica. As sociedades situadas no polo tradicional privilegiam a religião e os 

valores tradicionais, incentivam a vivência de famílias numerosas e defendem a vida.  

Por outro lado, o pós-materialismo refere-se às necessidades mais elevadas originárias 

da satisfação materialista, como necessidades intelectuais, de autoestima e de autorrealização; 

abarcando valores que acentuam aspectos não materiais, mais subjetivos ou abstratos 

(aumentar a participação dos cidadãos nas decisões importantes; proteger a liberdade de 

expressão). O pós- materialismo seria característicos das sociedades mais industrializadas, 

que possuem mais recursos financeiros disponíveis a maior parte das pessoas, permitindo 

assim que sejam garantidas a satisfação das necessidades mais básicas (Inglehart, 1977).  

Dessa forma, este autor sugere que as orientações valorativas são organizadas 

hierarquicamente em um continuum unidimensional, variando de materialistas a pós-

materialistas. Uma vez satisfeitas às necessidades fisiológicas (básicas), os indivíduos 

desenvolvem necessidades de ordem superior, pós-materialistas (Held, Muller, Deutsch, 

Grzechnik, & Welzel, 2009). Inglehart e Welzel (2010) sugerem que a transição de uma 

orientação material para uma pós-material é apenas uma manifestação específica de uma 

mudança de valor mais abrangente, para uma maior emancipação humana. 

 Na tentativa de explicar as prioridades axiológicas nas culturas e suas modificações, 

Inglehart (1977) propõe justificá-los a partir de duas hipóteses: a hipótese de escassez e a 

hipótese de socialização. A primeira afirma que as prioridades dos indivíduos são reflexos de 

seu meio ambiente socioeconômico, estima-se que as pessoas dão importância ao que mais 

necessitam, atribuindo assim, uma maior importância subjetiva aquilo que é escasso. Já a 

hipótese de socialização, sugere que o processo de socialização pelo qual passam as pessoas é 

determinante para indicar o que será mais importante para elas. Essa segunda hipótese acentua 



84 

 

que é preciso atentar para o contexto em que as pessoas foram socializadas no início de sua 

vida (infância e adolescência), uma vez que seus valores são de certo modo reflexo das 

condições prevalecentes durante esse período. Essas hipóteses são complementares e 

geralmente a hipótese de socialização prevalece como explicação das prioridades valorativas 

das pessoas (Gouveia, 2013).  

 Essa teoria exerce forte importância no cenário dos valores humanos, sendo 

responsável por um grande arcabouço teórico e empírico. No entanto, esse modelo não está 

livre de críticas, a principal delas se refere, principalmente, ao fato de que, em vários países, 

as dimensões se confundem e se combinam, não sendo adequado tratar os valores como polos 

de uma mesma dimensão ou, como, construtos independentes, ou seja, as sociedades podem 

ser ao mesmo tempo materialistas e pós-materialistas (Gouveia, 1998). 

 Em suma, foram elencados os dois principais nomes no que concerne a perspectiva 

sociológica dos valores humanos, sendo evidentes as suas contribuições para os estudos dos 

valores até o ponto em que se encontram hoje. Contudo, a presente dissertação se centrará na 

dimensão dos valores individuais, alicerçada pelo modelo teórico de Gouveia (1998, 2003, 

2013), não obstante faz-se imprescindível dar ênfase aos outros representantes da perspectiva 

psicológica, como Rokeach e Schwartz.  

 

3.2. Valores Humanos na Perspectiva Individual 

Na perspectiva individual, os valores humanos são estudados, na tentativa de entender 

como os perfis valorativos servem de orientação a um conjunto de atitudes e comportamentos. 

Pesquisas que se pautam nessa abordagem compreendem os valores como orientadores da 

ação humana, sendo relacionados com vários comportamentos e/ou atitudes (Ros, 2006). 

Neste momento, tratar-se-á das principais contribuições dadas inicialmente por Milton 
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Rokeach (1973), posteriormente por Schwartz (1992) e, em seguida apresenta-se a teoria 

funcionalista dos valores humanos. 

 

3.2.1 Valores instrumentais e terminais de Rokeach 

Rokeach foi o responsável por determinar um espaço nas ciências humanas e sociais 

para o estudo dos valores, visto que, antes do seu trabalho, as principais revistas que tratavam 

desta temática se referiam à ética ou religião. Dessa forma, seu modelo representa a primeira 

tentativa clara de diferenciar os valores de outros conceitos (e.g. atitudes, traços de 

personalidade), propondo também uma medida exclusiva e objetiva para a mensuração dos 

valores humanos. (Gouveia, Andrade, Milfont, Queiroga, & Santos, 2003). Assim, devido a 

essas contribuições, Rokeach tem sido considerado o pai desta área. 

Segundo Rokeach (1973), para que uma concepção sobre a natureza dos valores seja 

cientificamente produtiva, é preciso que ela seja intuitiva e, ao mesmo tempo, passível de ser 

definida operacionalmente. Com base nisso, ele estabelece cinco pressupostos básicos, a 

saber: (1) o número de valores que uma pessoa possui é relativamente pequeno; (2) todos os 

homens possuem os mesmos valores em graus diferentes, independente da cultura na qual 

estejam inseridos; (3) os valores são organizados em sistemas de valores; (4) os antecedentes 

dos valores podem ser determinados pela cultura, sociedade, instituições e personalidade de 

cada indivíduo; (5) as manifestações dos valores são dadas em fenômenos considerados 

dignos de serem estudados e entendidos pelos pesquisadores das Ciências Sociais (Rokeach, 

1973). 

Rokeach (1973) conceituou os valores como “uma crença duradoura de que um modo 

específico de comportamento ou estado último de existência é pessoal ou socialmente 

preferível a um modo de comportamento ou estado final de existência oposto ou inverso” 

(Rokeach, 1973, p. 5). Assim, os valores podem ser compreendidos como crenças prescritivas 
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– proscritivas que permitem aos indivíduos julgarem objetos ou ações como desejáveis, 

indesejáveis, se são recomendáveis ou reprováveis (Freires, 2013). 

O referido autor teoriza um sistema de valores, dividindo-os em: terminais (o próprio 

desejável), representando estados finais de existência (por exemplo, igualdade, felicidade, 

vida confortável); e instrumentais, que expressam comportamentos ou qualidades morais (por 

exemplo, ambicioso, honesto, obediente). Os valores instrumentais ainda podem ser 

subdivididos em: morais, os quais sua transgressão provoca culpa, e possuem um foco 

interpessoal (por exemplo, honesto e responsável); e de competência, os quais sua 

transgressão provoca vergonha, e possuem um foco intrapessoal (como, lógico e inteligente). 

Os valores terminais podem ser subdivididos em: valores pessoais, centrados no indivíduo e 

com foco intrapessoal (por exemplo, salvação e harmonia interior) e valores sociais, os quais 

se centram na sociedade e possuem um foco interpessoal (por exemplo, mundo de paz e 

amizade verdadeira) (Rokeach,1973).  

Embora Rokeach seja considerado o pai da área como anteriormente mencionado, por 

conta das suas contribuições na temática dos valores, suas colaborações ao tema não são 

imunes a críticas. Dentre elas, podem ser apontadas quatro principais: (a) a natureza da 

medida empregada, que é ipsativa, ou seja, sugere uma dependência entre as pontuações de 

um mesmo indivíduo. Por ser ordinal, esta medida representa somente postos e não 

quantidades que podem ser adicionadas; (b) a não testagem da estrutura dos valores, apenas 

citada no seu trabalho, mas sem qualquer prova empírica de sua adequação; (c) a restrição das 

amostras de suas pesquisas, realizadas, principalmente, com estudantes universitários 

estadunidenses; e (d) por fim, seu instrumento, da forma como foi pensado, dificulta a 

utilização em investigações transculturais (Chaves, 2006; Gouveia, Martínez, Meira, & 

Milfont, 2001; Tamayo, 2007).  
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3.2.2. Tipos motivacionais de Shalom H. Schwartz 

Conforme constatado no tópico anterior, as contribuições dadas por Rokeach ao estudo 

dos valores são inegáveis, não obstante, foram as pesquisas de Schwartz que tornaram popular 

o estudo dos valores humanos. E, desde a década de 1980 o modelo proposto por Schwartz 

tem sido considerado o principal referencial da área. Embora se tenha conhecimento que 

Schwartz elaborou duas teorias sobre os valores, uma no âmbito cultural (Schwartz, 2006) e 

outra no individual (Schwartz, 1992, 2005; Schwartz & Bilsky, 1987), apenas esta última será 

abordada nesse capítulo.   

Tendo a teoria de Rokeach como base, Schwartz (1992) elaborou a sua teoria. Isso pode 

ser observado tanto pelo uso que esse último autor faz do conceito de valores proposto por 

Rokeach, quanto pelo uso da mensuração de Rokeach como base para derivar o seu primeiro 

instrumento (Schwartz Value Survey). Assim, o modelo teórico de Schwartz é claramente uma 

extensão daquele que propôs Rokeach, cabendo destacar três diferenças, a saber: (a) Schwartz 

propõe uma medida que combina intervalos com âncoras (geralmente dois valores, um 

avaliado como de máxima importância e outro que é identificado como contrário aos demais 

valores do respondente); (b) esse autor da ênfase na base motivacional como explicação para 

a estrutura dos valores; e (c) a sugestão da universalidade da estrutura e do conteúdo dos tipos 

motivacionais de valores (Gouveia et al., 2001).  

A teoria proposta por Schwartz e Bilsky, (1987, 1990) define um valor como um 

conceito ou crença de cada pessoa sobre uma meta (terminal, instrumental) que transcende às 

situações e expressem interesses (individualistas, coletivistas ou mistos) correspondentes a 

um domínio motivacional (hedonismo, poder, tradição, universalismo etc.), sendo avaliada 

em uma escala de importância (nada importante, muito importante) como um princípio que 

guia a sua vida. Neste sentido, os valores são concebidos como atendendo a metas 

motivacionais e ansiando à satisfação de necessidades humanas básicas.  
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Com base nessas ideias, ele sugeriu que a existência do ser humano se baseia em três 

tipos motivacionais primordiais: (1) necessidades biológicas do organismo, garantindo a 

sobrevivência; (2) necessidades de regulação das interações sociais; e (3) necessidades sócio-

institucionais de bem-estar e sobrevivência grupal.  Nessa linha, Schwartz e Bilsky (1987) 

identificaram na primeira versão da teoria sete tipos motivacionais. Depois a teoria foi 

remodelada admitindo a existência de 11 e 10 tipos (Schwartz, 1992), sendo o modelo mais 

conhecido e com maior evidencia empírica o modelo que reúne 10 tipos motivacionais, pelos 

quais todo e qualquer valor humano encontraria sua representação, não importando a cultura 

em que esteja inserido: autodireção, estimulação, hedonismo, realização, poder, 

benevolência, conformidade, tradição, segurança e universalismo (Schwartz, 2006). Cada um 

destes tipos motivacionais dá origem a um grupo de valores que, se relacionam diretamente 

entre si, formando um fator (no caso de uma análise fatorial), ou uma região em uma 

representação espacial.  Na Tabela 1, pode ser observado a definição de cada tipo 

motivacional bem como, os seus valores específicos mais representativos (Gouveia, 2001). 

Tabela 1.  

Definição dos tipos motivacionais de valores universais (com exemplos de valores específicos 

entre parênteses) adapatado de Gouveia (2001). 

            

                                                                                                                        Continua... 

 

 

 

Autodireção  Independência no pensamento e na tomada de decisão, criação e exploração 

(criatividade, independente, liberdade). 

Estimulação  Ter excitação, novidade e mudança na vida (ousadia, vida excitante, vida 

variada). 

Hedonismo  Prazer ou gratificação sensual para a própria pessoa (apreciar a vida, 

prazer). 

Realização  Êxito pessoal como resultado da demonstração de competência segundo as 

normas sociais (ambicioso, capaz, bem sucedido). 

Poder  Posição e prestígio social, controle ou domínio sobre pessoas e recursos 

(autoridade, poder social, riqueza). 
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Tabela 1. Continuação 

Definição dos tipos motivacionais de valores universais (com exemplos de valores específicos 

entre parênteses) adapatado de Gouveia (2001). 

 

 

 A teoria de Schwartz vai além da identificação dos tipos motivacionais, ela busca ainda 

explicar a estrutura dinâmica de relações entre estes tipos de valores que possibilite relacionar 

de forma integrada os valores com outras variáveis. Ele propõe que estes valores se 

comportariam de acordo com um padrão, em uma estrutura circular organizada em termos de 

compatibilidade e conflito. Nesta, valores conflituosos (por exemplo, benevolência e poder) 

localizar-se-iam em polos opostos, procedendo do centro, enquanto os tipos compatíveis (por 

exemplo, conformidade e segurança) estariam nas adjacências, ao redor do círculo (Knafo, 

Roccas, & Sagiv, 2011); ou seja, os relacionamentos de compatibilidade e conflito entre os 

valores são deduzidas por meio da proximidade que eles ocupam em um espaço 

bidimensional. Deste modo, a estrutura dos valores diz respeito a essas relações de conflito e 

congruência entre os valores, e não a sua importância relativa (Schwartz, 2011). Esta estrutura 

pode ser observada na Figura 1. 

 

Benevolência  Preservar e reforçar o bem-estar das pessoas próximas com quem se tem um 

contato pessoal freqüente e não casual (ajudando, honesto, não rancoroso, 

ter sentido na vida). 

Conformidade  Limitar as ações, inclinações e impulsos que possam prejudicar a outros e 

violar expectativas ou normas sociais (autodisciplina, bons modos, 

obediência). 

Tradição 

Respeitar, comprometer-se e aceitar os costumes e as idéias que a cultura 

tradicional ou a religião impõem à pessoa (devoto,honra aos pais e mais 

velhos, humilde, respeito pela tradição, vida espiritual). 

Segurança 
Conseguir segurança, harmonia e estabilidade na sociedade, nas relações 

interpessoais e na própria pessoa (ordem social, limpo, segurança nacional). 

 

Universalismo  

Compreensão, apreço, tolerância e proteção em direção ao bem-estar de 

toda a gente e da natureza (aberto, amizade verdadeira, igualdade, justiça 

social, protetor do meio ambiente, sabedoria, um mundo em paz, um mundo 

de beleza). 
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 Figura 1. Estrutura circular da hipótese de compatibilidade e conflito de Schwartz 

 

Conforme pode ser observado, os pares que são tidos como compatíveis são: poder-

realização, realização-hedonismo, hedonismo-estimulação, estimulação-autodireção, 

autodireção universalismo, universalismo-benevolência, benevolência-conformidade, 

conformidade-tradição, tradição-segurança, segurança-poder e segurança-conformidade. Os 

conflitos esperados são: autodireção-conformidade, autodireção-tradição, autodireção-

segurança, estimulaçãoconformidade, estimulação-tradição, estimulação-segurança, 

universalismo-poder, universalismo-realização, benevolência-poder, benevolência-realização, 

hedonismo-conformidade e hedonismo-tradição.  

Em suma, este modelo tem reunido dados bastante consistentes que, em grande 

medida, o suportam transculturalmente (Schwartz & Sagiv, 1995). Segundo Gouveia et al 

(2001) análises realizadas dentro das culturas são também adequadas, como se constatou no 

Brasil (Tamayo, 1994) e em outros países com os quais mantém um padrão cultural próximo, 

como Espanha (Ros & Grad, 1991; Vera & Martínez, 1994) e México (Bilsky & Peters, 

1999). 
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Mesmo sendo a teoria de valores mais difundida no mundo acadêmico, ela não está 

isenta de críticas. As principais críticas versam sobre: à falta de uma base teórica subjacente à 

origem dos valores propostos; à ideia de conflitos dos valores, que não é compatível com a 

concepção do desejável, evidenciando ambiguidade de um modelo de ser humano adotado por 

seu proponente e sobre a indefinição da estrutura pretensamente universal (Davidov, Schmidt, 

& Schwartz 2008). Gouveia et al. (2001) ressalta que Schwartz também desconsidera 

dimensões que parecem essenciais quando se pensa os valores como representações 

cognitivas das necessidades, como é o caso da subfunção existência.  

Neste sentido, procurando contar com um modelo teórico axiomatizado que tivesse em 

conta contribuições prévias, mas pudesse ser maximamente parcimonioso, Gouveia e seus 

colaboradores propuseram a Teoria funcionalista dos valores humanos (Gouveia, 1998, 2003; 

Gouveia et al., 2008, 2011). Como previamente foi comentada, a ênfase desta dissertação é 

em relação a esta teoria, tendo em vista que ela tem sido o marco de referências de muitos 

estudos empíricos relacionados com comportamentos sociais (Aquino, 2009; Cavalcanti, 

2009; Coelho, 2009; Diniz, 2009; Medeiros, 2008; Pimentel, 2004; Santos, 2008; 

Vasconcelos, 2004). Tais aspectos  justificaram considerá-la como a teoria de valores foco da 

presente dissertação. Neste sentido, demanda-se considerá-la mais detidamente a seguir. 

 

3.2.3. Teoria Funcionalista dos Valores Humanos 

A primeira versão da teoria funcionalista dos valores humanos foi difundida na 

segunda metade dos anos 1990 (Gouveia, 1998) a versão vigente dessa teoria vem sendo 

desenvolvida ao longo da última década (Gouveia, 2003, 2005, 2013; Gouveia et al., 2010; 

Gouveia, et al., 2014; Gouveia, Fonseca, Milfont, & Fischer, 2011; Gouveia, Milfont, Fisher, 

& Santos, 2008; Gouveia, Milfont, Soares, Andrade, & Lauer-Leite, 2011). Nessa teoria, 

Gouveia et al. (2013) assumem cinco pressupostos teóricos, a saber: (a) natureza humana: 
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assumindo a natureza benevolente ou positiva dos seres humanos; (b) princípios-guia 

individualista: os valores são considerados individuais;  (c) base motivacional: os valores 

compreendem transformações de necessidades humanas, assumindo apenas as necessidades 

positivas. (d) caráter terminal: expressam um propósito em si, definidos como substantivos; 

(e) condição perene: os valores em si não mudam, o que vai variar são as suas prioridades. 

Esse modelo de acordo com Gouveia (2013) representa uma tentativa de focalizar o aspecto 

da função dos valores humanos, construindo um marco axiomatizado distinto, no entanto, não 

contrario as teorias propostas previamente (Inglehard, 1991; Schwartz, 1992).  

Os estudos que enfocam as funções dos valores são escassos (Allen, Ng & Wilson, 

2002), e quando são mencionadas são comumente gerais e secundárias, aplicáveis a todos os 

valores, não podendo ser empregada para diferenciá-los (Gouveia, 2013). Diante disso, 

Gouveia (1998, 2003; Gouveia et al., 2009; Gouveia et al., 2011)  defini os valores na teoria 

funcionalista enfocando suas funções. Sendo, os valores compreendidos como “aspectos 

psicológicos que cumprem ao guiar os comportamentos e representar cognitivamente as 

necessidades humanas” (Gouveia, 2013 p. 120). Nessa definição é possível observar 

características ou pressupostos admitidos dos valores, como: guiam os comportamentos da 

pessoa (tipo de orientação; Rokeach, 1973) e expressam suas necessidades (tipo de 

motivador; Inglehart, 1977).  

A primeira função refere-se a uma dicotomia conhecida na literatura, a exemplo da 

que contrapõe comunidade versus associação (Tönnies, 1887 / 1979), tradição versus 

modernidade (Gusfield, 1967) e mais especificamente e diretamente refletida nas ideias de 

individualismo versus coletivismo (Hofstede, 1984). Os valores podem guiar o 

comportamento do indivíduo em uma orientação social – pessoas que se pautam por valores 

sociais são centradas na sociedade ou possuem um foco nas metas sociais – ou pessoal – 
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pessoas que são guiadas por valores pessoais são egocêntricos ou possuem um foco em metas 

pessoais.  

Em outras palavras, acredita-se que comumente tendem a enfatizar o grupo (valores 

sociais) ou ela mesmas (valores pessoais) como a unidade principal de sobrevivência 

(Gouveia, 2013; Schwartz, 1992).  Os valores pessoais são subdivididos em valores de 

experimentação e realização, enquanto os valores sociais subdividem-se em interativos e 

normativos. Não obstante, a essa dicotomia clássica Gouveia (1998, 2003, 2013; Gouveia et 

al., 2009; Gouveia, et al., 2011) inova ao apresentar um terceiro grupo, que se situa entre e 

são compatíveis com os valores pessoais e sociais: os valores centrais (metas centrais). Estes 

valores são a base organizadora ou espinha dorsal dos outros, ou seja, os valores sociais e 

pessoais têm como referência ou podem ser preditos a partir desse terceiro grupo de valores. 

Os valores centrais podem ser subdivididos em: valores de existência e valores suprapessoais.  

A segunda função dos valores é dar expressão cognitiva as necessidades humanas, 

identificada pela dimensão funcional tipo de motivador, que apresenta dois níveis de 

necessidades: materialistas (pragmáticos), os quais dizem respeito à ideias práticas, 

orientação para metas específicas e regras normativas; ou humanitários (idealistas), os quais 

expressam uma orientação universal, baseada em ideais e princípios abstratos (Inglehart, 

1977; Gouveia, 2013; Gouveia et al,. 2014; Gouveia et al., 2009).  

Nessa linha, os indivíduos guiados por valores materialistas tendem a pensar em termos 

mais biológicos de sobrevivência, enfatizando sua própria existência e as condições nas quais 

ela é assegurada. Esse tipo motivador combinado com a orientação pessoal pode significar à 

rejeição da diferença, o foco extrínseco, a orientação ao êxito e a busca de ganhos pessoais. Se 

for combinado com orientação social implica resistência à mudança, evitação das incertezas e 

padrões rígidos de relações interpessoais.  
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Não obstante, priorizar aos valores humanitários tem ligação com um espirito inovador 

e uma mente aberta, indicando menos dependência de bens materiais e considerando as 

pessoas iguais entre si. As pessoas que se pautam por esse tipo motivador são ativas e não se 

limitam ao imediatismo, pensam nas gerações futuras. Quando se configuram com os valores 

pessoais, implica assumir riscos, ser aberto a experiências e não se prender a coisas concretas. 

No caso de se conjugarem com os valores sociais, provavelmente implicará em atitudes 

altruístas, vendo as pessoas como importantes e merecedora de atenção, não promovendo 

qualquer tipo de discriminação.  A teoria funcionalista assume que tais tipos motivadores não 

são contrários, acreditando que eles provavelmente se complementam compondo o sistema 

axiológico de uma pessoa madura (Inglehart, 1977; Gouveia, 2013; Gouveia et al,. 2014; 

Gouveia et al., 2009).  

Essas duas funções supracitadas tem sido consideradas as mais importantes funções 

primarias dos valores, são recorrentes em modelos prévios, além de conseguir apreender o 

universo valorativo. Não obstante, a teoria em questão procura desdobrá-la, a partir da 

combinação dessas duas funções, o que dá origem a uma estrutura com configuração duplex, 

com duas facetas axiais. O eixo horizontal representa a primeira faceta, e corresponde ao tipo 

de orientação (social, central ou pessoal), enquanto a segunda faceta é representada pelo eixo 

vertical, o qual corresponde ao tipo de motivador (materialista ou humanitário). Dessa forma, 

de acordo com a Figura 2, as subfunções dos valores podem ser mapeadas em um 

delineamento 3x2, composta por seis subfunções dos valores, distribuídas de forma 

equitativa: interativa, normativa, suprapessoal, existência, experimentação e realização. Estes 

compõem seis quadrantes: social-humanitário, social-materialista, central-humanitário, 

central-materialista, pessoal humanitário e pessoal-materialista. A estrutura anteriormente 

explicitada pode ser melhor compreendida por meio da figura abaixo. 

                              



95 

 

    

  Valores como padrão-guia de comportamentos 

   Metas pessoais (o 

indivíduo por si 

mesmo) 

Metas centrais (o 

propósito geral da 

vida 

Metas sociais (o 

indivíduo na 

comunidade) 

V
a
lo

re
s 

co
m

o
 e

x
p
re

ss
ã
o
 d

e 
n

ec
es

si
d
a
d
es

 

 

Necessidades 

idealistas (a vida 

como fonte de 

oportunidades) 

Experimentação 

Emoção 

Sexualidade 

Prazer 

Suprapessoal 

Beleza 

Conhecimento 

Maturidade 

Interativa 

Afetividade 

Apoio social 

Convivência 

 

Necessidades 

materialistas (a 

vida como fonte 

de ameaça) 

Realização 

Êxito 

Poder 

Prestígio 

Existência 

Estabilidade 

Saúde 

Sobrevivência 

Normativa 

Obediência 

Religiosidade 

Tradição 

Figura 2. Dimensões, funções e subfunções dos valores básicos 

 

A subfunção interativa (social-humanitário) compreende as necessidades de 

pertença, amor e filiação, promovendo o estabelecimento e a manutenção das relações 

interpessoais por parte do indivíduo. A subfunção normativa (social-materialista) representa 

o controle e as pré-condições indispensáveis à satisfação das necessidades, indicando a 

importância de preservar normas, tradições e culturas. A subfunção suprapessoal (central-

humanitário) representa as pessoas que costumam pensar de forma mais abrangente e mais 

abstrata, tomando decisões e se comportando a partir de critérios universais. A subfunção 

existência (central-materialista) refere-se às necessidades fisiológicas (como comer, beber e 

dormir) e à necessidade de segurança. A subfunção experimentação (pessoal-humanitário) 

remete a necessidade de satisfação fisiológica por meio do princípio de prazer. Por fim, a 

subfunção realização (pessoal-materialista) representa um princípio que guia os indivíduos à 
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busca de realizações materiais, interações sociais prósperas e funcionamento institucional 

adequado.  

Não obstante, as funções e as subfunções valorativas são estruturas latentes, que 

precisam ser representadas por variáveis observáveis, tais como indicadores, itens e valores 

específicos.  Nessa linha, Gouveia (2013) afirma que a hipótese de conteúdo diz respeito à 

adequação das seis subfunções e dos conjuntos de valores específicos que possibilitam 

representá-las e, por extensão, as funções dos valores. Em outras palavras se essa teoria essa 

teoria pode ser considerada adequada se for possível identificar as seis subfunções valorativas 

que representariam a estrutura fatorial mais plausível, com os melhores indicadores de ajustes 

a partir do confronto do modelo hexafatorial com outros alternativos (unifatorial; bifatorial; 

trifatorial e pentafatorial (Gouveia et al 2011).  Essa hipótese da teoria tem sido testado com 

diferentes amostras e vem mostrando resultados favoráveis (Gouveia et al., 2010; Gouveia et 

al, 2011; Medeiros, 2011; Medeiros et al.,2012), ou seja, vem corroborando a adequação das 

seis subfunções discutidas anteriormente. A Tabela 2 resume esse modelo, mostrando as seis 

subfunções, o tipo motivador e de orientação que cada subfunção pertence, bem como,  a 

indicação de cada um dos 18 marcadores valorativos comumente empregados para representá-

las. 
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Tabela 2. 

 Subfunções valorativas, seus tipos de motivador e orientação, e os marcadores valorativos 

selecionados 

Subfunções 

valorativas 
Combinação Marcadores valorativos e descritores 

Experimentação 
Motivador 
humanitário e 

orientação pessoal 

Emoção. Desfrutar desafiando o perigo; buscar aventuras. 

Prazer. Desfrutar da vida; satisfazer todos os seus desejos. 

Sexualidade. Ter relações sexuais; obter prazer sexual. 

Realização 

Motivador 

materialista e 

orientação pessoal 

Poder. Ter poder para influenciar os outros e controlar decisões; ser 
o chefe de uma equipe. 

Prestígio. Saber que muita gente lhe conhece e admira; quando 

velho receber uma homenagem por suas contribuições. 

Êxito. Obter o que se propõe; ser eficiente em tudo que faz. 

Existência 

Motivador 

materialista e 

orientação central 

Saúde. Preocupar-se com sua saúde antes mesmo de ficar doente; 

não estar enfermo. 

Estabilidade Pessoal. Ter certeza de que amanhã terá tudo o que 
tem hoje; ter uma vida organizada e planificada. 

Sobrevivência. Ter água, comida e poder dormir bem todos os dias; 

viver em um lugar com abundância de alimentos. 

Suprapessoal 
Motivador 
humanitário e 

motivador central  

Beleza. Ser capaz de apreciar o melhor da arte, música e literatura; 

ir a museus ou exposições onde possa ver coisas belas. 

Conhecimento. Procurar notícias atualizadas sobre assuntos pouco 

conhecidos; tentar descobrir coisas novas sobre o mundo. 

Maturidade. Sentir que conseguiu alcançar seus objetivos na vida; 

desenvolver todas as suas capacidades. 

Interativa 
Motivador 
humanitário e 

orientação social 

Afetividade. Ter uma relação de afeto profunda e duradoura; ter 
alguém para compartilhar seus êxitos e fracassos. 

Convivência. Conviver diariamente com os vizinhos; fazer parte de 

algum grupo, como: social, religioso, esportivo, entre outros. 

Apoio Social. Obter ajuda quando a necessite; sentir que não está só 
no mundo. 

Normativa 

Motivador 

materialista e 
orientação social 

Obediência. Cumprir seus deveres e obrigações do dia a dia; 

respeitar seus pais, os superiores e os mais velhos. 

Religiosidade. Crer em Deus como o salvador da humanidade; 

cumprir a vontade de Deus. 

Tradição. Seguir as normas sociais do seu país; respeitar as 
tradições da sua sociedade. 

 

Gouveia (2013) aborda ainda em seu modelo, a hipótese de estrutura, que indica como 

os valores são organizados e como se estruturam as subfunções no espaço. Nesse caso, a 

Teoria Funcionalista dos Valores permite calcular padrões de congruência entre as 
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subfunções valorativas e para a representação desses padrões, pode-se tomar em como 

referencia a figura de um hexágono, como pode ser observado abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                    Figura 3. Padrão de congruência das subfunções dos valores básicos 

 

Os autores (Schwartz & Bilsky, 1987) sugerem a existência de três níveis de 

congruência: baixa, moderada e alta. Uma baixa congruência (lados opostos) é devida à 

independência destes grupos de valores, possuindo diferentes tipos de motivadores e de 

orientação. A congruência moderada caracteriza-se pelos valores estarem no mesmo 

motivador, mas possuindo diferentes orientações. Por fim, a congruência alta agrupa os 

valores com mesma orientação e com motivadores diferentes. Esta teoria, portanto, não 

considera a ideia de “conflito entre valores”, mas o princípio de que os valores variam no grau 

em que são congruentes. A teoria prediz que as correlações entre as seis subfunções são 

predominantemente positivas, e que a correlação média deve ser mais alta e mais consistente 

entre pessoas mais maduras e auto-realizadas (Gouveia et al., 2008). 

 Tal como exposto, a teoria proposta por Gouveia (1998; Gouveia et al., 2011) 

apresenta-se como uma forma parcimoniosa e teoricamente fundamentada de se pensar os 



99 

 

valores humanos, sendo construída com base na teoria da ação (Kluckhohn, 1951), passando 

pela abordagem mais psicológica (Maslow, 1954) e encontrando respaldo em modelos mais 

recentes (Inglehart, 1977; Schwartz, 1992).  

Este modelo tem recebido adesão em vários estudos realizados no contexto brasileiro, 

mostrando-se apropriado para explicar diversos comportamentos e atitudes sociais, como: o 

bullying (Soares, 2013), a escolha do parceiro ideal (Gomes, 2011), o liberalismo sexual 

(Guerra, 2005), e os comportamentos antissociais e delitivos (Santos, 2008). Prossegue-se 

então com base nesse marco teórico, no desenvolvimento da presente dissertação, com o 

propósito de entender um pouco mais sobre a disposição para perdoar e sua possível relação 

com os valores humanos bem como com a crença no mundo justo. 

 

3.4. Perdão, valores e crença no mundo justo 

  Com base na teoria, os indivíduos que endossam CMJ também priorizam valores 

focados nos outros (benevolência e universalismo). Esses valores se manifestam em respostas 

orientadas ao outro, como por exemplo, o perdão. Por outro lado, o aumento da aprovação da 

CMJ está associado à diminuição do endosso de valores de poder, o que também segundo 

Strelan & McKee (2014) incentiva a disposição para o perdão. Em suma, a CMJ está 

associada ao perdão, porque essa mesma crença está associada a determinados valores. 

Em um estudo Strelan et al (2011) analisaram as relações entre valores e perdão.  

Fundamentando sua pesquisa na teoria universal dos valores humanos proposta por Schwartz 

(Schwartz, 1992, 2005; Schwartz & Bilsky, 1987), os autores relataram que os valores de 

universalismo e benevolência foram correlacionados positivamente com a disposição para 

perdoar, já o valor poder, teve uma relação negativa com tal disposição. Estes resultados são 

consistentes com a teoria universal dos valores que afirma que individuos que priorizam os 

valores de benevolência buscam preservar o bem-estar das pessoas com quem têm um 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886914002086
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886914002086
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relacionamento de intimidade; e o tipo motivacional universalismo, é marcado pela busca da 

compreensão, tolerância, aceitação e bem-estar de todos (Schwartz & Bardi, 2001). Nessa 

direção Strelan & McKee (2014) argumentam que os valores que enfatizam a preocupação 

com os outros (universalismo e benevolência) têm uma maior probabilidade de ser refletido 

em comportamentos ou disposições consistentes com tais valores, tais valores preveem 

atitudes positivas no sentido de melhorar a vida dos marginalizados (por exemplo, Pena, 

Woodyatt, & McKee, 2012) e estão associados a uma disposição pró-social (Strelan et al., 

2011).   

Por outro lado, os indivíduos que endossarem valores que enfatizam a distância social 

e respondem à ameaça de forma defensiva (e.g. poder) são menos prováveis que apresentem 

comportamentos orientados para o perdão (Strelan & McKee,  2014). O valor poder está 

relacionado com o autoritarismo de direita (Pena, 2005); orientação à dominância social 

(McKee & Pena, 2008), o preconceito (Feather & McKee, 2012), e endossam respostas 

agressivas em situações de conflito (Cohrs, Moschner, Maes, & Kielman, 2005). 

Baseado na pesquisa anterormente citada, Strelan & McKee (2014) desenvolveram 

uma pesquisa com 142 universitários australianos, tendo como objetivo central testar a 

hipótese de que os construtos justiça inclusiva (operacionalizado pela CMJ) e o perdão estão 

positivamente relacionados porque compartilham valores comuns. Segundo esses autores, a 

justiça e o perdão são comportamentos sociais motivados; dessa forma, os valores parecem 

fornecer uma base teórica ideal para explicar essa relação. Eles concluíram que os valores de 

auto-transcendência (universalismo e benevolência) desempenham um papel significativo 

para explicar as relações entre CMJ, perdão e vingança. Não obstante, o valor poder não teve 

um papel explicativo.  

Assim, Strelan & McKee (2014) deram provas de que existe uma relação entre os 

valores humanos, a Crença no Mundo Justo e o perdão. Neste sentido, estes estudos 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886914002086
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886914002086
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886914002086
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886914002086
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886914002086
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886914002086
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886914002086
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886914002086
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providenciam um poderoso argumento acerca da utilidade de se construir um modelo 

explicativo com esses construtos, sendo, portanto, justificável a presente dissertação. 

Diferentemente do estudo supracitado, esta dissertação trabalhará com os valores, tendo como 

base a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos (Gouveia, 1998, 2003).  

Em resumo, parece haver razão para se verificar a relação entre a disposição para 

perdoar, valores humanos e crenças. Frente ao que vem sendo exposto, a presente dissertação 

tem por objetivo geral: elaborar um modelo explicativo da disposição para perdoar utilizando 

instrumentos explícitos e implícito, tendo como variáveis independentes, os valores humanos, 

a crença no mundo justo e injusto, considerando uma amostra transcultural, formada por 

participantes de 5 países (Argentina, Brasil, Espanha, México e Portugal). Em razão do 

objetivo geral antes apresentado, e considerando o aporte adotado nesta dissertação, elaborou-

se os objetivos específicos apresentados a seguir: 

 Conhecer as prioridades valorativas dos cincos países; 

 Adaptar uma medida implícita computadorizada para avaliar a disposição para perdoar 

(TAI-Perdão), procurando verificar sua adequebilidade 

 Verificar a relação entre a medida explícita (Escala de Disposição para Perdoar) e 

implícita (Teste de Associação Implicita- Perdão) de disposição para perdoar em cada 

país; 

 Conhecer em que medida a disposição para perdoar (explícita e implícita) se 

correlacionam com os valores humanos nos diferentes países; 

 Verificar se as medidas de disposição para perdoar (Escala de Disposição para 

Perdoa e TAI- Perdão) se correlacionam com as crenças no mundo justo e injusto em 

todos os países participantes;  
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Os valores e as crenças (mundo justo e injusto) parecem constituir construtos 

importantes que possibilitam a compreensão da disposição para perdoar das pessoas em 

relação a um transgressor (Strelan, 2007; Strelan & Covic, 2006). Neste sentido, o objetivo 

principal deste estudo é construir um modelo para explicar a disposição para perdoar, levando 

em conta em que medida os valores os quais as pessoas indicam como prioritários em suas 

vidas e as crenças que elas afirmam possuir explicam tal disposição. Antes, pretendeu-se 

conhecer o perfil valorativo da amostra de cada país, bem como os correlatos da disposição 

para perdoar.  

 

4.1. Método 

 

4.1.1. Delineamento e Hipóteses  

Trata-se de um estudo correlacional, ex-post-facto, onde os valores, a crença no 

mundo justo e injusto serão as variáveis antecedentes (independentes) e disposição pra 

perdoar será tomada como variável-critério (dependentes). Com base na revisão da literatura e 

levando em conta os objetivos supracitadosforam formuladas as seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 1. Valores pessoais estarão negativamente correlacionados com a medida de 

disposição para perdoar (experimentação e realização)  

Hipótese 2. Valores sociais estarão positivamente correlacionados com a medida disposição 

para perdoar (interativa e normativa). 

Hipótese 3. A crença no mundo justo estará positivamente correlacionada com a disposição 

para perdoar. 

Hipótese 4. A crença no mundo injusto estará negativamente correlacionada com a disposição 

para perdoar. 
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4.1.2. Participantes 

 Participaram do estudo 723 indivíduos de cinco países, incluindo pessoas da 

população geral e estudantes universitários, que responderam à pesquisa online. Os 

participantes tinham idade média de 26,5 anos (DP = 9,10; amplitude de 17 a 86 anos), sendo 

a maioria do sexo feminino (73,3%). Entre aqueles que foram indagados quanto ao seu estado 

civil, e responderam (39,7%), a maioria indicou ser solteira (60,2%).  Todas as amostras 

foram acidentais, isto é, por conveniência (não probabilísticas). Descrevem-se a seguir as 

características demográficas principais de cada um dos países: 

 Argentina. Os participantes argentinos totalizaram 54, das quais 81,5% eram 

estudantes universitários e os demais eram da população geral. No geral, os participantes 

tinham idade média de 25,7 anos (DP = 9,39), com o mais jovem tendo 18 e o mais velho 48 

anos; majoritariamente, estes eram do sexo feminino (79,6%), solteiros (90,7%) e 63% 

afirmaram não possuir religião.   

Brasil. A amostra deste país foi composta por 330 indivíduos. A maioria desses 

participantes era do sexo feminino (70,4%) com idade variando de 18 a 75 anos (M = 25,4; 

DP = 8,58). 

 Espanha. Os participantes deste país somaram 154 pessoas, distribuídas entre 

estudantes universitários (57%) e aquelas da população geral (43%), sendo a maioria do sexo 

feminino (83,3%), solteiras (90,7%) e católicas (38,3%). A idade média das pessoas de 27,4 

anos (DP = 9,23), com amplitude de 18 a 55 anos.  

 México. Contou-se com amostra de 83 pessoas, distribuídos entre aqueles identificados 

como estudantes universitários (87,2%) e os da população geral (12,8%). Os participantes 

tinham idade média de 22,8 anos (DP = 4,44; amplitude de 17 a 45), sendo majoritariamente 

do sexo feminino (67,4%), solteira (89,5%) e da religião católica (47,7%).  
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Portugal. Este país teve a participação de 102 estudantes universitários, os quais 

apresentaram idade média de 32,3 anos (DP = 11,67), variando de 18 a 68 anos. 

Predominantemente, foram do sexo feminino (68,6%). 

 

4.1.3. Instrumentos 

Para medir Crença no Mundo Justo e Injusto usaram-se os itens randomizados de duas 

escalas propostas por Dalbert, todas descritas a seguir, bem como, três itens desenvolvidos 

para esta pesquisa para medir a crença no mundo justo. 

Escala Geral de Crença no Mundo Justo (General Just World Scale - GeJWS). 

Desenvolvida por Dalbert et al.(1987), a medida foi originalmente elaborada em alemão e 

compõe-se de seis itens. Estes são respondidos em escala de 6 pontos, com os seguintes 

extremos: 1 = Discordo Totalmente e 6 = Concordo Totalmente, onde altos escores indicam 

uma forte crença no mundo justo. Os autores têm utilizado versões desta escala em diferentes 

línguas com numerosas amostras de diferentes países. A precisão da escala apresentou níveis 

aceitáveis como, por exemplo, 0,80 para amostra alemã e 0,68 para amostra havaiana (Dalbert 

e Yamauchi, 1994). No Brasil essa escala foi validada por Pimentel et al. (2010) e foi 

verificado um razoável índice de consistência interna (0,66) e um único fator com valor 

próprio  de 2,23, explicando 37,11% da variância total. Por meio da análise fatorial 

confirmatória, puderam ser verificados índices satisfatórios de qualidade de ajuste do modelo 

uni-fatorial: χ²/gl=2,03, GFI=0,98, AGFI=0,94, CFI=0,95 e RMSEA (90% IC) = 0,06 (0,01-

0,11). 

Escala de Crenças no Mundo Injusto (UWS). A UWS foi desenvolvida por Dalbert e 

et al. (2001) é uma medida composta por quatro itens ancorados numa escala do tipo Likert de 

6 pontos (sendo 1 = Concordo Totalmente a 6 = Discordo Totalmente). Isso significa que 

quanto mais o respondente assinala próximo de 6, mais discorda que o mundo é injusto e 
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quanto mais próximo de 1 mais concorda com esta crença. O ponto nulo seria 3,5, a mediana 

teórica da escala. Um exemplo de item é “Acredito que o mundo é basicamente um lugar 

injusto”. Os parâmetros psicométricos da medida também foram previamente apresentados 

(Pimentel et al., 2012) em que se verificou a precisão alfa de Cronbach de 0,73,  e 41% de 

variância explicada no único fator.  

Para medir a disposição para perdoar e valores humanos foram utilizadas as seguintes 

escalas, respectivamente: 

Escala de Disposição para Perdoar (EDP). Originalmente elaborada no contexto 

estadunidense por DeShea (2003), trata-se de uma medida autoaplicável, composta por 12 

itens redigidos em forma de cenários. Os itens simulam situações de transgressões 

envolvendo pessoas com as quais o indivíduo potencialmente convive diariamente [e.g., “Seu 

(sua) namorado (a), com quem você esteve se relacionando durante dois anos, diz para você 

que quer se separar e admite que esteve envolvido(a) com outras pessoas durante todo o 

tempo que vocês namoraram”;  “Você chega em casa do trabalho e pega seu colega de quarto 

olhando seu diário. Ele diz que estava procurando um dicionário e que realmente não leu 

muito do seu diário”]. Após ler cada cenário, o respondente deve focar no ator principal da 

transgressão e responder, em escala de sete pontos, o quão disposto estaria a perdoá-lo, 

variando de 0 (Nada disposto a perdoar) a 6 (Totalmente disposto a perdoar). Essa escala 

apresentou uma estrutura unifatorial e índice de consistência interno adequado (alfa de 

Cronbach variando de 0,89 a 0,91). A mesma estrutura foi encontrada por Gouveia et al. 

(2015 no prelo) em uma amostra de 220 estudantes universitários,  apresentando um alfa de 

Cronbach de  0,88, que explicou 44,3% da variância. 

Questionário de Valores Básicos. Este instrumento foi elaborado por Gouveia (2003) e 

é composto por 18 itens (valores básicos). Os valores contêm dois descritores cada, por 

exemplo, afetividade (Ter uma relação de afeto profunda e duradoura; ter alguém para 



108 

 

compartilhar meus êxitos e fracasso). Os participantes são solicitados a avaliar cada item em 

uma escala Likert que varia de 1 (Sem importância alguma) a 7 (De suprema importância), 

considerando a importância de cada valor como princípio-guia para suas vidas. Os itens são 

distribuídos igualmente em seis subfunções: experimentação (emoção, prazer e sexualidade) e 

realização (êxito, poder e prestígio), existência (estabilidade pessoal, saúde e sobrevivência) e 

suprapessoal (beleza, conhecimento e maturidade), interativa (afetividade, apoio social e 

convivência) e normativa (obediência, religiosidade e tradição). 

 Dados sociodemográficos. Tais questões têm como intuito caracterizar a amostra 

estudada, bem como fazer análises comparativas. Consta de perguntas referentes à idade, sexo 

e país em que reside. 

 

4.1.4. Procedimento 

Inicialmente, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética do Centro de Ciências da 

Saúde, da Universidade Federal da Paraíba. Posteriormente, pesquisadores em diversos países 

foram convidados a participar de projeto. Concordaram em colaborar professores da 

Argentina, Espanha, México e Portugal. Após essa etapa, foi desenvolvido um formulário on-

line para cada país participante, contendo todas as medidas supracitadas bem como perguntas 

demográficas. Depois, foi disponibilizado um link para cada colaborador que aceitou 

participar da pesquisa. Todos os instrumentos foram autoaplicáveis, de modo, estavam 

disponíveis as instruções acerca de como respondê-los; foi assegurado, ainda, o anonimato e a 

confidencialidade das respostas. O questionário foi alojado no LimeSurvey, sendo o endereço 

eletrônico divulgado tanto por email como por  redes sociais. Os participantes levaram em 

média, cerca de 20 minutos para concluir sua participação na pesquisa e todos responderam ao 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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4.1.5. Tabulação e Análise dos dados 

Utilizou-se para a análise dos dados o programa PASW (Predictive Analytics 

SoftWare; versão 21), efetuando análise estatística descritiva (média, desvio padrão e 

frequência); bivariada (correlação r de Pearson) multivariada (regressão linear múltipla 

stepwise e MANOVA). De acordo com o objetivo principal deste estudo, isto é, elaborar um 

modelo explicativo da disposição para perdoar, procurou-se realizar análises com o programa 

estatístico AMOS (Analysis of Moment Structures; na versão 20), considerando-se a matriz de 

covariâncias e adotando o método de estimação ML(Maximum Likelihood). Os seguintes 

indicadores de ajuste foram considerados (Byrne, 2010): 

χ² (Qui-quadrado). Este indicador proporciona um teste de significância do grau em 

que o modelo se ajusta aos dados, representando valores altos um ajuste ruim. Pode não 

funcionar adequadamente com amostras superiores a 200 participantes, sendo assim uma 

prática recorrente utilizar sua razão em relação aos graus de liberdade do modelo (χ² / gl), 

recomendando-se valores entre 2 e 3, aceitando-se até 5. 

Goodness-of-Fit Index (GFI) e Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI). Estes são dois 

indicadores de ajuste que funcionam como o R² na análise de regressão, indicando o quanto de 

variância é explicado. Admitem-se como adequados valores próximos a 0,90 ou superiores. O 

AGFI leva em conta os graus de liberdade do modelo com respeito ao número de variáveis 

consideradas.   

Comparative Fit Index (CFI). É um índice comparativo, adicional, de ajuste do 

modelo, com valores mais próximos de 1 indicando melhor ajuste. Costumam-se admitir 

valores próximos a 0,90 ou superiores como expressando um ajuste adequado. 

Root-Mean-Square Error of Approximation (RMSEA). Com seu intervalo de confiança 

de 90% (IC90%), este avalia o quanto o modelo se ajusta aos dados, levando em conta os 

residuais; um valor próximo a zero significa que o modelo é ajustado, pois os residuais se 
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aproximam deste valor. Deste modo, valores altos indicam um modelo não ajustado; sugere-

se que o RMSEA deva se situar entre 0,05 e 0,08, aceitando-se valores de até 0,10. 

 

4.2. Resultados 

Tendo por objetivo proporcionar informações mais detalhadas ao leitor, decidiu-se 

estruturar os resultados do presente estudo em quatro partes principais: (a) prioridades 

valorativas; (b) correlatos e preditores da disposição para perdoar na amostra total; (c) 

correlatos da medida explícita de disposição para perdoar em cada país e, (d) finalmente, 

elaboração de um modelo explicativo da disposição para perdoar.  

 

4.2.1. Prioridades Valorativas  

Neste primeiro momento, procurou-se conhecer o perfil valorativo dos cinco países 

participantes da pesquisa. Realizaram-se análises estatísticas descritivas (média e desvio 

padrão) das seis subfunções valorativas propostas por Gouveia (2013). Os resultados são 

apresentados em ordem alfabética dos países, e podem ser visualizados em um gráfico, 

representado a partir de um hexágono em que cada lado desta figura representa uma 

subfunção valorativa.  Nessa figura, no eixo central localizam as pontuações médias dos 

participantes ao longo das subfunções e a linha azul representa seus escores médios em cada 

uma das subfunções. 

Argentina. Os resultados que correspondem a este país podem ser vistos na Figura 4 

em que se pode observar que a subfunção mais importante para guiar o comportamento dos 

argentinos foi interativa (M = 5,5; DP = 0,84), sendo indicada como menos importante pelos 

participantes a normativa (M = 3,30; DP = 1,22).  
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Figura 4. Prioridades Valorativas dos argentinos 

 

Brasil. No que concerne às prioridades valorativas deste país, estes priorizaram em 

maior medida os valores das subfunções existência (M = 6,00; DP = 0,78) e em menor 

intensidade a de realização (M = 4,66; DP = 1,02). Os resultados referentes a estes dados 

podem ser observados na Figura 5.  

 

 

Figura 5. Prioridades Valorativas dos brasileiros 
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Espanha. Os participantes deste país consideram interativa (M = 5,66; DP = 0,73) a 

subfunção mais importante como princípio-guia em suas vidas, priorizando menos os valores 

da subfunção normativa (M = 3,61; DP = 1,04). Conforme pode ser conhecido na Figura 6. 

 

Figura 6. Prioridades Valorativas dos espanhóis 

 

México. Os resultados correspondentes a este país são mostrados na Figura 7.  Onde é 

possível verificar que os valores mais endossados pelos mexicanos foram os da subfunção 

existência (M = 5,51; DP = 1,31) enquanto que os com menor adesão foram aqueles 

normativos (M = 3,90; DP = 1,32).  

 

Figura 7. Prioridades Valorativas dos mexicanos  
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Portugal. De acordo com Figura abaixo, no que diz respeito às prioridades valorativas 

dos portugueses, foi priorizado os valores da subfunção existência (M = 5,90; DP = 0,90), 

dando-se menos importância aos valores que compõe a subfunção realização (M = 4,36; DP = 

1,00). 

 

     Figura 8. Prioridades Valorativas dos portugueses 

  

Finalmente, procurou-se comparar as pontuações nas subfunções entre as cinco países. 

Os resultados indicaram diferenças significativas [Lambda de Wilks = 0,60; F (29, 2268,80) = 

15,12, p < 0,001], conforme observadas na Tabela 3. 

Tabela 3.  

Comparação das subfunções valorativas segundo os países 

 Contraste Argentina Brasil Espanha México Portugal 

Subfunção F M(DP) M(DP) M(DP) M(DP) M(DP) 

Experimentação 2,79** 5,1 (1,00)   4,8 (0,95) 5,0 (0,82) 5,0 (1,21) 4,7 (1,13) 

Realização 10,89* 4,1 (0,88) 4,6 (1,02) 4,0 (1,21) 4,8 (1,23) 4,3 (1,00) 

Existência  12,87* 5,3 (0,83) 6,0 (0,78) 5,5 (0,85) 5,5 (1,31) 5,9 (0,90) 

Suprapessoal 8,19* 5,2 (0,82) 5,6 (0,76) 5,0 (0,82) 5,4 (1,24) 5,3 (0,76) 

Interativa 10,44* 5,5 (0,84) 5,6 (0,90) 5,6 (0,73) 4,9 (1,32) 5,6 (0,84) 

Normativa 58,03* 3,3 (1,22) 5,2 (1,19) 3,6 (1,04) 3,9 (1,32) 4,4 (1,22) 

Nota. *0,001; * *p < 0,05. 
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De acordo com esta Tabela 3, observaram-se diferenças em relação a cada uma das 

subfunções. Especificamente, na subfunção experimentação se constatou a seguinte 

hierarquia: Argentina > México = Espanha > Brasil > Portugal; em realização a ordem foi 

como segue: México > Brasil > Portugal > Argentina > Espanha; na subfunção existência se 

apresentou a seguinte hierarquia: Brasil > Portugal > México = Espanha > Argentina; na 

suprapessoal se constatou a ordem a seguir: Brasil > México > Argentina > Portugal > 

Espanha; na subfunção interativa foi observada a ordem que segue: Brasil = Portugal = 

Espanha > Argentina > México; e, finalmente, na normativa ficou como se apresenta: Brasil > 

Portugal > México > Espanha > Argentina. Uma vez mostrados os resultados correspondentes 

às prioridades valorativas dos participantes em função dos países, o passo seguinte é testar as 

hipóteses do estudo, como a seguir são tratadas.  

 

4.2.2. Correlatos da Disposição para Perdoar na Amostra Total  

Com objetivo de conhecer em que medida e direção à disposição para perdoar se 

correlaciona com os valores, a crença no mundo justo e injusto, calculou-se um r de Pearson 

para cada par de variáveis na amostra total, sem diferenciar o país dos participantes. A 

correlação foi definida como sendo unicaudal, visto que as hipóteses previam um 

direcionamento do coeficiente de correlação.  (Tabela 4). Inicialmente, observa-se que a 

disposição para perdoar se correlacionou negativamente com a maioria dos construtos 

analisados. Especificamente, o fez com crença no mundo injusto (r = -0,17, p < 0,001) e três 

subfunções valorativas: realização (r = -0,20; p < 0,001); experimentação (r = -0,15, p < 

0,001) e existência (r = -0,10, p < 0,01).  O construto em questão se correlacionou 

positivamente com a crença geral no mundo justo (r = 0,13, p < 0,001). Nessa mesma direção, 

a disposição para perdoar se correlacionou com subfunção normativa (r = 0,06, p < 0,05). 
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Quanto às crenças, a crença no mundo injusto se correlacionou positivamente com 

cinco subfunções [realização (r = 0,13, p < 0,001); experimentação (r = 0,14, p < 0,001); 

interativa (r = 0,09, p < 0,01), suprapessoal (r = 0,08, p < 0,05) e existência (r = 0,07, p < 

0,05)] e negativamente com a crença geral no mundo justo (r = -0,38, p < 0,001). Já a crença 

geral no mundo justo se correlacionou unicamente com a subfunção suprapessoal (r = -0,06, p 

< 0,05).  
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   Tabela 4.  

   Correlatos da disposição para perdoar, crenças e valores humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 (teste unicaudal) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Disposição para perdoar          

2. Crença geral no mundo justo  0,13***        

3.    Crença no mundo injusto -0,17*** -0,38***       

4.    Subfunção: Experimentação -0,15*** -0,04 0,14***      

5.    Subfunção: Realização -0,20*** -0,02 0,13*** 0,37***     

6.    Subfunção: Suprapessoal -0,01 -0,06* 0,08* 0,33*** 0,37***    

7.    Subfunção: Existência -0,10** -0,06 0,07* 0,19*** 0,34*** 0,37***   

8.    Subfunção: Interativa 0,03 -0,06 0,09** 0,17*** 0,09* 0,25*** 0,38***  

9.  Subfunção: Normativa 0,06* 0,03 0,03 -0,01 0,21*** 0,22*** 0,39*** 0,36*** 
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Conforme é possível apreender destes resultados, foi possível confirmar as hipóteses 

3, que afirmou que a crença no mundo justo estaria positivamente relacionada com a 

disposição para perdoar. Então quanto mais o individuo pontuou em crença no mundo justo 

maior foi a disposição dele para perdoar. Já a crença no mundo injusto mostrou uma relação 

negativa, onde quanto maior for essa crença, menor será a disposição para o perdão das 

pessoas, corroborando assim, a hipótese 4.  

Os resultados mostram ainda, que as pessoas que se pautam em valores do tipo de 

orientação pessoal, parecem possuir menos disposição para perdoar, corroborando a hipótese 

1. Neste sentido, quanto mais crença no mundo injusto e quanto mais pautados por valores 

das subfunções de realização (êxito, poder e prestígio) e experimentação (emoção, 

sexualidade e prazer), menor será a disposição para perdoar das pessoas. Foi possível 

observar também que a hipótese 2 - valores sociais estarão positivamente correlacionados 

com a medida disposição para perdoar - foi parcialmente corroborada, visto que foi 

identificado uma associação positiva entre a subfunção normativa e a disposição para perdoar.  

A seguir, tendo em conta os objetivos específicos da presente dissertação, serão apresentados 

os correlatos da disposição para perdoar considerando cada país separadamente.  

 

4.2.3. Correlatos Explícitos da Disposição para Perdoar em cada país  

Nesta seção, estritamente por fins didáticos, inicialmente serão apresentados os 

resultados referentes aos correlatos valorativos e, logo em seguida, as crenças. Ou seja, com 

objetivo de conhecer a relação entre a disposição para perdoar e as subfunções valorativas em 

cada país, realizou-se uma análise de correlação r de Pearson, utilizando como variáveis a 

pontuação total da Escala de Disposição para Perdoar e as seis subfunções valorativas. No 

que se refere aos correlatos da disposição para perdoar com crença no mundo justo e injusto. 

Foram utilizadas as pontuações totais de duas medidas: Escala Geral de Crença no Mundo 
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Justo e a Escala Crenças no Mundo Injusto. Definiu-se o teste como sendo unicaudal, 

considerando que as hipóteses previam um direcionamento do coeficiente de correlação.  

Posteriormente a esta etapa, buscou-se conhecer evidências mais concretas, visto que 

os coeficientes de correlação tendem a apresentar significância com uma amostra ampla, e por 

não se identificar estudos prévios que permitam uma elaboração teórica a respeito, se fará 

uma regressão linear múltipla por etapas (stepwise) (Milfont, Gouveia, & Costa, 2006), 

procurando evitar o efeito de multicolinearidade, com o objetivo de definir os melhores 

preditores da disposição para perdoar.  

Segundo Dancey e Reidy (2006), a análise de regressão se trata de uma extensão da 

análise de correlação. A correlação indica apenas a relação entre duas variáveis (magnitude e 

direção), já a regressão permite avaliar o efeito que uma ou mais variáveis antecedentes (x, 

x1, x2...) tem em uma variável consequente (y). Dessa forma, as variáveis antecedentes foram 

selecionadas para entrar na análise de regressão de cada país, tendo por base o critério 

empírico: significância do coeficiente de correlações. Descrevem-se, a seguir, os resultados de 

cada país separadamente. 

 

4.2.3.1. Argentina 

Nesse país, foi observado que não houve correlação significativa com qualquer das 

seis subfunções valorativas.  

No que se refere aos correlatos da disposição para perdoar com crença no mundo justo 

e injusto, a análise verificou uma relação positiva e significativa entre a disposição para 

perdoar e a Escala Geral de Crença no Mundo Justo (r = 0,50, p < 0,001) e uma relação 

negativa com a Escala Crenças no Mundo Injusto (r = - 0,38, p < 0,01). 

Em seguida, foi executada uma regressão linear múltipla (stepwise) com todas as 

variáveis que apresentaram correlação com o construto disposição para perdoar. A Crença 
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Geral no Mundo Justo (β = 0,50, p < 0,001) foi o melhor preditor. Neste caso [R
2
 ajustado = 

0,23; F (52) = 16,63; p < 0,001] contribuindo com 23% da explicação total do fator em 

questão.  

 

4.2.3.2. Brasil 

De acordo com o observado na amostra brasileira, a disposição para perdoar se 

correlacionou negativamente e significativamente com as subfunções experimentação (r = -

0,12, p < 0,05), realização (r = -0,21, p < 0,001), e existência (r = -0,15, p < 0,01). Observa-se 

ainda que a disposição para perdoar se correlacionou positivamente e significativamente (p < 

0,05) com a subfunção normativa (r = 0,12).   

Além dos correlatos valorativos, foram calculados também os correlatos com a crença 

no mundo justo e injusto. A pontuação total da Escala de Disposição para Perdoar se 

correlacionou positivamente com crença geral no mundo justo (r = 0,18, p < 0,01) e 

negativamente com a crença no mundo injusto (r = - 0,15; p < 0,01). 

Por fim, foi efetuada uma regressão linear múltipla stepwise (por etapas) com todas as 

variáveis que apresentaram correlação com a Escala de Disposição para Perdoar. De acordo 

com os resultados, entraram como melhores preditoras dessa disposição, as subfunções 

realização (β = - 0,22, p < 0,001) e a crença geral no mundo justo (β = 0,18, p < 0,01), aos 

quais fizeram parte da equação de regressão, explicando 7% da variância total (R
2
 ajustado), 

como detalhado na Tabela 5. 
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Tabela 5.  

Regressão Linear da disposição para perdoar, tomando os valores humanos, as crenças 

como variáveis preditoras no Brasil 

                     Preditores R R
2
 

Ajustado 

    F B Beta          t 

D
is

p
o
si

çã
o
 p

a
ra

 

p
er

d
o
a
r 

Realização 0,20 0,04  13,87*** -0,19 -0,22 - 4,08*** 

Escala Geral 

de Crença no 

Mundo Justo 

0,27 0,07 12,94*** 0,22 0,18 3,40** 

Notas. *** p < 0,001;** p<0,01; gl (327). 

 

4.2.3.3. Espanha 

Procedeu-se ao cálculo de coeficientes de correlação r de Pearson, admitindo prova 

unicaudal. Neste país foi encontrado que a pontuação total da Escala de Disposição para 

Perdoar se correlacionou significativamente unicamente com a subfunção realização (r = -

0,22, p < 0,01). 

No que se refere aos correlatos da disposição para perdoar com a crença no mundo 

justo e injusto, os resultados não mostraram qualquer relação significativa entre esses 

construtos.  

Conforme feito nos outros países, para uma melhor explicação das variáveis que 

influenciam a disposição para perdoar, foi executada uma regressão linear múltipla (stepwise) 

com todas as variáveis que apresentaram correlação com esse construto. subfunção realização 

(β = 0,22, p < 0,05) foi tida como preditora da disposição para perdoar. Neste caso [R
2
 

ajustado = 0,04; F (148) = 7,47; p < 0,01] contribuindo com 4% da explicação total do fator 

em questão. 
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4.2.3.4. México 

 Da mesma forma que foi feito nos países já mencionados, calculou-se um r de Pearson 

com a finalidade conhecer em que medida e direção a disposição para perdoar se correlaciona 

com as seis subfunções valorativas. Não foi identificada correlação significativa entre esses 

construtos.  

Procurou-se correlacionar a disposição para perdoar com as crenças. Observou-se uma 

correlação negativa entre disposição para perdoar e a Escala Geral de Crença no Mundo 

Justo (r = -0,25 p < 0,05). Nessa mesma direção a pontuação total da Escala de Disposição 

para Perdoar se correlacionou com Escala Crenças no Mundo Injusto (r = - 0,24, p < 0,05). 

Posteriormente, foi executada uma regressão linear múltipla por etapas, com todas as 

variáveis que apresentaram correlação com a Escala de Disposição para Perdoar. Foi 

possível observar nos resultados que entraram como melhores preditoras dessa disposição, a 

crença geral no mundo justo (β = -0,29, p < 0,01) e a crença no mundo injusto (β = -0,27, p < 

0,05), os quais fizeram parte da equação de regressão, explicando 12% da variância total (R
2
 

ajustado), como detalhado na Tabela 6. 

 

Tabela 6.  

Regressão Linear da disposição para perdoar, tomando os valores humanos, as crenças 

como variáveis preditoras no México 

                     Preditores R R
2
 

Ajustado 

    F B Beta          t 

D
is

p
o
si

çã
o
 p

a
ra

 

p
er

d
o
a
r 

Escala Geral 

de Crença no 

Mundo Justo 

0,26 0,06  5,97* -0,30 -0,29 - 4,08*** 

Escala de 

Crença no 

Mundo Injusto 

0,37 0,12 6,54** -0,25 -0,27 3,40** 

Notas. *p < 0,05;** p<0,01; gl (81). 
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4.2.3.5. Portugal 

 Quanto aos correlatos valorativos na amostra portuguesa, os resultados mostraram que 

a disposição para perdoar se correlacionou significativamente (p < 0,001) e negativamente 

com as duas subfunções que fazem parte do tipo de orientação pessoal: experimentação (r = - 

0,35) e realização (r = - 0,40). Indicando que, quanto mais as pessoas desse país se pautarem 

em valores sociais, menor será a sua disposição para perdoar. 

 Posteriormente, foram realizadas correlações com intuito de conhecer a direção, 

magnitude e força da relação entre disposição para perdoar, crença no mundo justo e injusto. 

Conforme previsto, foi evidenciada uma associação direta e significativa entre Escala Geral 

de Crença no Mundo Justo (r = 0,24, p < 0,01); bem como, uma correlação negativa com a 

Escala Crenças no Mundo Injusto (r = -0,22, p < 0,05). 

 Para uma melhor explicação das variáveis que influenciam a disposição para perdoar, 

foi executada uma regressão linear múltipla (stepwise) com todas as variáveis que 

apresentaram correlação com este construto. Foi constatado que apenas a subfunção 

valorativa realização (β = -0,39, p < 0,001) e a Escala Geral de Crença no Mundo Justo (β = 

0,24, p < 0,05), explicaram a disposição para perdoar. O modelo total explicou 19% (R
2
 

ajustado= 0,19) da variabilidade, como detalhado na Tabela 7. 

 

Tabela 7.  

Regressão Linear da disposição para perdoar, tomando os valores humanos, as crenças 

como variáveis preditoras em Portugal 

                     Preditores R R
2
 

Ajustado 

    F B Beta          T 

D
is

p
o
si

çã
o
 p

a
ra

 

p
er

d
o
a
r 

Realização 0,40 0,15 19,41*** -0,33 -0,39 - 4,29*** 

Escala Geral 

de Crença no 

Mundo Justo 

0,45 0,19 12,79*** 0,24 0,20 2,31* 

Notas. *** p < 0,001;* p < 0,05; gl (101). 
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Em resumo, observou-se que a hipótese 1, que afirmava que os valores pessoais 

estariam negativamente correlacionados com a medida de disposição para perdoar, foi 

corroborada no Brasil e em Portugal. Não obstante, essa hipótese foi parcialmente 

corroborada na Espanha, onde apenas a subfunção realização se correlacionou 

significativamente com disposição para perdoar.   

A hipótese 2 - valores sociais estarão positivamente correlacionados com a medida 

disposição para perdoar - foi parcialmente corroborada no Brasil. Verificou-se uma 

associação positiva de disposição para perdoar com a subfunção normativo.  

Quanto à hipótese 3 - a crença no mundo justo estará positivamente relacionada com a 

disposição para perdoar - foi verificado essa relação na Argentina, Brasil e Portugal. No 

México, existiu uma correlação significativa entre as variáveis, não obstante a direção dessa 

relação foi contraria a prevista nessa hipótese.  Já hipótese 4, que previu que a crença no 

mundo injusto se correlacionaria negativamente com a medida de disposição para perdoar, foi 

corroborada em praticamente todos os países, exceto na Espanha.   

Diante dos resultados encontrados, tanto nas análises com amostra dos países 

separadamente como com a amostra total, é possível pensar em uma sequência (ou modelo 

explicativo) que reúne os valores pessoais (realização, experimentação) e as crenças (crença 

geral no mundo justo e crença no mundo injusto) na explicação da disposição para perdoar. 

Isso correspondeu à elaboração de um modelo explicativo que será apresentado a seguir. 

 

4.2.4. Modelo Explicativo da disposição para perdoar 

 A fim de realizar o objetivo central desta dissertação, qual seja, testar o modelo que 

explique a disposição para perdoar, consideraram-se, como variáveis antecedentes, os 

construtos que obtiveram correlação com disposição para perdoar, nos resultados 

anteriormente descritos. Nesse caso, considerou-se como variáveis antecedentes os valores 
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pessoais (realização e experimentação) e as crenças (crença geral no mundo justo, crença 

pessoal no mundo justo e crença no mundo injusto).  

Utilizaram-se os indicadores de ajuste (GFI, AGFI, CFI e RMSEA) para verificar a 

adequabilidade do modelo proposto. Teve-se em conta como entrada, a matriz de variância-

covariância, adotando o estimador ML (Maximum Likelihood). Este tipo de análise estatística 

é mais criterioso e rigoroso, permitindo testar diretamente uma estrutura teórica (Byrner, 

2001; Tabachnick & Fidell, 2007). 

O modelo apresentou os seguintes índices: χ²/gl = 7,26, GFI = 0,98, AGFI = 0,94, CFI 

= 0,91 e RMSEA = 0,09 (IC90% = 0,063 – 0,0126); PCLOSE = 0,01. Todos os lambdas 

(efeitos ou pesos de regressão padronizados) foram estatisticamente diferentes de zero (λ ≠ 0; 

z > 1,96, p < 0,05). A Figura 9 apresenta um resumo deste modelo.  

 

Figura 9. Modelo explicativo da disposição para perdoar 
 

Os pesos (saturações) que explicam o modelo geral são apresentados na Figura 9. 

Como fica evidente, a variável latente valores pessoais foi composto por dois fatores com 

lambdas de 0,61 (subfunções experimentação e realização). Já a variável latente crenças foi 

composto por dois fatores, variando de -0,48 (crença no mundo justo) a 0,77 (crença no 

mundo injusto). Valores pessoais, grande fator latente, como previsto pelo modelo, atua como 
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influenciador das crenças (λ = 0,29). Por fim, as crenças , por sua vez, podem predizer a 

disposição para perdoar (λ = -0,24). 

No modelo anteriormente apresentado, foi possível verificar a partir dos IMs (Índices 

de Modificação), que a variável valores pessoais tem implicação (influencia) na disposição 

para perdoar (IM =17,67; mudança estimada do parâmetro para o peso de regressão = -0,30). 

Procedendo a esta especificação, de fato, observaram-se índices de ajuste mais favoráveis 

[χ²/gl = 4,25, GFI = 0,99, AGFI = 0,96, CFI = 0,95 e RMSEA = 0,06 (IC90% = 0,043 – 

0,011)] cumprindo recomendações da literatura, conforme se descreveu na seção análise de 

dados. É necessário dizer ainda, que todas as saturações (os Lambdas, λ) das variáveis 

presentes neste modelo foram estatisticamente diferentes de zero (z > 1,96, p < 0,05). A 

Figura 10 apresenta um resumo deste modelo. 

 
Figura 10. Modelo teórico para explicação da disposição para perdoar a partir dos valores e 

das crenças 

 

Em suma, o presente estudo cumpriu todos os seus objetivos, delineou o perfil 

valorativo da amostra por países, forneceu evidências acerca do relacionamento e predição 

das variáveis utilizadas, que resultou na elaboração de um modelo explicativo levando em 

consideração tais variáveis 
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4.3. Discussão Parcial 

O presente estudo teve por objetivo elaborar um modelo explicativo da disposição para 

perdoar, tendo em conta como variáveis antecedentes os valores humanos e as crenças. 

Portanto, inicialmente, buscou-se verificar as correlações entre as variáveis supracitadas na 

amostra composta por todos os países, posteriormente se descreveu as correlações em cada 

país separadamente.  

Os resultados apontaram correlações negativas entre disposição para perdoar e os 

valores pessoais (realização e experimentação), na maioria dos países, bem como, na amostra 

com todos os países juntos, resultado este que já era esperado.  Visto que, pessoas que se 

pautam em valores pessoais são egocêntricas, portanto, estima-se que esses indivíduos tendam 

a enfatizar a si mesmo como unidade fundamental de sobrevivência e, consequentemente, 

estão menos dispostos a perdoar outras pessoas. (Gouveia, 2013; Gouveia et al., 2011).  

Observou-se, ainda, correlação positiva entre a disposição para perdoar e a crença no 

mundo justo, em praticamente todos os países, indicando que quanto maior a percepção de 

que o mundo é um lugar estável, ordenado e lógico mais disposto para perdoar as pessoas 

estarão. Isso acontece por conta da certeza que as pessoas têm de que seus atos bondosos 

serão devidamente recompensados no futuro. Ou seja, se as pessoas acreditam que o mundo é 

justo e razoável, é preciso agir em conformidade com essa crença. Assim, as pessoas que 

pontuam alto nessa crença, são mais propensos a abordarem os relacionamentos de forma 

positiva, mesmo depois de transgressões (Strelan, 2007).   

Constatou-se uma correlação negativa entre a crença no mundo injusto e a disposição 

para perdoar, sugerindo que pessoas com alta crença no mundo injusto, são menos dispostas 

para perdoar quando se deparam com uma transgressão. Consoante com o observado por 

Strelan (2007), que afirma que pessoas que possuem uma crença no mundo injusto podem ser 
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menos propensos a ter uma percepção positiva da humanidade, consequentemente, estará 

menos disposto a perdoar os outros quando os mesmos cometem alguma transgressão.  

Em seguida, após verificar as correlações entre as variáveis, foi elaborado um modelo 

explicativo da disposição para perdoar. O conjunto dos dados oferece evidências empíricas 

para a composição deste modelo teórico em que se explica por meio dos valores pessoais a 

crença e esta, por sua vez, explica a disposição para perdoar. Este modelo foi preliminarmente 

testado, na presente dissertação, por meio de SEM (Modelagem por Equações Estruturais), 

que é uma extensão da regressão múltipla, ou seja, enquanto na aplicação da regressão o 

pesquisador está interessado em prever uma única variável dependente, na SEM é possível 

prever mais de uma (Klem, 1995). 

Por fim, além de alcançar os objetivos formulados previamente, o presente estudo 

sugeriu uma contribuição importante à literatura acerca da disposição para perdoar, sobretudo 

no âmbito da psicologia social. Especificamente, comprovou-se que os valores pessoais e a 

crença no mundo justo e injusto agem como preditores da disposição para perdoar. No 

entanto, mesmo em face aos resultados encontrados, não é possível negar as possíveis 

limitações deste estudo.  

Um aspecto que merece destaque, e que pode ser gerador de vieses, que versa sobre a 

utilização de um único instrumento, de tipo autorrelato para medir a disposição para perdoar. 

Esse tipo de instrumento tem sido amplamente utilizado e possui uma fácil aplicabilidade. 

Este recurso de pesquisa apresenta algumas desvantagens, uma vez que o participante pode 

falsear o conteúdo relatado, diferindo do que seriam, realmente, suas atitudes, seus 

comportamentos e seus valores (Gouveia, Mendes, Freire, Freires, & Barbosa, 2014). Com 

objetivo de evitar tais vieses, decidiu-se usar uma medida implícita para avaliar a disposição 

para perdoar, de modo a amenizar o efeito da desejabilidade social. Precisamente este aspecto 

motivou a realização de um novo estudo, que será descrito a seguir.  
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ESTUDO 2. DISPOSIÇÃO IMPLÍCITA PARA PERDOAR, VALORES HUMANOS E 

CRENÇAS 
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Tal como no estudo anterior, este estudo possui ênfase psicometrista e tem como 

objetivo geral elaborar um modelo teórico da disposição implícita para perdoar, por meio das 

variáveis antecedentes valores e crenças no mundo justo e injusto.  Especificamente, busca-

se: (1) adaptar uma medida implícita computadorizada para avaliar a disposição para perdoar 

(TAI-Perdão), procurando verificar sua adequebilidade; (2) verificar se existe a relação da 

medida implícita e explícita de disposição para perdoar, tanto na amostra composta de todos 

os países, como em cada país individualmente; (3) verificar os correlatos valorativos do TAI- 

Perdão tanto na amostra composta de todos os países, como em cada país individualmente; e 

por fim, (4) avaliar a relação do TAI-Perdão com as medidas de crença no mundo justo e 

injusto, tanto na amostra composta de todos os países, como em cada país individualmente. 

 

5.1. Método 

5.1.1. Delineamento e Hipóteses  

Tratou-se de um estudo que compreendeu um delineamento correlacional, de natureza 

ex post facto, considerando dois conjuntos principais de variáveis: critério (medida implícita 

de disposição para perdoar) e antecedentes (valores humanos, crença no mundo justo e 

injusto). Nesta direção, tomando como referência o marco teórico e os objetivos descritos 

anteriormente, foram formuladas as seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 1. Participantes que associarem em maior medida “eu” a “perdoar” terão uma 

maior disposição explícita para perdoar outras pessoas.  

Hipótese 2. Participantes que associarem em maior medida “eu” a “perdoar” priorizarão em 

maior intensidade os valores das metas sociais (interativa e normativa). 

Hipótese 3. Participantes que associarem em maior medida “eu” a “perdoar” priorizarão em 

menor intensidade os valores das metas pessoais (experimentação e realização); 
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Hipótese 4. Participantes que associarem em maior medida “eu” a “perdoar” pontuarão mais 

alto em crença no mundo justo. 

Hipótese 5. Participantes que associarem em maior medida “eu” a “perdoar” pontuarão em 

menor intensidade em crença no mundo injusto. 

 

5.1.2. Participantes 

 Participaram desta pesquisa 449 pessoas de cinco países, incluindo pessoas da 

população geral e estudantes universitários, os quais responderam os questionários 

disponibilizados na internet. Tais participantes tinham idade variando entre 17 e 75 anos (M = 

25,5, DP = 8,40), sendo a maioria do sexo feminino (72,6%).  Entre aqueles que foram 

indagados quanto ao seu estado civil e responderam (55,6%), a maioria indicou ser solteira 

(86,6%). Todas as amostras foram escolhidas por critério de conveniência (não 

probabilísticas). A seguir são apresentadas as características demográficas dos participantes 

segundo seu país de origem: 

 Argentina.  Os participantes argentinos totalizaram 41 pessoas, todos estudantes 

universitários. Estes tinham idade média de 25,5 anos (DP = 6,71), com amplitude de 18 a 48 

anos, majoritariamente, eram do sexo feminino (75,5%), solteiras (90%) e afirmaram ser 

católicas (27,5%). 

 Brasil. Contou-se com amostra de 200 participantes deste país, todos da população 

geral. Estes tinham idade média de 25,2 anos (DP = 8,00; amplitude de 18 a 57), sendo 

majoritariamente do sexo feminino (74,2%). 

 Espanha. Este país teve a participação de 84 pessoas, os quais foram identificados 

como estudantes universitários (64,1%) e pessoas da população geral (35,9%). Suas idades 

variaram de 18 a 52 anos (M = 26,3, DP = 8,47). Predominantemente, foram do sexo 

feminino (84,8%), solteiras (77,2%) seguindo a religião católica (33,7%). 
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 México. Os participantes mexicanos somaram 76 pessoas, das quais 88,2% foram 

estudantes e os demais eram da população geral. No geral, estas pessoas tinham idade média 

de 21,9 anos (DP = 2,39), com o mais jovem tendo 17 e o mais velho 31 anos; 

majoritariamente, estes eram do sexo feminino (69,7%), solteiras (93,4%).  

 Portugal. No presente estudo, contou-se com a participação de 48 pessoas da 

população geral e estudantes portugueses. Suas idades variaram de 19 a 60 anos, apresentando 

média de 30,9 (DP = 11,16), tais participantes foram predominantemente do sexo feminino 

(66,7%).  

5.1.3. Instrumentos 

 Medida Implícita  

Teste de Associação Implícita – Perdão (TAI-Perdão). Trata-se de uma versão 

computadorizada adaptada do Forgiveness IAT desenvolvido por Buechsel (2010).  Nesse 

tipo de teste, os participantes observam estímulos (palavras ou fotos), que aparecem no meio 

da tela do computador. Duas são as chaves de resposta disponíveis às pessoas: chave da 

esquerda (a tecla E) e chave da direita (a tecla I) (Stüttgen, Vosgerau, Messner, & 

Boatwright, 2011).  

O teste é dividido em cinco blocos. No bloco 1, as pessoas são apresentados a uma 

variedade de palavras referentes à perdoar (e.g., reconciliar, absolver, tolerar, perdoar) e não 

perdoar (e.g., culpar, vingar, condenar e não perdoar). É informado ao participante que essas 

palavras que aparecem no meio da tela do computador, devem ser classificadas tão 

rapidamente quanto possível, de acordo com a categoria que aparecem no topo. No TAI-

Perdão caso a palavra se refira a perdoar o participante deve pressionar uma tecla do 

computador indicativa da esquerda (E) em contrapartida se o vocábulo se referir a categoria-

alvo não perdoar, a tecla referente ao lado direito (I) deve ser apertada. No bloco 2, os 

participantes são apresentados a uma variedade de pronomes que se refere a eu (e.g., mim, eu 
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mesmo, minha e eu) e outro (e.g., ele, deles, seus e outros). Novamente, eles são solicitados a 

marcarem uma resposta (pressionando a tecla “E”) quando o pronome se referir a eu e uma 

resposta diferente (pressionando a tecla “I”) toda vez que o pronome que seja relativo a outros 

aparecer na tela. No bloco 3, os respondentes são informados que verão nomes ou pronomes, 

e que deverão pressionar a tecla “E” quando virem no centro da tela palavras alusiva a 

perdoar ou pronomes que se refiram a eu, e pressionar a tecla “I” quando virem palavras 

sugestiva a não Perdoar ou pronomes que se refiram a outros. O bloco 4 é similar ao bloco 2, 

mas os lados das palavras são invertidos.  O último bloco é o 5, que é similar ao bloco 3. No 

entanto, nesse bloco os participantes devem pressionar a tecla “E” quando algo referente à 

não perdoar ou pronomes alusivos a eu aparecerem no tela, e a tecla “I” quando algo 

referente a perdoar ou pronomes que se refiram a categoria outros aparecerem.  

Nesse caso, os blocos 1, 2 e 4, cada um composto por 20 tentativas, são relacionados 

com tarefas de discriminação simples: 1 palavra à esquerda, 1 à direita e 1 ao meio. Os blocos 

3 e 5, cada um composto por 80 tentativas, são relacionados com tarefas de discriminação 

complexa, ou seja: 1 par de palavras à esquerda, 1 par à direita e 1 palavra ao meio. No total, 

são 220 tentativas, que resultam 220 tempos de reação. Segundo Buechsel, (2010) a 

associação “eu” e “perdão” era congruente com o autoconceito de uma pessoa com disposição 

para perdoar; associando-se  “eu” a “não perdoar” era incongruente com a autoconceito de 

uma pessoa que possuía o perdão como parte integrante da sua personalidade 

 Medidas Explícitas 

Os participantes responderam aos mesmos instrumentos descritos no estudo anterior, 

isto é, Escala Geral de Crença no Mundo Justo, Escala de Crenças no Mundo Injusto, Escala 

de Disposição para Perdoar, Questionário de Valores Básicos além de perguntas de natureza 

demográfica (sexo, idade). 

5.1.4. Procedimento 
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A pesquisa se deu em duas etapas: ambas respondidas online. A primeira etapa era um 

formulário desenvolvido para cada país participante, contendo todas as medidas explícitas 

supracitada, bem como perguntas demográficas. Essa parte foi alojada no LimeSurvey. Ao 

término dessa parte os participantes eram direcionados para a segunda etapa da pesquisa, que 

se tratava do Teste de Associação Implícita, TAI – Perdão, que foi construído no programa 

FreeIAT, e traduzido para cada país. Os participantes foram solicitados a colocar uma senha 

antes de iniciar cada uma das partes da pesquisa, para que o pesquisador conseguisse parear as 

respostas da parte explícita com a implícita de cada participante. Em média, os respondentes 

gastaram cerca de 20 minutos para responder a parte explícita e 5 minutos para o TAI- 

Perdão. Todos responderam ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

O procedimento do TAI é composto por cinco blocos, dos quais três são de ensaio e 

dois de teste. Os blocos 1, 2, e 4 compreenderam os blocos de ensaio e os de teste foram os 

blocos 3 e 5. Estes últimos mensuram a rapidez de associação entre categorias alvo (perdoar/ 

não Perdoa) e as categorias de estímulos (eu/outros). Como já mencionado, os blocos 1, 2 e 4 

apresentam distintas formas de associação dos estímulos. Para começar o teste era obrigatório 

escrever uma identificação (e.g., o número do participante, pseudônimo) e clicar em iniciar. 

Na tela seguinte eram apresentadas as instruções para a realização do teste e as categorias do 

TAI com os respectivos itens. Ao término da leitura das instruções e identificação dos 

estímulos pelo participante, bastava clicar na opção estou pronto para iniciar, para realizar o 

teste ou sair, para abandonar o programa. As instruções dadas no teste informavam:  

você será apresentado a um conjunto de palavras ou imagens para serem 

classificadas em grupos usando as teclas “E” e “I” do teclado. Classifique os 

itens o mais rápido que puder, cometendo o menor número de erros 

possível. Realizando o teste de forma lenta ou cometendo muitos erros 
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resultará em um valor não interpretável. A seguir, são listadas algumas 

categorias e os seus respectivos itens. 

No teste, foram feitos ainda algumas observações:  

*As duas categorias no topo da tela informarão que palavras estarão 

relacionadas a cada tecla; *Permaneça com seus dedos indicadores sobre as 

teclas “E” e “I” para possibilitar respostas mais rápidas; *Cada palavra 

possui uma única classificação correta; *Por favor, tente responder o mais 

rápido possível. O teste não apresentará resultados se você for muito lento; 

*É possível cometer alguns erros pelo fato de responder rápido; *Se 

aparecer um “X” indicando uma resposta errada, basta clicar na outra tecla 

(tecla correta). 

5.1.5. Tabulação e Análise dos dados 

 Para análise de dados, utilizou-se o pacote estatístico PASW (versão 21). Além das 

estatísticas descritivas (medidas de dispersão, tendência central e frequência), foi calculada 

correlação r de Pearson e Regressão. Para a construção do modelo explicativo utilizou-se o 

AMOS (na versão 20), utilizando os mesmos indicadores descritos no Estudo 1. 

Para o cálculo da associação Implícita foi utilizado Escore D (GNB Score), que é o 

resultado da diferença entre os Blocos Incongruentes e Congruentes (Escore convencional) 

dividido pelo desvio-padrão do indivíduo de todas as latências de respostas, nos dois blocos. 

O Escore D é fornecido pelo FreeIAT, e os valores desse escore variam de -2 a +2, onde 

resultados negativos indicam uma atitude contrária ao objeto de pesquisa e os positivos 

expressam uma atitude favorável ao objeto de estudo. Sua força de associação é indicada pelo 

resultado do escore D: valores de até |0,15| indicam não haver uma preferência nítida, entre 

|0,16| e |0,35| supõe-se uma associação fraca, de |0,36| a |0,65| uma preferência moderada e 
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acima de |0,65| é considerada uma preferência forte.  Neste caso, resultados positivos indicam 

uma disposição para perdoar. 

 

5.2. Resultados  

5.2.1. Estatísticas descritivas  

Foram realizadas estatísticas descritivas (média e desvio padrão) para avaliar os 

índices decorrentes dos escores da medida implícita (TAI-Perdão) e explícita (Escala de 

Disposição para Perdoar) de disposição para perdoar. Essas análises foram feitas com a 

amostra de todos os países juntos e nos cinco países separadamente.   

 

Amostra total. Os resultados podem ser conferidos na Tabela 8. Conforme pode ser 

observado o TAI apresentou como Bloco Congruente a associação entre as categorias: eu e 

perdoar/ outro e não Perdoar, com latência média de associação de 998,77 ms (DP = 

230,45). O Bloco Incongruente foi identificado na associação entre palavras relacionadas a eu 

e não perdoar/ outro e perdoar, com tempo médio de 1254,37 ms (DP =306,69). O escore 

TAI no formato convencional (Greenwald et al., 1998) foi calculado pela diferença entre os 

blocos Incongruente e Congruente, resultando em um tempo médio de 255,60 ms (DP = 

248,58). Utilizando o Escore D (Greenwald et al., 2003), identificou-se uma associação de 

força moderada (M =0,52, DP= 0,41) entre as categorias do Bloco Congruente.  

Os resultados ainda demonstraram que a análise da medida explícita indicou baixos 

índices de disposição para perdoar os outros. A pontuação total da escala apresentou um valor 

médio de 2,41 (DP = 0,98), que se aproximou do índice de neutralidade da escala de resposta.  

Para analisar a capacidade preditiva da medida implícita utilizadas neste estudo, foi 

usado o mesmo procedimento adotado por Mendes (2014). Dessa forma, procedeu-se um 

Teste t considerando o valor zero como a ausência de relação entre as categorias-alvo e 
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estímulos. O resultado para o Escore C [0; t (448) = 21,79, p < 0,001] indicou que existe uma 

diferença significativa da ausência de relação e o valor médio encontrado. Para o Escore D, o 

resultado também foi significativo quando comparado com a ausência de associação, indicada 

pelo valor zero [0; t (448) = 26,26, p < 0,001], mostrando que as associações foram 

significativas.  

Tabela 8.  

Dados descritivos do TAI-Perdão Computadorizado e da medida explícita na amostra total 

Medidas M DP 

Escore D 0,52 0,41 

Bloco Congruente (ms) 998,77 230,45 

Bloco Incongruente (ms) 1254,37 306,69 

Escore Convencional (Escore C) 255,60 248,58 

Escala de Disposição perdoar 2,41 0,98 

Nota: M = média; DP = desvio padrão 

 

Argentina. Os resultados correspondentes a este país são mostrados na Tabela 9. Em 

relação às medidas implícitas, observou-se por meio do Escore D (M = 0,51, DP = 0,48) que 

as pessoas associaram mais rapidamente o Bloco Congruente (eu e perdoar/ outros e não 

perdoar). Nesse sentido, o tempo média de latência da associação das categorias do Bloco 

Congruente foi de 1015,66 ms (DP = 365,83), menor que o do bloco outro e perdoar/ eu e 

não perdoar (Bloco Incongruente) que teve o tempo médio de latência de 1257,06 (DP = 

360,07).  Já o Escore Convencional foi calculado pela diferença entre os blocos Incongruente 

e Congruente, resultando em um tempo médio de 241,40 ms (DP = 284,46). Os resultados 

evidenciam que as pessoas possuem disposição a perdoar.  

Conforme observado na Tabela 9, o fator geral da medida explícita apresentou baixos 

índices de disposição para perdoar os outros. Verificou-se um valor médio de 2,21 (DP = 

0,91), que ficou próximo aos níveis mais baixos de disposição para perdoar, que foi 

respondido em uma escala que variou de 0 (Nada Disposto) a 6 (Totalmente Disposto). 
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Tabela 9.  

Dados descritivos do TAI-Perdão e da medida explícita de disposição para perdoar na 

Argentina 

Medidas M DP 

Escore D 0,51 0,48 

Bloco Congruente (ms) 1015,66 249,13 

Bloco Incongruente (ms) 1257,06 360,07 

Escore Convencional (Escore C) 241,40 284,46 

Escala de Disposição perdoar 2,21 0,91 

Nota: M = média; DP = desvio padrão 

 

Brasil. Realizaram-se análises descritivas para avaliar os índices decorrentes das 

medidas implícitas e explícita de disposição para perdoar, na amostra brasileira. Os resultados 

são descritos na Tabela 10. 

 

Tabela 10.  

Dados descritivos do TAI-Perdão e da medida explícita de disposição para perdoar no Brasil 

Medidas M DP 

Escore D 0,51 0,44 

Bloco Congruente (ms) 1016,73 229,13 

Bloco Incongruente (ms) 1277,49 315,34 

Escore Convencional (Escore C) 260,75 261,96 

Escala de Disposição perdoar 2,41 1,14 

Nota: M = média; DP = desvio padrão 

A análise das medidas explícitas indicaram índices baixos de disposição para perdoar. 

A escala apresentou valor médio (M = 2,41, DP = 1,14) ficando mais próximo aos níveis mais 

baixos de disposição para perdoar, que vai de 0 (Nada Disposto) a 6 (Totalmente Disposto). 

O TAI apresentou como Bloco Congruente a associação entre as categorias eu 

perdoar/ outros e não perdoar, com latência média de associação de 1016,73 ms (DP 
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=229,13); o Bloco Incongruente foi identificado na associação entre categorias eu e não 

perdoar/ outros e perdoar, com tempo médio de 1277,49 ms (DP =315,34).  O escore TAI no 

formato convencional resultou em tempo médio de 260,75 ms (DP =261,96). Utilizando o 

Escore D, identificou-se uma associação de força moderada (M = 0,51, DP = 0,44) entre as 

categorias do Bloco Congruente. 

 

Espanha. Neste país, a análise da medida explícita indicaram índices de baixa 

disposição para perdoar os outros.  No caso da pontuação total da Escala de disposição para 

perdoar, o valor médio foi 2,34 (DP = 0,95) próximo do ponto que indica neutralidade da 

escala de resposta.  O Bloco Congruente (eu e perdoar/ outros e não perdoar) apresentou uma 

latência média de 918, 36 ms (DP = 223,94), enquanto que o Bloco Incongruente (eu e não 

perdoar/ outros e perdoar) teve um tempo médio de associação de 1174,00 ms (DP = 

288,58).   

O Escore Convencional, nesse país foi de 255,64 (DP = 220,36). Outra forma de 

medir a associação implícita é pelo Escore D, que é o resultado da diferença entre os Blocos 

Incongruentes e Congruentes, dividido pelo desvio-padrão do indivíduo de todas as latências 

de respostas, nos dois blocos. Nesse país esse escore teve um valor positivo e uma força 

moderada (M = 0,56, DP = 0,39), indicando uma associação mais rápida entre as categorias 

do Bloco Congruentes. Detalhes destes resultados são mostrados na Tabela 11 a seguir 

Tabela 11.  

Dados descritivos do TAI-Perdão e da medida explícita de disposição para perdoar no 

Espanha 

Medidas M DP 

Escore D 0,56 0,39 

Bloco Congruente (ms) 918,36 223,94 

Bloco Incongruente (ms) 1174,00 288,58 

Escore Convencional (Escore C) 255,64 220,36 

Escala de Disposição perdoar 2,34 0,95 
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Nota: M = média; DP = desvio padrão 

 

México. Os resultados para este país podem ser observados na Tabela 12. Observa-se 

que, a análise da medida de autorrelato indicou baixo nível de disposição para perdoar as 

outras pessoas, o que pode ser observado pelo seu valor médio (M = 2,61, DP = 0,82) que 

ficou mais próximo do ponto de neutralidade.  

O TAI apresentou como Bloco Congruente a associação entre as categorias: eu e 

perdoar e a categoria: outros e não perdoar, nesse país, teve uma latência média de 

associação de 1079,36 ms (DP = 226,17). O Bloco Incongruente foi identificado na 

associação entre as palavras nas categorias: eu e não perdoar/ outros e perdoar, com tempo 

médio de 1321,15 ms (DP = 298,72). O escore TAI no formato convencional resultou em um 

tempo médio de 241,80 ms (DP = 248,69).  Conforme pode ser observado, o Escore D no 

México foi positivo e com força de associação moderada (M = 0,45, DP = 0,40).  

 

Tabela 12. Dados descritivos do TAI-Perdão e da medida explícita de disposição para 

perdoar no México 

Medidas M DP 

Escore D 0,45 0,40 

Bloco Congruente (ms) 1079,36 226,17 

Bloco Incongruente (ms) 1321,15 298,72 

Escore Convencional (Escore C) 241,80 248,69 

Escala de Disposição perdoar 2,47 0,93 

Nota: M = média; DP = desvio padrão 

 

Portugal. Para os participantes portugueses o TAI apresentou como Bloco Congruente 

a associação entre as categorias: eu e perdoar/ outros e não perdoar com latência média de 

associação de 932,99 ms (DP = 167,70). O Bloco Incongruente foi identificado na associação 

entre palavras das categorias: eu e não perdoar/ outros e perdoar) com tempo médio de 
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1202,31 ms (DP = 220,94). O escore do TAI no formato convencional teve um tempo médio 

de 269,33 ms (DP = 197,11). Utilizando o Escore D, identificou-se uma associação de força 

moderada (M =0,58, DP= 0,33) e assim como em todos os outros países foi positivo, 

significando que a associação foi mais rápida no Bloco Congruente.   

Os resultados ainda demonstraram que a análise da medida explícita indicou baixos 

índices de disposição para perdoar. O fator geral da escala apresentou um valor médio de 2,61 

(DP = 0,82), ficando mais próximo do nível de neutralidade da escala. Os resultados que 

correspondem a este país podem ser vistos na Tabela 13.  

 

Tabela 13. Dados descritivos do TAI-Perdão Computadorizado e da medida explícita em 

Portugal 

Medidas M DP 

Escore D 0,58 0,33 

Bloco Congruente (ms) 932,99 167,70 

Bloco Incongruente (ms) 1202,31 220,94 

Escore Convencional (Escore C) 269,33 197,11 

Escala de Disposição perdoar 2,61 0,82 

Nota: M = média; DP = desvio padrão 

Em suma, conforme é possível apreender destes resultados, em todos os países bem 

como na amostra total, foi possível observar que os participantes associariam mais 

rapidamente o Bloco Congruente do que o Incongruente. Ou seja, em geral, os participantes 

desse estudo levaram menos tempo para associar as categorias eu e perdoar/ outros e não 

perdoar, demonstrando assim possuírem disposição para perdoar.  

Quanto à medida explicita de disposição para perdoar (Escala de Disposição para 

Perdoar) essa apresentou uma pontuação média nos países abaixo do índice de neutralidade 

da escala de resposta. Esse instrumento foi respondido, em escala de sete pontos (0 - Nada 

disposto a perdoar a 6 – Totalmente disposto a perdoar).  A seguir, com o objetivo de testar 

as Hipótese 2,3,4 e 5, serão apresentados os correlatos da disposição implícita para perdoar.  
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5.2.2. Correlação entre TAI Perdão e Medidas Explícitas  

Foram realizadas análises de correlação r de Pearson entre os escores fornecidos pela 

medida implícita de disposição para perdoar e a as medidas explícitas, a saber: Escala de 

Disposição para Perdoar, Questionário de Valores Básicos, Escala Geral de Crença no 

Mundo Justo e a Escala Crenças no Mundo Injusto. A correlação foi definida como sendo 

unicaudal, visto que as hipóteses previam um direcionamento do coeficiente de correlação. 

Nesta seção, estritamente por fins didáticos, inicialmente serão apresentados os resultados 

referente aos correlatos entre a medida explícita e implícita de disposição para perdoar. 

Posteriormente, serão mostrados os correlatos valorativos e, logo em seguida, as correlações 

da medida implícita (TAI-Perdão) com as crenças. Descrevem-se, a seguir, os resultados da 

amostra total, composta por todos os cinco países e depois serão apresentado os resultados das 

análises de cada país separadamente. 

 

5.2.2.1. Amostra Total  

Correlatos entre a medida explícita e implícita de disposição para perdoar 

 Análises de correlação r de Pearson foram realizadas entre as medidas implícita e 

explícita de disposição para perdoar na amostra composta de todos os países. Não foram 

observadas correlações significativas entre estas medidas. Os resultados podem ser conferidos 

na Tabela 14: 

Tabela 14.  

Correlação entre a medida explícita e implícita de disposição para perdoar na amostra total 

Medidas 1 2 3 4 

1. Escore D     

2. Bloco Congruente (ms) -0,40***    

3. Bloco Incongruente (ms) 0,44** 0,60***   

4. Escore Convencional (Escore C) 0,92*** -0,18*** 0,67***  

5. Escala de Disposição perdoar -0,02 -0,04 -0,04 -0,01 
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Notas: ** p < 0,01, *** p < 0,001 (teste unicaudal) 

 

No entanto, evidenciou-se uma correlação positiva entre os Escores D e o 

Convencional (r = 0,92, p < 0,001), indicando uma forte relação entre estes dois índices de 

mensuração implícita. Observou-se também que os dois Blocos (Congruente e Incongruente) 

se correlacionaram positivamente (r = 0,60, p < 0,001).    

O Escores D se correlacionou positivamente também com o Bloco Incongruente (r = 

0,44, p < 0,01). O que era esperado, visto que, conforme dito anteriormente o Escore D teve 

um valor positivo, indicando que as pessoas associaram mais facilmente o Bloco Congruente 

(eu e perdoar/ outros e não perdoar) do que o Incongruente (eu e não perdoar/ outros e 

perdoar). Nesse caso a correlação positiva entre o Escore D e o Bloco Incongruente, indicou 

que quanto maior o escore D, mais tempo foi necessário para associar as palavras do Bloco 

Incongruente, ou seja, mais lenta foi a associação nesse Bloco. O mesmo sentido de 

correlação foi encontrado entre o tempo do Bloco Incongruente com o Escore Convencional 

(r = 0,67, p < 0,001).  

De forma inversa, o Bloco Congruente se correlacionou com: o Escore D (r= -0,40, p 

<0,001) e o com o Escore Convencional (r = -0,18, p < 0,001). Indicando que quanto maior 

os Escores (D ou Convencional), menor foi o tempo de latência para associação das palavras 

desse bloco. Quanto à relação entre as medidas implícita e explícita, não foram observadas 

correlações significativas entre elas (p < 0,05). Sendo assim, a hipótese 1, que afirmava que 

os participantes que associaram em maior medida, eu a perdoar, teriam uma maior disposição 

explicita para perdoar outras pessoas, não foi corroborada.  

 

Correlatos da disposição para perdoar implícita com medidas de valores e crenças  
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Com objetivo de conhecer em que medida e direção à disposição implícita para 

perdoar se correlaciona com os valores, a crença no mundo justo e injusto, calculou-se um r 

de Pearson para cada par de variáveis com a amostra de todos os países. Conforme pode ser 

observado na Tabela 15. 

Considerando que o Escore D do TAI Perdão teve um valor positivo, o que indicou uma 

associação mais rápida entra as palavras das categorias do Bloco Congruente, verificaram-se 

correlações positivas entre esse índice e três valores. Especificamente, o fez com existência (r 

= 0,09, p < 0,05) e com os dois valores sociais: interativa (r = 0,16; p < 0,01) e normativa (r = 

0,08, p < 0,05).  Corroborando assim a hipótese 2 - participantes que associarem em maior 

medida, eu a perdoar, priorizarão em maior intensidade os valores das metas sociais 

(interativa e normativa). 

Quanto as Crença, observou-se unicamente uma correlação significativa entre a crença 

geral no mundo justo (r =0,08, p <0,05) e o Escore D. Nesse caso, a hipótese 4 que previa que 

os participantes que associarem em maior medida Eu a Perdoar, apresentariam maior 

pontuação na escala de crença no mundo justo,  pôde ser confirmada. Ou seja, quanto maior o 

valor do Escore D maior a crença geral no mundo justo das pessoas.  

No entanto, a crença no mundo injusto se correlacionou na direção que foi previsto 

pela hipótese 5, ou seja, o Escore D se correlacionou  negativamente com a crença no mundo 

injusto (p = -0,04, p >0,05). A seguir, tendo em conta os objetivos específicos da presente 

dissertação, serão apresentados os correlatos da medida de disposição implícita para perdoar, 

considerando cada país separadamente. 
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            Tabela 15.  

Correlatos da disposição implícita para perdoar, crenças e valores humanos na amostra total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas:* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 (teste unicaudal)

Medidas 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Escore D         

2. Experimentação -0,06        

3. Realização -0,05 0,35***       

4. Suprapessoal -0,03 0,34*** 0,37***      

5. Existência  0,09* 0,16*** 0,29*** 0,32***     

6. Interativa 0,16** 0,11** -0,02 0,17*** 0,33***    

7. Normativa 0,08* -0,08* 0,13** 0,16*** 0,36*** 0,38***    

8. Crença no Mundo Injusto -0,04 0,15** 0,13** 0,04 0,02 -0,07 -0,09*  

9. Crença Geral no Mundo Justo 0,08* -0,07 0,05 -0,07 -0,01 0,13** 0,03 -0,30*** 
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5.2.2.2.  Argentina 

Correlatos entre a medida explícita e implícita de disposição para perdoar 

 Realizaram-se análises de correlação (r Pearson) entre as medida implícita e explícita 

de disposição para perdoar. Os resultados podem ser conferidos na Tabela 16. 

 

 

Tabela 16. 

Correlação entre a medida explícita e implícita de disposição para perdoar na Argentina 

Notas: * p < 0,05, *** p < 0,001 (teste unicaudal) 

 

Conforme pode ser observado, a análise de Pearson apresentou uma correlação 

positiva (r = 0,94, p < 0,001) entre os Escores D e o Convencional, indicando uma forte 

relação entre esses índices de mensuração implícita. Observou-se uma correlação inversa (r = 

-0,29, p < 0,05) entre o Escore D e o Bloco Congruente, ressaltando que o Escore D teve um 

valor positivo indica uma correlação entre eu e perdoar, o que significa que quanto mais forte 

a disposição para perdoar, menor tempo se levará para associar estes termos.  

Verificou-se também uma correlação positiva entre o Escore D e o tempo do Bloco 

Incongruente (r = 0,54, p < 0,001), revelando que quanto mais forte a disposição implícita 

para perdoar, mais tempo é necessário para associar palavras da categoria eu e não perdoar, 

isto é, mais lenta é a associação. A mesma direção de correlação foi encontrada entre o tempo 

do Bloco Incongruente com o Escore Convencional (r = 0,73, p < 0,001). Sentido semelhante 

também foi encontrado entre o tempo do Bloco Congruente e Bloco Incongruente (r = 0,62, p 

Medidas 1 2 3 4 

1. Escore D     

2. Bloco Congruente (ms) -0,29*    

3. Bloco Incongruente (ms) 0,54*** 0,62***   

4. Escore Convencional (Escore C) 0,94*** -0,09 0,73***  

5. Escala de Disposição perdoar -0,08 0,16 -0,11 -0,15 
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< 0,001), indicando que quanto menos tempo a pessoa leva para associar eu a perdoar, mais 

tempo levará para associar eu a não perdoar.  

 A medida explícita não se correlacionou significativamente com qualquer escore de 

disposição para perdoar. Dessa forma, nesse país não foi corroborada a hipótese 1, que previa 

que os participantes que associarem em maior medida, eu a perdoar teriam uma maior 

disposição explícita para perdoar outras pessoas.  

 

Correlatos da disposição para perdoar implícita com medidas de valores e crenças  

Nesta seção, estritamente por fins didáticos, inicialmente serão apresentados os 

resultados referentes aos correlatos valorativos e, logo em seguida, as crenças. Ou seja, com 

objetivo de conhecer a relação entra a disposição para perdoar e as subfunções valorativas na 

Argentina, realizou-se uma análise de correlação r de Pearson, utilizando como variáveis a 

pontuação total da Escala de Disposição para Perdoar e as seis subfunções valorativas. 

Inicialmente, procurou-se correlacionar o escore do TAI-Perdão com as seis 

subfunções valorativas. Onde verificou-se correlação negativa e significativa com duas 

subfunções: experimentação (r = -0,32, p < 0,05); suprapessoal (r = -0,30, p < 0,05). Nesse 

caso é possível concluir que as hipóteses 3 - participantes que associarem em maior medida 

eu a perdoar priorizarão em menor intensidade os valores pessoais - foi parcialmente 

corroborada, visto que apenas a subfunção experimentação se correlacionou 

significativamente com o Escore D.  

No que se refere aos correlatos implícitos da disposição para perdoar com crença no 

mundo justo e injusto, não houve correlação significativa com qualquer das crenças. Não 

podendo ser confirmadas nesse país as hipóteses 4 e 5.  

Em seguida, foi executada uma regressão linear múltipla (stepwise), utilizou-se o 

Escore D como variável dependente, com todas as variáveis que apresentaram correlação com 
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o a disposição para perdoar implícita. A subfunção experimentação (β = 0,32, p < 0,05) foi o 

melhor preditora. Neste caso [R
2
 ajustado = 0,08; F (38) = 4,38; p < 0,001] contribuindo com 

8% da explicação total do fator em questão.  

 

5.2.2.3. Brasil 

Correlatos entre a medida explícita e implícita de disposição para perdoar 

Para conhecer os correlatos das medidas implícitas e explícita de disposição para 

perdoar no Brasil foram realizadas correlação (r Pearson).  Os resultados destas análises são 

resumidos na Tabela 17 a seguir. 

 

Tabela 17.  

Correlação entre a medida explícita e implícita de disposição para perdoar no Brasil 

Notas: **p < 0,01, *** p < 0,001 (teste unicaudal) 

 

Nesse país os resultados demonstraram existir uma relação inversa entre o Escore D e 

o Bloco Congruente (r = -0,36, p < 0,001), indicando que quanto mais forte a disposição 

implícita para perdoar, menor será o tempo para associar os termos eu e perdoar, isto é, mais 

rápida é a associação. Na mesma linha o Escore Convencional se correlacionou 

negativamente com o Bloco Congruente (r = -0,18, p <0,01). Relação contrária a esta foi 

evidenciada entre o Escore D e o Bloco Incongruente (r=0,51, p < 0,001) demonstrando que, 

quanto mais forte a disposição implícita para perdoar, maior tempo se levará para associar eu 

Medidas 1 2 3 4 

1. Escore D     

2. Bloco Congruente (ms) -0,36***    

3. Bloco Incongruente (ms) 0,51*** 0,58***   

4. Escore Convencional (Escore C) 0,93*** -0,18** 0,70***  

5. Escala de Disposição perdoar 0,05 -0,07 0,02 0,09 
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e não perdoar. Esse bloco se correlacionou na mesma direção com o Escore Convencional (r 

= 0,58, p < 0,001).  

Foi verificado ainda nesse país, que uma relação direta e positiva entre Escore D e o 

Escore Convencional (r = 0,93, p < 0,001), apontando uma forte relação entre tais índices. As 

análises ainda revelaram uma correlação positiva entre o Bloco Congruente e a latência do 

Bloco Incongruente (r = 0,58, p < 0,001). No mesmo sentido, observou-se uma correlação 

positiva entre o Bloco Incongruente e o Escore Convencional (r = 0,70, p < 0,001). 

Não foram observadas correlações significativas entre os escores da medida implícita 

e a pontuação total da medida explícita de disposição para perdoar. Não confirmando assim a 

hipótese 1 nesse país. Não obstante, apesar de não ter sido significativa,  

 

Correlatos da disposição para perdoar implícita com medidas de valores e crenças  

Nesse país foi possível observar uma relação positiva e significativa entre o Escore D 

e os valores sociais, ou seja: interativa (r = 0,25, p <0,001) e normativa (r = 0,23, p <0,001). 

Corroborando dessa forma, a hipótese 2 (participantes que associarem em maior medida “eu” 

a “perdoar” priorizarão em maior intensidade os valores das metas sociais). O Escore D se 

relacionou nessa mesma direção com a subfunção existência (r = 0,16, p <0,001).   

 A hipótese 5 (participantes que associarem em maior medida Eu a Perdoar, pontuarão  

em menor intensidade em crença no mundo injusto) foi corroborada, visto que, o Escore D se 

correlacionou negativamente com a crença no mundo injusto (r =-0,12, p < 0,05). Indicando 

que quanto maior o escore D menor é a crença no mundo injusto dos brasileiros.  

Foi realizada ainda, uma regressão linear múltipla por etapas (stepwise) com todas as 

variáveis que apresentaram correlação com o a disposição para perdoar implícita. Assim como 

no país anterior utilizou-se apenas o Escore D como variável dependente. A subfunção 

interativa (β = 0,25, p < 0,001) entrou como a melhor preditora. Neste caso [R
2
 ajustado = 
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0,06; F (198) = 12, 95; p < 0,001] contribuindo com 8% da explicação total do fator em 

questão.  

 

5.2.2.4. Espanha 

Correlatos entre a medida explícita e implícita de disposição para perdoar 

Os resultados deste país são mostrados na Tabela 18. Inicialmente, verificou-se uma 

correlação direta e significativa entre os Escores D e o Convencional (r = 0,86, p < 0,001), 

indicando que estas duas formas de medir a associação implícita, nesse país tiveram uma forte 

relação. O Escore D se correlacionou negativamente com o Bloco Congruente (r = -0,41, p < 

0,001). Indicando que quanto maior a disposição para perdoar, menor o tempo demandado 

para associa as palavras eu e perdoar. Apesar de não significativo esse Bloco se correlacionou 

nessa mesma direção com o Escore Convencional (r = -0,16, p > 0,05). 

Os resultados mostraram ainda, uma correlação positiva entre o Escore D e o tempo 

do Bloco Incongruente (r = 0,34, p < 0,01), o que significa que quanto mais forte a disposição 

para perdoar, mais tempo será necessário para associar palavras eu e não perdoar (Bloco 

Incongruente).  O mesmo sentido de correlação foi encontrado entre o tempo do Bloco 

Incongruente e o Escore Convencional (r = 0,64, p < 0,001). Houve ainda uma relação 

positiva entre os dois Blocos (r = 0,66, p < 0,001).  

Por fim, na análise das medidas de autorrelato e implícita, não foram observadas 

correlações significativas. A hipótese 1, que previa que os participantes que associassem em 

maior medida, eu a perdoar, teriam uma maior disposição explicita para perdoar outras 

pessoas, não foi corroborada na amostra desse país.  
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Tabela 18.  

Correlação entre as medidas explícita e implícita de disposição para perdoar na Espanha 

Notas: ** p < 0,01  *** p < 0,001 (teste unicaudal). 

 

Correlatos da disposição para perdoar implícita com medidas de valores e crenças  

Buscou-se, primeiramente, conhecer a relação entre a medida implícita de perdão, 

utilizando o Escore D e os valores humanos, usando as seis subfunções valorativas.  Não 

foram observadas correlações significativas entre esse escore a as subfunções. No entanto, 

conforme esperado o Escore D se correlacionou negativamente com a subfunção realização (r 

= -0,13, p > 0,05). Quanto às crenças e o Escore D, não houve correlações significativas entre 

esses construtos.   

5.2.2.5. México 

Correlatos entre a medida explícita e implícita de disposição para perdoar 

 Na amostra mexicana, foram realizadas análises de correlação (r de Pearson) entre a 

medida implícita e explícita de disposição para perdoar. Os resultados correspondentes são 

apresentados na Tabela 19. 

 

 

 

 

Medidas 1 2 3 4 

1. Escore D     

2. Bloco Congruente (ms) -0,41***    

3. Bloco Incongruente (ms) 0,34** 0,66***   

4. Escore Convencional (Escore C) 0,86*** -0,16 0,64***  

5. Escala de Disposição perdoar -0,03 -0,12 -0,13 -0,05 
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Tabela 19.  

Correlação entre as medidas explícita e implícita de disposição para perdoar no México 

Notas: *** p < 0,001 (teste unicaudal). 

Verificou-se, assim como nos outros países, uma correlação positiva entre os Escores 

D e o Convencional (r = 0,92, p < 0,001), sinalizando haver similaridade entre o cálculo 

dessas medidas.   

Tendo em conta que o Escore D teve um valor positivo, o que indicou uma maior 

associação entre as palavras com as categorias: eu e perdoar, verificou-se uma correlação 

positiva entre este índice e o tempo do Bloco Incongruente (r = 0,42, p < 0,001), significando 

que quanto mais forte a disposição implícita para perdoar, mais tempo será necessário para 

associar palavras relacionadas a eu e não perdoar, ou seja, mais lenta é a associação. Nessa 

mesma direção observou-se uma correlação entre o tempo do Bloco Incongruente com o 

Escore Convencional (r = 0,67, p < 0,001) e a latência do Bloco Congruente (r = 0,58, p < 

0,001). 

O Escore D se correlacionou negativamente com o Bloco Congruente (r = -0,46, p < 

0,09) indicando que quanto maior o índice de disposição implícita para perdoar, menor o 

tempo demandado para associa às categorias do Bloco Congruente (Eu e Perdoar). O mesmo 

sentido de correlação foi encontrado entre o Escore D e a medida explícita de disposição para 

perdoar (r = -0,20, p < 0,05), indicando que quanto maior o escore D menor será a pontuação 

na Escala de disposição para perdoar, contrariamente ao que previa a hipótese 1.  

 

Correlatos da disposição para perdoar implícita com medidas de valores e crenças  

Medidas 1 2 3 4 

1. Escore D     

2. Bloco Congruente (ms) -0,46***    

3. Bloco Incongruente (ms) 0,42*** 0,58***   

4. Escore Convencional (Escore C) 0,92*** -0,21* 0,67***  

5. Escala de Disposição perdoar -0,20* 0,14 -0,03 -0,17 
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Buscou-se, primeiramente, verificar se existe relação entre a medida implícita de 

perdão e os valores humanos, utilizando para tanto, o Escore D e as seis subfunções 

valorativas.  Não obstante, não foram verificadas correlações significativas entre esses escores 

a as subfunções. Quanto às crenças e os escores implícitos, também não houve correlações 

significativas entre esses construtos.  

 

5.2.2.2.6. Portugal 

Correlatos entre a medida explícita e implícita de disposição para perdoar 

Foram realizadas análises de correlação r de Pearson entre as medidas implícita e 

explícita de disposição para perdoar. Inicialmente, observou-se uma correlação inversa entre o 

Escore D e o Bloco Congruente (r = -0,47, p < 0,001), ressaltando que o Escore D positivo 

indica uma associação mais rápida das palavras eu e perdão (Bloco Congruente) dessa forma 

essa correlação pode significar que quanto mais alta a disposição para perdoar, menor tempo 

se levará para associar estes termos. A mesma direção de correlação foi encontrada entre o 

Escore Convencional e o Bloco Congruente (r = -0,28, p < 0,001). 

Sentido contrário a esta correlação foi encontrado entre o Escore D e o Bloco 

Incongruente (r = 0,44, p < 0,01), o que significa que quanto mais forte a disposição implícita 

para perdoar a si mesmo, maior tempo se levará para associar eu e não Perdoar, ou seja, mais 

lenta é a associação. O mesmo sentido de correlação foi encontrado entre o Bloco 

Incongruente e o Escore Convencional (r = 0,51, p < 0,001).  

Sentido semelhante se observou entre o tempo do Bloco Congruente e Bloco 

Incongruente (r = 0,59, p < 0,01). Ainda se observou uma relação forte e positiva entre os 

Escores D e o Escore Convencional (r = 0,88, p < 0,001), indicando uma magnitude forte 

entre estes índices.  
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Ao contrario do previsto pela hipótese 1 (participantes que associarem em maior 

medida Eu a Perdoar terão uma maior disposição explícita para perdoar outras pessoas), 

constataram-se correlações negativas entre a Escala de Disposição para Perdoar e os dois 

blocos da medida implícita: Bloco Incongruente (r = -0,41, p < 0,05) e Bloco Congruente (r = 

-0,28, p < 0,05).  Esses achados podem ser vistos na Tabela 20 a seguir: 

Tabela 20.  

Correlação entre as medidas explícita e implícita de disposição para perdoar em Portugal 

Notas: *** p < 0,001 (teste unicaudal). 

 

Correlatos da disposição para perdoar implícita com medidas de valores e crenças  

Com o propósito de conhecer como as seis subfunções valorativas e a crenças se 

correlacionam com a medida de disposição para perdoar implícita (TAI-Perdão), na amostra 

portuguesa, procedeu-se ao cálculo de coeficientes de correlação r de Pearson.  

 Não obstante, não foram verificadas correlações significativas entre o escore implícito 

(D) e quaisquer subfunções. Quanto às crenças e os escores implícitos, foi observada uma 

relação positiva entre a crença no mundo justo e o Escore D (r = 0,30, p < 0,05).  

Confirmando a hipótese 4 que previa essa relação.  

Procurando estimar em que medida a crença geral no mundo justo explicam a 

disposição implícita para perdoar, procedeu-se uma análise de regressão linear múltipla 

(método stepwise). Neste caso, a crença foi considerada como variáveis antecedentes e a 

disposição para perdoar, figurou como consequente. O resultado desta análise específica 

mostrou que 7% (R²) da variância da disposição para perdoar, podem ser explicados em razão 

Medidas 1 2 3 4 

1. Escore D     

2. Bloco Congruente (ms) -0,47***    

3. Bloco Incongruente (ms) 0,44** 0,51***   

4. Escore Convencional (Escore C) 0,88*** -0,28*** 0,68***  

5. Escala de Disposição perdoar   -0,06 -0,28* -0,41* -0,22 
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da crença geral no mundo justo [F (1,46) =4,59, p < 0,05). Portanto, quanto mais as pessoas 

apresentam crença geral no mundo justo, mais provável é que os indivíduos tenham uma 

disposição implícita para perdoar (β = 0,30; t = 2,15, p < 0,05). 

 Em resumo, pode-se concluir que hipóteses anteriormente testadas permitiram, 

previamente, pensar em uma sequencia (ou modelo explicativo) que reúne os valores sociais 

(normativa e interativa) e a crença geral no mundo justo, na explicação da disposição 

implícita para perdoar. Isso correspondeu à elaboração de um modelo explicativo que será 

apresentado a seguir. 

 

 5.2.3. Modelo Explicativo da disposição para perdoar 

Com base nos resultados acima observados, procedeu-se a elaboração de um modelo 

explicativo da disposição implícita para perdoar. Por meio da análise confirmatória, verificou-

se o poder explicativo das variáveis em questão. Ponderou-se que a modelagem por equações 

estruturais (SEM) é uma extensão da regressão múltipla, ou seja, enquanto na aplicação da 

regressão o pesquisador está interessado em prever uma única variável dependente, na SEM é 

possível prever mais de uma (Klem, 1995). Neste sentido, os valores que explicaram a 

disposição para perdoar foram os normativos e os interativos (valores sociais) os e a crença 

foi à crença no mundo justo. No entanto, considera-se no modelo a crença no mundo injusto, 

uma vez que, avaliam-se as crenças como um conjunto. Para a verificação dos ajustes do 

modelo foram levados em conta os valores apresentados no Estudo 1, que são amplamente 

considerados na literatura especializada (Byrne, 2010; Tabachnick & Fidell, 2006). 

De acordo com os resultados encontrados na SEM, verifica-se que o modelo teórico 

apresenta os seguintes índices de ajuste: χ²/gl = 3,09 GFI = 0,99, AGFI = 0,96, CFI = 0,93 e 

RMSEA = 0,07 (IC90% = 0,27 – 0,113); PCLOSE = 0,18. Cabe destacar que todos os índices 

são considerados satisfatórios e as saturações (Lambdas- λ) diferem, estatisticamente de zero 
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(λ ≠ 0; z > 1,96, p < 0,05),  excetuando o coeficiente correspondente ao valor normativo em 

relação aos valores sociais, no entanto a direção da ligação foi na direção prevista. A seguir, 

encontra-se a ilustração do modelo.  

 

Figura 11. Modelo explicativo da disposição implícita para perdoar, por meio das variáveis 

valores e crença. 

 

Estas análises, portanto, indicam o poder explicativo dos valores humanos nas crenças 

do mundo justo e injusto, e por sua vez, essas crenças, predizendo a disposição implícita para 

perdoar. Este modelo teórico constitui-se como produto final do Estudo da presente 

dissertação. De acordo com os resultados encontrados na análise, inicialmente verifica-se que 

o modelo teórico apresenta índices satisfatórios, comprova-se que o modelo, no geral, ajusta-

se satisfatoriamente aos dados. 

5.3. Discussão Parcial  

O presente estudo teve como objetivo geral, elaborar um modelo teórico da disposição 

implícita para perdoar, por meio das variáveis antecedentes valores e crenças. Como 

objetivos específicos, pretendeu-se adaptar uma medida implícita computadorizada para 
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avaliar a disposição para perdoar (TAI-Perdão), procurando verificar sua adequabilidade e 

verificar a correlação dessa medida implícita de disposição para perdoar com a medida 

explícita de disposição para perdoar, valores humanos e as crenças.  

 Considerando a hipótese 1, que tratava da relação entre a medida explícita e implícita 

de disposição para perdoar empregadas nesse estudo (participantes que associarem em maior 

medida Eu a Perdoar terão uma maior disposição explícita para perdoar outras pessoas) foi 

observado que essa hipótese não foi corroborada em qualquer das amostras utilizadas. 

Resultado semelhante foi encontrado por Buechsel (2010) que não encontrou correlação 

significativa entre a FIAT e cinco medidas de autorrelato de perdão.   

 A hipóteses 2 previa que a disposição implícita para perdoar apresentaria correlação 

direta com os valores sociais (normativos e interativo). Essa hipótese foi corroborada na 

amostra composta por todos os países juntos, contrariando os resultados encontrados no 

Estudo 1. A propósito, de acordo com o segundo modelo teórico os valores sociais e a crença 

geral no mundo justo se apresentam como as principais variáveis na explicação da disposição 

para perdoar.  Isso parece bastante coerente com o que tem sido estudado acerca de 

comportamentos pró sociais, visto que a subfunção interativa representa indivíduos 

preocupados com o outro e que dão importância ao amor, cuidado e afeto; já a subfunção 

normativa representa indivíduos religiosos, cumpridores de seus deveres e que visam à 

promoção da harmonia social (Gouveia, 2003, 2012; Gouveia et al., 2008). Assim, a 

orientação social, tal como a disposição para perdoar, têm um foco interpessoal, isto é, são 

voltados ao outro e não a si mesmo. Assim, destaca-se a coerência apresentada pela 

explicação dada a disposição para perdoar, tendo os valores pessoais como preditores dessa 

disposição.   

Diferentemente do estudo 1, nesse a hipótese 3 [participantes que associarem em 

maior medida “eu” a “perdoar” priorizarão em menor intensidade os valores das metas 
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pessoais (experimentação e realização)] não foi corroborada em nenhuma amostra. No 

entanto foi parcialmente corroborada na Argentina, visto que nesse país o escore D se 

correlacionou negativamente com a subfunção experimentação.   

 A hipótese 4 previa que: participantes que associassem em maior medida Eu a 

Perdoar pontuariam mais em crença geral no mundo justo. Tal hipótese foi corroborada, por 

meio de correlações r de Pearson e regressão, na amostra composta de todos os países e na 

amostra portuguesa. Demonstrando que a crença geral no mundo justo estaria relacionada 

positivamente à disposição para perdoar.  Já a hipótese 5, que previa a relação de crença no 

mundo injusto e o escore D, foi confirmada unicamente no Brasil.  

 Em suma, consideram-se satisfatórios os resultados encontrados no presente estudo, 

visto que os objetivos proposto para este estudo foram alcançados, adaptando uma medida 

implícita de disposição para perdoar; conhecendo os correlatos dessa medida e testando um 

modelo teórico da disposição implícita para perdoar envolvendo os valores sociais e a crença 

geral no mundo justo e injusto.  
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CAPÍTULO 6.  DISCUSSÃO GERAL 
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A presente dissertação teve como objetivo principal elaborar um modelo explicativo 

da disposição para perdoar, utilizando-se de instrumentos explícito e implícito, tendo como 

variáveis independentes os valores humanos, a crença no mundo justo e injusto, e 

considerando uma amostra transcultural, formada por participantes de 5 países (Argentina, 

Brasil, Espanha, México e Portugal).  

Em razão do objetivo geral antes apresentado, definiu-se alguns objetivos específicos 

que foram testadas tanto na amostra total como nos cinco países já mencionados: (1) conhecer 

as prioridades valorativas dos cincos países; (2) adaptar uma medida implícita 

computadorizada para avaliar a disposição para perdoar (TAI-Perdão), procurando verificar 

sua adequabilidade; (3) verificar a relação entre a medida explícita (Escala de Disposição 

para Perdoar) e implícita (Teste de Associação Implicita- Perdão) de disposição para 

perdoar; (4) conhecer em que medida os instrumentos de disposição para perdoar (Escala de 

Disposição para Perdoa e TAI- Perdão) se correlacionam com os valores humanos nos países 

supracitados; (5) verificar se as medidas de disposição para perdoar (Escala de Disposição 

para Perdoa e TAI- Perdão) se correlacionam com as crenças no mundo justo e injusto. 

Consistente com tais objetivos nove hipóteses foram formuladas, tendo sido submetidas a dois 

estudos empíricos, cujos resultados principais são discutidos a seguir. No entanto, antes disso, 

cabe considerar algumas limitações desta dissertação.  

 

6.1. Limitações da pesquisa  

Apesar das contribuições relevantes advindas desta dissertação, como por exemplo, 

conhecer evidências preliminares sobre a adequação de uma medida implícita para avaliação 

da disposição para perdoar em cinco países, reconhece-se limitações potenciais desta 

pesquisa.  
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Dentre as limitações que podem ser relatadas, a primeira concerne às amostras 

estudadas. A amostra dos países (Argentina, Brasil, Espanha, México e Portugal) usada nos 

dois estudos foram não probabilísticas, isto é, de conveniência, restringindo assim, quaisquer 

possibilidade de generalizações dos resultados para além dos contextos específicos em que os 

estudos foram realizados.   

Ainda sobre a amostra, pode-se destacar a limitação quanto ao seu tamanho. Em cada 

país contou-se com um número de participantes diferente a dos outros países, e excetuando a 

amostra brasileira, todas as outras foram inferiores a 200 indivíduos, quantidade comumente 

recomenda para análises estatísticas mais robustas (Watkins, 1989). Não obstante, é possível 

encontrar na literatura, estudos que fazem uso do TAI que possuem uma amostra inferior ou 

igual a cinquenta participantes (Brasileiro, 2014; Victoria & Fontenelle, 2011; Victoria, 

Soares, & Oliveira, 2008). 

Para que tais limitações sejam amenizadas, em estudos futuros convém levar em 

consideração a possibilidade de amostras de iguais tamanhos, sendo elas, mais heterogêneas e 

representativas, coletadas de forma randômica; isso poderia ser de fundamental importância, 

pois permitiria a generalização geral dos resultados. Contudo, vale ser reconhecida a 

dificuldade de se obter essas amostras ideais, já que para tal, seria necessário contar com 

auxílio de recursos humanos, administrativos e econômicos extraordinários, os quais não se 

dispuseram até o momento. 

Outra ponderação que pode ser mencionada, é que os estudos descritos previamente se 

pautaram em um delineamento correlacional, nesse caso, não é pertinente fazer afirmações 

sobre relações causais entre as variáveis envolvidas neste estudo, visto que, esse tipo de 

relação fica a cargo do delineamento experimental. Portanto, não é possível dizer que uma 

pessoa que priorize valores da subfunção interativa ou normativa, que apresente alta 
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pontuação em crença no mundo justo e possua baixos escores em crença no mundo injusto, 

necessariamente, será uma pessoal totalmente disposta para perdoar.  

Há de se frisar que apesar de ter sido proposto no Estudo 2 um modelo explicativo da 

disposição para perdoar, é necessário ter em mente que o viés da desejabilidade social não foi 

totalmente controlado, de modo que ambos os estudos podem ter sofrido influência deste.Isso 

porque, assim como no modelo do Estudo 1, nesse segundo,  se utilizou três medidas de 

autorrelato (valores humanos, a medida de crença no mundo justo e a de crença no mundo 

injusto). Assim, é importante que pesquisas futuras sejam levadas a cabo medindo as 

variáveis crenças (Modesto, 2014) e valore humanos (Athayde, 2012) implicitamente.   

Em suma, apesar de serem reconhecidas as potenciais limitações supracitadas, os 

resultados se mostraram coerente com a literatura apresentada, sendo assim, confia-se que 

esta dissertação tenha cumprido seus objetivos. Feitas estas considerações, parece pertinente 

considerar o conjunto de resultados previamente apresentados, passando a discuti-los mais 

detalhadamente, levando-se em conta o marco teórico em que foram pautados os dois estudos 

empíricos. Portanto, consideram-se, a seguir, os resultados quanto dos dois estudos: (1) 

disposição para perdoar, valores humanos e crenças e, posteriormente, (2) disposição 

implícita para perdoar, valores humanos e crenças. 

6.2. Estudo 1. Disposição para perdoar, Valores Humanos e Crenças 

Tal como fora evidenciado na presente dissertação, o perdão é uma temática muito 

importante no dia a dia das pessoas, sendo considerado como potencial promotor de bem-estar 

psicológico e harmonia social (DeShea, 2003; Gouveia et al. no prelo). Neste sentido, é 

justificável o empreendimento de construir um modelo para explicar a disposição para 

perdoar, levando em conta, em que medida os valores os quais as pessoas indicam como 

prioritários em suas vidas e as crenças que elas afirmam possuir, explicam tal disposição. 

Adicionalmente, buscou-se conhecer quais as prioridades valorativas das pessoas nos cinco 
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países (Argentina, Brasil, Espanha, México e Portugal); e conhecer em que medida a 

disposição para perdoar se correlacionam com os valores humanos, as crenças no mundo justo 

e injusto na amostra de todos os países conjuntamente, bem como de cada país 

separadamente. Quanto às prioridades valorativas, os países pareceram ter se diferenciado em 

termos da importância atribuída às subfunções valorativas, ressaltando-se comumente a 

subfunção existência. 

Diante desses objetivos, estimou-se que a disposição para perdoar estariam 

correlacionados negativamente com os valores pessoais (realização e experimentação). Tais 

resultados foram corroborados na amostra composta por todos os países tomados em 

conjunto. No entanto, nos países separadamente foi corroborada no Brasil, em Portugal e na 

Espanha. Todavia, nesse último, só houve correlação significativa com subfunção realização. 

Esses resultados foram corente a teoria funcionalista dos valores (Gouveia, 2013). Ou seja, as 

pessoas que deram uma menor prioridade aos valores de realização e experimentação, 

apresentaram uma maior disposição para perdoar. 

Os valores da subfunção experimentação representam a necessidade fisiológica de 

satisfação em sentido amplo, deste modo a suposição do princípio de prazer é representada 

pelos valores dessa subfunção (Maslow, 1954).  Indivíduos que adotam tais valores 

(sexualidade, prazer e emoção) são menos prováveis de se conformarem com regras sociais 

(Pimentel, 2004; Santos, 2008), não sendo orientados em longo prazo a buscarem metas fixas 

ou materiais.  Quanto aos valores da subfunção realização, pessoas orientadas por tais valores 

acentuam realizações materiais e pessoais, sendo imediatistas, focadas no aqui e agora. Seus 

valores específicos (êxito, prestígio e poder) representam as necessidades de autoestima 

(Gouveia, 2013), dando importância à hierarquia quando baseada em demonstração de 

competência pessoal (Gouveia et al., 2011). Os valores dessas duas subfunções têm uma 

orientação pessoal, e como já mencionado, pessoas que se pautam em valores pessoais são 
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egocêntricas, portanto, estima-se que indivíduos que priorizem tais valores, tendam a enfatizar 

a si mesmo como unidade fundamental de sobrevivência (Gouveia, 2013). O que vai de 

encontro ao perfil das pessoas dispostas a perdoar que possuem uma maior preocupação com 

os outros (Strelan & McKee, 2014). 

Foi hipotetizado ainda, com base nos estudos de Strelan e McKee (2014) que pessoas 

que priorizassem valores sociais (interativo e normativo) se mostrariam mais disposta a 

perdoar, mas este resultado não foi corroborado em nenhuma amostra utilizada. No entanto, o 

valor normativo apresentou correlação positiva com disposição para perdoar na amostra 

composta por todos os países, bem como na amostra brasileira.  

 Outra hipótese testada foi referente à crença no mundo justo (a crença no mundo justo 

estará positivamente correlacionada com a disposição para perdoar), e consonante com o que 

foi esperado, essa hipótese foi aceita na maioria das amostras em que foi testada (todos os 

países juntos, bem como, alguns países separadamente, a saber: Argentina, Brasil e Portugal). 

Segundo Wolfradt e Dalbert (2003) as propriedades da crença no mundo justo explicam uma 

grande variedade de comportamento humano e servem às funções adaptativas importantes na 

vida cotidiana. As pessoas com forte crença no mundo justo, responderiam a uma 

transgressão pró-socialmente (perdoariam) (e.g., Bégue, 2002; Lipkus & Bissonnette, 1996; 

Strelan 2007) acreditando que seriam recompensados no futuro. Strelan (2007) afirma que 

existem também evidências de que alta CMJ contribui positivamente para processos 

interpessoais.  

Outra hipótese amplamente corroborada em todas amostras (exceto na Espanha) foi a 

que afirmava que a crença no mundo injusto estaria negativamente correlacionada com a 

disposição para perdoar. O que está de acordo com a literatura, visto que no estudo de Strelan 

(2007) a crença no mundo injusto também foi negativamente relacionada com o perdão dos 

outros.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886914002086
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886914002086
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886914002086
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886914002086
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Estes resultados serviram como base para elaboração de um modelo teórico 

explicativo tendo em conta as subfunções experimentação e realização (valores pessoais) e as 

crenças (crença no mundo justo e injusto) predizendo a disposição para perdoar. Modelo este 

que apresentou ajustes satisfatórios. No entanto, os IMs (Índices de Modificação) desse 

modelo mostrou que a variáveis valores pessoais possuíam uma influência na disposição para 

perdoar. A partir de então, construiu-se um nome modelo ligando essas duas variáveis e 

observou-se índices de ajustes mais favoráveis.  

Em resumo, fica evidente a contribuição dos valores pessoais para explicar a crença no 

mundo justo e injusto, sendo estes elementos fundamentais para predizer a disposição para 

perdoar das pessoas. Além disto, comprovou-se a influência dos valores pessoais sobre tal 

disposição.   

6.3. Estudo 2. Disposição implícita para perdoar, valores humanos e crenças 

 Este estudo teve por objetivo geral elaborar um modelo teórico da disposição implícita 

para perdoar, tendo em conta como variáveis antecedentes os valores e as crenças. De maneira 

específica, buscou-se adaptar uma medida implícita (Forgiveness IAT – Buechsel, 2010) para 

avaliar disposição para perdoar e, assim como no estudo anterior, procurou-se conhecer os 

correlatos valorativos da disposição para perdoar, bem como, a relação desse último com 

crença no mundo justo e injusto nos cinco países (Argentina, Brasil, Espanha, México e 

Portugal). 

 Segundo Buechsel (2010), o construto perdão está sujeita a um controle deliberado e 

ao gerenciamento de impressão positiva, quando estudado unicamente através de medidas de 

autorrelato. Visto que o perdão é amplamente valorizado, muitos participantes podem relatar-

se como possuidor de uma disposição para perdoar maior do que a refletida por ele em seu 

comportamento real.  De um modo geral, as medidas de autorrelato são altamente dependente 

de ocasião e oportunidade, bem como, da vontade do participante para relatar sobre si mesmo. 
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Essas medidas podem ser afetadas também pela incapacidade das pessoas de serem precisos 

em suas autorreflexões (Schmukle & Egloff, 2005). 

Diante disso, no Estudo 2 foi feita uma adaptação, para os cinco países participantes 

dessa pesquisa, da Forgiveness IAT (FIAT), uma medida computadorizada desenvolvida por  

Buechsel (2010). Essa medida implícita de disposição para perdoar é formada por duas 

categorias opostas “perdoar” e “não perdoar”, e se baseia na associação entre essas 

categorias e emparelhamento com os pronomes “Eu” e “Outro”. Os resultados das análises 

indicaram que as pessoas estavam dispostas a perdoar em todas as amostras utilizadas, visto 

que associaram o perdão com “eu” (tarefa congruente) mais rapidamente do que com 

“outros” (tarefa incongruente). Nesta direção, por meio do Escore D pôde-se constatar que tal 

medida avaliou adequadamente a disposição implícita para perdoar, em todos os cinco países, 

bem como, na amostra composta por todos os países juntos, tendo uma força de associação 

moderada em todos eles.  

 Ademais, em se tratando das correlações obtidas entre a medida implícita e a de 

autorrelato de disposição para perdoar, não foi observado correlação positiva entre as medidas 

em qualquer uma das amostras testadas. De fato, a literatura sobre as correlações entre 

medidas explícitas e implícitas apresenta resultados pouco conclusivos (Victoria & 

Fontenelle, 2011). Existem evidências de que medidas implícitas muitas vezes mostram baixa 

correlação com medidas de autorrelato, no entanto essa primeira prever o comportamento real 

melhor (Blair, 2001; Egloff & Schmukle, 2002; Dovidio, Kawakami, & Beach, 2001). 

Convém ressaltar ainda que tentativas infrutíferas de correlacionar medidas explícitas com 

implícitas (e.g., TAI) foram particularmente comuns em estudos de psicologia social (Fazio & 

Olson, 2003). 

  Em se tratando das correlações obtidas entre os valores e a disposição implícita para 

perdoar, os resultados se mostraram diferentes daqueles obtidos no Estudo 1, indicando a 
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coerência dos valores sociais (normativo e interativo) para explicar a disposição implícita para 

perdoar. Em outras palavras, quanto maior a importância conferida aos valores sociais, maior 

será a disposição implícita para perdoar das pessoas. Esse resultado foi encontrado na amostra 

composta de todos os países analisados conjuntamente, bem como na amostra brasileira, na 

análise por país. 

Conforme já mencionado, pessoas que se pautam por valores sociais são centradas na 

sociedade ou possuem um foco interpessoal como a unidade principal de sobrevivência, isto 

é, são voltados ao outro e não a si mesmo (Gouveia et al., 2014).  Esse resultado foi 

condizente com o estudo desenvolvido por Strelan et al (2011) que analisou as relações entre 

valores e perdão.  Fundamentando sua pesquisa na teoria universal dos valores humanos 

proposta por Schwartz (Schwartz, 1992, 2005; Schwartz & Bilsky, 1987), os autores 

relataram que os valores de universalismo e benevolência foram correlacionados 

positivamente com a disposição para perdoar. Esses dois valores fazem parte da dimensão 

autotranscendência, sendo que essa dimensão enfatiza a superação dos próprios interesses em 

função do bem estar dos outros.  

 Assim como no Estudo 1, nesse estudo a crença no mundo justo se relacionou 

positivamente com o escore D. Essa relação foi encontrada na amostra formada por todos os 

países juntos, bem como na amostra de Portugal.  A crença no mundo injusto se correlacionou 

negativamente, conforme hipotetizado, unicamente na amostra brasileira. Contudo, ressalta-se 

que a direção da influência atende ao que se previu, no restante dos países, bem como na 

amostra total.  

Diante desses achados, procurou-se propor um modelo explicativo da disposição para 

perdoar, considerando a possibilidade de ter em conta os valores e as crenças (no mundo justo 

e injusto). A crença no mundo injusto foi considerada para fazer parte desse modelo 
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explicativo uma vez que, avaliou-se as crenças como um conjunto, pautando-se na literatura 

(Strelan, 2007).  

 Neste sentido, quanto mais pautados por valores sociais, ou seja, pela subfunções 

interativa (afetividade, apoio social e convivência) e normativa (obediência, religiosidade e 

tradição), maior a percepção do mundo como um lugar justo e mais fácil será perdoar, isto. 

Nessa direção, destaca-se a coerência apresentada pela explicação dada a disposição para 

perdoar.  Portanto, considerando os resultados da presente dissertação e o que tem sido 

descrito na literatura, confia-se oferecer nesta oportunidade contribuições relevantes para a 

temática da disposição para perdoar.  

6.4. Direções Futuras e Conclusão 

Considerando possibilidades futuras, pondera-se necessário ampliar o número de 

participantes em cada país, preferencialmente de forma randômica, incluindo mais países e 

tendo em conta diferentes aspectos para escolha desses países (nível de desenvolvimento 

econômico, continente pertencente).  

É válido ressaltar que a presente dissertação considerou apenas duas variáveis 

explicadoras para a disposição para perdoar: valores humanos e crenças. Porém, sabe-se que 

estas não seriam as únicas responsáveis pela disposição para perdoar. Desta forma, sugeri-se 

em estudos futuros a verificação de outras variáveis que também poderiam influenciar nessa 

disposição, como variáveis demográficas, os traços de personalidade, autoestima, entre 

outros.  

Seria relevante também, testar o modelo explicativo de disposição implícita para 

perdoar, considerando medidas implícitas, tanto de valores (Athayde, 2012) como de crença 

no mundo justo (Modesto, 2014), assim como novos indicadores para medir comportamento, 

a exemplo de observação de campo e estudos laborais ou mesmo contar com o relato de pares, 

pessoas próximas do participante. Assim, a convergência das pontuações de participantes e 
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seus pares reforça a concepção de que o perdão pode ser percebido como uma disposição ou 

um traço de personalidade que serve para descrever a forma como as pessoas costumam se 

comportar em sua vida quotidiana. Ademais, poder-se-ia pensar em um estudo de cunho 

prático visando levar a cabo programas de intervenção para promoção dos valores humanos a 

fim de promovera o perdão.  

Diante do exposto, esta dissertação parece representar uma contribuição à área, com a 

adaptação de uma medida implícita de disposição para perdoar para cinco países, 

apresentando evidências preliminares de sua validade preditiva. Além de aumentar o 

entendimento que se tem em torno da disposição para perdoar a partir das relações que ela 

estabelece com os valores humanos, a crença no mundo justo e injusto.  
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ANEXO I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

  Esta pesquisa versa sobre Correlatos do perdão e está sendo desenvolvida por Larisse Helena Gomes Macêdo 
Barbosa , aluna do curso de Pós-graduação em Psicologia Social da Universidade Federal Da Paraíba, sob orientação do Prof. 
Dr. Valdiney Veloso Gouveia.  

O objetivo geral deste estudo é construir um modelo explicativo do perdão tanto explícito com implícito em 
diversos países, tomando-se como base a crença no mundo justo e os valores humanos. Como objetivos específicos, espera-se 
(1) verificar se a associação implícita de perdão a perdoar a si mesmo e perdoar os outros possui correlação com disposição 
pra perdoar; (2) verificar que prioridades valorativas se associam em maior medida com a disposição pra perdoar; (3) 
verificar a associação do perdão com crença no mundo justo; (4) verificar se existem diferenças entre os modelos explicativos  
utilizando a medida implícita do perdão e a usando a escala de disposição pra perdoar; (5) observar se existem diferenças na 

disposição para perdoar entre os sexos; (6) analisar se existem diferenças na disposição para perdoar entre os países.  
Solicitamos a sua colaboração para responder um questionário (com duração média de 20 minutos), como também 

sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos das áreas de psicologia social e saúde e publicar em 
revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo. Informamos que essa pesquisa 
não oferece riscos previsíveis para à saúde dos participantes.    

Esclarecemos que a sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o (a) senhor(a)  não é obrigado(a) a 
fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador(a). Caso decida não participar do 
estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência 

que vem recebendo na Instituição. Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 
necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou meu consentimento para participar da 
pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que recebi uma cópia desse documento. 

 
 

TERMO DE ASSENTIMENTO DO MENOR  
 Eu, ________________________________, idade ___________, aceito participar da pesquisa “Disposição para 

perdoar: explicação pautada nos valore humanos e na crença no mundo justo”, que tem o objetivo construir um modelo 
explicativo das atitudes frente à violência contra mulher, tomando-se como base os valores humanos e a desumanização 
implícita da mulher. 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 tirarão todas as minhas dúvidas. Li e concordo em participar como voluntário da pesquisa 
descrita acima. Estou ciente que recebi uma cópia deste documento.   

 
 

 
João Pessoa, _____ de ______________ de 2014.                                                    
 
 

   Impressão dactilóscópica 
 
 
              

    __________________________________                                                                    
                                                                Assinatura do Participante da Pesquisa  
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do(a) pesquisador(a) 

Contato com o Pesquisador(a) Responsável: larissehelena@hotmail.com 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o(a) pesquisador(a) Valdiney Veloso 
Gouveia, telefone: (83)93920442 ou para o Comitê de ética do Hospital Universitário Lauro Wanderley. Endereço: Hospital 
Universitário Lauro Wanderley - H–LW – 40 andar. Cidade Universitária. Bairro: Castela Branco – João Pessoa – PB. CEP: 
58059 -900. 
E-mail: comitedeetica@hulw.ufpb.br Campus I – fone: 32167964.  
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ANEXO II – Escalas de Crença no Mundo Injusto 

INSTRUÇÕES. A seguir se apresentam frases que representam maneiras de pensar, sentir ou 

comportar-se no dia a dia. Possivelmente, você poderá concordar com algumas delas e 

discordar com outras. Por favor, leia com atenção cada uma das frases e clique em um dos 

números da escala de resposta ao lado, segundo seu grau de acordo ou desacordo. Tenha em 

conta a escala de resposta a seguir: 

1 2 3 4 5 6 

Concordo 

 totalmente 
Concordo 

Ligeiramente  

Concordo 

Ligeiramente 

discordo 
Discordo 

Discordo  

totalmente 

 

01. _____ Sinto que várias pessoas têm um destino injusto. 

02. _____ Penso que mesmo decisões importantes são muitas vezes injustas 

03. _____ No geral, acredito que o mundo é um lugar injusto. 

04. _____ Sinto que as pessoas muitas vezes não são compensadas pelas injustiças 

que sofrem. 

05. _____ Penso que as pessoas boas são sempre injustiçadas. 

06. _____ Percebo que a vida é cheia de injustiças, não importa o que você faça. 
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ANEXO III – Escala Geral de Crença no Mundo Justo (General Just World Scale - GeJWS). 

INSTRUÇÕES. A seguir se apresentam frases que representam maneiras de pensar, sentir ou 

comportar-se no dia a dia. Possivelmente, você poderá concordar com algumas delas e 

discordar com outras. Por favor, leia com atenção cada uma das frases e clique em um dos 

números da escala de resposta ao lado, segundo seu grau de acordo ou desacordo. Tenha em 

conta a escala de resposta a seguir: 

1 2 3 4 5 6 

Concordo 

 totalmente 
Concordo 

Ligeiramente  

Concordo 

Ligeiramente 

discordo 
Discordo 

Discordo  

totalmente 

 

01. _____ As injustiças em qualquer área da vida (por exemplo, profissão, família, 

política) somente acontecem raramente. 

02. _____ A justiça sempre vence a injustiça. 

03. _____ Ao longo da vida, as pessoas acabam sendo compensadas pelas injustiças 

sofridas. 

04. _____ Basicamente, o mundo que vivemos é justo. 

05. _____ Em geral, as pessoas merecem o que lhes acontece. 
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ANEXO IV- Escala de Disposição para Perdoar (EDP) 

INSTRUÇÕES. Por favor, leia com atenção cada um dos cenários descritos a seguir. Para 

cada um deles, indique o quanto você estaria disposto (a) a perdoar a pessoa que está em 

destaque. Faça isso circulando um dos números da escala de resposta apresentada logo abaixo 

de cada cenário, de acordo com sua disposição a perdoar a pessoa referida. Lembre-se, depois 

de ler cada cenário, responda o quanto disposto está em perdoá-la. 

 

01. Você conta a um colega de trabalho sobre uma idéia que você teve que iria melhorar a 

eficiência e economizar dinheiro da empresa onde trabalham. Durante um encontro da equipe 

de trabalho, o chefe de vocês anuncia a melhoria e diz que a pessoa que deu a ideia foi o seu 

colega, quem receberá um bônus de R$ 1.000,00 por isso. 

 

Nada disposto   0    1    2    3    4    5    6   Totalmente disposto 
 

02. Você chega em casa do trabalho e pega seu colega de quarto olhando seu diário. Este seu 

colega alega que estava procurando um dicionário e que realmente não leu muito do seu 

diário. 

 

Nada disposto   0    1    2    3    4    5    6   Totalmente disposto 

 

03. Um amigo pede emprestado R$100,00 até o próximo mês. Você concorda e empresta o 

dinheiro. Após esperar seis semanas, você pede a seu amigo que pague a dívida, mas ele 

sempre lhe ignora. Cinco meses depois, você ainda não recebeu o dinheiro de volta. 

 

Nada disposto   0    1    2    3    4    5    6   Totalmente disposto 
 

04. Seu (sua) namorado (a), com quem você esteve se relacionando durante dois anos, diz 

para você que quer se separar e admite que esteve envolvido (a) com outras pessoas durante 

todo o tempo que vocês namoraram. 

 

Nada disposto   0    1    2    3    4    5    6   Totalmente disposto 
 

05. Seu (sua) namorado (a) lhe convida para uma festa onde você não conhece ninguém. 

Você concorda em encontrá-lo (a) diretamente no local onde a festa acontecerá. Quando você 

chega, ele (a) apenas lhe cumprimenta e passa a ignorá-lo (a) pelo resto da noite. Finalmente, 

você vai embora. 

 

Nada disposto   0    1    2    3    4    5    6   Totalmente disposto 

 

06. Um (a) colega de trabalho pede que você faça um trabalho para ele (ela), mas você diz 

que está no meio de outro projeto que considera mais importante. Depois de seu dia de folga, 

você volta ao trabalho e descobre por seu chefe que seu colega de trabalho reclamou que você 

é difícil e não coopera. 

 

Nada disposto   0    1    2    3    4    5    6   Totalmente disposto 
 

07. Sempre que vocês se encontram, seu tio o (a) provoca comentando sobre seu peso [diz 

que você está muito gordo (a) ou muito magro (a)]. Você diz a seu tio que este tipo de 
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comentário o (a) incomoda, mas ele parece não entender ou se importar, pois segue com os 

comentários. 

 

Nada disposto   0    1    2    3    4    5    6   Totalmente disposto 
 

08. Você empresta seu violão ao seu irmão. Ao pedi-lo de volta, um mês depois, seu irmão 

diz que o vendeu, pois pensou que você não o queria mais. 

 

Nada disposto   0    1    2    3    4    5    6   Totalmente disposto 

 

09. Um (a) amigo (a) pára de lhe chamar para fazerem coisas juntos (as). Você comenta isso 

com ele (ela) e seu (sua) amigo (a) se desculpa. Posteriormente, passam-se algumas semanas 

sem você receber dele (dela) qualquer telefonema ou respostas às suas mensagens. Quando, 

finalmente, você entra em contato com ele (ela) e pergunta o que está acontecendo, seu (sua) 

amigo (a) fica bravo (a) e grita com você dizendo para você deixar de ser controlador (a). 

 

Nada disposto   0    1    2    3    4    5    6   Totalmente disposto 

 

10. Um (a) amigo (a) íntimo (a) de muitos anos vai morar em outra cidade. Quando ele (a) 

retorna à sua cidade para um feriado, você o (a) telefona. Porém, seu (sua) amigo (a) diz que 

ele (a) está muito ocupado (a) para lhe ver e que você faz parte do seu passado. 

 

Nada disposto   0    1    2    3    4    5    6   Totalmente disposto 

 

11. Você pede a um (a) amigo (a) para ficar na sua casa por uma semana enquanto você 

viaja. Quando você retorna, a porta da frente está destrancada e não há ninguém na casa. Ao 

indagar o (a) seu (sua) amigo (a) sobre o ocorrido, ele (a) se esquiva dizendo que nada 

aconteceu, não havendo motivos para se preocupar com uma porta que foi acidentalmente 

deixada destrancada. 

 

Nada disposto   0    1    2    3    4    5    6   Totalmente disposto 

 

12. Você compra algumas coisas em uma loja de conveniência. Você recebe o troco e sai da 

loja. Logo depois você se dá conta que faltaram R$ 10,00 de troco. Quando você retorna à 

loja e solicita o restante do troco, o (a) caixa nega que tenha cometido o engano e se recusa a 

devolver a você qualquer dinheiro. 

 

Nada disposto   0    1    2    3    4    5    6   Totalmente disposto 
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ANEXO V- Escala de Valores Humanos básicos 

INSTRUÇÕES.  Por favor, leia atentamente a lista de valores descritos a seguir, 

considerando seu conteúdo. Utilizando a escala de resposta que segue, marque um número ao 

lado de cada valor para indicar em que medida você o considera importante como um 

princípio que guia sua vida.  

 1 

Totalmente 

não 

Importante 

2 

Não 

Importante 

 

3 

Pouco 

Importante 

 

4 

Mais ou 

menos 

Importante 

 

5 

Importante 

 

6 

Muito 

Importante 

 

7 

Extremamente 

Importante 

 

 

 

01._____SEXUALIDADE. Ter relações sexuais; obter prazer sexual.  

02._____ÊXITO. Obter o que se propõe; ser eficiente em tudo que faz.  

03._____APOIO SOCIAL. Obter ajuda quando a necessite; sentir que não está só no mundo.  

04._____CONHECIMENTO. Procurar notícias atualizadas sobre assuntos pouco  

conhecidos; tentar descobrir coisas novas sobre o mundo.  

05._____EMOÇÃO. Desfrutar desafiando o perigo; buscar aventuras.  

06._____PODER. Ter poder para influenciar os outros e controlar decisões; ser o chefe de 

uma equipe.  

07._____AFETIVIDADE. Ter uma relação de afeto profunda e duradoura; ter alguém para 

compartilhar seus êxitos e fracassos.  

08._____RELIGIOSIDADE. Crer em Deus como o salvador da humanidade; cumprir a 

vontade de Deus.  

09._____SAÚDE. Preocupar-se com sua saúde antes mesmo de ficar doente; não estar física 

ou mentalmente enfermo.  

10._____PRAZER. Desfrutar da vida; satisfazer todos os seus desejos.  

11._____PRESTÍGIO. Saber que muita gente lhe conhece e admira; quando velho receber 

uma homenagem por suas contribuições.  

12._____OBEDIÊNCIA. Cumprir seus deveres e obrigações do dia a dia; respeitar seus pais, 

os superiores e os mais velhos.  

13._____ESTABILIDADE PESSOAL. Ter certeza de que amanhã terá tudo o que tem hoje; 

ter uma vida organizada e planificada.  

14._____CONVIVÊNCIA. Conviver diariamente com os vizinhos; fazer parte de algum  

grupo, como social, esportivo e comunitário.  

15._____BELEZA. Ser capaz de apreciar o melhor da arte, música e literatura; ir a museus ou 

exposições onde possa ver coisas belas.  

16._____TRADIÇÃO. Seguir as normas sociais do seu país; respeitar as tradições da sua 

sociedade.  

17._____SOBREVIVÊNCIA. Ter água, comida e poder dormir bem todos os dias; viver em 

um lugar com abundância de alimentos.  

18._____MATURIDADE. Sentir que conseguiu alcançar seus propósitos na vida;  

desenvolver todas as suas capacidades. 
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ANEXO VI- Dados sociodemográficos 

Caracterização da Amostra. Finalmente, procuramos a seguir conhecer um pouco mais acerca 

dos participantes deste estudo. Lembrando, não é nosso propósito particularizar as respostas, mas 

saber, no geral, quem são aqueles que responderam nossos questionários. Neste sentido, por 

favor, responda as perguntas a seguir. 

 

01. Idade: ______ anos         02. Sexo:  Masculino   Feminino 
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ANEXO VII-  Carta de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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