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EXPLICANDO A CIVILIDADE: CONTRIBUIÇÕES DAS PRIORIDADES 

VALORATIVAS E DO PRIMING VALORATIVO 

Resumo: O priming de valores humanos é estudado de maneira insuficiente na 

literatura, sendo demandados esforços que busquem comprovar a sua eficácia na 

mudança de comportamentos. Na presente dissertação, adotando-se a Teoria 

funcionalista dos valores humanos, buscou-se contribuir com a literatura a respeito 

desta relação. Deste modo, foram desenvolvidos quatro estudos com os objetivos de 

elaborar uma medida confiável de civilidade, identificar os correlatos valorativos deste 

construto e avaliar o efeito do priming de valores neste comportamento. O primeiro 

estudo buscou desenvolver uma escala de autorrelato de civilidade, tendo contado com a 

participação de 510 estudantes universitários (M = 22,2; DP = 6,39; 56,2% mulheres). 

Por meio de uma análise fatorial exploratória (método PAF), este estudo apresentou 

uma medida com estrutura trifatorial, tendo apresentado índices de consistência interna 

satisfatórios (α > 0,80). O segundo estudo buscou avaliar os correlatos valorativos da 

civilidade, utilizando-se a escala elaborada no Estudo 1, e testou-se a predição do 

priming de valores neste construto, tendo sido utilizada uma amostra de 184 

universitários (M = 24,7; DP = 7,03; 51,1% mulheres). Os resultados apresentaram 

correlações significativas entre as subfunções com tipo de orientação central e pessoal 

com a escala de civilidade. No entanto, os resultados não apresentaram efeito 

significativo do priming de valores neste construto. O terceiro estudo teve os mesmos 

objetivos do Estudo 2, entretanto utilizou-se como variável dependente uma medida 

implícita de civilidade, buscando reduzir o viés inerente às medidas de autorrelato. Para 

isso, contou-se com uma amostra de 65 universitários (M = 20,5; DP = 2,49; 73,8% 

mulheres). Os achados deste estudo apresentaram resultados significativos apenas para a 

correlação entre a subfunção normativa e a medida implícita de civilidade. Além disso, 

encontrou-se também uma relação marginalmente significativa entre a subfunção 

suprapessoal e a medida citada (p = 0,08). No que diz respeito à influência do priming 

de valores na medida implícita de civilidade, não houveram efeitos significativos. O 

quarto estudo foi a última tentativa da presente dissertação para confirmar os correlatos 

valorativos da civilidade e avaliar o efeito de diferentes tipos de priming neste 

construto. Para tal, contou-se com a participação de 61 universitários (M = 22,5; DP = 

4,72; 57,4 % mulheres). Os resultados indicaram correlações significativas apenas entre 

o comportamento de civilidade e a subfunção suprapessoal. Já em relação ao priming de 

valores, novamente não obteve-se qualquer resultado significativo. Diante do exposto, 

os resultados previamente reportados indicaram que há um relacionamento evidente 

entre os valores e o comportamento de civilidade. No entanto, os achados em relação à 

influência do priming de valores na civilidade não apoiaram as evidências que outros 

estudos presentes na literatura apresentaram. Estes achados indicam que a técnica de 

priming utilizada não foi eficaz para ativar os conteúdos valorativos que pudessem 

provocar efeitos no comportamento. Talvez pelo caráter abstrato pertinente ao construto 

estimulado, seja necessário estimulações mais complexas e envolvendo maior esforço, 

tal como os estudos presentes na literatura que encontraram efeitos significativos. 

 

Palavras-chave: civilidade, priming, valores humanos, comportamentos pró-sociais, 

psicologia positiva. 
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EXPLAINING CIVILITY: CONTRIBUTIONS OF EVALUATIVE PRIORITIES 

AND EVALUATIVE PRIMING 

 

Abstract: The priming of human values is studied insufficiently in the literature, 

defendant efforts that seek to prove their effectiveness in changing behavior. In this 

dissertation, adopting the functionalist theory of human values, we sought to contribute 

to the literature on this relationship. Thus were prepared four studies aiming to develop 

a reliable measure of civility, identify related evaluative this construct and evaluate the 

effect of priming values in this behavior. The first study aimed to develop a self-report 

scale of civility, and counted with the participation of 510 university students (M = 22.2, 

SD = 6.39; 56.2% female). Through an exploratory factor analysis (PAF method), this 

study showed a measure with three-factor structure, presenting satisfactory internal 

consistency indices (α > .80). The second study evaluated the evaluative correlates of 

civility, using the scale developed in Study 1, and tested the prediction of priming 

values in this construct and was used a sample of 184 university students (M = 24.7, SD 

= 7.03; 51.1% female). As a result, significant correlations were found between the sub-

functions with type of central and personal guidance with the civility scale. However, 

the results showed no significant effect of priming values in this construct. The third 

study had the same objectives of the study two, however it was used as output variable 

an implicit measure of civility, seeking to reduce the bias inherent in the self-report 

measures. He was assisted with a sample of 65 university students (M = 20.5, SD = 

2.49; 73.8% women). The results of this study showed significant results only for the 

correlation between the normative Sub and the implicit measure of civility. In addition, 

also met marginally significant relationship between supra Sub and measurement (p = 

0.08). Concerning the influence of the priming on the implicit measurement values of 

civilization, there were no significant effects. The fourth and final study was the last 

attempt of this dissertation to confirm evaluative correlates of civility and evaluate the 

effect of different types of priming in this construct. To this end, counted with the 

participation of 61 university students (M = 22.5, SD = 4.72; 57.4% female). The results 

indicated significant correlations only between civility behavior and the supra Sub. In 

relation to priming values, again not yielded any significant results. Given the above, 

the results previously reported indicated that there is a clear relationship between the 

values and the civility behavior. However, the findings regarding the influence of 

priming values civility did not support the evidence that others present studies in the 

literature presented. These findings indicate that priming technique used was not 

effective to activate the evaluative content that could cause effects on behavior. Maybe 

by the relevant abstract character to construct stimulated, need more complex stimuli 

and involving greater effort, as the studies in the literature that found significant effects. 

 

Keywords: civility, priming, human values, prosocial behavior, positive psychology. 
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INTRODUÇÃO 

 

Cotidianamente as pessoas se deparam com notícias ruins veiculadas na maioria 

dos meios de comunicação. A propósito, em qualquer horário do dia cenas de 

assassinatos, roubos e acidentes são anunciadas, além de notícias de pessoas acometidas 

por diversas enfermidades crônicas, a exemplo de câncer e AIDS. Contudo, esse 

interesse em aspectos negativos não é exclusividade dos meios de comunicação, pois 

por muito tempo a psicologia também ignorou os aspectos positivos da vida humana e 

deu ênfase a questões relacionadas com o sofrimento e a doença, focalizando apenas 

aquilo que era diferente e improvável, ou seja, por mais que aspectos positivos fossem 

prevalecentes, o interesse estava no que era “anormal”, entendido como desviante ou 

patológico (Paludo & Koller, 2007; Seligman, 2002). 

Esta direção, que a maioria dos estudos tem feito eco, pôde ser claramente 

identificada em busca realizada na American Psychological Association (APA 

PsycNETTM), por Souza, Araújo, Gouveia, Coelho, & Gouveia (2014). Por exemplo, 

estes autores observaram quantitativos elevados de registros quando descritores que 

acentuam aspectos negativos foram inseridos, como depression (204.335), anxiety 

(158.559) e stress (156.093). Tais achados foram evidentemente superiores aos 

verificados para descritores positivos, como optimism, life satisfaction e self-esteem 

que, conjuntamente, totalizaram 60.240 registros nesta base de dados. 

 Com o fim de verificar o número de publicações com os termos em português, 

procurando ter uma noção do foco que a psicologia brasileira tem mantido, Souza et al. 

(2014) também observaram que os resultados foram semelhantes aos da APA 

PsycNETTM. Especificamente, realizando buscas com as palavras otimismo, satisfação 

com a vida e autoestima nos Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PEPSIC) e no 
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Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) Brazil, constataram-se 649 registros que 

citaram ao menos um destes três construtos. Entretanto, realizando a mesma busca com 

as palavras depressão, ansiedade e estresse, identificou-se um quantitativo quase dez 

vezes superior (6.187 registros). Portanto, configura-se uma disparidade entre a vertente 

da psicologia que considera os aspectos negativos, como o sofrimento e as patologias, 

que é hegemônica, e uma psicologia mais preocupada com a promoção da saúde, que 

vem se firmando nas duas últimas décadas, apontando direções possíveis de pesquisa e 

intervenção. 

 De acordo com Seligman (2002), esse direcionamento para pesquisar as 

patologias em busca de “reparar” as pessoas tem uma influência da Segunda Guerra 

Mundial. De fato, este evento resultou em uma quantidade considerável de danos para 

as pessoas, demandando da psicologia uma atenção especial e dirigida à cura, acabando 

por enfraquecer iniciativas que se propusessem a conhecer os aspectos virtuosos da vida 

dos indivíduos (Paludo & Koller, 2007). Entretanto, este cenário tem mudado nas 

últimas décadas, sobretudo com a criação do periódico Social Indicators Research e da 

inclusão do termo “felicidade” no Psychological Abstracts International. Desde então, 

diversas pesquisas correlatas passaram a ser desenvolvidas, enfocando, por exemplo, o 

bem-estar subjetivo (Diener, 1984). 

Com esta perspectiva que prima por aspectos positivos do ser humano ganhando 

força nos últimos anos, não tardou a que as pesquisas que antes se centravam em 

aspectos negativos da existência começassem a ter em conta construtos positivos. Deste 

modo, fizeram-se mais presentes instrumentos centrados em construtos que relevam a 

positividade das pessoas, como os voltados para medir qualidade de vida (Resende & 

Gouveia, 2011), altruísmo (Gouveia, Athayde, Gouveia, Gomes, & Souza, 2010), 

satisfação com a vida (Gouveia, Barbosa, Andrade, & Carneiro, 2005), vitalidade 
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subjetiva (Gouveia et al., 2012) e positividade (Souza, et al., 2014). Estes instrumentos 

têm favorecido a expansão de estudos no âmbito da psicologia positiva brasileira. 

Deste modo, tendo em conta esta vertente da psicologia quem tem buscado 

investigar aquilo que é virtuoso, propôs-se a presente dissertação, que busca conhecer o 

relacionamento entre os valores e a civilidade, bem como, os efeitos de estímulos 

valorativos (priming) neste construto. Este estudo é, portanto, uma tentativa de 

contribuir com uma temática que não apresenta resultados sólidos e consistentes acerca 

do priming de valores ou da relação desse construto com os comportamentos pró-

sociais. Nesta direção, podemos encontrar publicações contrastantes, como os estudos 

de Maio, Pakizeh, Cheung e Rees (2009), que encontraram resultados significativos 

entre relação da estimulação de valores e o comportamento, embora tenham sido efeitos 

reduzidos. Por outro lado, Leonardo (2011) e Damião (2011) seguindo delineamento 

semelhante não encontraram resultados significativos com relação a predição da 

civilidade pelos diferentes tipos de estimulação. Neste sentido se faz necessário o 

delineamentos de novos estudos que busquem contribuir com o conhecimento nesta 

temática. 

Como poderá ser observado ao longo desta dissertação, a maioria das pesquisas 

acerca desta temática não tem encontrado resultados animadores, em geral os estímulos 

têm provocado efeitos tímidos, demandando o desenvolvimento de um delineamento 

mais cuidadoso e que busque mais alternativas para a mensuração dos comportamentos 

(Damião, 2011; Leonardo, 2011). Nesta direção, um dos estudos da presente dissertação 

objetivou elaborar uma medida com evidências de qualidades psicométricas satisfatórias 

para sua ampla utilização com fins de pesquisa. Além disso, foi desenvolvido também 

uma medida implícita da civilidade, que tem a vantagem de medir com menor influência 
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da desejabilidade social e, por fim, foi planejado um cenário para observação do 

comportamento em uma situação supostamente real e cotidiana. 

Isto posto, para a contextualização teórica da presente dissertação, foram 

desenvolvidos dois capítulos principais: comportamentos pró-sociais e valores 

humanos. No que se refere aos valores humanos, pensa-se que os tipos de orientação 

orientação social e central estarão relacionados com a civilidade e que a estimulação 

destes valores endossará a pontuação nas medidas deste comportamento pró-social. 

Com esta estimulação, acredita-se que os conteúdos valorativos relacionados aos 

comportamentos pró-sociais estarão mais acessíveis na memória de trabalho dos 

indivíduos, tornando-se mais disponíveis para utilização quando necessário. Diante 

disto, a seguir apresenta-se os capítulos da presente dissertação, contextualizando os 

comportamentos pró-sociais e apresentando a teoria dos valores humanos que 

fundamenta este empreendimento científico. 
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CAPÍTULO 1. COMPORTAMENTOS PRÓ-SOCIAIS 
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Em qualquer tempo da história podemos observar exemplos de generosidade e 

condutas em benefício do outro. Relatos de extrema bravura em defesa dos mais fracos 

são presentes em textos de mitologia, religião e em nosso cotidiano. Quem nunca ouviu 

falar de alguém que teve grande coragem para salvar outra pessoa que estava em perigo, 

ou alguém que arriscou a própria vida em um ato em defesa de outra vida? Estes atos 

estão presentes no nosso dia-a-dia, apesar de não serem muito recorrentes. Por outro 

lado, existem diversos outros tipos de condutas pró-sociais que podem ser muito mais 

frequentes e também importantes para o convívio em sociedade. Neste sentido, é fácil 

pensarmos em alguém que tenha achado um objeto perdido e tentado encontrar o dono, 

ou alguém que tenha segurado a porta de um elevador para um vizinho, evidenciando a 

pluralidade de condutas que podem fazer parte do campo de estudo dos comportamentos 

pró-sociais. 

Tais comportamentos são adotados nesta dissertação com uma designação ampla 

para uma gama de comportamentos que envolvem qualquer tipo de conduta em prol do 

outro. De acordo com Goldstein (1980) e Rodrigues (2009), o comportamento pró-

social representa qualquer ato que tenha como destino o benefício para outra pessoa ou 

grupo de pessoas, e que este ato implique ou não em um retorno para o benfeitor. 

Segundo estes autores, tal ato pode ser desempenhado de diversas maneiras, seja com a 

revelação do agente que o promove ou com a ocultação do mesmo e podendo ser 

também com envolvimento de tempo, esforço e dinheiro. Devido à grande abrangência 

em relação a definição dos comportamentos pró-sociais, é pertinente que se faça uma 

classificação dos comportamentos que os compõe. Penner et al. (2005), por exemplo, 

sugerem que estes comportamentos sejam avaliados sob uma perspectiva multinível, 

tentando agrupar todos os tipos de comportamentos pró-sociais em três níveis distintos: 

micro, meso e macro.  
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Para Penner et al. (2005), o nível micro está relacionado às bases neurais 

envolvidas com os comportamentos pró-sociais. Damião (2011) sugere que o priming e 

a mensuração implícita de comportamentos se encaixam neste nível de análise. No que 

concerne o nível meso, Penner postula que este nível engloba os estudos interpessoais, 

levando em conta a observação de situações em que uma pessoa ajuda outra. Já o nível 

macro refere-se ao estudo envolvendo grupos ou grandes organizações, como, por 

exemplo, o voluntariado e a cooperação (Penner et al, 2011). 

 Como pode ser constatado, existe uma pluralidade de comportamentos pró-

sociais e para compreendê-la será necessário introduzir uma breve fundamentação sobre 

a conduta pró-social, sobretudo pautada nos pressupostos da psicologia positiva, que 

está interessada em compreender os aspectos virtuosos da vida humana. Ademais, será 

importante introduzir teorias relacionadas a conduta pró-social e também diferenciar 

alguns dos principais tipos de comportamentos desta área, como o comportamento de 

civilidade que é o construto de interesse desta dissertação. 

1.1 Breve Introdução à Psicologia Positiva 

Apesar da grande ênfase nas últimas décadas, estudar os construtos que fazem 

parte do que hoje intitulamos psicologia positiva não é exclusivo do período posterior à 

II Guerra Mundial. No período anterior à guerra, a psicologia já demonstrava grande 

interesse em investigar aspectos positivos da vida humana. Demonstrando isto, 

Seligman e Csikszentmihalyi (2000) apontam para três missões que a psicologia tinha 

no período anterior à guerra: (1) Desenvolver tratamentos que aliviassem a vida de 

pessoas com transtornos mentais, (2) Buscar endossar comportamentos positivos das 

pessoas, tornando suas vidas mais produtivas e gratificantes, e (3) valorizar os talentos 

das pessoas, buscando identificar e potencializar as suas habilidades. De acordo com as 
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missões expostas por estes autores, fica claro que a maior parte do interesse da 

psicologia estava direcionada para os aspectos virtuosos da vida humana. 

Com a deflagração da guerra, todo este cenário foi alterado em virtude das 

necessidades advindas do caos instalado na sociedade (Seligman & Csikszentmihalyi, 

2000). Deste modo, as missões que antes focavam questões positivas da vida, passaram 

a centrar-se essencialmente na cura de transtornos oriundos da guerra. Segundo 

Seligman e Csikszentmihalyi (2000), o forte investimento do Instituto Nacional de 

Saúde Mental em pesquisas que investigassem patologias revela uma mudança no foco 

da construção do conhecimento e da atuação dos profissionais de psicologia na referida 

época. 

Seligman (1994), não considera esta mudança de foco totalmente prejudicial. 

Para este autor, o grande investimento em buscar soluções para a demanda de 

transtornos que a guerra trouxe, foi fundamental para desenvolver tratamentos para pelo 

menos 14 doenças até então intratáveis. Não obstante, este autor aponta que a total 

ausência de interesse com as potencialidades e virtudes humanas tornou a psicologia 

fundamentalmente “vitimológica”. Isso implicou em uma grande influência na atuação 

dos profissionais da saúde até os dias atuais, trabalhando exclusivamente na fraqueza 

emocional e em cérebros “danificados” (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

Na década de 1960, Menninger, Mayman e Pruyser (1963) reconheciam os 

grandes avanços que o foco da psicologia e psiquiatria na doença trouxeram no período 

posterior a II guerra mundial, enfatizando os benefícios que milhões de pessoas 

receberam. No entanto, estes autores lamentam a falta de atendimento das necessidades 

de outras milhões de pessoas. Na contracorrente em meados do século XX alguns 

pesquisadores humanistas preocupavam-se com o bem-estar das pessoas e suas 
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potencialidades (Maslow, 1954, 1962; Rogers, 1951), mas falharam em não 

fundamentarem suas teorias com uma base empírica robusta. 

Portanto, apenas no final da década de 1990 esta vertente mais positiva do 

estudo da Psicologia passou a ganhar força, em especial com a presidência de Martin 

Seligman na American Psychlogical Association (APA), que tem se dedicado a 

investigar os aspectos virtuosos da vida humana, e com a edição da American 

Psychologist em janeiro de 2000, dedicada à psicologia positiva. Nesta edição, 

Seligman e Csikszentmihalyi (2000) enfatizaram a negligência da psicologia para as 

questões positivas da existência e apontaram para a necessidade de estudos 

comprometidos em avaliar construtos com enfoque positivo, como, por exemplo, 

prazer, bem-estar, felicidade e coragem. 

Tendo em conta a dedicação da Psicologia nos últimos anos aos aspectos 

positivos da vida humana, faz-se necessário definir o que se entende por Psicologia 

Positiva. De acordo com Sheldon e King (2001), trata-se de um investimento em estudar 

as virtudes humanas, tornando os profissionais da Psicologia mais sensíveis ao potencial 

humano, e preocupados com as motivações, habilidades e promoção da saúde. Na 

mesma direção, Scorsolini-Comin e Santos (2009) definem a psicologia positiva como 

uma área do saber psicológico que busca mudar o foco hegemonico de tratamento 

doenças para um foco relacionado a promoção de saúde por meio de exercícios teóricos 

e metodológicos que possibilitam evidenciar aspectos positivos da vida. 

Para Seligman e Csikszentmihalyi (2000), pioneiros nos estudos sobre a 

psicologia positiva, um dos objetivos desta área centra-se na construção de qualidades 

positivas. Para isso, estes autores apresentam três níveis em que sua atuação é possível: 

(1) Nível subjetivo, que é relacionado as experiências subjetivas das pessoas, como a 

satisfação com a vida, a felicidade e o otimismo; (2) Nível individual, que está 
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estreitamente relacionado a traços de personalidade positivos, como a disposição das 

pessoas para apresentarem comportamentos de perseverança, perdão e espiritualidade; e 

(3) Nível grupal, que diz respeito à participação da sociedade em virtude de atingir o 

bem comum, como a civilidade, o altruísmo e a tolerância. 

Isso posto, a presente dissertação centra-se no nível grupal e tem como foco o 

comportamento de civilidade. Tal comportamento tem grande relevância para psicologia 

social, especialmente devido à demanda das sociedades modernas em busca de 

compreender as relações interpessoais e seus explicadores (Pilati, Leão, Vieira, & 

Fonseca, 2008). Para tanto, se faz necessário conhecer duas das principais teorias da 

Psicologia Social que estão associadas aos comportamentos pró-sociais. 

1.2 Teorias relacionadas aos comportamentos pró-sociais 

 A literatura sobre a temática dos comportamentos pró-sociais apontam que estes 

comportamentos têm relação direta e positiva com a idade (Barnes, 1971; Cook & 

Stingle, 1974). Porém, Goldstein (1983) complementa que não é a idade em si que 

simplesmente torna a pessoa mais envolvida com comportamentos pró-sociais, mas sim 

algum processo que ocorre concomitante a mesma. Jean Piaget, por exemplo, postula 

que o homem passa por fases morais durante a vida e os comportamentos cooperativos e 

altruístas são uma progressão natural destas fases (Piaget, 1950). Alguns estudos no 

âmbito da aprendizagem social também sugerem que é possível aumentar os níveis de 

comportamentos pró-sociais de crianças dando-lhes treinamento explícito com este 

propósito ou ainda por meio da convivência com adultos que sejam altruístas (Rushton, 

1975). Deste modo, existem diversas teorias e conjecturas acerca do que pode explicar 

as condutas pró-sociais das pessoas, sendo oportuno nesta dissertação apontar algumas 

delas que podem ajudar na compreensão sobre esta temática. 

1.2.1 Teoria da difusão da responsabilidade social 
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 De acordo com Goldstein (1983), a teoria da difusão da responsabilidade social 

de Latané e Darley, tem uma fundamental importância para a compreensão da 

exposição do comportamento de ajuda. Para este autor, o fato de uma pessoa estar em 

grupo ou sozinha pode ser um aspecto importante para exposição deste comportamento, 

pois uma pessoa sozinha pode assumir toda a responsabilidade para realizar à ajuda, por 

saber que o necessitado não poderá contar com mais ninguém. Por outro lado, quando 

existe mais de uma pessoa no cenário em que a ajuda é demandada, pode ocorrer uma 

divisão de responsabilidades e o ônus de arcar com uma determinada situação que possa 

requerer uma ajuda imediata, por exemplo, não recairá sobre uma única pessoa. 

 A teoria proposta por Latané e Darley (citada por Goldstein, 1983) foi 

desenvolvida especialmente para situações de emergência. De acordo com estes autores, 

para que haja um comportamento de ajuda deve-se ocorrer uma sequência específica de 

eventos. Primeiro é necessário que haja uma compreensão de que algo está errado. Em 

seguida, a pessoa precisa entender a situação como sendo uma emergência. Depois 

disso, deve concluir que é o seu dever tomar alguma ação em prol do outro que 

necessita de uma ajuda emergencial e considerar qual tipo de ajuda pode ser 

desempenhada. A fase final é a ação em si, onde a pessoa decide como irá prestar a 

ajuda necessária. Embora tenha sido mencionado a aplicação da teoria em situações 

emergenciais, a teoria da difusão da responsabilidade também pode ser aplicada aos 

comportamentos de ajuda simples. Exemplo disto pode ser encontrado no estudo de 

Pilati, Iglesias, Lima e Simone (2010), que buscaram verificar se um lugar com maior 

densidade de pessoas o comportamento pró-social é de fato menor. Tendo em conta a 

explicação da civilidade, estes autores observaram que tal comportamento é mais 

frequente em lugares mais vazios (campus de uma universidade) do que em lugares 

mais cheiros (centro da cidade). 
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 Goldstein (1983), também aponta que em uma situação que se demande uma 

ajuda e que tenha mais de uma pessoa presenciando a situação, não necessariamente 

haverá uma divisão de responsabilidade e todos deixarão de emitir um comportamento 

em prol do outro. Este autor aponta que poderá existir um efeito de modelação, onde as 

pessoas podem não ajudar por não saber como fazê-lo. Deste modo, quando a primeira 

pessoa emite o comportamento de ajuda, esta se torna um modelo no qual os outros 

tomarão como referência. Para este caso, não é evidenciado uma falta de sentimento de 

responsabilidade, mas sim uma falta de compreensão de como executar determinada 

ajuda.  

 Em estudo dirigido por Bryan e Test (1967), estes autores tentaram verificar se 

um modelo que fizesse um ato simples de ajuda poderia influenciar outras pessoas ao 

seu redor a imitarem este comportamento em um shopping center. A ajuda consistia em 

doar dinheiro para um grupo beneficente. As doações foram substancialmente maiores 

para os dois minutos que sucederam o ato do modelo, do que foi para outros períodos 

em que não houve qualquer modelo. Isto mostra que este conceito não é apenas 

aplicável a situações emergenciais, mas podem ser considerados para o estudo de 

comportamentos pró-sociais cotidianos e de baixo esforço. Tendo visto as contribuições 

desta teoria para o entendimento dos comportamentos pró-sociais, a seguir será descrita 

outra teoria que é referência obrigatória nos estudos desta temática. 

1.2.2 Teoria da troca social 

 A teoria da troca social é uma das mais conhecidas na Psicologia Social. 

Segundo Rodrigues, Assmar e Jablonski (2009), trata-se uma teoria que enfatiza as 

interações humanas como um potencial meio para trocas de recursos psicológicos ou 

materiais. Para esta teoria, as relações interpessoais diárias funcionam tanto para troca 

de bens materiais como também de emoções, amor e informações. Tomando esta teoria 
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como referência para explicar os comportamentos pró-sociais, é necessário investigar 

todos os aspectos que estão por trás da ajuda, pois se alguém oferece algo, o mesmo 

pode querer algo em troca. Neste caso, será preferível o mínimo de custos e o máximo 

de retorno.  

 Para os teóricos, não se pressupõe que as pessoas calculem todos estes prós e 

contras mentalmente diante de uma situação, mas que estes aspectos podem ser 

utilizados para predizer os comportamentos das pessoas (Myers, 2005). Em exemplo 

citado por Rodrigues, Assmar e Jablonski (2009), em uma situação em que seja 

solicitado que as pessoas doem sangue, as pessoas calcularão inconscientemente os 

riscos que correrão, como o custo que será tomar uma picada de uma agulha e uma 

possível indisposição que possam ter, bem como, os benefícios que podem obter, como 

a aprovação social e a satisfação por ter ajudado alguém enfermo. 

 Neste sentido, o comportamento de ajuda pode ser compreendido também pela 

norma de reciprocidade, na qual é investido algo no agora (como a doação de sangue) 

em busca de que algo no futuro possa ser recebido de volta (a expectativa de também 

ser ajudado se precisar). Segundo Rodrigues, Assmar e Jablonski (2009), a expectativa 

de que o seu comportamento pró-social no hoje seja recompensado no futuro, com 

condutas igualmente gentis ou solidárias, parece ser um dos pilares que sustentam a 

sociedade civilizada. Para estes autores, é como se houvesse uma regulação das relações 

interpessoais por este princípio de mutualidade. Assim, mesmo que haja um sentimento 

de que se está doando mais do que recebendo, uma crença regulatória ameniza a crise 

com um preceito de que o recebimento merecido virá no seu devido tempo (Rodrigues, 

Assmar e Jablonsky, 2009). 

 Ditas teorias podem deixar o leitor com um sentimento negativo em relação ao 

comportamento de ajuda, pois os deixam menos nobres do que deveriam ser. Não 
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obstante, ambas as teorias podem até conseguir explicar diversos aspectos dos 

comportamentos pró-sociais, mas nunca esgotarão toda as facetas que são inerentes aos 

mesmos. Nesta direção, alguns psicólogos sociais tem defendido a ideia de que o 

pressuposto de Maslow (1954) acerca da natureza humana é válido, pois consideram o 

homem como sendo essencialmente bom e movido por questões genuinamente altruístas 

(Gouveia, 2013; Rodrigues, Assmar, & Jablonski, 2009). 

Esta perspectiva sugere que a ajuda pode ocorrer por uma preocupação 

puramente empática com o outro, como a hipótese empatia-altruísmo proposta por 

Batson e seus colaboradores (Batson, Turk, Shaw, & Klein, 1995). Com isso, não se 

tem o objetivo de ignorar a influência dos ganhos ou recompensas no comportamento 

pró-social, mas busca-se, por outro lado, apontar para uma perspectiva de que é possível 

existir a ajuda sem que haja um interesse egoísta implícito. Nesta direção, é pertinente 

considerar também as normas de responsabilidade social, que são uma das principais 

questões endossadas e ensinadas por diversas religiões e consiste basicamente em ajudar 

as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade (Rodrigues, Assmar, & Jablonski 

2009).  

Embora as teorias e normas mencionadas sejam aplicáveis para determinados 

comportamentos pró-sociais, muito ainda precisa ser pesquisado e posto à prova de 

confirmação ou refutação. Neste sentido, torna-se necessário conhecer se as teorias são 

capazes de explicar os comportamentos pró-sociais, sustentando as hipóteses que 

abarcam estes construtos. No que diz respeito às normas, Rodrigues, Assmar e Jablonski 

(2009) ainda apontam que se deve ter cautela na maneira em que se justifica 

determinado comportamento pró-social a uma norma, pois pouco se sabe acerca dos 

conflitos que podem existir entre normas e poucos estudos foram levados a cabo para 

confirmar a sua predição. Deste modo, tendo-se discorrido acerca de duas das principais 
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teorias para compreender o comportamento pró-social, busca-se agora diferenciar os 

principais comportamentos que fazem parte deste campo de estudo. 

1.3 Tipos de comportamentos pró-sociais 

 Como se tem percebido no decorrer desta dissertação, o campo de estudos dos 

comportamentos pró-sociais é abrangente, e pode ser aplicado a qualquer ato destinado 

a ajudar outra pessoa ou grupo de pessoas (Goldstein, 1983; Rodrigues, Assmar, & 

Jablonski, 2009). Deste modo, tendo em vista as diversas formas que o comportamento 

pró-social pode ser desempenhado, cabe aqui fazer uma breve diferenciação entre os 

principais tipos de condutas que se enquadram neste campo de estudo. Como o objeto 

de interesse da presente dissertação é o comportamento de civilidade, primeiramente 

será exposto o que não é civilidade, para depois conceituar tal construto. 

Altruísmo. Este é um construto importante na Psicologia Social, o qual tem uma 

grande diversidade de empreendimentos científicos que buscam elucidá-lo (Gouveia, 

Athayde, Gouveia, Gomes, & Souza, 2010). Para Goldstein (1983) existe uma grande 

indefinição sobre o conceito deste comportamento entre os psicólogos sociais, embora 

entenda-se que este comportamento não possa ser igualado a definição ampla dos 

comportamentos pró-sociais devido a própria abrangência deste último. Assim, alguns 

autores têm buscado definir o altruísmo como um comportamento que implica em um 

ato de ajuda em prol do outro sem que se espere qualquer contrapartida, envolvendo 

maior auto sacrifício do que ganhos (Rodrigues, Assmar, & Jablonski, 2009). Para estes 

últimos, dito comportamento consiste em condutas em que o benfeitor é capaz de 

arriscar a própria vida para prestar um socorro, sem se preocupar sequer com uma 

possível imagem de herói. 

Ajudar. O simples ato de ajudar implica aspectos diferentes do altruísmo. No 

caso da simples ajuda, o proponente busca dar assistência a alguém de modo superficial 
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que possa envolver tempo ou esforço, mas de nenhuma maneira implicará uma 

atividade que possa envolver riscos ao benfeitor (Wispé, 1972). Rodrigues, Assmar e 

Jablonski (2009) pontuam que os psicólogos sociais preferem direcionar a designação 

de comportamento de ajuda para aquelas condutas que são autocentradas, isto é, 

condutas que visam algum tipo de retorno, podendo ser desde aumentar a própria 

autoestima como o recebimento de um status social. 

Doação. Este comportamento pode ser confundido com o simples ato de ajudar, 

embora tenha a especificidade de remeter-se à concessão de coisas materiais, como a 

doação de dinheiro ou mantimentos para organizações beneficentes (Goldstein, 1983). 

Entretanto, este ato também pode estar implicado com questões mais altruístas como a 

doação de sangue (Gouveia, Athayde, Gouveia, Gomes, & Souza, 2010) ou órgãos. 

Deste modo, podemos entender este construto como uma maneira de operacionalizar 

determinados tipos de ajuda, não necessariamente sendo um comportamento em si.  

Gratidão. Partindo-se de uma concepção ampla, a gratidão pode ser entendida 

tanto como um afeto, como também um comportamento ou traço de personalidade 

(Wood, Joseph, & Linley, 2007). De acordo com Emmons (2004), este construto 

consiste em um estado psicológico caracterizado por um reconhecimento de algo 

relevante que o sujeito tenha recebido, o fazendo experienciar sensações de admiração e 

apreço. Além disso, este construto ainda é aplicado para sentimentos evocados por 

recordações do passado (Seligman, Sten, Park, & Peterson, 2005). No entanto, de 

acordo com Watkins, Woodward, Stone e Kolts (2003), em se tratando especificamente 

do comportamento de gratidão, este é caracterizado pelo agradecimento por algo 

recebido. 

Empatia. Este construto diz respeito à capacidade que uma pessoa tem de 

colocar-se no lugar do outro (Hoffman, 2001). Por meio deste processo de compreensão 
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do outro, a pessoa empática busca inferir os sentimentos dos outros para que possa lidar 

da maneira mais adequada. Este construto tem grande relevância no âmbito dos 

comportamentos pró-sociais, pois é um facilitador das interações sociais (Hoffman, 

2001). 

Contágio emocional. Na mesma direção da empatia, o foco do contágio 

emocional está nas relações interpessoais (Gondim et al., 2014). No entanto, Preston e 

Waal (2002) procuram diferenciá-las apontando que o contágio emocional trata-se da 

emoção do observador por meio do posicionamento em relação ao sentimento do outro, 

mas, diferentemente da empatia, estas emoções são autodirigidas. Neste caso, as pessoas 

prestam atenção nas emoções dos outros e se sentem afetadas pela avaliação destes 

sentimentos.  

Cooperação. A cooperação para muitos autores é um construto muito 

relacionado às práticas corporativistas, onde as pessoas lidam constantemente com 

aspectos cooperativos e competitivos lado a lado (Edward, 1991). Tais comportamentos 

são aplicados para contextos grupais, mas são determinados por objetivos individuais. 

Deste modo, o indivíduo se adapta ao ambiente competitivo com a colaboração entre os 

seus pares, mas também pratica a competição, por vezes, com hostilidade e agressão 

para alcançar seus objetivos pessoais (Radke-Yarrow & Zahn-Waxler, 1991). Nesta 

direção, Deutsch (1949) define a cooperação como um processo interativo em que todos 

os atores envolvidos buscam alcançar um objetivo comum. 

Solidariedade. O conceito de solidariedade é muito confundido com o de 

cooperação, pois ambos se tratam de uma ajuda mútua em contextos grupais.  

Entretanto, Aurea-Tardeli (2008) aponta que a solidariedade está mais relacionada ao 

contexto de comunidade, onde todos desempenham atividades mútuas em função das 

necessidades do grupo. Para este autor, é um conceito mais ligado à sociedade como 
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uma família em seu sentido mais fraterno. Diferentemente da cooperação, que tem um 

componente forte de interesse próprio, a solidariedade tem foco voltado apenas para o 

interesse grupal (Aurea-Tardeli, 2008). 

 Habilidades Sociais. Este construto pode ser entendido como um conjunto de 

ações desempenhados pelo indivíduo em determinado contexto interpessoal (Del Prette 

& Del Prette, 1999). Trata-se de um conjunto de comportamentos que visam estabelecer 

e manter interações com terceiros, representando também o autocontrole do indivíduo 

em quaisquer situação que esteja, prezando sempre pela adequação ao contexto que está 

inserido, seguindo todas as regras estabelecidas. Esta variável pode ser confundida com 

o construto de interesse da presente dissertação, mas diferencia-se pela intensidade e 

direção que ambas tomam. Ao passo que as habilidades sociais versam sobre uma 

adaptação as regras, reunindo diversos comportamentos que dão suporte a um interesse 

individual de obter aceitação (Bandeira, Del Prette, Del Prette, & Magalhães, 2009), a 

civilidade está mais relacionadas a uma consideração pelo outro (Ferriss, 2002). O 

comportamento de civilidade tem o propósito de tratar o outro com cordialidade, mas 

também com o foco em ajudar em contextos de baixo esforço e posicionar-se 

politicamente em defesa dos direitos compartilhados (Boyd, 2006). Tendo isto exposto, 

adiante será prosseguido a definição deste construto que é o foco de interesse principal 

da presente dissertação. 

1.4 Civilidade 

 O comportamento de civilidade está inserido no campo de estudo dos 

comportamentos pró-sociais, mas diferencia-se dos demais, como o altruísmo, pelo 

menor desprendimento de esforço em sua realização (Damião, 2011; Leonardo, 2011). 

Este comportamento está implicado em normatizações sociais que visam estabelecer 

padrões de condutas que assegurem o respeito ao próximo e, ao mesmo tempo, 
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possibilitem uma melhor relação entre as pessoas (Ferris, 2002; Moser & Corroyer, 

2001). Deste modo, a civilidade está relacionada a boas maneiras e ao tratamento cortês 

com o próximo, que são fundamentais para o convívio em sociedade. Acredita-se que 

este construto tenha grande relevância para os estudos da Psicologia Social, que tem 

empreendido esforços para compreender os fatores que estão relacionados a 

comportamentos pró-sociais e as relações interpessoais (Grant & Gino, 2010; 

Greitemeyer & Osswald, 2010; Piff, Kraus, Côté, Cheng, & Keltner, 2010) e sua 

aplicabilidade prática (Weinstein & Ryan, 2010). 

Devido à importância deste construto nas relações pessoais torna-se pertinente o 

seu estudo no âmbito da Psicologia Social. No entanto, poucas pesquisas podem ser 

identificadas na literatura que buscam melhor compreender a civilidade. No cenário 

brasileiro, por meio de buscas nos Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PEPSIC), no 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) Brazil e na Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), foi possível encontrar apenas 44 registros 

da palavra “civilidade” como descritora, apontando para o baixo investimento científico 

acerca deste construto. No cenário internacional é possível encontrar resultados 

igualmente tímidos, tendo sido encontrado apenas 291 registros da palavra “civility” na 

American Psychological Association (APA PsycNETTM). Ambas as buscas foram 

realizados no dia 23 de dezembro de 2013. 

Para Boyd (2006) é muito difícil conceituar a civilidade devido à pluralidade 

para o entendimento deste construto. Para este autor, a civilidade pode ser entendida a 

partir de uma perspectiva relacionada à gentileza, caracterizando uma pessoa “civil” 

como alguém dotado de boa educação, que prime pelo respeito e dê valor a 

formalidades. Em contrapartida, este autor também aponta para existência de outro lado 

deste construto, como a participação ativa dos cidadãos em busca de seus direitos e 
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cumprimento dos deveres em sociedade. Neste último caso, o significado de civilidade 

está mais relacionado aos conceitos de igualdade cívica, direitos civis e cidadania; 

caracterizando o indivíduo como ser político e ativo (Boyd, 2006). 

Evers (2009) considera que esta divisão na definição de civilidade pode ser 

representada por duas palavras (Civilidade e Civismo) que embora representem 

conceitos distintos são sobrepostos e interligados. Para este autor, a civilidade 

representa os aspectos relacionados ao respeito mútuo e compromisso com outras 

pessoas, ao passo que o civismo representa a identificação das pessoas enquanto 

cidadãos dotados de seus direitos e deveres. Pressupõe-se que uma ação cívica deva ser 

civilizada e promover a civilidade, tornando estas duas dimensões estreitamente 

interligadas. Nesta direção, Evers (2009) considera o civismo como uma normatização 

de condutas no campo político que visam estimular, reproduzir e cultivar a civilidade. 

Tendo em conta estes possíveis aspectos do comportamento de civilidade, torna-

se importante a realização de estudos que busquem definir este construto com mais 

precisão. Deste modo, Ferriss (2002) observando este cenário, sugere que algumas 

questões precisam ser seguidas para prosseguir os estudos sobre esta temática por um 

longo período de tempo, a saber: (1) Quais comportamentos podem ser considerados 

civis ou não civis? (2) Qual efeito este construto manifesta nas relações interpessoais? 

(3) Pode este construto se tornar mais ou menos prevalecente na sociedade? (4) Este 

construto pode ser predito? Estes são alguns dos questionamentos deste autor, que 

devem ser considerados nos estudos acerca desta temática. 

Como este construto é reconhecidamente demonstrado nas interações diárias das 

pessoas, Ferriss (2002) ainda expõe os possíveis locais que o mesmo pode ser 

mensurado e investigado, como, por exemplo, áreas públicas e restaurantes. Além 

destes lugares, este autor também aponta que salas de aula e universidades podem ser 
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um produtivo local para informar como a civilidade pode ser endossada, tendo como 

principal foco a relação entre o professor e o aluno e entre os próprios alunos. Ainda de 

acordo com Ferriss (2002), a civilidade pode variar de acordo com o gênero, classe 

social, posição social e, principalmente, o contexto sociocultural. Este autor explica que 

exemplos como o de um homem abaixar o chapéu quando uma mulher passa, hoje em 

dia é extremamente raro. Além disso, determinados comportamentos têm se tornado 

bastante criticados por uma vertente feminista que tem surgido nas últimas décadas. 

Neste sentido, o homem abrir a porta para uma mulher pode se tornar inaceitável por 

este comportamento possivelmente ser interpretado como uma incapacidade da mulher 

em fazê-lo (Elias, 1994; Ferriss, 2002). 

Outro fator que precisa ser considerado ao avaliar a civilidade, como aponta 

Ferriss (2002), é o grau de proximidade entre as pessoas. Este autor sugere, por 

exemplo, que a relação de um vendedor e o seu cliente segue uma linha específica de 

tratamento cortês estabelecido no ambiente comercial, pois é direcionada com um 

objetivo subjacente que é a venda. Além disso, como mencionado, o nível de 

proximidade também pode variar na forma que o tratamento é realizado, pois ao passo 

que o tratamento com alguém conhecido é bem mais caloroso, como um desconhecido 

pode limitar-se a um aceno. 

Por fim, e não menos importante, Ferriss (2002) ainda aponta que os aspectos 

culturais são questões fundamentais que precisam ser consideradas. Em estudo 

desenvolvido por Medeiros (2011), por exemplo, fica evidente que países desenvolvidos 

apresentam uma organização em relação aos princípios que guiam suas vidas de modo 

diferente em relação aos países em desenvolvimento. Um exemplo claro desta diferença 

está entre a Alemanha e o Brasil. Enquanto a Alemanha preocupa-se mais com questões 

de ordem abstrata e humanista, focando questões como o conhecimento e a maturidade 
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como princípios mais importantes para as suas vidas, no Brasil o foco está em aspectos 

que buscam assegurar a sua existência, com princípios mais voltados para a 

sobrevivência, a estabilidade pessoal e a saúde. Além disso, os princípios que cada um 

destes países menos prioriza também são distintos. Ao passo que a Alemanha dá menos 

prioridade a questões de ordem normativa, como a obediência e a religiosidade, o Brasil 

dá menos importância a questões como o êxito e o prestígio.  

De acordo com Krampen (1991), estes aspectos individuais anteriormente 

mencionados estão entre os explicadores mais importantes para o crescimento da 

civilidade. Neste sentido, estudos têm apontado que os valores humanos têm 

apresentado poder de explicação importante, sendo geralmente mais eficazes do que a 

personalidade para predizer o comportamento de civilidade (Schwartz, 2006). Em 

estudo desenvolvido por Radkiewicz, Zavala e Skarzynska (2008), buscou-se avaliar se 

os valores podiam influenciar a civilidade em 17 países europeus que participaram do 

questionário social europeu em 2002. Como resultado, estes autores encontraram que a 

dimensão universalismo da teoria universal de Schwartz (2006) apresentou alta 

associação com a civilidade na maioria dos países considerados. 

Tendo em conta as considerações presentes nos estudos de Ferriss (2002) e 

principalmente a busca que os pesquisadores têm desempenhado para entender os 

aspectos individuais que podem explicar a civilidade (Radkiewicz, Zavala, & 

Skarzynska, 2008; Schwartz, 2006), na presente dissertação busca-se conhecer o poder 

de predição dos valores humanos na civilidade considerando como fundamentação a 

Teoria Funcionalista dos Valores Humanos proposta por Gouveia (2013). Neste sentido, 

busca-se conhecer que tipos de valores predizem a civilidade e se o priming de 

diferentes tipos de valores estão associados ao aumento ou diminuição da mesma. Deste 
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modo, descreve-se a seguir a compreensão de valores humanos pautados na presente 

dissertação. 
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CAPÍTULO 2. VALORES HUMANOS 
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O presente capítulo objetiva trazer uma breve introdução acerca dos valores 

humanos e apresentar a teoria valorativa que será abordada na presente dissertação para 

a explicação do comportamento de civilidade. A importância da conceituação deste 

construto pauta-se na disseminação que os valores têm na sociedade, em parte das vezes 

sem que haja um entendimento claro e uma delimitação concreta. Como se pode notar, é 

um tema recorrente na vida cotidiana, sendo utilizado por educadores, gestores, pais e 

políticos muitas vezes indistintamente confundindo-o com outros construtos, como, por 

exemplo, as crenças, atitudes, necessidades ou comportamentos (Gouveia, 2014). 

Neste sentido, não é difícil encontrar diversas conceituações e exemplificações 

dos valores humanos em nosso cotidiano (Gouveia, 2013). Basta que se tenha uma 

conversa com alguém mais velho, que o mesmo, provavelmente, vinculará este 

construto a qualidades pessoais, como ser honesto e trabalhador. Caso a conversa seja 

com uma pessoa muito religiosa, talvez seja dito ainda que uma pessoa de valor é aquela 

que frequenta a igreja e que tem uma família pautada na honra. Ou ainda, basta assistir 

de casa a propaganda eleitoral gratuita, que muito se ouvirá sobre a necessidade de 

desenvolver projetos governamentais com o foco na promoção de valores, embora 

poucos saibam como este construto é conceituado na literatura científica. 

Para suprir esta necessidade, são demandados estudos com a finalidade de 

definir, contextualizar e apresentar a aplicação deste construto. Nesta direção se 

fundamenta a presente dissertação, diferenciando os valores de construtos similares, 

apresentando uma teoria robusta e mundialmente testada (Gouveia, 2014; Medeiros, 

2011) e, por fim, delineando estudos que visam testar o relacionamento dos valores com 

a civilidade, que é um construto de relevância para a Psicologia Social e para as práticas 

cotidianas (Damião, 2011; Leonardo, 2011). 
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2.1 Introdução aos Valores Humanos 

Ao se falar em valores humanos, talvez Rokeach seja um dos primeiros teóricos 

a ser lembrado no ambiente científico. Isto porque foi quem primeiro procedeu à 

mensuração específica de valores (Rokeach Value Survey), contribuiu para a 

diferenciação entre valores e atitudes (Rokeach, 1973, 1979, 1981) e ainda influenciou 

diversos outros teóricos contemporâneos (Schwartz, 1992; Gouveia, 2003). Não é de se 

surpreender que Rokeach seja considerado por muitos autores como o “pai” dos valores 

humanos (Medeiros, 2011). 

Entretanto, o estudo dos valores humanos antecede Rokeach, tendo diversas 

contribuições importantes de psicólogos desde o início do século passado que reuniram 

esforços para compreender a complexidade do conceito de valor (Urban, 1907). 

Considerando a indefinição deste termo e as contribuições dos diversos autores que 

antecederam Rokeach, decidiu-se apresentar uma breve tabela (Tabela 1) apontando 

algumas das principais contribuições de teóricos que atuaram na construção do 

conhecimento na temática dos valores humanos até meados da década de 1950. 
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Tabela 1: Contribuições para o estudo dos valores no início do século XX. 

Autor Definição de Valor Principais contribuições 

Ferdinand 

Tönnies 

(1887/1979) 

Este teórico não trouxe uma definição para os 

valores, mas contribuiu com teorias que versam 

sobre esta temática. 

Com o intuito de explicar como as pessoas se organizam em sociedade, este autor propôs um modelo de 

estrutura social (comunidade e sociedade) que influenciou diversas teorias contemporâneas sobre os valores 

humanos, tais como, coletivismo e individualismo (Hofstede, 1984), interesses coletivos e pessoais (Schwartz 

& Bilsky, 1987) e tipos de orientação social e pessoal (Gouveia, 2003). 

Thomas e 

Znaniecki (1918) 

Qualquer dado que tenha um conteúdo empírico 

acessível aos membros de um grupo social e um 

significado que possa ser objeto atitudinal. 

Foram os primeiros autores a diferenciar os conceitos de atitudes e valores, como construtos independentes. 

Além disso, introduzem o conceito de intencionalidade para as atitudes e concebem este construto como 

sendo eminentemente individual, ao passo que consideram os valores como um construto dotado de uma 

carga compartilhada com determinado contexto social. 

Talcott Parsons 

(1951) 

Componente essencial para o sistema social, sendo 

observável por meio de situações específicas e 

tendo conteúdo deduzido por teórico atencioso. 

Trouxe a ideia de que os valores são hierarquicamente organizados e sugeriu que a vida social só existe por 

meio dos mesmos. Além disso, apontou para uma função de orientação pertinente aos valores, na qual os 

indivíduos se comportariam guiados por sistemas de valores associados à sociedade e às suas mentes. Este 

autor ainda inseriu o conceito de ação motivada para os valores. 

Clyde Kluckhohn 

(1951) 

Um valor é uma concepção, explícita ou implícita, 

própria de um indivíduo ou característica de um 

grupo, sobre o desejável, o que influencia a escolha 

dos modos, meios e fins existentes da ação. 

Ao trazer o conceito de desejável para os valores, este autor indica que este construto é um princípio a ser 

compartilhado socialmente. Além disso, este autor elaborou um esquema conceitual em que postula a 

existência de oito dimensões principiais para os valores, a saber: (1) dimensão de modalidade, (2) de 

conteúdo, (3) de propósito, (4) de generalidade, (5) de intensidade, (6) de explicação, (7) de alcance e (8) de 

organização. 
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 Em resumo, os autores apresentados na Tabela 1 trouxeram contribuições para a 

Psicologia Social e, em especial, para os valores humanos. Embora não tenham 

desenvolvido teorias ou modelos com uma base empírica robusta, estes autores foram 

capazes de contribuir influenciando conceitualmente modelos e teorias contemporâneas 

que buscam compreender e operacionalizar os valores humanos (Gouveia, 2003; 

Hofstede, 1984; Inglehart, 1977; Rokeach, 1972; Schwartz, 1992). 

 Dentre os teóricos mais recentes no âmbito dos valores humanos, é possível 

fazer uma divisão importante entre aqueles que representam uma perspectiva cultural e 

os que representam uma perspectiva individual dos valores humanos (Medeiros, 2011; 

Araújo, 2013). De maneira geral, a principal diferença entre estas vertentes centra-se na 

mensuração e avaliação do construto. Enquanto a perspectiva cultural (sociológica) 

centra-se na avaliação dos valores por meio de uma visão amplificada, considerando 

países inteiros, a perspectiva individual (psicológica) tem um foco no indivíduo, 

diferenciando-os por meio de suas bases motivacionais (Medeiros, 2011). 

 Como representantes da vertente cultural, Hofstede (1984) e Inglehart (1977) são 

os teóricos mais importantes. Segundo Hofstede (1984), só poderemos conhecer os 

valores de uma pessoa se avaliarmos antes o contexto no qual a mesma está inserida, 

pois este autor concebe a cultura como uma espécie de “programa mental” que orienta 

os indivíduos em suas interações cotidianas. A principal contribuição de Hofstede 

(1984) para os valores humanos, seguramente foi a dimensão individualismo-

coletivismo, que é uma das quatro dimensões postuladas para explicar os valores 

transculturalmente. 

Já Inglehart (1977), partindo das hipóteses de escassez e de socialização, busca 

operacionalizar os valores em um polo materialista e outro pós materialista. A primeira 

indica que parte dos valores das pessoas são influenciados pelas principais necessidades 
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materiais vivenciadas em seu desenvolvimento (e.g. saúde, segurança) e a segunda 

refere-se a questões mais abstratas, representando necessidades mais elevadas de 

socialização (e.g. autoestima, pertencimento) (Araújo, 2013; Medeiros, 2011). 

Todavia, embora os teóricos representantes de uma perspectiva cultural estejam 

centrados em uma explicação dos valores a partir de uma avaliação ampla do contexto 

inserido, as suas ideias e conceitos também podem estar estreitamente ligadas às teorias 

e modelos desenvolvidos para explicar os valores através de uma visão focada no 

indivíduo. É importante mencionar que uma abordagem não exclui a outra e ambas 

podem ser complementares, por sinal, os conceitos de individualismo e coletivismo de 

Hofstede (1984) podem ter influenciado o modelo individual de Schwartz e Bilsky 

(1987), assim como Gouveia (2003) seguramente recebeu influência dos conceitos de 

materialismo e pós-materialismo de Inglehart (1977) nos seus tipos motivadores 

materialista e idealista (Medeiros, 2011). 

Ao começar a descrever a vertente psicológica (individual), é necessário retomar 

os feitos de Rokeach (1973). Como já foi mencionado no início deste capítulo, este 

autor figura entre um dos mais importantes para o desenvolvimento do conhecimento 

dos valores humanos e é um dos principais responsáveis pela linha de estudo focada no 

indivíduo. Por meio de Rokeach, os valores ganharam destaque de estudo na Psicologia 

Social, em especial, com a elaboração do Rokeach Value Survey, que possibilitou pela 

primeira vez a medição específica dos valores (Ros, 2006). De acordo com Gouveia et 

al. (2001), a importância deste autor é tamanha, que atribui-se a sua obra a 

responsabilidade de ter contribuído ou influenciado mais da metade do conhecimento 

adquirido na temática dos valores humanos até a atualidade. 

Além das contribuições de Rokeach (1973) já mencionadas, este autor trouxe 

uma definição mais clara para os valores, “crença duradoura de que um modo 
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específico de comportamento ou estado final de existência é pessoal ou socialmente 

preferível a um modo de comportamento ou estado final de existência oposto ou 

inverso” (p. 5). Apesar de todas as contribuições realizadas, o seu trabalho não foi 

amplamente difundido devido ao foco em avaliar os valores exclusivamente nos Estados 

Unidos. Com isso, a expansão de sua teoria ficou comprometida, por sinal, no Brasil o 

seu instrumento só foi adaptado 20 anos após a elaboração do mesmo (Günther, 1981). 

Tal limitação abriu espaço para outros autores desenvolverem e consolidarem suas 

teorias em nível mundial, tendo como principais representantes Schwartz (1992) e 

Gouveia (2003), que apresentam teorias testadas em mais de 50 países. 

No caso de Schwartz (1992), cabe o reconhecimento de ter ampliado o estudo 

dos valores transculturalmente e ter colocado este construto em uma posição de 

destaque no campo de estudos da Psicologia Social (Rohan & Zanna, 2003) e 

Transcultural (Smith & Schwartz, 1997). Este autor define os valores como “metas 

desejáveis e trans-situacionais, que variam em importância e servem como princípios 

na vida de uma pessoa ou de uma entidade social” (Schwartz, 1992, p. 21). 

Certamente, o modelo de Schwartz trouxe muitas contribuições para a temática 

dos valores humanos, sendo algumas delas expostas no tópico seguinte ao compará-la 

com alguns aspectos da teoria funcionalista. No entanto, o objetivo deste tópico é o de 

apontar brevemente os principais teóricos e parte de suas contribuições, devendo o leitor 

interessado em aprofundar os seus conhecimentos sobre este autor, procurar literatura 

específica para tal (Schwartz, 1992, 1994, 2006; Schwartz & Bilsky, 1987, 1989). Deste 

modo, a seguir será descrita a teoria que será abordada na presente dissertação, sendo 

apresentada com maior destaque e detalhamento devido a sua importância para o 

presente empreendimento científico. 
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2.2 Teoria Funcionalista dos Valores Humanos 

 Em busca de suprir as limitações encontradas no campo de estudo dos valores 

humanos e em teorias com modelos problemáticos, Gouveia (2003) buscou desenvolver 

uma teoria com mais parcimônia, reunindo os aspectos mais importantes de autores 

antecedentes (Rokeach, 1973; Schwartz, 1992) e postulando aspectos originais que 

fazem desta teoria uma das principais para explicação das atitudes e comportamentos. O 

foco da teoria centra-se na função dos valores e em estabelecer uma fundamentação 

sólida com pressupostos teóricos e extensiva testagem empírica (Gouveia, 2013). Deste 

modo, a seguir serão apresentados os principais aspectos desta teoria que têm reunido 

evidências de compatibilidade em mais de 50 países (Gouveia, Milfont, & Guerra, 

2014). 

2.2.1 Pressupostos da teoria 

 Um dos aspectos mais importantes da teoria de Gouveia (2003) está no 

estabelecimento de pressupostos teóricos que compõem um núcleo rígido de onde toda 

a teoria deve ser desenvolvida. Dito núcleo representa um conjunto de proposições não 

testáveis que apoiam as hipóteses e direcionam os caminhos científicos a serem 

trilhados ou evitados (Lakatos, 1978). A seguir são descritos os pressupostos assumidos 

pela Teoria Funcionalista dos Valores Humanos.  

 Natureza Humana. Este é o principal pressuposto da teoria de Gouveia (2003). 

Segundo este autor, é um aspecto que deveria ser considerado por todas as teorias que 

tem o propósito de explicar o comportamento humano, pois ao se admitir que o homem 

é essencialmente bom torna-se possível orientar os empreendimentos científicos que 

buscam conhecer como o indivíduo pensa, se comporta e interage em seu cotidiano 

(Gouveia, 2013). Com isto, mesmo que alguns valores tenham uma conotação negativa 

para algumas pessoas (e.g. poder) e até possam explicar condutas desviantes (Santos, 
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2008), todos eles têm uma essência positiva. Tomando como exemplo o poder, é natural 

que se interprete alguém que se utiliza de um excessivo poder para subjugar outras 

pessoas como algo extremamente negativo. No entanto, o que Gouveia (2013) sugere é 

que o problema está no excesso e não no valor em si. Para este autor, o valor poder 

representa alguém com iniciativa e capacidade de liderança, características muito 

valorizadas em um ambiente corporativo (Nascimento, 2012). 

 Princípios-guia individuais. Para Gouveia (2003), os valores consistem em 

critérios que guiam as ações das pessoas sob uma perspectiva individual. Assim, os 

valores orientam as pessoas individualmente ou em grupo e a cultura se apresenta como 

um facilitador para a exposição dos mesmos, possibilitando o seu fomento e a sua 

transmissão de geração em geração (Gouveia, 2013). Portanto, são os indivíduos que 

expressam a prioridade que determinado valor tem para si mesmos, tendo a cultura 

apenas o papel de endossar os valores socialmente desejáveis em razão das escolhas de 

seus membros (Medeiros, 2011). 

 Base Motivacional. Este pressuposto representa as necessidades humanas. Para 

Gouveia (2003), coerentemente com a natureza benevolente do homem, as necessidades 

dos mesmos também são positivas. Este autor assume que uma possível necessidade 

negativa, como a agressão, não seria uma necessidade em si, mas uma resposta para a 

não satisfação de uma necessidade qualquer (Maslow, 1954). Deste modo, a Teoria 

funcionalista dos valores humanos, concebe-os como representações cognitivas das 

necessidades das pessoas (Maslow, 1954), podendo ser demandadas da sociedade ou de 

instituições específicas (Parsons, 1951) que tem como meta um ambiente estável e 

seguro (Inglehart, 1977). 

Caráter Terminal. Influenciado por Rokeach (1973), Gouveia (2003) pressupõe 

que os valores têm um número reduzido e uma característica terminal. Estes aspectos 
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fazem com que os valores sejam concebidos com um fim em si mesmos de maneira 

clara, transcendente e prezando pela parcimônia. 

Condição Perene. Este pressuposto indica que os valores são os mesmos de 

sempre. Para Gouveia (2013) não existem novos valores ou a extinção dos mesmos, mas 

sim um padrão cíclico que pode mudar as prioridades valorativas em determinado 

cenário sócio-político em virtude de se adaptarem às necessidades dos indivíduos.  

2.2.2 Funções da Teoria Funcionalista 

 Tal como foi possível perceber nos pressupostos teóricos (princípios-guia e base 

motivacional), o modelo de Gouveia (2003) tem um foco nas funções dos valores 

humanos, destacando duas que são consensuais para este autor: (a) guiam as ações do 

homem (tipo de orientação; Rokeach, 1973; Schwartz, 1992) e (b) expressam as suas 

necessidades básicas (tipo de motivador; Inglehart, 1977; Maslow, 1954). Deste modo, 

a conceituação proposta por Gouveia (2003), refere-se a um conjunto de aspectos 

psicológicos que os valores cumprem ao guiar as ações dos indivíduos em qualquer 

situação vivenciada na sociedade e representar quaisquer necessidades oriundas de seu 

cotidiano (Gouveia et al., 2011). 

 A função de guiar o comportamento subdivide-se em três tipos de orientação: 

social, central e pessoal. O tipo de orientação social representa um foco na sociedade, 

considerando suas interações e normatizações. As pessoas que se guiam por este tipo de 

orientação costumam se envolver com outras pessoas de maneira afetiva, cordial e 

respeitosa. Por outro lado, o tipo de orientação pessoal possui um foco no próprio 

indivíduo e nos seus desejos e aspirações. As pessoas são guiadas por este tipo de 

orientação costumam ser egocêntricas e individualistas, prezando pela satisfação dos 

próprios anseios e metas (Gouveia, 2003, 2013; Medeiros, 2011). 
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Já o tipo de orientação central, corresponde a um dos pontos inovadores da 

teoria funcionalista. Embora este tipo de orientação possa ser comparado aos valores 

mistos postulados por Schwartz (1992), no modelo de Gouveia (2003) eles são 

teoricamente fundamentados, ao passo que no modelo de Schwartz (1992) não há uma 

fundamentação ou justificativa clara que indique a razão destes valores existirem. Para 

Gouveia (2013), os valores com tipo de orientação central são a base estruturante ou 

espinha dorsal da organização valorativa, de onde se originam todos os demais valores. 

Para este autor, estes valores correspondem ao eixo principal das necessidades humanas, 

representando desde as necessidades mais básicas (e.g. sobrevivência, saúde e 

segurança) até aquelas mais elevadas (e.g. conhecimento, beleza e maturidade). As 

pessoas guiadas por este tipo de orientação tendem a ser mais humanitárias e com foco 

na igualdade. Além disso, evitam comportamentos de risco e prezam pela estabilidade 

(Gouveia, 2013). 

Tendo esgotado todas as definições acerca da primeira função, parte-se agora 

para a definição da segunda. Como visto previamente, os valores têm uma base nas 

necessidades humanas (Maslow, 1954). Assim, para o modelo de Gouveia (2003), as 

necessidades são traduzidas em tipos motivadores, embora a correspondência não seja 

exatamente a mesma, que focam tanto em questões materialistas como questões 

humanitárias. Os valores materialistas guiam mais fortemente pessoas que são 

orientadas por metas específicas, dando importância a sobrevivência e a questões mais 

imediatas. Por outro lado, os valores humanitários expressam uma orientação universal. 

Pessoas que se guiam por valores com este tipo motivador, tendem a pensar mais no 

futuro e em questões humanitárias (Gouveia, 2003, 2013; Medeiros, 2011). Tendo 

conhecido as duas funções principais da teoria funcionalista, cabe adiante apresentar as 

hipóteses que dão sustentação ao modelo relatado. 
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2.2.3 Hipóteses de conteúdo, estrutura, congruência e compatibilidade 

 Por meio do cruzamento dos dois tipos de função previamente mencionados, são 

originadas seis subfunções valorativas que buscam organizar os valores em quadrantes 

que compartilham aspectos dos três tipos de orientação e dos dois tipos de motivador. 

De acordo com Gouveia (2003, 2013) e Medeiros (2011), tais subfunções são universais 

e operacionalizadas por meio dos itens (marcadores). Na Figura 1 a seguir, é possível 

identificar a organização valorativa relatada. 

 

Figura 1. Funções, subfunções e valores. 

 A partir da figura apresentada discorre-se sobre as hipóteses de conteúdo e 

estrutura da Teoria Funcionalista dos Valores Humanos. Como as funções e subfunções 

são estruturas observáveis apenas em um plano abstrato (estruturas latentes), torna-se 

necessário representá-las graficamente para que se possa operacionalizá-las. Assim, a 

hipótese de conteúdo diz respeito a adequação das funções, das subfunções e dos 

valores específicos. Por outro lado, a hipótese de estrutura se refere à maneira que os 

conteúdos das subfunções valorativas se organizam em um plano abstrato, levando em 

conta as duas funções principais mencionadas (Gouveia, 2003, 2013; Medeiros, 2011). 
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 No que se refere ao conteúdo das subfunções valorativas, é realizado a seguir 

uma breve descrição de cada uma, definindo-as e apresentando os valores que as 

representam.  

 Subfunção existência. Compreende os valores mais definidores do motivador 

materialista, representando as necessidades fisiológicas (ter abundância de água e 

comida) e de segurança (Maslow, 1954). Esta subfunção é compatível com as 

subfunções normativa e realização por fazerem parte do mesmo tipo de motivador. As 

pessoas que priorizam esta subfunção com maior intensidade são aquelas que se 

desenvolveram em contextos de escassez econômica ou de recursos naturais. Os 

seguintes valores representam esta subfunção: 

Saúde: Representa uma busca por não estar enfermo, evitando situações que 

possam colocar a saúde em risco. As pessoas que priorizam este valor são aquelas que 

podem ter vivenciado um evento dramático em suas vidas ou que vivem em um 

contexto de grande vulnerabilidade em relação ao controle de doenças. 

Sobrevivência: Trata-se de um valor que guia as pessoas que porventura tenham 

crescido em um contexto de escassez ou que vivem em algum cenário de crise 

econômica ou falta de recursos naturais, como água e comida. 

 Estabilidade pessoal: Este valor compreende uma vida pautada no planejamento 

e na organização, representando pessoas que querem assegurar uma vida estável 

financeiramente. 

 Subfunção realização. Esta subfunção recebe influência da subfunção existência 

e consiste em uma orientação pessoal com um motivador materialista. As pessoas que 

se orientam por esta subfunção são aquelas preocupadas com a autoestima (Maslow, 

1954) e que estão focadas em lograr recursos materiais. De acordo com Vione (2012), 
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esta subfunção é priorizada em maior intensidade por jovens adultos em fase produtiva. 

Os seguintes valores representam esta subfunção: 

 Êxito: Indica a obtenção de eficiência no que se propõe a fazer e a capacidade de 

alcançar metas. As pessoas que se orientam mais intensamente por este valor, 

geralmente tem um ideal de realização no qual almejam alcançar. 

 Prestígio: Este valor foca um ideal de reconhecimento. As pessoas que 

priorizam este valor com intensidade são aquelas que se preocupam em ter a sua 

imagem social reconhecida por seus méritos. 

 Poder: Este valor é menos social que os anteriores e está focado em aspectos 

relacionados à hierarquia. As pessoas que o dão mais importância são aquelas que 

vivem em um ambiente de muita competição, importando-se com a liderança e com o 

controle das decisões. 

 Subfunção normativa. Assim como a subfunção realização, a subfunção 

normativa também tem um motivador materialista, mas conta com um tipo de 

orientação diferente. Esta subfunção representa a preservação da cultura e de suas 

normas, bem como implica em uma orientação em relação à obediência e à autoridade. 

De acordo com Vione (2012), as pessoas mais velhas são as que mais priorizam esta 

subfunção, tendo os seguintes valores como representantes: 

 Tradição: O respeito aos padrões morais seculares são o ponto chave deste valor, 

o qual representa o respeito aos padrões e normas presentes no contexto em que os 

indivíduos foram socializados.  

 Obediência: Evidencia a importância de obedecer e de cumprir deveres, tendo o 

respeito à autoridade e aos mais velhos como o seu principal aspecto. 
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 Religiosidade: Este valor não está relacionado a nenhuma doutrina específica, 

mas sim a existência de uma entidade superior que busca a harmonia social. Representa 

a necessidade de controle para lidar em contextos adversos. 

 Subfunção suprapessoal. Voltando para o tipo de orientação central, esta 

subfunção tem uma função de referência para as subfunções interativa e 

experimentação, sendo todas as três representantes de um motivador humanitário. 

Os valores que compõe esta subfunção representam as necessidades mais elevadas de 

estética, cognição e autorrealização (Maslow, 1954). Pessoas que priorizam esta 

subfunção com maior intensidade pensam de forma mais geral e ampla, focando em 

critérios universais. Segundo Vione (2012), esta subfunção também é endossada por 

pessoas mais velhas. Segue a seguir a descrição dos valores que a representam. 

 Conhecimento: Representa as necessidades cognitivas, implicando uma 

preocupação maior com questões de caráter extrassocial. Pessoas que pontuam mais 

fortemente neste valor, são aquelas que buscam estar atualizadas e aprender coisas 

novas. 

 Maturidade: Representa a necessidade de autorrealização. Este valor descreve as 

pessoas que se sentem úteis, satisfeitas consigo mesmas e focadas em questões 

universais que transcendem pessoas ou grupos específicos.  

 Beleza: Este valor é direcionado para a estética em um sentido mais amplo, 

descrevendo pessoas que apreciam a arte em suas mais diversas formas. Este valor não 

se refere a pessoas específicas e sim a um critério transcendental. 

 Subfunção experimentação. Esta subfunção tem um motivador humanitário e 

um tipo de orientação pessoal. Representa uma necessidade fisiológica de satisfação em 

um sentido amplo, focando na obtenção do prazer (Medeiros, 2011). Vione (2012) 

indica que os valores que compõe esta subfunção são endossados principalmente por 
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jovens. Em geral, os que a priorizam não se conformam facilmente com regras sociais e 

buscam conquistar metas de curto prazo. Adiante segue a descrição dos valores que a 

representam 

 Sexualidade: Este valor representa a necessidade de obter prazer por meio de 

relações sexuais. Medeiros (2011) aponta que esta subfunção também vai além do mero 

prazer sexual. Para este autor, este valor representa uma escolha em relação ao parceiro 

e a obtenção de prazer por meio de um relacionamento. 

 Prazer: Neste valor o sentido de prazer é mais amplo do que o representado pelo 

valor sexualidade. A ênfase deste valor não é em algo concreto, mas no prazer que a 

satisfação orgânica pode trazer, como, por exemplo, comer por prazer ou para divertir-

se.  

 Emoção: Neste valor estão as características mais excitantes da busca pelo 

prazer. Pessoas que priorizam este valor geralmente gostam de viver na linha do perigo, 

convivendo rotineiramente com situações arriscadas em virtude de uma busca 

incessante por sensações. 

 Subfunção interativa. Esta subfunção tem um motivador idealista e um tipo de 

orientação social. Dita subfunção representa as pessoas que priorizam em grande escala 

a convivência e o afeto, enfatizando o estabelecimento e manutenção das relações entre 

as pessoas. Vione (2012) sugere que os jovens são os mais orientados por esta 

subfunção, pois os mesmos são focados em manter uma rede de relações afetivas e 

estáveis. Deste modo, seus valores são essenciais para estabelecer, regular e manter as 

relações interpessoais (Gouveia, 2013), os quais são descritos a seguir. 

 Afetividade: Este valor está relacionado a aspectos da vida social, sobretudo 

relações familiares. O foco deste valor está no cuidado, no afeto e, principalmente, na 

necessidade de amor. 
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 Convivência: As relações específicas não são o foco principal deste valor. Pelo 

contrário, requer um sentido de identidade social, prezando pela relação indivíduo-

grupo, tendo como foco principal a necessidade de pertença. 

 Apoio social: Refere-se à segurança proporcionada pela afiliação com outras 

pessoas. Expressa um sentimento de não estar sozinho e de poder contar com a ajuda de 

outras pessoas nos quais se tenha um contato afetivo prévio. 

 Tendo discorrido acerca das hipóteses de conteúdo e estrutura, inclusive 

descrevendo todas as subfunções e marcadores que compõe a Teoria Funcionalista dos 

Valores Humanos de Gouveia (2003), busca-se a partir deste momento apresentar as 

hipóteses de congruência e compatibilidade da referida teoria. 

 Os conceitos de congruência e compatibilidade já foram utilizados por outros 

autores, como Schwartz (1992). No entanto, foram concebidos por este último como 

sinônimos e organizados de maneira que suscita críticas (Gouveia, 2013). Para Schwartz 

(1992), a congruência dos valores é organizada graficamente em um círculo, permitindo 

a ideia de conflito entre os valores em pontos extremos. Gouveia (2013) aponta que esta 

organização permite a existência de conflitos é contrária a um pressuposto básico de que 

todos os valores são positivos. Segundo este último, além dos valores serem todos 

positivos, eles também são desejáveis e mesmo que alguns sejam menos priorizados que 

outros, todas as correlações entre os valores são predominantemente positivas. 

 Portanto, o modelo de Gouveia (2003) em relação à congruência e a 

compatibilidade é consistentemente diferente do apresentado por Schwartz (1992) e tem 

a vantagem de trazer definições mais coerentes e teoricamente fundamentadas de 

congruência. Além disso, Gouveia (2003) diferencia os conceitos de congruência e 

compatibilidade por observar vantagens conceituais e práticas. Para este autor, a 

compatibilidade é definida como um “indicador de critério externo, correspondendo ao 
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padrão de correlação estabelecido entre os valores e as variáveis antecedentes (VIs) 

e/ou consequentes (VDs) (p. 148). Já a congruência, por sua vez, “indica a consistência 

do sistema de valores ou subfunções, ou seja, quão forte são suas correlações entre si” 

(p. 148). Em outras palavras, a compatibilidade versa sobre a qualidade preditiva das 

subfunções e a congruência se refere à consistência interna do sistema valorativo 

(Gouveia, 2013). Este autor ainda aponta que apesar dos conceitos serem diferentes, os 

mesmos não são desconexos. Deste modo, a congruência entre determinados valores 

podem estar associadas à predição de variáveis antecedentes, embora não seja sua 

função explicar qualquer variável. 

 A teoria postulada por Gouveia (2003, 2013, 2014) representa a hipótese de 

congruência de seu modelo por meio de um hexágono, sendo possível visualizar 

padrões de congruência que são fundamentais para o entendimento da teoria. Segundo 

este autor, o hexágono tem uma vantagem em relação ao círculo proposto por Schwartz 

(1992), pois representam as seis subfunções valorativas em uma ordenação que 

representa diferentes graus de congruência (Medeiros, 2011). Na Figura 3 abaixo é 

possível observar o hexágono mencionado. 
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Figura 2. Padrão de congruência das subfunções valorativas. 

 Na ordenação proposta por Gouveia (2013), não são consideradas as subfunções 

suprapessoal e existência nos padrões de congruência. A justificativa teórica 

mencionada está no fato destas subfunções serem compatíveis com todas as outras. 

Como mencionado anteriormente, o tipo de orientação central é concebido como uma 

espinha dorsal dos valores, de onde todos os outros são originados. Além disso, Fisher 

et al. (2011) orientam que a distinção entre os valores sociais e pessoais são mais 

importantes que as diferenças entre os valores materialistas e humanitários. 

 Portanto, como observado na Figura 3 e tendo em conta as explanações sobre o 

tipo de orientação central, é possível observar três padrões de congruência. Em primeiro 

lugar, observa-se uma congruência baixa entre os pares interativa-realização e 

normativa-experimentação, que é justificada em razão de fazerem parte de tipos de 

orientação e tipo de motivador diferentes. Em segundo lugar, também é possível se 

observar uma congruência moderada entre os pares normativa-realização e interativa-

experimentação. Neste caso, embora os pares se diferenciem em termos de tipos de 

orientação, os mesmos fazem parte do mesmo tipo motivador. Por fim, ainda observa-se 
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uma congruência alta entre os pares interativa-normativa e experimentação-realização, 

os quais participam de um mesmo tipo de orientação, mas com tipos de motivador 

diferentes. 

 Estes padrões de congruência são fundamentais para que se compreenda, ao 

menos em um plano conceitual, os motivos das subfunções apresentarem padrões de 

correlações diferenciadas em relação a determinados comportamentos, crenças e 

atitudes (Gouveia, 2013). Isto posto, tendo-se descrito os principais aspectos da teoria 

considerada, adiante serão apresentados os estudos empíricos da presente dissertação. 
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PARTE II – ESTUDOS EMPÍRICOS 
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4. Estudo 1 - Escala de Civilidade (EC): Elaboração e Parâmetros Psicométricos 
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Nos capítulos precedentes procurou-se apresentar o cenário atual sobre estudos 

no campo da Psicologia Positiva no Brasil e no Mundo, buscando situar o leitor acerca 

das mudanças de foco da psicologia que ocorreram no último século. Além disso, 

disserta-se acerca da carência de instrumentos presentes na literatura sobre a temática 

dos comportamentos pró-sociais, em especial o comportamento de civilidade (Ferriss, 

2002). Neste caso, procura-se definir o comportamento de civilidade e diferenciá-lo de 

outros comportamentos também pró-sociais. 

Para a realização do presente estudo, perpassou-se por três etapas principais. 

Inicialmente, procedeu-se com a seleção dos itens, os quais foram reunidos por meio de 

instrumentos elaborados para mensurar o civismo no contexto organizacional, 

adaptando-os para uma realidade mais geral (e.g. Costumo passar uma boa impressão 

para pessoas que não conheço) (Crocker, 2005; Porto & Tamayo, 2003). Foram também 

tidos em conta itens das escalas de altruísmo (e.g. Já segurei um elevador e mantive a 

porta aberta para que um estranho pudesse entrar) (Gouveia, Athayde, Gouveia, Gomes, 

& Souza, 2010) e de escalas de habilidades sociais (e.g. Ao entrar em um ambiente onde 

estão várias pessoas desconhecidas, cumprimento-as; Sou gentil com outras pessoas) 

(Bartholomeu, Silva, & Montiel, 2011; Del Prette, Del Prette, & Barreto, 1998) por 

observar que estes construtos compartilham um fator comum de gentileza que preza 

pela boa convivência. Além disso, também se contou com itens que tinham em seu 

conteúdo características direcionadas a atuação do indivíduo enquanto ser cívico 

preocupado com a sociedade de maneira mais ampla, que, de acordo com Boyd (2006) é 

um fator pertencente a civilidade (e.g. Eu escreveria para um jornal em apoio a uma 

sociedade justa) (Stern, Dietz, Abel, Guagnano, & Kalof, 1999). 

 Posteriormente, buscou-se efetuar a análise empírica dos itens desta primeira 

etapa, ou seja, buscou-se verificar se o conteúdo dos itens era compreensível (validação 
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semântica) e comprovar que os mesmos eram eficazes em mensurar o que lhes era 

proposto (poder discriminativo do item). No caso da validação semântica da medida, 

contou-se com a participação de 20 estudantes do ensino médio de uma instituição 

pública da Paraíba, que responderam a versão preliminar do instrumento com 100 itens. 

Após análise das instruções, escala de respostas e conteúdo dos itens, constatou-se que 

esta versão não demandou qualquer alteração substancial. 

Finalmente, o último passo consistiu no estabelecimento de parâmetros 

psicométricos para a medida em questão. Esta última etapa é considerada o principal 

empreendimento do presente estudo, sendo detalhados também na seção resultados os 

aspectos inerentes à comprovação da Escala de Civilidade. As análises mencionadas 

serão apresentadas adiante, sendo a seguir descrito o método empregado. 

4.1 Método 

4.1.1 Delineamento 

O crescente interesse pelo estudo deste construto é evidenciado por trabalhos 

desenvolvidos com o propósito de mensurar o comportamento da civilidade por meio de 

técnicas de observação (Damião, 2011; Leonardo, 2011; Rabelo, Hees, & Pilati, 2012; 

Pilati, Iglesias, Lima, & Simone, 2010). No entanto, no que se refere à mensuração de 

autorrelato deste construto, a literatura carece de estudos com este propósito, 

justificando-se o presente empreendimento científico de elaboração da EC. 

O presente estudo, portanto, tem como objetivo principal elaborar uma medida 

que reúna evidências empíricas que permitam testar as hipóteses da presente 

dissertação. Trata-se de um estudo correlacional do tipo ex post facto, com uma ênfase 

psicometrista, visando reunir evidências de confiabilidade e validade. Com este 

empreendimento científico, espera-se disponibilizar para a comunidade acadêmica e, 

quiçá, para a prática clínica, um instrumento confiável e parcimonioso. 
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4.1.2 Participantes 

 Contou-se com uma amostra de conveniência formada por universitários 

paraibanos, que, convidados, aceitaram colaborar voluntariamente. Participaram 510 

pessoas, que foram abordadas em sala de aula com a permissão do professor 

responsável. Os respondentes tinham idades variando entre 18 e 63 anos (M = 22,20; 

DP = 6,39), sendo a maioria do sexo feminino (56,2%). 

4.1.3 Instrumentos 

Escala de Civilidade (EC). Previamente foram indicados os estudos e as 

medidas que fundamentaram a construção deste instrumento. Dita escala está composta 

por 100 itens (e.g. “Costumo ser gentil no dia-a-dia”, “Sempre ajudo pessoas com 

dificuldades em subir/descer escadas”), os quais são respondidos em uma escala de 

respostas de seis pontos, variando de 1 (Não me descreve nada) a 6 (Descreve-me 

totalmente). 

Questões demográficas. Para descrever a amostra considerada, foram incluídas 

perguntas sobre o sexo e a idade dos participantes no questionário do presente estudo. 

4.1.4 Procedimento 

 Em primeiro lugar, buscou-se certificar o nível de compreensão dos itens da EC. 

Para isso, realizou-se uma validação semântica com 20 estudantes do ensino 

fundamental, extrato da população com um nível de instrução inferior ao público alvo, 

para confirmar a compreensão dos itens da escala de civilidade. Depois deste passo, o 

questionário foi confeccionado e os participantes foram abordados em ambiente coletivo 

de sala de aula por um aplicador devidamente instruído. O tempo médio para o 

preenchimento total do questionário foi de 20 minutos. 
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4.1.5 Análise dos dados 

Para análise dos dados foi utilizado o programa estatístico R (R Development 

Core Team, 2011). Inicialmente realizaram-se estatísticas descritivas (e.g. média, desvio 

padrão), objetivando descrever a amostra. Posteriormente, buscou-se assegurar a 

qualidade métrica dos itens por meio de um teste t de Student, avaliando se os grupos 

critério superior e inferior são diferenciados pelo traço latente. Em seguida, buscou-se 

conhecer a adequação de se utilizar a análise fatorial exploratória, tomando em conta os 

critérios de Kaiser-Meyer-Olkim (KMO), demandando-se um valor mínimo de 0,60 

para permitir este tipo de análise, e o Teste de Esfericidade de Bartlett, que precisa ter 

um qui-quadrado estatisticamente significativo (Tabachnick & Fidell, 2013). 

A análise fatorial exploratória (PAF) foi executada o com o objetivo de conhecer 

a estrutura da Escala de Civilidade. Para tal, contou-se com os critérios de Kaiser 

(eigenvalues), Cattell (distribuição dos eigenvalues) e Horn (parallel analysis), além do 

Optimal Coordinates e Accelaration Factor, para encontrar a solução fatorial da EC. 

Por fim, o alfa de Cronbach foi utilizado para conhecer a consistência interna da 

estrutura fatorial resultante.  

4.2 Resultados 

 Tal como previamente mencionado, foram reunidos 100 itens para mensurar o 

construto da civilidade. Antes de testar como estes itens se comportam em uma análise 

de redução de fatores, buscou-se verificar se os mesmos eram capazes de discriminar 

pessoas com magnitudes próximas no traço latente de interesse (poder discriminativo). 

Deste modo, por meio de grupos-critério internos, separaram-se os respondentes em um 

grupo superior e outro inferior, considerando o critério da mediana empírica (os 50% de 

pontuações totais acima e abaixo da mediana, respectivamente). Feito isto, empregou-se 

para cada item o teste t de Student para comparar as médias dos sujeitos dos dois 
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grupos. Neste procedimento foram excluídos três itens que não apresentaram poder de 

discriminação (t > -1,24; p > 0,05). 

 O segundo passo foi verificar a matriz de correlações inter-itens. Neste ponto, 

foram descartados os itens que não apresentaram correlações significativas e superiores 

a 0,30 com os demais itens do instrumento, sendo excluídos 60 itens. Em seguida, 

buscou-se conhecer a adequação de se efetuar uma análise fatorial, obtendo-se 

resultados que a apoiaram [KMO = 0,95 e Teste de esfericidade de Bartlett, χ2 (780) = 

8807,5, p < 0,001]. Deste modo, com o fim de conhecer o número de fatores da Escala 

de Civilidade, decidiu-se efetuar uma análise fatorial exploratória (PAF). Levaram-se 

em conta os critérios de Kaiser (eigenvalue igual ou superior a 1), Catttell (distribuição 

gráfica dos valores próprios, desprezando aqueles a partir da configuração do 

“cotovelo”) e Horn (preponderância dos valores próprios observados em relação aos 

simulados; análise paralela), além dos critérios Optimal Coordinates e Acceleration 

Factor. Estes últimos são alternativas não gráficas que visam suprir limitações de 

subjetividade inerentes ao teste scree plot (critério de Cattell). O Optimal Coordinates 

procura verificar a localização do fator por meio de simulações, inspecionando se os 

eigenvalues encontrados nas simulações são maiores que os eigenvalues reais, definindo 

o número de fatores a extrair. Já o Acceleration Factor visa verificar o ponto em que o 

declive da curva tem uma mudança abrupta e significativa, identificando assim o 

número de fatores encontrados antes do “cotovelo” (Raiche et al., 2013). A distribuição 

gráfica (scree plot) destes valores é mostrada na Figura 3. 
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Figura 3. Distribuição gráfica dos eigenvalues. 

 Como é possível observar na Figura 3, de forma consistente, critérios robustos 

como a análise paralela e o Optimal Coordinates apontaram para uma estrutura 

representada por três fatores. Deste modo, forçou-se a extração de três fatores na análise 

fatorial exploratória e obteve-se Eigenvalues de 5,40, 4,23 e 4,17, explicando 37,3% da 

variância. Nesta etapa, foram excluídos mais 7 itens que não saturaram em nenhum dos 

três fatores ou que ficaram indecisos, com alta saturação em mais de um fator. Na 

Tabela 2, são descritos os itens dos três fatores com suas respectivas saturações, sendo 

todas com carga acima de |.30|. 

 

Tabela 2. Estrutura fatorial da escala de civilidade. 

Itens Descrição do conteúdo Fatores  

Fator 1 – Boas maneiras I II III h2 

18 Costumo ser gentil no dia-a-dia 0,70   0,54 

15 Trato outras pessoas com cordialidade 0,59   0,39 

29 
Costumo agir com delicadeza em meus comportamentos 

diários 
0,58   0,46 
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05 
Em geral, eu ajo mais com gentileza do que trato mal às 

pessoas. 
0,56   0,40 

04. Trato com cordialidade pessoas desconhecidas 0,55   0,37 

10 Costumo ser generoso(a) com outras pessoas 0,52   0,45 

02 Digo “por favor” e “obrigado” várias vezes ao dia 0,48   0,38 

09 
Quando recebo um(a) visitante em minha casa, o(a) trato da 

melhor maneira possível 
0,47   0,36 

13 Respeito pessoas que têm opiniões contrárias às minhas 0,46   0,28 

08 
Mesmo que eu não goste de uma pessoa, eu sou gentil com 

ela 
0,44   0,27 

03 Costumo cumprimentar outras pessoas 0,44   0,30 

30 Sou atencioso quando alguém fala comigo 0,41   0,24 

11 
Demonstro meu desagrado ou incômodo a outras pessoas 

sem ofendê-las 
0,36   0,16 

23 
Ao entrar em um ambiente onde estão várias pessoas 

desconhecidas, cumprimento-as 
0,35   0,26 

Fator 2 - Gentileza I II III h2 

01 
Sempre ajudo pessoas com dificuldades em subir/descer 

escadas 
 0,68  0,57 

21 
Se vejo a carteira de alguém caindo do bolso, procuro avisá-

lo (a) 
 0,58  0,43 

26 
Em uma fila de supermercado, eu deixo pessoas idosas e 

gestantes passarem na minha vez 
 0,58  0,43 

24 
Mesmo que eu esteja atrasado (a), faço questão de ajudar 

um (a) idoso (a) a atravessar uma rua 
 0,49  0,40 

17 Se eu acho algo no chão, tento encontrar o (a) dono (a)  0,44  0,30 

14 
Pago a passagem de alguém que esqueceu o dinheiro e 

pegou o ônibus 
 0,41  0,27 

19 
Costumo segurar a porta do elevador se vejo que há alguém 

próximo querendo utilizá-lo 
 0,40  0,30 

28 
Sempre cedo o assento, mesmo que não seja prioritário, 

para pessoas mais velhas e gestantes com criança de colo 
 0,38  0,23 

Fator 3 - Cidadania I II III h2 

20 
Costumo escrever e compartilhar mensagens em apoio de 

uma sociedade justa (por exemplo, no Facebook) 
  0,69 0,53 

22 

Já fiz parte de grupos preocupados em ajudar pessoas (por 

exemplo, grupos comunitários ou organizações não 

governamentais). 

  0,67 0,49 

27 

Já tentei entrar em contato com políticos ou pessoas com 

influência social (por exemplo, líderes religiosos e/ou 

comunitários) em busca de apoio às pessoas carentes. 

  0,65 0,47 

25 Faço trabalhos voluntários para ajudar outras pessoas   0,59 0,52 
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16 
Costumo ler notícias escritas por grupos que se preocupam 

com o bem-estar das pessoas 
  0,51 0,35 

12 
Costumo assinar abaixo-assinados em apoio a pessoas 

desassistidas pelo Estado. 
  0,49 0,32 

07 
Faço doações (por exemplo, dinheiro e roupas para 

organizações que buscam ajudar pessoas) 
  0,43 0,28 

06 
Costumo votar em candidatos favoráveis ao 

desenvolvimento igualitário da sociedade. 
  0,37 0,27 

 

Por fim, visando testar a consistência interna da EC, calculou-se o alfa de 

Cronbach para cada fator separadamente e também para todos os itens conjuntamente. 

Os três fatores obtiveram alfas de 0,87 (Fator I), 0,80 (Fator II) e 0,83 (Fator III), e ao 

considerar o coeficiente de consistência interna com todos os itens, obteve-se alfa de 

0,92.  

4.3 Discussão Parcial 

 O presente estudo teve como objetivo principal elaborar e validar uma escala 

sobre civilidade. Para tal, foram reunidos itens de medidas que avaliavam o construto da 

civilidade em ambiente organizacional (Crocker, 2005; Porto & Tamayo, 2003). Foram 

também elencados itens de construtos que apresentavam em seu conteúdo aspectos 

similares a definição da civilidade presente na literatura (Del Prette, Del Prette, & 

Barreto, 1998; Bartholomeu, Silva, & Montiel, 2011; Gouveia et al., 2010) e, por fim, 

foram elencados itens de uma escala de cidadania (Stern et al., 1999), os quais podem 

ser um dos componentes da civilidade, como aponta Boyd (2006). Tal medida mostrou-

se psicometricamente adequada para a utilização em pesquisas, apresentando índices de 

consistência interna satisfatórios e saturações acima do ponto de corte estabelecido.  

A solução trifatorial encontrada, revelou um componente relacionado ao 

tratamento cortês com outro, focando em aspectos como as boas maneiras (Boyd, 2006). 

O segundo componente esteve relacionado a um comportamento de ajuda de baixo 

esforço, que representa ações superficiais em prol do outro, como apanhar um objeto 
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para um terceiro (Damião, 2011; Leonardo, 2011). O terceiro e último componente 

relacionou-se com questões cívicas, isto é, neste fator estiveram englobados aspectos 

relacionados a cidadania, onde o homem se observa como agente promotor de 

mudanças ao seu redor. Neste último caso, ações políticas em prol de mudanças sociais 

são o foco principal (Boyd, 2006). 

 Diante do exposto, parece pertinente considerar esta medida para a sua utilização 

nos demais estudos da presente dissertação, assim como ampliar a sua utilização para a 

comunidade acadêmica em pesquisas. Não obstante, é pertinente mencionar que a 

medida ainda é embrionária e precisa ser submetida a estatísticas mais robustas que 

possam confirmar a estrutura fatorial da mesma. Para estudos futuros, torna-se 

necessário proceder com análises fatoriais confirmatórias e executar validades 

convergentes, validades discriminantes e estabilidade temporal (teste-reteste). 
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5. Estudo 2 – Efeito do priming de valores humanos na escala de civilidade 
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5.1 Introdução 

Tal como foi mencionado a priori, os valores humanos são reconhecidos na 

literatura como um construto utilizado para o entendimento de diversos tipos de 

comportamentos sociais (Aquino, 2009; Araújo, 2013; Cavalcanti, 2009; Coelho, 2009; 

Coelho Junior, 2001; Freires, 2013; Medeiros, 2008; Pimentel, 2004; Santos, 2008; 

Vasconcelos, 2004), tendo sido importante em diversos modelos explicativos (Gomes, 

Gouveia, Júnior, Coutinho, & Santos, 2013). Isto posto, o foco desta dissertação tanto 

pauta-se em conhecer a associação dos valores com a civilidade, bem como procura ir 

além, com uma tentativa de encontrar quais efeitos a estimulação de determinados 

valores podem provocar em determinado comportamento social (civilidade). 

Deste modo, o presente estudo tem como objetivo geral verificar o efeito do 

priming de valores humanos no comportamento de civilidade e buscar evidências da 

influência das prioridades axiológicas dos indivíduos neste efeito enquanto covariáveis. 

Em consonância com outros estudos já realizados nesta temática (Damião, 2011; 

Leonardo 2011; Maio, Hahn, Frost, & Cheung, 2009; Maio, Pakizehm, Cheung, & 

Ress, 2009), o presente estudo buscou ativar os valores por meio da técnica de 

desembaralhamento de sentenças e avaliar o comportamento de civilidade. Como 

objetivos específicos, buscou-se conhecer os correlatos valorativos da civilidade e o 

papel das prioridades valorativas dos respondentes na relação entre o priming e a 

pontuação na EC. Adiante, serão apresentadas todas as análises executadas neste estudo, 

sendo antes delineado o método empregado neste empreendimento científico. 

5.2 Método 

5.2.1 Delineamento e hipóteses 

Para o presente estudo, foram ativados conteúdos das seis subfunções valorativas 

propostas por Gouveia (2013): realização (êxito, poder e prestígio), experimentação 
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(emoção, prazer e sexualidade), suprapessoal (beleza, conhecimento e maturidade), 

existência (sobrevivência, estabilidade pessoal e saúde), interativa (afetividade, apoio 

social e convivência), normativa (religiosidade, tradição e obediência); e o 

comportamento de civilidade foi avaliado por meio do instrumento elaborado no estudo 

anterior (Escala de Civilidade). Para cada subfunção valorativa, elaborou-se 15 frases 

para a atividade de desembaralhamento de sentenças, que será descrita na seção 

Instrumentos deste estudo. Ademais, também foram verificados os correlatos 

valorativos da civilidade e o efeito priming no comportamento com o controle das 

prioridades valorativas (covariável). A mensuração das prioridades axiológicas dos 

respondentes se deu com a aplicação do Questionário dos Valores Básicos, anterior a 

atividade experimental. Tendo isto em vista, foram formuladas as seguintes hipóteses: 

H1. Os valores com orientação social se correlacionarão de maneira positiva e 

significativa com as pontuações da escala de civilidade. 

H2 Os valores com orientação central se correlacionarão de maneira positiva e 

significativa com as pontuações da escala de civilidade. 

H3 Os valores com orientação pessoal se correlacionarão de maneira negativa e 

significativa com as pontuações da escala de civilidade. 

H4. O priming de valores com orientação social estará relacionado a um aumento 

da pontuação dos respondentes na escala de civilidade. 

H5. O priming de valores com orientação central estará relacionado a um 

aumento da pontuação dos respondentes na escala de civilidade. 

H6. O priming de valores com orientação pessoal estará relacionado a uma 

diminuição da pontuação dos respondentes na escala de civilidade. 

H7. O controle das prioridades valorativas (covariável) irá aumentar a relação 

entre o priming de valores e a escala de civilidade. 



76 

 

5.2.2 Participantes 

 Participaram deste estudo 184 universitários de instituições públicas e privadas 

do estado da paraíba. Dentre estes, a maioria foi do sexo feminino (51,1%), solteira 

(69,1%) e com idades variando de 18 a 55 anos (M = 24,7; DP = 7,03). Os estudantes 

foram distribuídos aleatoriamente em seis grupos experimentais (interativa = 25, 

realização = 28, suprapessoal = 24, normativa = 23, existência = 22, experimentação = 

22) e um controle (N = 27), sendo este número amostral sustentado com base em um 

teste com α = 0,05 e poder = 0,95 (G Power 3.1; Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 

2007). Foram excluídos 13 participantes das análises que buscavam investigar o efeito 

do priming na civilidade por estes participantes não terem conseguido finalizar a 

atividade de desembaralhamento de sentenças. A participação se deu de maneira 

voluntária e foi assegurado a possibilidade de interrupção do preenchimento sem que 

houvesse qualquer prejuízo para o participante ou para pesquisa. 

5.2.3 Instrumentos 

Escala de Civilidade (EC): Esta medida foi elaborada no estudo anterior, tendo 

sido previamente descrita. A escala conta com 30 itens distribuídos em 3 fatores, sendo 

respondidos em uma escala de seis pontos que varia de 1 (Não me descreve nada) a 6 

(Descreve-me totalmente) (ver Anexo II). 

Questionário dos Valores Básicos (QVB): Este instrumento foi originalmente 

proposto por Gouveia, Milfont, Fischer e Santos (2008) e é composto por 18 itens que 

avaliam as prioridades valorativas dos respondentes (e.g. APOIO SOCIAL. Obter ajuda 

quando a necessite; sentir que não está só no mundo; CONHECIMENTO. Procurar 

notícias atualizadas sobre assuntos pouco conhecidos; tentar descobrir coisas novas 

sobre o mundo). Os itens foram respondidos em uma escala de sete pontos, variando de 

1 (Totalmente não importante) a 7 (Totalmente importante). Este instrumento tem 
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apresentado na literatura índices de consistência interna aceitáveis (α > 0,60), tendo sido 

testado satisfatoriamente em mais de 50 países (Gouveia, Milfont, & Guerra, 2014) (ver 

Anexo III). 

Tarefa de Desembaralhamento de Sentenças (TDS): Foram utilizadas sete 

tarefas de desembaralhamento de sentenças, sendo uma para cada grupo considerado. 

Cada TDS foi composta por trinta sentenças e cada uma destas foi formada por cinco 

palavras que estiveram em ordem aleatória (ver Anexos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X). O 

participante deveria colocar quatro das cinco palavras em ordem que fornecesse um 

sentido lógico para cada afirmativa. Para os grupos experimentais, 50% das sentenças 

tiveram conteúdo relacionado às subfunções que as mesmas representavam e os outros 

50% consistiram em afirmativas com conteúdo neutro. No caso das sentenças 

relacionadas às subfunções valorativas, as mesmas foram elaboradas a partir do 

Questionário dos Valores Básicos de Gouveia, Milfont, Fischer e Santos (2008). Já o 

grupo controle foi composto por 100% do conteúdo das sentenças de forma neutra. 

Tarefa Distratora: A tarefa distratora consistiu em um jogo de labirinto de nível 

fácil (ver Anexo XI) que foi responsável por em média quatro minutos do tempo total 

de preenchimento do questionário utilizado neste estudo. O jogo teve o objetivo de 

distrair o respondente e combater o efeito de recenticidade devido à proximidade entre a 

aplicação do instrumento de valores (QVB) e a tarefa de priming (TDS) (Pina, 2012). 

Questões demográficas. Com o intuito de resumir o perfil da amostra 

considerada neste estudo, contou-se com perguntas demográficas relacionadas ao sexo, 

idade e estado civil (ver Anexo XII). 

5.2.4 Procedimento 

 Para a coleta de dados, foram contatados cursos de graduação de universidades 

públicas e privadas de João Pessoa-PB. Após obtenção de autorização por parte dos 
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professores das disciplinas, realizou-se o convite para que os estudantes presentes 

colaborassem respondendo ao questionário. Deste modo, a participação foi efetuada em 

ambiente coletivo de sala de aula, embora seu preenchimento tenha ocorrido de maneira 

individual. A participação foi voluntária e foi assegurado que o respondente poderia 

deixar o estudo a qualquer momento sem que isso lhe acarretasse ônus. Primeiramente 

os respondentes preencheram o Questionário dos Valores Básicos e em seguida 

participaram da atividade distratora. Após isto, os respondentes iniciaram o 

preenchimento do priming (TDS) e logo finalizaram a participação respondendo a 

Escala de Civilidade e as questões demográficas. 

5.2.5 Análise dos dados 

 Os dados foram tabulados e analisados por meio do software estatístico PASW 

(versão 21). Foram realizadas estatísticas descritivas com o intuito de descrever a 

amostra estudada e realizaram-se análises de correlação (método Pearson), regressão 

(stepwise) e diferenças de médias (MANOVA e MANCOVA) para analisar as hipóteses 

do presente estudo. 

5.3 Resultados 

 Os resultados do presente estudo serão reportados em três seções. Inicialmente, 

são analisados os correlatos valorativos da civilidade em virtude de conhecer quais 

valores estão associados com este comportamento pró-social. Após isto, são realizadas 

análises de diferenças de médias (MANOVAS) em virtude de conhecer se a pontuação 

na EC varia de acordo com o priming desempenhado. Por fim, procedeu-se com 

análises de diferenças de médias com o controle das prioridades valorativas dos sujeitos 

(MANCOVAS) a fim de verificar efeito do priming de valores humanos na civilidade. 
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5.3.1 Correlatos valorativos da escala de civilidade 

 Antes de proceder com as correlações das medidas utilizadas neste estudo, 

buscou-se apresentar as estatísticas descritivas das medidas utilizadas, bem como a 

consistência interna de todas as variáveis. Na Tabela 3 a seguir são apresentados estes 

resultados. 

Tabela 3. Estatísticas descritivas e consistência interna da escala de civilidade e das 

subfunções valorativas. 

Fator N M DP α 

Boas maneiras 163 4,17 0,56 0,86 

Ajuda 171 4,33 0,63 0,85 

Cidadania 175 3,91 0,73 0,84 

Experimentação 184 4,95 0,87 0,53 

Realização 182 5,16 0,95 0,65 

Suprapessoal 183 5,70 0,74 0,43 

Existência 184 6,31 0,68 0,52 

Interativa 184 5,75 0,80 0,59 

Normativa 184 5,72 0,82 0,51 

 

 Como constatou-se, todos os fatores da Escala de Civilidade apresentaram alfas 

de Cronbach satisfatórios e de acordo com o que é aceito na literatura (α > 0,60) 

(Oviedo & Campos Arias, 2005). Já os fatores do Questionário dos Valores Básicos 

revelaram índices imperfeitos. Entretanto, é esperado que variáveis relacionadas a 

aspectos culturais não tenham grande variabilidade de resposta, impossibilitando que as 

medidas desta natureza apresentem índices de consistência interna com valores ideais 

(Schwartz & Sagiv, 2000). Por outro lado, é sabido que a quantidade de itens de uma 

escala provoca alterações nos índices de consistência da medida. Assim, quanto maior o 
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número de itens, mais inflado será o alfa de Cronbach (Lance, Butts, & Michels, 2006; 

Medeiros, 2011). No caso das subfunções valorativas, cada uma é composta por apenas 

três itens, o que pode ter afetado os índices relatados.  

 Tendo passado estas análises introdutórias, procedeu-se com as correlações entre 

os fatores da Escala de Civilidade e as subfunções valorativas. Por meio do r de Pearson 

verificou-se o relacionamento entre as variáveis e identificou-se aquelas que estão mais 

associadas ao comportamento de civilidade. Na Tabela 4, a seguir, é possível observar a 

matriz de correlações e os seus níveis de significância. 

Tabela 4. Matriz de correlações dos fatores da civilidade e das subfunções valorativas. 

Fatores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Civilidade† 1          

2 Boas Maneiras 0,90*** 1         

3 Ajuda 0,89*** 0,74*** 1        

4 Cidadania 0,84*** 0,59*** 0,70*** 1       

5 Experimentação -0,03 -0,06 -0,15 0,03 1      

6 Realização 0,01 -0,02 -0,03 0,09 0,52*** 1     

7 Suprapessoal 0,26*** 0,26*** 0,23** 0,26*** 0,12 0,30*** 1    

8 Existência 0,23** 0,20** 0,11 0,18* 0,30*** 0,32*** 0,39*** 1   

9 Interativa 0,23** 0,23** 0,09 0,32*** 0,22* 0,34*** 0,28*** 0,30*** 1  

10 Normativa 0,16* 0,12 0,17* 0,24** -0,11 0,04 0,20** 0,17* 0,38*** 1 

Nota: *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 (two-tailed), † Pontuação total da escala de civilidade. 

 Como é possível observar na Tabela 4, a subfunção suprapessoal foi a que esteve 

mais relacionada com os fatores da escala de civilidade. Para esta subfunção, todas as 

relações foram estatisticamente significativas. As subfunções interativa, normativa e 

existência também se apresentaram como variáveis importantes para a compreensão do 

construto civilidade, com cada uma relacionando-se significativamente com pelo menos 

dois dos três fatores da EC. Já as subfunções com tipo de orientação pessoal (realização 
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e experimentação), não apresentaram relações significativas com nenhum dos fatores da 

civilidade. Ao considerar-se a pontuação total da escala de civilidade, ficou claro que os 

tipos de orientação social e central estão associados a este comportamento. 

 Em busca de conhecer quais subfunções tinham poder preditivo frente o 

comportamento de civilidade, realizou-se um somatório de todos os itens da escala de 

civilidade (variável dependente) e foi rodada uma análise de regressão (stepwise) com 

todas as subfunções valorativas no mesmo nível (variáveis independentes). Os 

resultados mostraram que a subfunção suprapessoal foi a única a explicar 

significativamente a civilidade [β = 0,13, p < 0,05; F (6,140) = 3,35; p < 0,005]. 

5.3.2 Efeito do priming de valores humanos na civilidade 

 Nesta seção, buscou-se avaliar se diferentes tipos de priming estão relacionados 

com diferenças nas pontuações da Escala de Civilidade. Na seção anterior, observou-se 

que determinadas subfunções valorativas estão estreitamente relacionadas com o 

aumento da pontuação na EC. Deste modo, a seguir serão apresentados os resultados 

das diferenças de médias entre os grupos experimentais e o grupo controle, procurando 

verificar se as subfunções que apresentam maior relação com o construto de interesse, 

também apresentam maior influência na pontuação da civilidade quando estimuladas. 

 Inicialmente, na Tabela 5 são apresentadas estatísticas descritivas dos fatores da 

EC sendo diferenciadas por cada grupo experimental e o controle. 
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Tabela 5. Estatísticas descritivas. 

Priming Boas Maneiras Ajuda Cidadania 

 N M DP N M DP N M DP 

Experimentação 20 4,18 0,47 20 4,26 0,66 20 4,04 0,67 

Realização 25 4,13 0,69 27 4,19 0,76 26 3,75 0,82 

Suprapessoal 21 4,38 0,38 24 4,39 0,51 24 3,99 0,75 

Existência 21 4,18 0,46 21 4,40 0,51 22 4,07 0,52 

Interativa 22 4,04 0,70 23 4,27 0,79 22 3,81 0,68 

Normativa 21 4,09 0,48 19 4,41 0,31 23 3,91 0,73 

Controle 23 4,15 0,66 24 4,40 0,74 25 3,90 0,86 

 

 Tal como é possível ser observado, as médias dos participantes não parecem 

diferir entre os grupos. Deste modo, com o intuito de testar se tais médias de fato não 

diferiam significativamente, executou-se uma MANOVA entre todos os grupos 

considerados. Por meio desta análise constatou-se que nenhum dos estímulos diferiu dos 

demais (Lambda Wilks = 0,89; F = 0,74 p > 0,05) no que diz respeito à influência na 

pontuação da EC.  

Embora as diferenças entre os grupos não tenham sido significativas em relação 

as suas respectivas pontuações na escala de civilidade, buscou-se controlar o efeito da 

covariável entre priming e as prioridades valorativas na explicação da civilidade. Deste 

modo, procedeu-se com uma MANCOVA tendo como variável independente os seis 

grupos experimentais e o grupo controle. Para esta análise, a variável dependente foram 

os três fatores da escala de civilidade e a covariável foram as seis subfunções 

valorativas do Questionário dos Valores Básicos. Com esta análise foi possível 

identificar que existiu uma forte relação entre a covariável interativa e os fatores boas 

maneiras e cidadania da civilidade, tendo sido obtidos respectivamente os seguintes 

valores: [F (1, 13) = 4,59; p = 0,034] e [F (1, 13) = 2,66; p = 0,033]. Entretanto, mesmo 

esta relação sendo significativa, o controle da covariável não impactou 

significativamente no efeito direto do priming nos fatores da civilidade. 
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De acordo com Tabachnick e Fidell (2013), tem-se que se ter cautela na inserção 

de covariáveis para encontrar os efeitos principais na relação de interesse. Sendo assim, 

estes autores sugerem que quanto mais covariáveis forem inseridas, mais difícil será a 

tarefa de encontrar os efeitos do controle das covariáveis na relação investigada. Nesta 

direção, dentre as subfunções valorativas utilizadas como covariáveis, as subfunções 

com tipo de orientação social apresentaram valores marginalmente significativos nas 

estatísticas teste para MANCOVA, obtendo os seguintes valores: normativa (Lambda 

Wilks = 0,71; F = 1,57; p = 0,057) e interativa (Lambda Wilks = 0,71; F = 1,56; p = 

0,058). Isto posto, prosseguiu-se com a análise considerando apenas as subfunções 

interativa e normativa como covariáveis. No entanto, mesmo quando foram inseridas 

apenas estas duas subfunções, o efeito principal continuou não significativo. Estes 

achados são discutidos a seguir. 

5.4 Discussão Parcial 

 Os objetivos do presente estudo foram o de conhecer os correlatos valorativos da 

civilidade e verificar se o estímulo das subfunções valorativas provocariam efeito 

significativo na pontuação das pessoas na escala de civilidade. Para tal, foram 

formuladas sete hipóteses que são discutidas nesta oportunidade. 

 Inicialmente, buscou-se conhecer como os valores se relacionavam com a escala 

de civilidade. Neste ponto, formulou-se três hipóteses. A primeira (H1) indicava que os 

valores com tipo de orientação social estariam positivamente relacionados com as 

pontuações dos respondentes na escala de civilidade. Esta hipótese foi parcialmente 

corroborada, pois as subfunções interativa e normativa se mostraram importantes na 

explicação deste comportamento, apresentando apenas uma correlação não significativa. 

Na mesma direção da H1, a Hipótese 2 (H2) indicou que o tipo de orientação central 

estaria positiva e significativamente relacionado com a civilidade, a qual foi também 
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parcialmente corroborada, tendo apenas uma correlação não significativa entre a 

subfunção existência e o fator ajuda. A Terceira hipótese (H3) dizia respeito ao terceiro 

tipo de orientação valorativa, o pessoal. Tal hipótese indicava que o índice de correlação 

com tipo de orientação valorativa teria índice de correlação negativo e significativo, 

tendo sido parcialmente corroborada. Este tipo de orientação apresentou apenas uma 

correlação negativa e significativa entre a subfunção experimentação e o fator ajuda da 

escala de civilidade. 

Esta relação estreita que o tipo de orientação social apresentou com os 

comportamentos pró-sociais é coerente com outros estudos encontrados na literatura, 

onde as pessoas que priorizam as relações interpessoais e a manutenção de um bom 

relacionamento com os seus pares parecem estar relacionadas a uma maior disposição 

para apresentar condutas pró-sociais (Gouveia, Santos, Athayde, Souza, & Gusmão, 

2014; Cnnan et al., 2012). Na mesma direção, pessoas que priorizam valores com o tipo 

de orientação central também parecem priorizar condutas em prol de uma harmonia da 

sociedade, buscando um equilíbrio de recursos naturais (Coelho, 2009; Coelho, 

Gouveia, & Milfont, 2006; Milfont, Sibley, & Duckitt, 2010; Pessoa, 2011) e questões 

amplas de ordem social, como os comportamentos altruístas (Gouveia et al., 2014; 

Hofstede et al., 2010). 

A subfunção suprapessoal, por ter um motivador humanitário e um foco 

direcionado para questões mais abstratas, representa pessoas que se comportam a partir 

de critérios universais (Gouveia, 2013), sendo compatível com os aspectos inerentes da 

civilidade, como o respeito ao próximo e igualdade cívica (Boyd, 2006). Esta subfunção 

foi a que obteve maiores índices de correlação com os fatores da medida de civilidade, 

tendo sido a única a predizer este comportamento por meio de uma regressão. 



85 

 

No caso da hipótese de correlação negativa entre o priming de valores Pessoais e 

a medida de civilidade, esperava-se índices de correlação significativos por estes valores 

estarem relacionados com aspectos mais individualistas da conduta do homem e a 

comportamentos desviantes (Formiga & Gouveia, 2005; Santos, 2008). Entretanto, de 

acordo com a teoria proposta por Gouveia (2013), embora alguns valores possam ser 

compreendidos como negativos (e. g. poder) os valores humanos são todos positivos, 

sendo os comportamentos desviantes explicados por meio da priorização excessiva de 

determinadas orientações valorativas em detrimento de outras. Deste modo, embora os 

valores pessoais estejam associados a comportamentos desviantes, esta relação não 

implica que os mesmos estejam negativamente relacionados a condutas pró-sociais. 

 No que diz respeito as hipóteses 4, 5 e 6, todas se referiram a diferenças de 

pontuações entre os grupos experimentais e o grupo controle. Neste ponto, como visto 

nas análises realizadas, nenhuma diferença de média foi significativa e, portanto, 

nenhuma destas hipóteses foi corroborada. Estes achados são semelhantes aos 

encontrados por Leonardo (2011) e Damião (2011), onde o priming executado não 

apresentou diferenças de médias na avaliação do comportamento de civilidade. 

Entretanto, vão em direção contrária aos estudos desenvolvidos por Aarts e 

Dijkesterhuis (2000), Maio et al. (2009), Perugine e Prestwich (2007) e Rabelo, Hees e 

Pilati (2012), que apresentam evidências de que o priming é capaz de influenciar o 

comportamento correlato. 

 Embora não tenha sido encontrado evidências de que o priming em valores seja 

eficaz para endossar o comportamento de civilidade, buscou-se conhecer se as 

prioridades axiológicas dos respondentes, quando controladas, podiam aumentar a 

relação entre o priming e civilidade. Neste sentido, a hipótese 7 foi elaborada apontando 
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que a relação entre o priming e a civilidade seria mais forte com o controle das 

prioridades valorativas. Contudo, esta hipótese não foi corroborada. 

 Como este estudo tem um caráter exploratório, buscando-se conhecer as 

subfunções valorativas que estão relacionadas aos componentes da civilidade e também 

investigar que tipos de subfunções valorativas, quando estimulados, apresentam alguma 

relação com o aumento do comportamento de civilidade, acredita-se que o presente 

empreendimento obteve sucesso. Por meio deste estudo foi possível observar 

consistentemente quais subfunções estão relacionadas com a civilidade, o que poderá 

fundamentar estudos futuros na escolha de que subfunções poderão ser endossadas para 

avaliar os efeitos do estímulo de valores em comportamentos pró-sociais. Embora o 

priming administrado não tenha apresentado eficácia na mudança na pontuação na 

escala de civilidade, salienta-se que o problema pode estar na técnica de estimulação 

empregada. Neste sentido, estudos com a utilização de técnicas que envolvam maior 

esforço do participante podem demandados para conhecer os possíveis efeitos da 

estimulação de valores no comportamento (Maio et al., 2009). 

Nos próximos estudos da presente dissertação, busca-se, por meio de outros 

delineamentos experimentais, testar novamente o efeito do priming de valores. Espera-

se, portanto, que seja possível contribuir com o conhecimento acerca da estimulação de 

valores e, principalmente, dos fatores contribuintes para um aumento da exposição do 

comportamento de civilidade, que é uma das possíveis finalidades práticas desta 

dissertação. Além disso, procura-se reunir evidências mais robustas de que as 

prioridades que os sujeitos dão para determinados valores em sua vida, tem papel 

importante na explicação deste tipo de comportamento pró-social. 
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6. Estudo 3 – Efeito do priming de valores humanos em uma medida implícita de 

civilidade 
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6.1 Introdução 

 Na mesma direção do Estudo 2, o presente estudo busca conhecer os correlatos 

valorativos da civilidade e os efeitos da estimulação de valores humanos neste 

construto. Como já foi mencionado a priori, os estudos que buscam avaliar os possíveis 

explicadores dos comportamentos de civilidade são escassos, o que torna pertinente os 

esforços da presente dissertação. Neste estudo, busca-se inovar, utilizando-se medidas 

implícitas como variável dependente, em virtude de conhecer os correlatos valorativos e 

a influência da estimulação de valores em uma medida com grau mínimo de viés 

(Athayde, 2012). 

 Na psicologia, a investigação de fenômenos que não podem ser diretamente 

observados é recorrente (Davies, Tropp, Aron, Pettigrew, & Wright, 2011; Gouveia, 

Medeiros, Mendes, Vione, & Athayde, 2010), onde busca-se compreender aspectos 

internos e subjetivos das pessoas que tenham impacto em comportamentos observáveis, 

como pode ser o comportamento de civilidade. Neste sentido, diversas medidas são 

desenvolvidas frequentemente para investigar estes tipos de construtos que estão em um 

plano mais abstrato, como, por exemplo, as atitudes (Gouveia, Pimentel, Queiroga, 

Meira, & Jesus, 2005). Não obstante, muitas destas medidas têm um componente 

inerente de viés, que podem limitar os estudos e comprometer determinados achados. 

Deste modo, as medidas implícitas têm sido importantes para suprir uma necessidade de 

medir as associações inconscientes com a ausência máxima de variáveis intervenientes, 

sendo bastante populares entre os psicólogos sociais (Gawronski & Bodenhausen, 2006; 

Maio & Haddock, 2010) 

 Nesta oportunidade, busca-se conhecer os correlatos valorativos e os tipos de 

influência que a estimulação de valores pode provocar em uma medida que avalia 

associações inconscientes (medida implícita de civilidade). Neste caso, os participantes 
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receberam estímulos das subfunções que estiveram mais relacionadas com a civilidade 

no estudo anterior, e de uma subfunção que está teoricamente associada a 

comportamentos antissociais, que é a subfunção realização (Formiga & Gouveia, 2005; 

Santos, 2008). Deste modo, será possível investigar tanto se os valores são capazes de 

endossar uma associação mais forte de conteúdos relacionados a civilidade, bem como, 

por meio do estímulo da subfunção realização, será possível verificar se valores podem 

também inibir tal associação. Destarte, a seguir será apresentado o método utilizado no 

presente estudo. 

6.2 Método 

6.2.1 Delineamento e hipóteses 

O presente estudo tem o objetivo geral de conhecer os correlatos valorativos da 

medida implícita de civilidade e verificar o efeito do priming de valores humanos nesta 

medida. A amostra foi dividida em três grupos experimentais (interativa, suprapessoal, 

realização) e um controle. A escolha das subfunções que foram estimuladas neste estudo 

são fundamentadas nos resultados obtidos no Estudo 2 e em estudos realizados por 

outros autores (Damião, 2011; Leonardo, 2011) que consideraram conteúdos valorativos 

equivalentes. Portanto, como hipóteses alternativas, espera-se que: 

H1. As subfunções com tipo de orientação social se correlacionarão de maneira 

positiva e significativa com a medida implícita de civilidade. 

H2. As subfunções com tipo de orientação central se correlacionarão de maneira 

positiva e significativa com a medida implícita de civilidade. 

H3 As subfunções com tipo de orientação pessoal se correlacionarão de maneira 

negativa e significativa com a medida implícita de civilidade. 

H4. O priming da subfunção interativa estará relacionado a um aumento no 

escore D da medida implícita de civilidade. 
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H5. O priming da subfunção suprapessoal estará relacionado a um aumento no 

escore D da medida implícita de civilidade. 

H6. O priming da subfunção realização estará relacionado a uma diminuição no 

escore D da medida implícita de civilidade. 

H7. O controle das prioridades valorativas (covariável) aumentará a relação entre 

o priming de valores e a medida implícita de civilidade. 

6.2.2 Participantes 

 Para realização do presente estudo, contou-se com a colaboração de 65 

estudantes do curso de Psicologia, que tiveram idade variando de 18 a 29 anos (M = 

20,52; DP = 2,49) e foram majoritariamente do sexo feminino (73,89%). Os 

participantes foram divididos em 3 grupos experimentais (interativa = 21, realização = 

14, suprapessoal = 14) e um controle (N = 15), tendo participado os que aceitaram 

colaborar voluntariamente. 

6.2.3 Instrumentos 

Teste de Associação Implícita de Civilidade (TAI-Civilidade).  Trata-se de uma 

medida de atitudes implícitas elaborada para este estudo por meio de uma plataforma 

online. Esta medida foi composta por quatro categorias (civilidade, grosseria, eu, 

outros), sendo cada uma composta por cinco palavras (e.g. categoria civilidade: 

gentileza, amabilidade, simpatia, respeito e delicadeza) (ver Anexo XIII). A combinação 

das categorias se deu em um lado congruente (civilidade e eu / grosseria e outros) e um 

lado incongruente (civilidade e outros / grosseria e eu), onde se verificou o tempo de 

latência gasto pelo participante para associar ambos os lados. O teste consistiu em sete 

etapas, onde as etapas 1, 2, 3, 5 e 6 foram treinos e as etapas 4 e 7 foram fases 

experimentais (Greenwald, Nosek & Banaji, 2003). Para a realização do teste foi 

disponibilizado para o participante um link que foi acessado por meio dos navegadores 
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Chrome ou Firefox, em computadores com telas de 17 polegadas e 1280 x 800 pixels de 

resolução, de um laboratório previamente reservado para este fim. 

Questionário dos Valores Básicos e Tarefas de Desembaralhamento de 

Sentenças. Tal como o estudo anterior, utilizou-se o QVB como covariável e a TDS 

como priming, com ambos tendo sido descritos anteriormente. 

Atividade distratora. Da mesma maneira que o Estudo 2, recorreu-se neste 

empreendimento a utilização de tarefa distratora com a mesma finalidade que a 

anteriormente relatada. No entanto, neste estudo esta tarefa foi requerida apenas para os 

respondentes que participaram da atividade experimental no mesmo dia em que as 

prioridades valorativas foram mensuradas. Dita tarefa esteve entre a aplicação do 

Questionário dos Valores Básicos e o priming (TDS) e consistiu em um jogo de 

memória que contava com 10 pares de letras que deveriam ser encontradas em um 

período máximo de 2 minutos e 30 segundos (ver Anexo XIV). Foi recorrido a um jogo 

de memória com letras para que nenhuma imagem pudesse causar qualquer estimulação 

concorrente aos objetivos do presente estudo. Dentre os 65 participantes do presente 

estudo, 27 responderam no mesmo dia o QVB e a atividade experimental, tendo que, 

por conseguinte, preencher também o jogo de memória (distratora). 

6.2.4 Procedimento 

 A primeira fase do presente estudo foi a aplicação do QVB com o intuito de 

verificar as prioridades axiológicas dos respondentes. Esta etapa ocorreu de duas 

maneiras: a primeira foi aplicada com antecedência de 20 dias do procedimento 

experimental e a segunda foi aplicada no mesmo dia do experimento, porém sendo 

separada do procedimento experimental por meio da tarefa distratora.. Estas duas 

aplicações foram adotadas devido à dificuldade de contar com a fidelidade do 

participante em dois momentos distintos da pesquisa, pois contou-se com a participação 
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de 129 estudantes na aplicação inicial do QVB, mas apenas 38 (29,4%) aceitaram 

participar da fase experimental. É pertinente salientar que os respondentes não tinham 

conhecimento de que o segundo momento estava relacionado com a aplicação prévia do 

QVB. Neste caso, o aplicador que solicitou a participação, inclusive, era uma pessoa 

desconhecida aos estudantes. Entretanto, ao comparar os dados em que houve aplicação 

prévia do QVB com os dados em que todas as coletas ocorreram no mesmo dia, não 

houve diferença significava (p > 0,05). 

No caso da aplicação do QVB com uma antecedência de 20 dias, foi acordado 

com os professores universitários o dia e horário que deveria ocorrer a aplicação. Ela foi 

realizada por um pesquisador que não foi relacionado à aplicação experimental 

posterior, para que os objetivos da pesquisa fossem preservados. Para que os 

questionários do pré-teste e da fase experimental fossem agrupados, o participante 

deveria criar um código com as duas primeiras letras do segundo nome da mãe e com o 

dia do seu nascimento. Já no caso da coleta de dados realizada no mesmo dia do 

experimento, o participante respondia o QVB no computador e ao finalizá-lo a 

plataforma online entrava automaticamente na tarefa distratora, que tinha duração 

cronometrada de 2 minutos e trinta segundos. Assim, mesmo que o respondente não 

conseguisse finalizar no tempo proposto, a plataforma passaria de etapa 

automaticamente sempre que fosse contabilizado o tempo total. Caso o respondente 

finalizasse antes do prazo, foi recomendado nas instruções que o mesmo refizesse a 

tarefa quantas vezes fosse possível no tempo proposto.  

 Na segunda aplicação, que ocorreu para alguns participantes em 

aproximadamente 20 dias após a aplicação do QVB, um examinador diferente da 

primeira aplicação foi até a sala de aula e solicitou a participação dos respondentes em 

uma pesquisa de habilidades linguísticas. No caso dos participantes que iriam responder 
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o QVB no mesmo dia do experimento, o examinador também foi até a sala de aula e 

convidou os participantes para uma pesquisa de habilidades linguísticas e memorização. 

Para estes participantes foi incluído o termo “memorização” em função da atividade 

distratora que os mesmos participariam. No entanto, ao final da participação, foi 

realizado um debriefing com os participantes, onde eram esclarecidos todos os objetivos 

da pesquisa. 

Após isto, os respondentes foram direcionados para um laboratório previamente 

reservado e participaram da pesquisa. A participação se deu de maneira coletiva, sendo 

20 respondentes ao mesmo tempo, embora cada participante tenha ficado em um 

computador individual. Um link foi entregue aos participantes e quando estes 

solicitaram acesso à pesquisa, foram direcionados randomicamente para uma das 

condições experimentais ou controle. Os participantes que fizeram o pré-teste 

antecipadamente responderam o link A, que os randomizava em um dos 4 grupos. Já os 

demais participantes, que não fizeram o pré-teste antecipadamente, receberam o link B, 

que os randomizava nos 4 grupos que tinham também o QVB e a tarefa distratora. Nesta 

etapa, foi solicitado que o respondente colocasse o seu código único novamente, o que 

possibilitou o agrupamento dos questionários respondidos nas duas etapas, não tendo 

nenhuma perda em função de semelhanças nos códigos. 

 Em suma, quando a pesquisa foi iniciada, depois de participar do preenchimento 

do QVB (antecipadamente ou no dia) o participante teve contato com a tarefa de 

desembaralhamento de sentenças (priming) e em seguida com a tarefa de associação 

implícita (TAI-Civilidade). Ao finalizar o questionário, foi realizado o debriefing, onde 

o participante foi questionado sobre o que ele havia entendido da pesquisa, assim como 

foi esclarecido o real objetivo da pesquisa. 

6.2.5 Análise dos dados 
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Assim como no estudo anterior, os dados foram tabulados e analisados por meio 

do software estatístico PASW (versão 21). Foram também realizadas estatísticas 

descritivas e executou-se análises de correlação e diferenças de média (qui-quadrado), 

para analisar as hipóteses do presente estudo. 

6.3 Resultados 

 Para facilitar a compreensão do leitor, o presente estudo também foi dividido em 

três etapas. Assim, apresenta-se inicialmente as estatísticas descritivas básicas, bem 

como os correlatos valorativos da medida implícita de civilidade. Em seguida, são 

realizadas análises de diferença de média e finaliza-se com as análises de diferenças de 

médias com a inclusão da covariável. 

6.3.1 Estatísticas descritivas e correlatos valorativos da civilidade implícita 

  Em virtude de conhecer a divisão da amostra utilizada nos diferentes grupos e 

os índices de consistência interna das medidas, são apresentadas na Tabela 6 as 

estatísticas descritivas do presente estudo. 
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Tabela 6. Estatísticas descritivas e consistência interna da medida implícita de 

civilidade e das subfunções valorativas. 

Fator N M DP α 

Civilidade (Escore D) 63 0,61 0,29 - 

Experimentação 62 5,04 0,80 0,44 

Realização 62 4,79 0,82 0,63 

Suprapessoal 62 5,49 0,70 0,31 

Existência 62 6,25 0,58 0,41 

Interativa 62 5,45 0,81 0,50 

Normativa 62 4,86 1,19 0,66 

 

 Como é possível observar, para a medida implícita de civilidade foi utilizado 

uma pontuação denominada escore D. Esta pontuação foi originalmente proposta por 

Greenwald, Nosek e Banaji (2003), e consiste no cálculo da diferença entre o lado 

incongruente (civilidade/outros e grosseria/eu) e o lado congruente (civilidade/eu e 

grosseria/outros) correspondente ao teste de associação implícita, sendo dividido pelo 

desvio padrão em todas as latências de resposta (Athayde, 2012). O valor resultante 

desta operação pode variar entre -2 e +2, sendo os valores positivos relacionados a uma 

maior associação entre as categorias do lado congruente e os valores negativos 

relacionados a uma maior associação entre as categorias do lado incongruente (Oliveira 

& Miranda, 2012). 

 No que se refere aos índices de consistência interna relatados na Tabela A, fica 

claro que os valores alfa de Cronbach das subfunções experimentação, suprapessoal, 

existência e interativa estiveram abaixo do que se concebe na literatura científica 

(Oviedo & Campos Arias, 2005). No entanto, questões já mencionadas no Estudo 2, 

como a quantidade de itens e a natureza do construto, podem justificar estes valores 

(Lance, Butts, & Michels, 2006; Medeiros, 2011; Schwartz & Sagiv, 2000). Em relação 
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ao índice de consistência interna do Escore D, por se tratar de uma medida de tempo de 

latência, o alfa de Cronbach não é aplicável.  

 Tendo conhecido os aspectos iniciais das medidas consideradas neste estudo, 

buscou-se realizar as análises de correlação (método Spearman) entre a medida 

implícita de civilidade e as subfunções valorativas do Questionário dos Valores 

Humanos. O método Spearman foi considerado neste estudo devido ao número reduzido 

da amostra (não-paramétrica), que é comum em estudos experimentais. Deste modo, na 

Tabela 7 são disponibilizados os valores Rho de Spearman, bem como o nível de 

significância das relações encontradas. 

Tabela 7. Matriz de correlações entre a medida implícita de civilidade e as subfunções 

valorativas. 

Fatores 1 2 3 4 5 6 7 

Cidadania (Escore D) 1       

Experimentação -0,11 1      

Realização -0,01 0,28* 1     

Suprapessoal 0,22 0,13 0,32* 1    

Existência 0,07 -0,05 0,46*** 0,28* 1   

Interativa 0,01 0,19 0,25 0,39** 0,30* 1  

Normativa 0,27* -0,04 0,23 0,12 0,26* 0,20 1 

Nota: *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 (two-tailed). 

 Os valores acima observados são semelhantes ao estudo anterior. Embora os 

níveis de significância não tenham sido os mesmos, a maioria das correlações foram na 

direção esperada. Em se tratando do relacionamento entre o escore D e as subfunções 

valorativas, podemos observar que os tipos de orientação valorativa central e social 

estiveram novamente associadas positivamente a medida de civilidade, ao passo que o 

tipo de orientação pessoal manteve índices de correlação não significativos e negativos. 

Tal como é possível verificar, a subfunção suprapessoal manteve um efeito de 
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correlação acima de 0,20 com a civilidade implícita, embora não tenha sido 

significativo, e a subfunção normativa manteve o índice de correlação significativo em 

coerência com o estudo anterior. Já os achados em relação a subfunção interativa e 

existência foram incoerentes com os achados anteriores, pois apresentaram índices bem 

abaixo do que o que havia sido encontrado com a civilidade mensurada por meio do 

autorrelato. Estes resultados precisam ser observados com cautela e serão melhor 

discutidos na seção discussão parcial do presente estudo. 

6.3.2 Efeito do priming de valores humanos na medida implícita de civilidade 

 Nesta seção, buscou-se novamente conhecer se os diferentes estímulos de 

valores humanos poderiam estar associados a determinado aumento de pontuação em 

uma medida de civilidade. Para tal, executou-se um qui-quadrado entre os grupos 

considerados (VI) e o escore D do teste de associação implícita (VD). Assim como foi 

encontrado no Estudo 2, neste empreendimento científico as diferenças de médias não 

foram estatisticamente significativas, embora também tenha sido observado que as 

médias dos estímulos interativa e suprapessoal (M = 0,61; DP = 0,30 e M = 0,60; DP = 

0,33) foram ligeiramente superiores ao priming da subfunção realização (M = 0,59; DP 

= 0,24). 

 No presente estudo, tal como no estudo anterior, recorreu-se também a análises 

de diferenças de médias com o controle das prioridades axiológicas, visando conhecer 

se a relação entre o priming e a civilidade era influenciada por meio desta covariável. 

Deste modo, foi realizada uma análise de diferenças de médias, com os tipos 

experimentais e o controle sendo a variável independente, o escore D a variável 

dependente e as prioridades valorativas a covariável. 
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 De acordo com os achados desta análise, nenhuma das subfunções valorativas 

apresentaram relação com o escore D, por conseguinte, não houve alteração 

significativa no efeito principal entre o priming e a civilidade. Assim como no Estudo 2, 

este estudo seguiu orientação de Tabachnick e Fidell (2003), que indica a não utilização 

de um número excessivo de covariáveis. Estes autores sugerem a utilização do seguinte 

cálculo para estabelecer o número máximo deste tipo de variável: [número de 

covariáveis < (0,10*tamanho da amostra) - (número de grupos - 1)]. Dito cálculo, 

aplicado as condições deste estudo, recomenda a utilização de, no máximo, três 

covariáveis. Portanto, testou-se também a utilização apenas do tipo de orientação social 

como covariável, mas, novamente, os resultados não se mostraram animadores. Estes 

resultados e os demais achados deste estudo são discutidos a seguir. 

6.4 Discussão Parcial 

 O presente estudo objetivou conhecer em que medida os valores humanos se 

associam com uma medida implícita de civilidade e se a estimulação de determinados 

tipos de valores (interativa, suprapessoal e realização) está relacionada a diferentes 

pontuações na civilidade. Ademais, buscou-se conhecer se a relação entre o priming e o 

TAI-Civilidade se torna mais forte com o controle das prioridades valorativas. Partindo-

se dos objetivos mencionados, foram elaboradas sete hipóteses que são discutidas 

adiante. 

 Primeiramente, buscou-se conhecer o relacionamento entre as prioridades 

axiológicas dos respondentes e o escore D da medida implícita de civilidade. Em 

referência a estas associações foram elaboradas três hipóteses: a primeira hipótese (H1) 

indicava que os valores com tipo de orientação social se correlacionariam de maneira 

positiva e significativa com a medida implícita de civilidade, a segunda (H2) fazia 

referência aos valores com tipo de orientação central como obtendo as mesmas relações 
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apontadas para a subfunção interativa, e a terceira (H3) indicava que os valores com tipo 

de orientação pessoal se correlacionariam de maneira negativa e significativa com a 

medida implícita de civilidade. 

 Dentre as três hipóteses mencionadas acima, em consonância com o Estudo 2, as 

duas primeiras hipóteses (H1 e H2) foram parcialmente corroboradas. Tal como foi 

observado nos achados deste estudo, a subfunção normativa correlacionou-se 

significativamente com a medida implícita de civilidade e a subfunção suprapessoal 

apresentou um elevado índice de correlação, sendo marginalmente significativo (p = 

0,08).  

Estes achados são coerentes com a definição das próprias subfunções postuladas 

por Gouveia (2013), onde a subfunção suprapessoal refere-se a pessoas com caráter 

extra social, que se veem como úteis para a sociedade em aspectos humanitários e são 

desconectadas de questões materiais. Já a subfunção normativa representa pessoas que 

prezam por questões relacionadas a boa convivência com o outro, dando importância ao 

respeito, a obediência e as normas sociais (Gouveia, 2013), sendo imprescindíveis para 

a harmonia da sociedade (Inglehart, 1991; Schwartz, 1992). Ambas as subfunções se 

associam teoricamente ao que se entende por civilidade e representam os aspectos que 

envolvem este construto. Neste ponto, compreendem tanto questões relacionadas às 

boas maneiras e bom relacionamento com o próximo, como questões mais normativas 

relacionadas ao posicionamento político do cidadão em busca de garantir seus direitos 

(Boyd, 2006). 

 Tendo conhecido o relacionamento das prioridades valorativas dos respondentes 

com o escore D da medida implícita de civilidade, este estudo buscou também verificar 

se diferentes estímulos de valores poderiam estar relacionados com um aumento ou 

inibição da civilidade. Isto posto, foram formuladas três hipóteses relacionadas a 
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diferenças de média em virtude da estimulação de diferentes subfunções valorativas. A 

H4 e a H5 apontam que haverá um aumento do escore D em virtude do priming das 

subfunções interativa e suprapessoal, ao passo que a H6 aponta para uma diminuição da 

pontuação no TAI-Civilidade em função do estímulo da subfunção realização. No que 

se refere as hipóteses mencionadas (H4, H5 e H6), semelhante ao que foi encontrado no 

Estudo 2 e em outros empreendimento que tiveram objetivos semelhantes (Damião, 

2011; Leonardo, 2011), nenhuma das hipóteses foram corroboradas, pois não obtiveram 

índices significativos de diferenças de médias em razão dos diferentes estímulos 

administrados. 

Finalmente, a H7 versa que a relação entre o priming de valores e a pontuação 

dos respondentes no TAI-Civilidade será mais forte com o controle das prioridades 

valorativas. Para testar esta hipótese, foi realizada uma análise de diferenças de médias, 

buscando identificar quais subfunções apresentariam influencia na relação entre os 

priming administrados e a civilidade. Tal como foi possível identificar nos achados do 

presente estudo, nenhuma das subfunções valorativas apresentaram efeito na relação 

mencionada. 

Nesta oportunidade é importante mencionar que os resultados deste estudo 

precisam ser avaliados com cautela. Em primeiro lugar, recorreu-se a uma variável 

dependente que tem uma escala de mensuração diferente das demais medidas utilizadas 

em suas associações. De acordo com Stuttgen et al. (2011), ambos os tipos de 

mensuração (autorrelato e medidas implícitas) coexistem sobre o mesmo objeto, no 

entanto diferem quando ao componente avaliado, o acesso a informação e a estabilidade 

das medidas. Estes pontos devem ser levados em consideração, pois como podemos 

identificar na literatura, estudos apontam que as associações de medidas de autorrelato 

com medidas implícitas costumam apresentar efeitos reduzidos devido às caraterísticas 
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específicas pertencentes a cada tipo de mensuração (Rydell, McConnel, & Mackie, 

2008). Com isso, alguns autores tem inclusive levantado a questão de uma possível 

incoerência na suposição de um componente cognitivo para as atitudes (Fazio, 2007; 

Gouveia et al., 2012). 

Gouveia et al (2012) apontam que uma outra questão que deve ser tida em conta 

diz respeito a estabilidade das medidas. Ao passo que a medida implícita consiste em 

processos automáticos, sendo inerentemente estáveis, as medidas explícitas são menos 

estáveis e consequentemente mais fáceis de produzir mudanças. Em experimento feito 

por Kawakami et al. (2000), por exemplo, observou-se que foi necessário um grande 

investimento de ensaios com a exposição de rejeição explícita para que fosse encontrado 

uma mudança na ativação implícita de estereótipos. Portanto, a ausência de correlação 

entre algumas subfunções com o TAI-Civilidade, bem como uma ausência de diferenças 

significativas quanto a estimulação de valores nos diferentes grupos experimentais e as 

ausências de efeito das análises controlando as prioridades valorativas, podem ter sido 

afetadas pela estabilidade da medida implícita considerada. 

Todavia, as correlações com as subfunções normativa e suprapessoal dão um 

indicativo de que determinadas subfunções estão relacionadas com a civilidade. Não 

obstante, para encontramos efeitos da estimulação de valores nas associações do TAI-

civilidade, talvez seja necessário uma maior complexidade de estímulos, que exijam dos 

participantes uma maior esforço, como as intervenções executadas por Maio et al. 

(2009) que solicitam dos participantes a memorização, evocação e a anotação do 

construto a ser estimulado. 

 Diante do exposto, observa-se que o presente estudo não corroborou a maioria 

das hipóteses de pesquisa elaboradas. Estes achados são contrários a estudos presentes 

na literatura (Maio et al., 2009), mas encontram respaldo em empreendimentos que 
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também não obtiveram êxito em encontrar efeitos significativos entre o priming e o 

construto de interesse (Damião, 2001; Leonardo, 2011). Estes achados contraditórios 

podem contribuir com o conhecimento adquirido sobre esta temática, levando os autores 

a pensarem sobre o que ocorre para que haja esta inconsistência nos resultados de 

delineamentos experimentais semelhantes. 

 Até o presente momento, avaliou-se o priming de valores em dois tipos de 

mensuração da civilidade (autorrelato e implícita), se fazendo necessário avaliar o 

construto de interesse por meio de uma possível situação real, onde se possa verificar 

como os estímulos podem interferir em situações cotidianas que demandem do 

indivíduo uma resposta real de ajuda ou não. Para tanto, delineou-se o estudo 4 da 

presente dissertação que será apresentado a seguir. 
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7. Estudo 4 – Efeito do priming de valores humanos no comportamento observável 

de civilidade. 
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7.1 Introdução 

O presente estudo é a última tentativa desta dissertação para avaliar os correlatos 

valorativos da civilidade e o efeito de diferentes estímulos valorativos neste construto. 

Este estudo busca avaliar a civilidade por meio do comportamento direto do 

respondente em uma situação fictícia, ou seja, um confederado treinado interagiu com 

um respondente em uma situação que possibilitou a avaliação do comportamento de 

interesse. 

Assim como foi mencionado anteriormente, os estudos que buscam avaliar a 

relação dos valores humanos com os comportamentos são presentes em diversas teorias 

que buscam definir e operacionalizar este construto (Gouveia et al., 2014; Inglehart, 

1977; Rokeach, 1973; Schwartz et al., 2012). Nesta direção, além de verificar a relação 

destas variáveis, alguns autores buscam também verificar se o endosso de determinados 

valores podem estar relacionados com um aumento na exibição de determinado 

comportamento de interesse (Maio et al., 2009). 

É consistente na literatura a concepção dos valores como um construto estável e 

com pouca variação dentro de uma mesma cultura (Gouveia, 2013). Deste modo, a 

administração do priming de valores nesta dissertação não está relacionada a uma 

tentativa de mudança de valores (Vione, 2012), mas a uma ativação de determinados 

conteúdos valorativos em função de testar se tais ativações estão relacionadas a 

mudanças no comportamento (Damião, 2011; Leonardo, 2011; Maio et al., 2009). 

Assim, busca-se com este estudo e com esta dissertação como um todo, conhecer 

a relação dos valores humanos com a civilidade, bem como avaliar se o efeito de 

recenticidade, ocasionado pela ativação de determinados conceitos que estão presentes 

nas subfunções valorativas ativadas, pode estar relacionado a uma mudança do 
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comportamento de civilidade. Isto posto, a seguir apresenta-se o método do estudo que 

será levado a cabo para testar os objetivos mencionados. 

7.2 Método 

7.2.1 Delineamento e hipóteses 

Assim como os estudos 2 e 3, este estudo terá como objetivos conhecer os 

correlatos valorativos da civilidade e verificar o efeito do priming de valores humanos 

neste construto. Não obstante, diferentemente dos estudos anteriores, este estudo 

buscará verificar a influência do priming de valores no comportamento observado do 

participante. Para isto, parte-se de um delineamento experimental, onde se torna saliente 

o conteúdo de três subfunções valorativas, comparando estes grupos a um grupo 

controle. Ademais, também são testadas as influências das prioridades axiológicas 

subjacentes à relação mencionada. 

Como hipóteses, tem-se: 

H1. As subfunções com tipo de orientação social se correlacionarão de maneira 

positiva e significativa com a medida observada do comportamento de civilidade. 

H2. As subfunções com tipo de orientação central se correlacionarão de maneira 

positiva e significativa com a medida observada do comportamento de civilidade. 

H3. As subfunções com tipo de orientação pessoal se correlacionarão de maneira 

negativa e significativa com a medida observada do comportamento de civilidade. 

H4. O priming da subfunção interativa estará relacionado a um aumento na 

exposição do comportamento de civilidade. 

H5. O priming da subfunção suprapessoal estará relacionado a um aumento na 

exposição do comportamento de civilidade. 

H6. O priming da subfunção realização estará relacionado a uma diminuição na 

exposição do comportamento de civilidade. 
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H7. O controle das prioridades valorativas (covariável) aumentará a relação entre 

o priming de valores e a exposição do comportamento de civilidade. 

7.2.2 Participantes 

Contou-se com a colaboração de 61 estudantes universitários, com idades 

variando de 18 a 38 anos (M = 22,56; DP = 4,72), sendo a maioria do sexo feminino 

(57,4%). Os participantes foram divididos em quatro grupos, a saber: controle (14), 

interativa (17), realização (16) e suprapessoal (14). Todos os respondentes participaram 

voluntariamente sem que obtivessem qualquer benefício em troca. 

7.2.3 Instrumentos 

Questionário dos Valores Básicos e Tarefa de Desembaralhamento de 

Sentenças. Este estudo contou com o QVB e com a TDS para testar as hipóteses do 

presente estudo. Ambos foram descritos anteriormente. 

Tarefa Distratora. Foi utilizado um plugin para inserir a atividade distratora 

entre o QVB e o priming. Dita atividade consistiu em um jogo de memória em que o 

participante deveria parear cartas com letras iguais. No total, o jogo contava com 10 

pares de letras que deveriam ser encontradas em um período máximo de 2 minutos e 30 

segundos (ver Anexo IV). Foi utilizado um jogo com letras para que nenhuma imagem 

pudesse causar qualquer estimulação concorrente aos objetivos do presente estudo. Esta 

atividade apenas foi requerida para os participantes que iriam responder o QVB no 

mesmo momento que o priming. Dentre os 61 participantes, apenas 10 já haviam 

preenchido o QVB com antecedência e não precisaram participar da atividade distratora. 

Medidas Comportamentais. Para o presente estudo recorreu-se a duas medidas 

comportamentais que foram avaliadas por meio da filmagem obtida no momento em 

que o participante tinha contato estabelecido com o confederado. A primeira foi o tipo 

de ajuda. Esta variável consistiu em uma variável categórica com quatro níveis, que 
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visava identificar o grau de complexidade do comportamento de ajuda desempenhado. 

(1 = não ajudou, 2 = apenas pegou a chave e entregou ao confederado, 3 = pegou a 

chave do chão e tentou abrir a porta para o confederado e 4 = pegou a chave do chão, 

tentou a abrir a porta para o confederado e, não conseguindo abrir, pediu para segurar as 

caixas para que o confederado tentasse abrir). Já a segunda variável tida em conta é a 

contabilização em segundos do tempo em que o participante esteve ajudando o 

confederado. Para esta segunda variável (tempo envolvido), contabilizou-se o tempo 

desde o momento em que a chave cai no chão até o momento em que o participante 

desiste de ajudar e vai embora. Cabe salientar que nenhuma das quatro chaves do molho 

utilizado neste experimento podiam abrir a porta. Esta escolha foi proposital, para 

avaliar até que ponto o participante estava disposto a ajudar o confederado.  

Debriefing. O questionário debriefing foi elaborado tendo como base os estudos 

de Bargh e Chartrand (2001) e Leonardo (2011). O objetivo deste questionário centrou-

se na tentativa de avaliar o grau de entendimento dos respondentes sobre os objetivos 

tratados no presente estudo. No momento da aplicação deste questionário, também 

forneceu-se todas as explicações e esclarecimentos sobre o real objetivo da pesquisa. 

Este questionário foi composto por oito questões e um breve esclarecimento sobre a 

pesquisa (ver Anexo XV). 

7.2.4 Materiais 

Para executar o experimento do presente estudo, contou-se com dois 

confederados, sendo um homem e uma mulher, brancos e com 25 e 24 anos, 

respectivamente. Ambos os confederados estiveram com camisas brancas e calças jeans 

em todas as situações avaliadas. Para a elaboração da situação, os confederados 

deveriam segurar uma caixa de folhas A4 vazia e deveriam tentar abrir uma porta com 

um molho de chaves composto por quatro unidades. Ademais, para avaliar os 
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comportamentos que os participantes desempenharam durante a situação experimental, 

colocou-se uma câmera escondida (Celular Samsung SIII) dentro de uma outra caixa 

que esteve no corredor ao lado do laboratório. 

7.2.5 Procedimento 

O presente estudo teve um procedimento semelhando ao descrito no Estudo 3. A 

convocação dos estudantes para participação foi idêntica e as diferenças ocorreram após 

o respondente chegar ao laboratório. Neste caso, ao invés do participante entrar em uma 

sala coletiva para responder o questionário que continha a medida implícita, o 

participante entrava em uma cabine contendo apenas um computador. Para iniciar a sua 

participação, requisitou-se o preenchimento dos instrumentos na seguinte ordem: 

perguntas demográficas, QVB, atividade distratora e tarefa de desembaralhamento de 

sentenças (priming). Ressalva-se que 10 participantes, dos 61 que participaram deste 

estudo, já haviam respondido o QVB com uma antecedência de 20 dias, não sendo 

necessário que os mesmos respondessem esta medida novamente ou a atividade 

distratora. Para estes participantes, o questionário era composto apenas por questões 

demográficas e pela atividade de desembaralhamento de sentenças. 

Neste estudo, decidiu-se utilizar uma amostra respondendo o QVB no mesmo 

dia do experimento devido a mortalidade da amostra quanto a fidelidade para participar 

do experimento em duas situações diferentes. Na primeira aplicação, um colaborador 

devidamente instruído aplicou o questionário contendo o QVB para 74 estudantes dos 

cursos de Psicologia e Enfermagem. No entanto, apenas 10 aceitaram participar do 

segundo momento. Salienta-se que em nenhum momento os estudantes souberam que 

os dois momentos faziam parte do mesmo estudo. Para isso, na segunda abordagem, um 

segundo colaborador foi até a sala de aula e solicitou a participação dos estudantes para 

um experimento sobre habilidades linguísticas que deveria ser realizado em laboratório.  



109 

 

Ao constatar-se a pouca adesão dos estudantes na fase experimental, recorreu-se 

também a outros estudantes que não tivessem preenchido a fase inicial. Em virtude de 

verificar se as pontuações dos respondentes diferiam pelo fato de alguns respondentes 

terem executado o QVB no mesmo dia da estimulação em valores, realizou-se uma 

comparação de médias entre os dois grupos em relação as variáveis dependentes 

utilizadas no presente estudo e os resultados não se mostraram significativos (p > 0,05). 

Deste modo, decidiu-se prosseguir o estudo com as duas amostras juntas. 

Depois de solicitada a colaboração, os estudantes disponibilizaram um e-mail 

para que o agendamento fosse realizado. Como o laboratório continha apenas três 

cabines individuais, agendou-se, no máximo, três participantes para um mesmo horário. 

Antes de chegar ao laboratório, os estudantes passavam por uma recepção onde eram 

recebidos e orientados a deixarem todo material (e.g. celular, bolsa, livros) que pudesse 

interferir no momento da participação na pesquisa. Após isto, eles eram chamados, um 

de cada vez, para se encaminharem até o laboratório que continha as cabines. Chegando 

na cabine o instrutor dava as orientações básicas e esclarecia todas as questões éticas, 

informando que a participação não trazia riscos e que o respondente poderia parar a sua 

participação a qualquer momento. Ao finalizar a pesquisa, o participante era orientado a 

se encaminhar para a recepção em que havia deixado o seu material, onde deveriam 

finalizar a participação respondendo um formulário.  

Para chegar até a recepção, o participante passava por um corredor vazio de 

aproximadamente 20 metros. No meio do corredor, o participante se deparava com o 

confederado, que deixava a chave cair quando o participante estivesse a 

aproximadamente 2 metros da porta em que o confederado estava. Neste momento, o 

confederado, que estava com duas caixas aparentemente pesadas em mãos, deveria 

soltar o molho de chaves e aguardar qual seria a reação do participante. Uma câmera 
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que estava escondida no corredor gravava toda a situação e por meio dela foi possível 

contabilizar o tipo de comportamento feito pelo participante e o tempo em que o 

participante esteve envolvido na situação experimental. Ademais, em nenhum momento 

foi dito ao confederado qual seria o grupo experimental que o participante fazia parte, 

em virtude de não provocar nenhuma estimulação concorrente aos objetivos do estudo. 

Tendo passado a situação experimental, o participante prosseguia até a recepção 

onde finalizaria a participação com o questionário debriefing e eram explicados todos os 

objetivos da pesquisa. No mesmo momento era informado que o participante tinha sido 

filmado, com a finalidade de avaliar o tipo de comportamento exposto e o tempo em que 

o participante se manteve ajudando o confederado. Em seguida, era entregue para o 

participante um termo de autorização (ver Anexo XVI) que continha todas informações 

acerca da utilização das imagens e garantia que a divulgação das gravações se restringia 

ao ambiente acadêmico em forma de artigos, dissertações, teses e aulas didáticas. 

Ademais, era deixado explícito que a manipulação dos dados coletados nas imagens 

seria utilizado exclusivamente pelo Grupo de Pesquisas Bases Normativas do 

Comportamento Social, não sendo permitido o compartilhamento com qualquer outro 

grupo acadêmico. Portanto, seguindo as orientações do comitê de ética, as imagens só 

eram mantidas e posteriormente utilizadas na pesquisa, caso houvesse autorização do 

participante. 

7.2.6 Análise dos dados 

Da mesma forma que os Estudos 2 e 3, os dados foram tabulados e analisados 

por meio do software estatístico PASW (versão 21). Foram realizadas estatísticas 

descritivas com o intuito de descrever a amostra estudada e foram realizadas análises de 

correlação e diferenças de médias (qui-quadrado) para analisar as hipóteses do presente 

estudo. 
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7.3 Resultados 

Tal como os dois estudos anteriores, decidiu-se nesta oportunidade organizar os 

resultados em três seções. Esta divisão tem o único propósito de facilitar a compreensão 

dos passos realizados, que apesar de se complementarem, necessitam de uma atenção 

especial. Portanto, inicia-se a apresentação dos resultados com as análises mais 

elementares, que situam o leitor acerca das estatísticas descritivas, consistência interna e 

correlatos valorativos. Em seguida, são apresentadas as análises de diferenças de 

médias, que buscam verificar se o priming administrado no presente estudo prediz o 

comportamento de civilidade. Por fim, são realizadas análises de diferenças de médias 

controlando-se os efeitos das prioridades valorativas. 

7.3.1 Estatísticas descritivas e correlatos valorativos do comportamento de civilidade 

 No presente estudo contou-se com duas medidas comportamentais para avaliar a 

civilidade e com o Questionário dos Valores Básicos para mensurar as prioridades 

valorativas dos participantes. Neste sentido, na Tabela 8, a seguir, são apresentadas as 

estatísticas descritivas destas medidas. 
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Tabela 8. Estatísticas descritivas do comportamento de civilidade e das subfunções 

valorativas. 

Fator N M DP α 

Tipo de Ajuda 58 2,40 0,90 - 

Tempo envolvido* 58 21,45 23,22 - 

Experimentação 61 5,10 0,75 0,27 

Realização 60 4,92 0,99 0,67 

Suprapessoal 61 5,71 0,74 0,58 

Existência 61 6,18 0,62 0,56 

Interativa 61 5,49 0,76 0,46 

Normativa 61 5,10 1,26 0,68 

Nota* Tempo em segundos 

 

 De acordo com a Tabela 8, foi possível observar as estatísticas descritivas das 

medidas consideradas e o índice de consistência interna. Semelhante ao que ocorreu nos 

dois estudos anteriores, parte das subfunções valorativas apresentaram alfa de Cronbach 

imperfeitos (α = 0,60; Oviedo & Campos Arias, 2005). No entanto, como foi 

oportunamente mencionado, características específicas das subfunções valorativas do 

modelo de Gouveia, Milfont, Fischer e Santos (2008), como o número de itens que as 

compõe e a natureza cultural da medida, podem ser as responsáveis por valores tão 

reduzidos. No que se refere as medidas comportamentais tipos de ajuda e tempo 

envolvido, o coeficiente de consistência interna não se aplica as mesmas. 

 Após conhecer as estatísticas elementares, buscou-se analisar os correlatos 

valorativos das medidas comportamentais tidas em conta neste estudo. Para tal, 

recorreu-se ao método Spearman, que é recomendado para amostras não paramétricas. 
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Na Tabela 9, a seguir, é possível encontrar todos os correlatos (Rho de Spearman) e os 

seus respectivos níveis de significância. 

Tabela 9. Correlatos valorativos do comportamento de civilidade. 

Nota: *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 (two-tailed). 

 

 Os índices de correlação reportados na Tabela 9 sugerem que as medidas 

comportamentais levadas em conta neste estudo não apresentam correlações 

consistentes como as observadas nos estudos anteriores. É possível verificar que a 

subfunção suprapessoal continua como uma das subfunções mais relacionadas a 

civilidade, obtendo índice de correlação significativo. Dado o tamanho amostral, 

também é pertinente ficar atento ao índice revelado para a subfunção existência. Talvez, 

com uma amostra mais robusta, esta relação tenda a tornar-se significativa. 

No que se refere as subfunções com tipo de orientação social, os achados são 

incoerentes aos reportados nos estudos anteriores que indicaram que esta subfunção 

estaria relacionada significativamente a civilidade. Por último, as subfunções com 

orientação pessoal também não apresentaram correlações significativas com o 

Fatores 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Tipo de Ajuda 1        

2.Tempo envolvido 0,69** 1       

3. Experimentação -0,19 -0,13 1      

4. Realização -0,02 0,04 0,36** 1     

5. Suprapessoal 0,16 0,29* 0,35** 0,35** 1    

6. Existência 0,05 0,16 0,34** 0,39** 0,46*** 1   

7. Interativa 0,02 0,05 0,36** 0,05 0,43*** 0,27* 1  

8. Normativa -0,02 0,04 0,24 0,22 0,07 0,32* 0,02 1 
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comportamento de interesse. Estes achados precisam ser observados com cautela e serão 

discutidos na seção discussão parcial deste estudo. 

7.3.2 Efeito do priming de valores humanos no comportamento de civilidade 

 Esta seção tem como propósito apresentar as diferenças de média em relação ao 

comportamento de civilidade, considerando-se os diferentes grupos em que se 

administrou o priming de valores humanos. Para que as comparações sejam melhor 

visualizadas, decidiu-se apresentar as médias de cada grupo na Tabela 10 a seguir. 

Tabela 10. Estatísticas descritivas dos grupos experimentais. 

Priming Tipo de ajuda Tempo envolvido 

 N M DP N M DP 

Realização 16 2,31 0,87 16 17,75 20,56 

Suprapessoal 13 2,62 0,77 13 31,23 29,44 

Interativa 16 2,31 1,08 16 21,56 22,84 

Controle 13 2,38 0,87 24 16,08 19,04 

 

 Considerando as médias encontras nas descritivas de cada tipo de priming 

administrado, é possível observar que a subfunção suprapessoal obteve valores 

superiores aos demais grupos, tanto na medida do tipo de ajuda, como na medida 

referente ao tempo envolvido. Entretanto, para conhecer se estas diferenças são de fato 

significativas, foi necessário recorrer a estatísticas robustas de diferenças de médias. 

Desta maneira, prosseguiu-se com um qui-quadrado, tendo como variável dependente 

cada uma das medidas comportamentais e como variável independente os diferentes 

tipos de priming administrados. 

 Como resultado das análises mencionadas, verifica-se que ao considerar o tipo 

de ajuda como variável de saída, mesmo o priming da subfunção suprapessoal 
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demonstrando valor superior as demais, estas diferenças não foram estatisticamente 

significativas. Da mesma forma, procedeu-se com esta análise para o tempo envolvido 

que revelou valores igualmente desanimadores. 

 Ainda que não tenham sido encontrados resultados significativos para as 

diferenças de médias tidas neste estudo, buscou-se conhecer se o controle das 

prioridades valorativas podiam tornar esta relação significativa. Isto posto, executou-se 

análises de diferenças de média com o controle das covariáveis. Neste caso, o priming 

administrado foi a variável independente, as medidas comportamentais foram as 

variáveis dependentes e as prioridades valorativas foram as covariáveis. Para esta 

análise, considerando-se todas as seis subfunções como covariáveis, não foi observada 

influência da covariável no efeito principal da análise. 

 Assim como no estudo anterior, decidiu-se recorrer a orientação de Tabachnick e 

Fidell (2013) quanto ao número de covariáveis a serem utilizadas na análise. Seguindo o 

cálculo já descrito na presente dissertação, é recomendável que sejam utilizadas no 

máximo três covariáveis com a amostra tida em conta neste estudo. Com isto, as 

análises foram refeitas considerando-se apenas o tipo de orientação social, tal como foi 

feito no estudo anterior. No entanto, os resultados foram igualmente não significativos 

tanto para o tipo de ajuda, como para o tempo envolvido.  Estes achados e os demais 

encontrados neste estudo são discutidos a seguir. 

7.4 Discussão Parcial 

 Este estudo consistiu no investimento final da presente dissertação pata conhecer 

os correlatos valorativos da civilidade e encontrar o efeito do priming de valores 

humanos neste construto. Diferentemente dos estudos anteriores, aqui buscou-se contar 

com uma medida observacional do comportamento. Com esta busca para compreender o 

relacionamento dos valores com a civilidade e o poder de influência que a saliência de 
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determinados valores poderiam provocar no comportamento avaliado, elaborou-se sete 

hipóteses que serão discutidas adiante. 

 Em primeiro lugar, buscou-se conhecer os correlatos valorativos das medidas 

comportamentais avaliadas. Para isto, três hipóteses buscaram corroborar o 

relacionamento mencionado. A primeira hipótese (H1) indicava que as subfunções com 

tipo de orientação social apresentariam correlação positiva e significativa com o 

comportamento observado de civilidade. A segunda hipótese (H2) indicava para as 

subfunções com tipo de orientação central, as mesmas relações relatadas para o tipo de 

orientação social. A terceira hipótese (H3), por sua vez, indicava haveria correlação 

negativa e significativas entre as subfunções com tipo de orientação pessoal e o 

comportamento observado de civilidade. 

 Todas as três hipóteses mencionadas foram testadas. A H1 não foi corroborada, 

pelo contrário, a relação testada obteve valores abaixo daqueles encontrados nos 

Estudos 2 e 3. Já a H2 foi parcialmente corroborada. Para as relações que esta hipótese 

abarcava, encontrou-se correlação positiva e significativa entre o tempo envolvido e a 

subfunção suprapessoal. No entanto, não houve relação significativa entre a subfunção 

existência e o tempo envolvido, nem houve relação significativa entre estas duas 

subfunções com o tipo de ajuda. Em relação a H3, tal como ocorreu nos estudos 

anteriores, a subfunção pessoal não apresentou qualquer relação significativa em relação 

as medidas comportamentais tidas em conta, refutando a hipótese mencionada. 

 Até o presente momento, os achados deste estudo não são perfeitos, mas contam 

com alguns achados que precisam ser considerados. Neste sentido, é possível perceber 

que a subfunção suprapessoal parece estar relacionada de modo coerente e consistente 

com as medidas de civilidade utilizadas ao longo da dissertação. A definição desta 

subfunção, proposta por Gouveia (2013), parece justificar tal associação: “os valores 
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que compõe a subfunção suprapessoal indicam a importância de ideias abstratas, com 

menor ênfase em coisas concretas e materiais, sendo compatíveis com aqueles sociais e 

pessoais que fazem parte do motivador humanitário” (p. 142). Deste modo, se o 

indivíduo enxerga o mundo por meio de uma perspectiva ampla e estando mais focado 

em princípios humanitários, torna-se coerente que o mesmo esteja implicado em 

fornecer ajuda ao próximo e a defender seus direitos em busca de uma sociedade 

melhor. 

 Em relação às subfunções com tipo de orientação social, também esperava-se 

que as mesmas estivem relacionadas com o comportamento de civilidade. Entretanto, 

não foram encontradas correlações significativas. Embora o tamanho da amostra não 

tenha sido ideal, cabe pensar o que esta não-associação pode indicar. A subfunção 

interativa, por exemplo, foca nas relações interpessoais e no afeto, o que seria coerente 

sua relação positiva e significativa com a civilidade (Gouveia, 2013; Medeiros, 2011). 

No entanto, Vione (2012) aponta que os valores interativos são mais priorizados por 

jovens que querem ampliar sua rede de contatos e que buscam por afetos a fim de 

estabelecer relacionamentos duradouros. Este ponto, pode ser um pouco conflitante com 

a civilidade, embora a definição da subfunção esteja relacionado com este construto, 

estudos têm mostrado que pessoas mais velhas têm uma maior disposição para se 

comportarem gentilmente com outro, a ajudarem com pequenas atitudes quando 

puderem e a defenderem os seus direitos visando uma sociedade melhor para si e para 

seus filhos (Barnes, 1971).  

Com isso, pode ser que o fator idade seja importante para compreender a 

civilidade, demandando que estudos como o que foi desenvolvido nesta dissertação 

sejam executados sendo aliados a diferentes amostragens de idade, diferentemente da 

amostra universitária que recorreu-se para esta dissertação. Em estudo feiro por Ferriss 
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(2002), analisando os dados do General Social Survey de 1996, no qual tinham 

perguntas que mensuravam a civilidade (e. g. Eu tento ser agradável para que os outros 

não fiquem chateados), foi identificado que a civilidade aumenta com a idade, sendo 

especialmente mais presente em pessoas mais velhas. Portanto, a busca por novos 

contatos e foco pelo afeto, como apontado pela subfunção interativa, pode não estar 

inteiramente implicada a um contato que preze pela gentileza, pela ajuda ao próximo e 

pela cidadania, cabendo testar estes apontamentos em estudos futuros. 

Além dos correlatos mencionados, neste estudo também buscou-se conhecer se 

os diferentes tipos de priming de valores poderiam predizer o comportamento de 

civilidade. Para isto, elaborou-se mais três hipóteses. A H4 e a H5 indicam que o priming 

da subfunção interativa e suprapessoal estarão relacionados a uma maior apresentação 

do comportamento de civilidade. Como foi constatado nos achados reportados, estas 

duas hipóteses não foram corroboradas. A H6, que também se tratou de uma hipótese 

sobre diferenças de média, neste caso estando relacionado a uma diminuição do 

comportamento de civilidade por meio da estimulação com conteúdos dos valores 

pessoais, também não foi corroborada. 

Ainda que as análises não tenham sido significativas, é pertinente mencionar que 

a estimulação da subfunção suprapessoal foi responsável pelas maiores médias de 

exposição do comportamento de civilidade. Este achado, embora tímido e não 

significativo, tem se repetido em todos os estudos executados nesta dissertação. O que 

pode levar os pesquisadores a considerarem um possível efeito do endosso desta 

subfunção em delineamentos mais complexos, em que o priming seja realizado com a 

exigência de maior esforço, fazendo com que os aspectos de interesse fiquem mais 

presentes na memória dos respondentes enquanto os mesmos participam da atividade 

experimental (Maio et al., 2009). 
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Por fim, a última análise realizada no presente estudo teve o propósito de avaliar 

se as prioridades valorativas dos respondentes influenciavam a relação entre o priming e 

a civilidade (H7). Para esta tentativa, foram realizadas duas análises considerando as 

prioridades valorativas como covariáveis. Na primeira tentativa incluiu-se todas as seis 

subfunções do Questionário dos Valores Básicos de Gouveia, Milfont, Fischer e Santos 

(2008) e na segunda, seguindo orientação de Tabachnick e Fidell (2013) quanto ao 

número de covariáveis utilizadas, recorreu-se a apenas duas subfunções valorativas. 

Entretanto, nenhuma das duas análises apresentaram efeito das prioridades valorativas 

na relação principal investigada, refutando-se a hipótese mencionada. 

Contudo, também deve-se reconhecer que as associações reportadas podem ter 

sofrido forte influência de variáveis intervenientes. As tarefas de desembaralhamento de 

sentenças e a tarefa distratora, por exemplo, podem ter ativado metas concorrentes, em 

que o respondente tenha pensado estar participando de um teste de avaliação de 

habilidades, o que pode ter deixado saliente questões como a competição e o foco em 

ser mais rápido e eficaz. Com estes aspectos em evidência, o ato de ajudar o 

confederado pode ter sido afetado, o que demanda planejar diferentes tipos de 

delineamento experimentais que busquem suprimir estas limitações. 

Diante do exposto, é perceptível que o presente estudo não foi capaz de 

corroborar a maior parte das hipóteses elaboradas. Não obstante, espera-se que os 

resultados possam contribuir com o conhecimento acerca do relacionamento dos valores 

com os comportamentos pró-sociais e sobre o priming de valores. Mesmo que não 

tenham sido encontrado resultados significativos, os resultados podem ter tido grande 

relevância ao mostrar que alguns subfunções mantém uma maior média na civilidade 

consistentemente através dos estudos realizados. Ademais, pesquisas encontradas na 

literatura apontam que o tamanho da relação entre o priming de valores e o 
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comportamento tem sido pequeno (Maio, 2010), quiçá por conta do caráter estável e 

abstrato do conceito a ser tornado saliente. 

Por fim, na seção Discussão Geral a seguir, procura-se apontar os principais 

achados desta dissertação, bem como as limitações em potencial, as aplicações práticas 

e as perspectivas de estudos futuros acerca desta temática. 
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8. Discussão Geral 

  

A presente dissertação teve como principal objetivo verificar o efeito do priming 

de valores humanos na civilidade, por meio de três diferentes tipos de mensuração do 

construto de interesse. Além disso, elaborou-se uma medida de civilidade 

psicometricamente adequada para a utilização em pesquisas e buscou-se conhecer os 

correlatos valorativos da civilidade ao longo dos estudos desenvolvidos. Em virtude de 

alcançar os objetivos mencionados, diversas hipóteses foram elaboradas e discutidas nas 

seções discussão parcial de cada estudo. Com isso, confia-se que os objetivos tenham 

sido alcançados, embora parte das hipóteses elaboradas tenham sido refutadas. Diante 

do que já foi exposto na presente dissertação, cabe nesta seção apontar as limitações em 

potencial e os principais achados encontrados em cada estudo. Ademais, torna-se 

igualmente importante apresentar a aplicabilidade e os direcionamentos para estudos 

futuros que considerem delineamentos com o priming de valores humanos e a sua 

relação com a civilidade. 

8.1 Limitações potenciais 

 Embora a presente dissertação tenha trazido importantes contribuições para 

literatura científica, cabe apontar que a mesma não está isenta de limitações. Em 

primeiro lugar, cabe apontar que as amostras utilizadas em todos os estudos relatados 

foram de conveniência (não-probabilística), impossibilitando a generalização dos 

resultados apresentados para além do contexto específico no qual os estudos foram 

desenvolvidos. Em relação aos estudos 3 e 4, as amostras foram ainda mais reduzidas 

devido à complexidade dos delineamentos administrados que requerem estratégias 

diferenciadas que possam suprir tal dificuldade. 
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 Além destas limitações em relação a amostra, ainda é pertinente mencionar que 

não houve uma distribuição equitativa em relação ao sexo em nenhum dos estudos e 

também não houve uma divisão igualitária entre o número amostral das condições 

experimentais consideradas nos estudos 2, 3 e 4 da presente dissertação. Contudo, 

embora seja necessário considerar estas diferenças, pensa-se que os resultados não 

foram comprometidos. Os quais apresentam evidências consistentes e coerentes com 

outros estudos desenvolvidos com propósitos semelhantes (Damião, 2011; Leonardo, 

2011). 

 No que se refere especificamente ao Estudo 1, uma das principais limitações 

apresentadas é o fato dos itens terem sido reunidos de diferentes escalas sem que 

houvesse uma adaptação rígida em relação aos aspectos que os mesmos representariam. 

Neste sentido, apesar de todos os itens se referirem a conteúdos relacionados aos fatores 

da civilidade, alguns dos itens representavam o comportamento de civilidade e outros 

representavam intenções para se comportar com civilidade. Esta falha na adaptação não 

compromete a utilização da medida, embora restrinja sua utilização pela falta de 

definição acerca dos aspectos que a mesma avalia. 

Outra limitação que pode ser apresentada para o Estudo 1 é o caráter 

exploratório do mesmo, não apresentando análises robustas de redução fatorial que 

possam confirmar a estrutura trifatorial encontrada e tampouco análises de validade 

convergente, discriminante e de estabilidade temporal (teste-reteste) que confirmem a 

sua qualidade métrica. Entretanto, salienta-se que o Estudo 1 foi essencialmente 

exploratório e confia-se que os objetivos do mesmo tenham sido alcançados.  

 Em relação aos estudos 2, 3 e 4, mesmo que a presente dissertação tenha 

inovado em reunir esforços para delinear três estudos experimentais com diferentes 
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tipos de mensuração da variável de saída, é importante apontar as limitações de cada 

uma. No caso da medida de autorrelato, esta pode acarretar em algumas dificuldades e 

desvantagens devido ao falseamento do conteúdo relatado, uma vez que poderiam ser 

influenciados pela desejabilidade social (Cozby, 2003), especialmente por se tratar de 

um construto que é socialmente desejável. Já a medida implícita tem a vantagem de 

conter menor influência da desejabilidade (Athayde, 2012), porém, a sua utilização em 

conjunto com medidas de autorrelato não parece ser plenamente recomendada, 

principalmente por avaliarem diferentes tipos de componentes (Stuttgen et al, 2011). Já 

o Estudo 4, a principal desvantagem está na complexidade da mensuração do 

comportamento. Uma das principais dificuldades foi a ausência de laboratório 

específico para este tipo de mensuração, o que obrigou a pesquisa ser realizada nos 

corredores da universidade. 

 Por fim, outra limitação que pode ser apontada são as normas concorrentes que 

podem ter sido ativadas em virtude dos respondentes estarem colaborando com uma 

pesquisa de cunho científico (Ma-Kellams & Blascovich, 2013). Neste sentido, em 

estudo desenvolvido por Ma-Kellams e Blascovich (2013), observou-se que a 

estimulação de palavras que remetessem a questões científicas eram capazes de ativar 

determinadas normas que endossavam consequentemente o comportamento pró-social. 

Deste modo, o simples fato dos respondentes terem sido convocados para contribuir 

com uma pesquisa de cunho estritamente científico pode ter influenciado em suas 

pontuações de civilidade nos estudos desenvolvidos. 

 Entretanto, embora muitas críticas e limitações possam ser apontadas para os 

estudos que compõe esta dissertação, pensa-se que a mesma trouxe contribuições 

importantes para a investigação da influência dos valores na exposição dos 
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comportamentos pró-sociais. Deste modo, a seguir serão apresentadas os principais 

achados deste empreendimento científico  

8.2 Resultados principais 

 Em primeiro lugar, a presente dissertação contribuiu com a elaboração de um 

instrumento no campo da psicologia positiva, a qual tem uma carência em relação a 

elaboração de medidas que busquem investigar os comportamento pró-sociais (Ferriss, 

2002). Deste modo, por meio da presente dissertação, a comunidade científica poderá 

contar com um instrumento psicometricamente adequado para a sua utilização em 

pesquisas. 

 No que diz respeito aos demais estudos, foi possível verificar determinada 

consistência em relação aos correlatos valorativos da civilidade. No geral, as subfunções 

com tipo de orientação pessoal e social estiveram relacionadas com este construto. Estes 

achados são coerentes com estudos que relacionam os valores a outros comportamentos 

pró-sociais (Gouveia et al., 2014). De acordo com Gouveia (2013) e Medeiros (2011), 

os valores com tipo de orientação social estão relacionados as experiências afetivas e ao 

estabelecimento e manutenção de relacionamentos interpessoais. Além disso, os valores 

com orientação social também são imprescindíveis para a harmonia da sociedade, por 

meio do respeito as normas e a tradição (Inglehart, 1991; Schwartz, 1992). Tais 

definições são compatíveis com o que se entende por civilidade (Boyd, 2006; Ferriss, 

2002), tornando coerente o relacionamento entre estas variáveis. 

 Já as subfunções com tipo de orientação central, são concebidas por Gouveia 

(2003, 2013) como a espinha dorsal dos valores humanos. Segundo este autor, é por 

meio deste tipo de orientação que todos os outros valores surgem, o qual representa 

tanto um foco em necessidades materiais quanto em necessidades cognitivas. A 
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subfunção que representa a parte cognitiva (suprapessoal) deste tipo de orientação, 

apresentou-se com correlações consistentes nos estudos realizados. Para Gouveia 

(2013), as pessoas que priorizam esta subfunção tem um foco humanitário e é 

representada, especialmente, por pessoas mais velhas (Vione, 2013). Gouveia (2013) 

ainda aponta que a priorização da subfunção suprapessoal também está associada a um 

equilíbrio valorativo nas demais subfunções, caracterizando pessoas mais maduras. 

Estas características, relacionadas a uma falta de apego em relação a questões materiais 

e uma priorização de aspectos elevados, como a maturidade, podem estar estreitamente 

relacionadas ao comportamento de civilidade. Ademais, tal como a subfunção 

suprapessoal, a civilidade é mais representativa de pessoas com mais idade, o que torna 

estas variáveis estreitamente relacionadas (Barnes, 1971; Cook & Stingle, 1974). 

 Por outro lado, no que diz respeito ao tipo de orientação pessoal, era esperado 

correlações negativas e significativas com as variáveis que mensuravam a civilidade, 

especialmente por este tipo de orientação está relacionado a comportamento desviantes 

(Formiga & Gouveia, 2005) e representar pessoas que não se conformam com as regras 

da sociedade (Pimentel, 2004; Santos, 2008). Não obstante, em todos os estudos 

realizados, observou-se apenas uma correlação negativa e significativa. Estes resultados 

podem ser justificados pela característica positiva que Gouveia (2013) assume para 

todos os valores. Deste modo, embora a priorização excessiva dos valores com tipo de 

orientação pessoal estejam associados a comportamentos desviantes, isso não implica 

generalizar que os valores pessoais se correlacionarão negativamente com 

comportamentos socialmente desejáveis. De acordo com Gouveia (2013), por exemplo, 

a organização valorativa ideal é aquela em que há uma priorização equilibrada de todos 

os valores, incluindo os pessoais. 
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 Por fim, a presente dissertação também trouxe contribuições em relação ao 

priming de valores como explicador de diferentes tipos de variáveis que objetivavam 

mensurar a civilidade. Ainda que os resultados não tenham sido significativos, o 

delineamento utilizado poderá contribuir com estudos que busquem investigar a relação 

mencionada, buscando melhorar as possíveis limitações apresentadas. Uma delas pode 

referir-se a estimulação, como esta atividade foi muito sublime, é possível que o caráter 

abstrato do construto a ser tornado saliente tenha dificultado a ativação dos mesmos 

(Leonardo, 2011), o que demandaria tarefas de priming mais complexos, como as 

desenvolvidas por Maio et al. (2009).  

Deste modo, pensa-se que os estudos elaborados, poderão contribuir 

substancialmente com outras pesquisas e com a aplicabilidade prática em programas 

interventivos que busquem a mudança de comportamento por meio da estimulação 

valorativa. Algumas considerações acerca desta aplicabilidade são expostas adiante. 

8.3 Aplicabilidade 

 A presente dissertação é composta por diferentes tentativas de conhecer a 

relação entre os valores humanos e a civilidade, seja apontando os principais correlatos 

ou apontando os possíveis valores que podem endossar determinados comportamentos 

socialmente desejáveis. Com isto, será possível delinear novas pesquisas que busquem 

encontrar relacionamentos mais contundentes e orientar possíveis programas 

interventivos com a promoção de valores. 

 É comum encontrar no contexto educacional, por exemplo, escolas implicadas 

em melhorar o relacionamento com os estudantes e incentivar o seu desenvolvimento 

saudável, por meio de comportamentos socialmente ajustados baseados em uma 

educação pautada em valores humanos. Corroborando este direcionamento, Ferriss 
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(2002), sugere que o ambiente educacional é um dos principais contextos para o 

fomento de comportamentos pró-sociais, como pode ser a civilidade. Na mesma 

direção, Soares (2013) aponta que a escola tem papel socializador e é um espaço 

potencializador para a transmissão dos conhecimentos provenientes da cultura, quer 

sejam intelectuais, artísticos ou relacionados a interação interpessoal. Neste sentido, são 

desenvolvidos diariamente atividades que buscam tornar saliente na memória dos 

infantes conteúdos valorativos que possibilitem uma melhoria de comportamento. No 

entanto, a maioria destes programas não são fundamentados em achados robustos e 

empiricamente testados, muitas vezes sequer tem uma definição clara em relação ao 

significado dos valores humanos. 

 Diante deste cenário, para evidente a aplicação que a presente dissertação poderá 

trazer, contribuindo com o desenvolvimento de intervenções teórica e empiricamente 

fundamentadas. Embora os resultados não tenham sido significativos, as correlações 

encontradas podem direcionar o caminho para elaborar-se delineamentos mais 

complexos que possibilitem encontrar os tipos de valores mais envolvidos com o 

endosso de comportamentos pró-sociais. Neste sentido, estudos futuros são 

demandados, sendo apresentadas algumas possibilidades adiante. 

8.4 Direções futuras 

 Embora a presente dissertação seja um empreendimento robusto e com vários 

delineamentos sendo testados, ela não consegue abarcar toda a dimensão pertinente ao 

estudo do priming de valores e de sua relação ou predição com o comportamento de 

civilidade. Neste sentido, é necessário para o futuro o desenvolvimento de outros que 

possam complementar os achados encontrados nesta oportunidade. 
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 Em relação escala de civilidade (autorrelato), é necessário que seja feita uma 

adaptação dos itens para que sejam mensurados apenas o comportamento de civilidade, 

deixando esta medida mais focada em apenas um aspecto deste construto e mais 

confiável para a sua utilização em pesquisas. Além disso, é fundamental que esta 

medida seja submetida a outros tipos de redução fatorial mais robustos e confirmatórios, 

de modo que seja possível confirmar a estrutura proposta. Ademais, análises de validade 

convergente, discriminante e de estabilidade temporal, são demandadas para confirmar a 

qualidade métrica da escala de civilidade. 

 Para o Estudo 2 é necessário que a pesquisa seja novamente desempenhada 

considerando-se uma medida mais adequada, que avalie apenas os aspectos 

comportamentais da civilidade. Já os estudos que buscam verificar o relacionamento 

entre os valores e a medida implícita de civilidade, é importante que estudos futuros 

busquem construir medidas que possam avaliar os diferentes tipos de componentes que 

fazem parte da civilidade (Boyd, 2006; Ferriss, 2002). No presente estudo, apenas a 

dimensão relacionada às boas maneiras foram contempladas, o que pode ter limitado 

substancialmente o Estudo 3. Além disso, demanda-se também utilizar uma medida 

implícita de valores para avaliar os correlatos valorativos desta medida, tendo como a 

exemplo o instrumento elaborado por Athayde (2012). 

 No que se refere ao Estudo 4, novas técnicas de estimulação são demandadas, 

quiçá seguindo os estudos desenvolvidos por Maio et al. (2009, 2010), que utiliza 

tarefas mais complexas de estimulação. Com isto será possível verificar se os valores de 

fato apresentam uma influência no comportamento quando estimulados. Ademais, é 

pertinente que sejam realizados controles amostrais mais rígidos, que possibilitem uma 

equidade em relação ao sexo e aos número de indivíduos em cada grupo. 
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 Por fim, outra direção que as pesquisas devem tomar é a utilização de diferentes 

faixas etárias para que a influência da idade seja controlada (Barnes, 1971; Cook & 

Stingle, 1974) em virtude de verificar o real papel dos valores no endosso de 

comportamentos socialmente desejáveis. 

8.5 Conclusão 

 Os resultados previamente reportados indicam que há um relacionamento 

evidente entre os valores e o comportamento de civilidade. Como o esperado, os tipos 

de orientação central e pessoal foram os que mais estiveram associados a este construto. 

No que diz respeito a estimulação de valores para influenciar a civilidade, os resultados 

não foram animadores, tal como os estudos elaborados por Damião (2011) e Leonardo 

(2011). Entretanto, sabe-se que existem estudos consistentes na literatura que apontam 

resultados diferentes dos aqui encontrados (Maio et al. 2010), o que cabe avaliar os 

motivos desta inconsistência em estudos com delineamentos semelhantes. Porém, esta é 

uma questão que demandará estudos complementares, não sendo possível respondê-la 

nesta oportunidade. 

 Finalmente, considera-se que esta dissertação compreende um importante passo 

para o estudo da estimulação de valores e a sua relação a civilidade; construto que tem 

investigação escassa no ambiente acadêmico e principalmente no Brasil. Trata-se de um 

comportamento socialmente desejável e de grande importância para as sociedades 

modernas, devido ao seu aspecto implicado na harmonia da sociedade e na manutenção 

das relações interpessoais (Ferriss, 2002). Portanto, parece útil pensar que estes 

comportamentos podem ser endossados por meio de uma educação pautada nos valores, 

que possam ser fomentados deste o período escolar para que os indivíduos se 

desenvolvam de uma maneira socialmente ajustada. 
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ANEXO I. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. 

 

 

Prezado(a) Colaborador(a), 

Estamos realizando uma pesquisa com o propósito de conhecer possíveis fatores 

contribuintes para a explicação de comportamentos sociais. Para efetivação do estudo, 

gostaríamos de contar com sua colaboração respondendo este questionário. 

Por favor, leia atentamente as instruções deste caderno e marque ou escreva a 

resposta que mais se aproxima do que você pensa, sente e/ou faz, sem deixar qualquer 

das questões em branco. 

Para que você possa respondê-lo com a máxima sinceridade e liberdade, 

queremos lhe garantir o caráter anônimo e confidencial de todas as suas respostas. 

Contudo, antes de prosseguir, de acordo com o disposto nas resoluções 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, faz-se necessário documentar seu consentimento.  

Por fim, estamos a sua inteira disposição no endereço acima para esclarecer 

qualquer dúvida que necessite.  

 

Desde já, agradecemos sua colaboração. 

 

 

Termo de Consentimento 

 

Assinando este termo, estou concordando em participar do estudo acima mencionado, 

sob a coordenação do Prof. Dr. Valdiney V. Gouveia, do Programa de Pós-graduação 

em Psicologia Social. Afirmo ainda que estou ciente de que poderei deixar o estudo a 

qualquer momento, sem penalização, e que os achados deste estudo poderão ser 

utilizados para fins acadêmicos e/ou científicos. 

 

 

João Pessoa, ____ de ____________ de 2014 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CCHLA – DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

MESTRADO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

CEP 58.051-900 – João Pessoa - PB 

Tel.: 83 3216 7856 / Fax: 83 3216 7064 

E-mail: vvgouveia@gmail.com ou roosevelt.lobo@gmail.com 

mailto:vvgouveia@gmail.com
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ANEXO II. ESCALA DE CIVILIDADE 

INSTRUÇÕES. A seguir, são apresentadas oito afirmações que tratam de 

características pessoais. Leia cada uma com atenção e, utilizando a escala de resposta 

abaixo, indique o quanto concorda ou discorda com o fato de cada característica 

descrevê-lo.  

 

01. Sempre ajudo pessoas com dificuldades em subir/descer escadas. 1 2 3 4 5 6 

02. Digo “por favor” e “obrigado” várias vezes ao dia. 1 2 3 4 5 6 

03. Costumo cumprimentar outras pessoas. 1 2 3 4 5 6 

04. Trato com cordialidade pessoas desconhecidas. 1 2 3 4 5 6 

05. Em geral, eu ajo mais com gentileza do que trato mal às pessoas. 1 2 3 4 5 6 

06. Costumo votar em candidatos favoráveis ao desenvolvimento igualitário da sociedade. 1 2 3 4 5 6 

07. Faço doações (por exemplo, dinheiro e roupas para organizações que buscam ajudar 

pessoas) 
1 2 3 4 5 6 

08. Mesmo que eu não goste de uma pessoa, eu sou gentil com ela. 1 2 3 4 5 6 

09. Quando recebo um(a) visitante em minha casa, o(a) trato da melhor maneira possível. 1 2 3 4 5 6 

10. Costumo ser generoso(a) com outras pessoas. 1 2 3 4 5 6 

11. Demonstro meu desagrado ou incômodo a outras pessoas sem ofendê-las. 1 2 3 4 5 6 

12. Costumo assinar abaixo-assinados em apoio a pessoas desassistidas pelo Estado. 1 2 3 4 5 6 

13. Respeito pessoas que têm opiniões contrárias às minhas. 1 2 3 4 5 6 

14. Pago a passagem de alguém que esqueceu o dinheiro e pegou o ônibus. 1 2 3 4 5 6 

15. Trato outras pessoas com cordialidade. 1 2 3 4 5 6 

16. Costumo ler notícias escritas por grupos que se preocupam com o bem-estar das pessoas. 1 2 3 4 5 6 

17. Se acho algo no chão, tento encontrar o (a) dono (a). 1 2 3 4 5 6 

18. Costumo ser gentil no dia-a-dia. 1 2 3 4 5 6 

19. Costumo segurar a porta do elevador se vejo que há alguém próximo querendo utilizá-lo. 1 2 3 4 5 6 

20. Costumo escrever e compartilhar mensagens em apoio de uma sociedade justa (por 

exemplo, no Facebook). 
1 2 3 4 5 6 

21. Se vejo a carteira de alguém caindo do bolso, procuro avisá-lo (a). 1 2 3 4 5 6 

22. Já fiz parte de grupos preocupados em ajudar pessoas (por exemplo, grupos comunitários 

ou organizações não governamentais). 
1 2 3 4 5 6 

23. Ao entrar em um ambiente onde estão várias pessoas desconhecidas, cumprimento-as. 1 2 3 4 5 6 

24. Mesmo que eu esteja atrasado (a), faço questão de ajudar um (a) idoso (a) a atravessar a 

rua. 
1 2 3 4 5 6 

25. Faço trabalhos voluntários para ajudar outras pessoas. 1 2 3 4 5 6 

26. Em uma fila de supermercado, eu deixo pessoas idosas e gestantes passarem na minha 

vez. 
1 2 3 4 5 6 

27. Já tentei entrar em contato com políticos ou pessoas com influência social (por exemplo, 

líderes religiosos e/ou comunitários) em busca de apoio às pessoas carentes. 
1 2 3 4 5 6 

28. Sempre cedo o assento, mesmo que não seja prioritário, para pessoas idosas e gestantes. 1 2 3 4 5 6 

29. Costumo agir com delicadeza em meus comportamentos diários. 1 2 3 4 5 6 

30. Sou atencioso quando alguém fala comigo. 1 2 3 4 5 6 

 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente 

Discordo em 

parte 

Nem concordo 

nem discordo 

Concordo em 

parte 

Concordo 

totalmente 
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ANEXO III. QUESTIONÁRIO DOS VALORES BÁSICOS (QVB) 

INSTRUÇÕES. Por favor, leia atentamente a lista de valores descritos a seguir, 

considerando seu conteúdo. Utilizando a escala de resposta abaixo, indique com um 

número no espaço ao lado de cada valor o grau de importância que este tem como um 

princípio que guia sua vida.  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

não 

importante 

Não 

importante 

Pouco 

importante 

Mais ou 

menos 

importante 

Importante 
Muito 

importante 

Totalmente 

importante 

 

01.____PRAZER. Desfrutar da vida; satisfazer todos os seus desejos. 

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 de ficar doente; não estar enfermo. 

10.____SEXUALIDADE. Ter relações sexuais; obter prazer sexual. 

11.____PRESTÍGIO. Saber que muita gente lhe conhece e admira; quando velho 

receber uma homenagem por suas contribuições. 

12.____OBEDIÊNCIA. Cumprir seus deveres e suas obrigações do dia a dia; respeitar 

aos seus pais e aos 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 ou esportivo. 

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 objetivos na vida; 

desenvolver todas as suas capacidades. 
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ANEXO IV. TAREFA DE DESEMBARALHAMENTO DE SENTENÇAS 

(CONTROLE) 

INSTRUÇÃO. Esta sessão contém 30 frases, cujas palavras estão embaralhadas. Sua 

tarefa consiste em desembaralhá-las e reescrevê-las na ordem gramatical correta, usando 

apenas 4 das 5 palavras apresentadas. Execute essa tarefa o mais rápido que puder e 

procure fazer da forma mais precisa possível, cometendo o menor número de erros. 

Exemplo:

pulam maduras macacos bananas comem macacos comem bananas maduras 

  

coloquei no armário árvore cadeado  

comi rolante a escada desci  

café preto cobrança requentei o  

dente ele a roeu unha  

banda escutei impressora uma metaleira  

sozinho pela oceano caminhei estrada  

banheiro a maratona corremos inteira  

estava elefante lotada a praia  

o derrubei jarro folha artesanal  

o feijão cadeira quente comi  

salário recebi escovei meu adiantado  

cardíacas médicos fazem adocicado cirurgias  

fui correr amanhã irei eu  

polegar dedo meu cortei óculos  

meus lágrimas estão óculos embaçados  

dieta suco quebrei a minha  

carteira meu apertado cadarço amarrei  

queimando está fogueira a natal  

pintou amanhã o cabelo ela  

o relógio pneu ficou atrasado  

chuva chapéu estava a intensa  

conversei páscoa amigos com meus  

está cabelo lenta a internet  

engraçados assisti dois filmes cortina  

pedra o computador ontem formatei  

feijoada bastante carnaval pulei no  

alta parede pulei a lagoa  

presidenciais eleições freiras nas votarei  

bastante telefone passado o tocou  

coragem casamento o lindo será  
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ANEXO V. TAREFA DE DESEMBARALHAMENTO DE SENTENÇAS 

(INTERATIVA) 

INSTRUÇÃO. Esta sessão contém 30 frases, cujas palavras estão embaralhadas. Sua 

tarefa consiste em desembaralhá-las e reescrevê-las na ordem gramatical correta, usando 

apenas 4 das 5 palavras apresentadas. Execute essa tarefa o mais rápido que puder e 

procure fazer da forma mais precisa possível, cometendo o menor número de erros. 

Exemplo:

pulam maduras macacos bananas comem macacos comem bananas maduras 

  

amigos sentimento legais vários tenho  

todos suporte convivo bem com  

amigos sou partilhar com gentil  

polegar dedo meu cortei óculos  

amizade cuido parentes dos meus  

ajuda que afetividade sei tenho  

dente ele a roeu unha  

consolado quando amigos triste sou  

alta parede pulei a lagoa  

não me companheiros sozinho sinto  

coloquei no armário árvore cadeado  

sozinho pela oceano caminhei estrada  

adoro apoio vizinhos conversar com  

confiança ajudar tenho dos amigos  

o derrubei jarro folha artesanal  

são gentileza meus carinhosos pais  

dieta suco quebrei a minha  

comunidade minha amor acolhedora é  

salário recebi escovei meu adiantado  

engraçados assisti dois filmes cortina  

pedra o computador ontem formatei  

comi rolante a escada desci  

próximo pertença com amigos sou  

tudo minha é família convivência  

banda escutei impressora uma metaleira  

chuva chapéu estava a intensa  

carinho igreja na amigos tenho  

o feijão cadeira quente comi  

família suporte afeto da tenho  

estava elefante lotada a praia  
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ANEXO VI. TAREFA DE DESEMBARALHAMENTO DE SENTENÇAS 

(REALIZAÇÃO) 

INSTRUÇÃO. Esta sessão contém 30 frases, cujas palavras estão embaralhadas. Sua 

tarefa consiste em desembaralhá-las e reescrevê-las na ordem gramatical correta, usando 

apenas 4 das 5 palavras apresentadas. Execute essa tarefa o mais rápido que puder e 

procure fazer da forma mais precisa possível, cometendo o menor número de erros. 

Exemplo: 

 

 

 

 

pulam maduras macacos bananas comem macacos comem bananas maduras 

  

sozinho pela oceano caminhei estrada  

manipulação sou líder equipes de  

vitórias vida obtenho na êxito  

o feijão cadeira quente comi  

chuva chapéu estava a intensa  

sempre consigo capacidade metas alcançar  

o derrubei jarro folha artesanal  

dieta suco quebrei a minha  

salário recebi escovei meu adiantado  

engraçados assisti dois filmes cortina  

dente ele a roeu unha  

sempre chefe influência sou nomeado  

tenho vencer sucesso no trabalho  

polegar dedo meu cortei óculos  

pedra o computador ontem formatei  

respeitada minha obediência é opinião  

coloquei no armário árvore cadeado  

reconhecidas minhas prestígio são contribuições  

velho quando serei reputação homenageado  

alta parede pulei a lagoa  

comi rolante a escada desci  

controlo autoridade das decisões parte  

tudo eficácia sou em eficiente  

estava elefante lotada a praia  

banda escutei impressora uma metaleira  

admira reconhecimento gente me muita  

desejos meus conquistar sempre realizo  

influenciar consigo poder pessoas algumas  

conhecido cidade na sou consideração  

todos pontencial meu admiração sabem  
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ANEXO VII. TAREFA DE DESEMBARALHAMENTO DE SENTENÇAS 

(SUPRAPESSOAL) 

INSTRUÇÃO. Esta sessão contém 30 frases, cujas palavras estão embaralhadas. Sua 

tarefa consiste em desembaralhá-las e reescrevê-las na ordem gramatical correta, usando 

apenas 4 das 5 palavras apresentadas. Execute essa tarefa o mais rápido que puder e 

procure fazer da forma mais precisa possível, cometendo o menor número de erros. 

Exemplo:

pulam maduras macacos bananas comem macacos comem bananas maduras 

  

aprecio beleza música uma boa  

sinto estou que experiência autorealizado  

museus bonito de gosto contemplar  

o feijão cadeira quente comi  

conhecimento livrarias o é importante  

minhas devolvo capacidadas as satisfação  

sabedoria eu conhecer a valorizo  

é apreciar a fundamental arte  

gosto agradável ver de exposições  

alta parede pulei a lagoa  

engraçados assisti dois filmes cortina  

pedra o computador ontem formatei  

o derrubei jarro folha artesanal  

banda escutei impressora uma metaleira  

estava elefante lotada a praia  

coisas me pinturas emocionam belas  

responsável propósito tem vida minha  

polegar dedo meu cortei óculos  

informação mundo o descobrir quero  

salário recebi escovei meu adiantado  

sozinho pela oceano caminhei estrada  

conectado tudo busco informações sobre  

quero meus maturidade alcançar objetivos  

madura uma conquistas sou pessoa  

dente ele a roeu unha  

chuva chapéu estava a intensa  

atualizadas eu notícias procuro jornais  

comi rolante a escada desci  

dieta suco quebrei a minha  

coloquei no armário árvore cadeado  
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ANEXO VIII. TAREFA DE DESEMBARALHAMENTO DE SENTENÇAS 

(NORMATIVA) 

INSTRUÇÃO. Esta sessão contém 30 frases, cujas palavras estão embaralhadas. Sua 

tarefa consiste em desembaralhá-las e reescrevê-las na ordem gramatical correta, usando 

apenas 4 das 5 palavras apresentadas. Execute essa tarefa o mais rápido que puder e 

procure fazer da forma mais precisa possível, cometendo o menor número de erros. 

Exemplo:

pulam maduras macacos bananas comem macacos comem bananas maduras 

  

pessoas respeito velhas mais obediência  

sozinho pela oceano caminhei estrada  

normas as sigo sociais história  

autoridades respeitadas ser devem acatado  

pedra o computador ontem formatei  

dente ele a roeu unha  

humanidade é  Deus salvador o  

coloquei no armário árvore cadeado  

respeito diárias obrigações minhas cumpro  

comi rolante a escada desci  

o derrubei jarro folha artesanal  

costumo diárias crer orações fazer  

tradição pela respeito tenho reconhecimento  

o feijão cadeira quente comi    

senhor muitas religiosas experiências tenho  

banda escutei impressora uma metaleira  

chuva chapéu estava a intensa  

os meus obedeço deveres pai  

polegar dedo meu cortei óculos  

engraçados assisti dois filmes cortina  

considero ter importante religiosidade salvador  

importante sociedade é o governo  

estava elefante lotada a praia  

preservo aspectos os normas históricos  

salário recebi escovei meu adiantado  

dieta suco quebrei a minha  

deveres submissão os meus conheço  

alta parede pulei a lagoa  

pertenço nação a uma tradicional  

Jesus na divina creio providência  



155 

 

ANEXO IX. TAREFA DE DESEMBARALHAMENTO DE SENTENÇAS 

(EXISTÊNCIA) 

INSTRUÇÃO. Esta sessão contém 30 frases, cujas palavras estão embaralhadas. Sua 

tarefa consiste em desembaralhá-las e reescrevê-las na ordem gramatical correta, usando 

apenas 4 das 5 palavras apresentadas. Execute essa tarefa o mais rápido que puder e 

procure fazer da forma mais precisa possível, cometendo o menor número de erros. 

Exemplo:

pulam maduras macacos bananas comem macacos comem bananas maduras 

  

saúde seguro de tenho doença  

sozinho pela oceano caminhei estrada  

organizada vida tenho uma planos  

alimentos sobrevivência de abundância tenho  

pedra o computador ontem formatei  

dente ele a roeu unha  

dinheiro estável é ter fundamental  

coloquei no armário árvore cadeado  

bem dormir costumo eu suficiente  

comi rolante a escada desci  

o derrubei jarro folha artesanal  

estável organização meu trabalho é  

considero doenças promover importante prevenir  

o feijão cadeira quente comi    

ficar não doente procuro enfermo  

banda escutei impressora uma metaleira  

chuva chapéu estava a intensa  

comida nunca saciado me faltou   

polegar dedo meu cortei óculos  

engraçados assisti dois filmes cortina  

prevenção minha importante é saúde  

prosperar gostaria de economicamente certeza  

estava elefante lotada a praia  

fartura penso sobrevivência minha na  

salário recebi escovei meu adiantado  

dieta suco quebrei a minha  

sede tenho água beber para  

alta parede pulei a lagoa  

amanhã considero estabilidade ter importante  

regularmente saudável vou médico ao  



156 

 

ANEXO X. TAREFA DE DESEMBARALHAMENTO DE SENTENÇAS 

(EXPERIMENTAÇÃO) 

INSTRUÇÃO. Esta sessão contém 30 frases, cujas palavras estão embaralhadas. Sua 

tarefa consiste em desembaralhá-las e reescrevê-las na ordem gramatical correta, usando 

apenas 4 das 5 palavras apresentadas. Execute essa tarefa o mais rápido que puder e 

procure fazer da forma mais precisa possível, cometendo o menor número de erros. 

Exemplo:

pulam maduras macacos bananas comem macacos comem bananas maduras 

  

perigo novas busco aventura sempre  

sozinho pela oceano caminhei estrada  

sexuais tenho satisfatórias relações sensação  

pedra o computador ontem formatei    

meus os satisfaço desejos prazer  

coloquei no armário árvore cadeado  

arrepios tenho um sexual parceiro  

o derrubei jarro folha artesanal  

o feijão cadeira quente comi  

desafiar o costumo perigo desfrutar  

chuva chapéu estava a intensa  

engraçados assisti dois filmes cortina  

orgasmo ao chegar prazer costumo  

salário recebi escovei meu adiantado  

viajar minha vida a aproveito  

estava elefante lotada a praia  

frequência curtir costumo com viajar   

dieta suco quebrei a minha  

preocupam aventureiro me não riscos  

alta parede pulei a lagoa  

filmes sexo sobre excitado assisto  

comi rolante a escada desci  

desconhecidos lugares visitar quero satisfação  

polegar dedo meu cortei óculos  

radicais emoções quero esportes aprender  

sou cama de sexualidade bom  

dente ele a roeu unha  

agradável entusiasmo tenho vida uma  

banda escutei impressora uma metaleira  

me perigo excita riscos o  



157 

 

ANEXO XI. TAREFA DISTRATORA (LABIRINTO) 

INSTRUÇÕES. Abaixo você encontrará uma atividade de passatempo. Seu trabalho 

será encontrar a saída do labirinto em um período de três minutos. 
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ANEXO XII. QUESTÕES DEMOGRÁFICAS 

INSTRUÇÕES. Com o fim de conhecer algo mais acerca dos participantes deste 

estudo, rogamos que responda as perguntas a seguir. Lembramos que não é nosso 

propósito identificá-lo(a), não sendo necessário assinar esta parte ou colocar seu nome.  

 

a) Idade: ______ anos                                          b) Sexo:  Masculino  Feminino 

c) Orientação sexual?  Heterossexual    Homossexual    Bissexual    Outro 

d) Em que medida você se considera religioso? (circule um dos números) 

Nada 0 1 2 3 4 Muito 

e) Qual o seu estado civil?  Solteiro    Casado    Separado    Outro 

f) Religião?  Católico    Evangélico    Espírita    Não tenho religião     Outro 

g) Em comparação com as pessoas do seu país, você diria que sua família é da: 

(circule um dos números) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Classe baixa  Classe média  Classe alta 

h) Tem filhos?  Sim    Não 

i) Realiza atividades físicas regulares?  Sim    Não 

j) Quantas horas por semana você dedica a realizar atividades físicas? _______ 

l) Qual o seu curso: ____________________ 

m) Qual a cidade em que você mora? _______________________ 
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ANEXO XIII. TESTE DE ASSOCIAÇÃO IMPLÍCITA 

 

Eu Outros Civilidade Grosseria 

Mim Eles Gentileza Estupidez 

Meu Deles Amabilidade Brutalidade 

Minha Seus Simpatia Antipatia 

Eu Outros Respeito Desrespeito 

Comigo Com eles Delicadeza Ignorância 
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ANEXO XIV. TAREFA DISTRATORA (JOGO DE MEMÓRIA) 
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ANEXO XV. DEBRIEFING 

Questionário de debriefing 

Código do Participante: ____________ 

Condição: 

(   ) Controle 

(   ) Interatival 

(   ) Suprapessoal 

(   ) Realização 

 

1. Você entendeu a proposta da pesquisa? (   ) Sim  (   ) Não 

 

2.  Se “sim”, qual era? 

 

3. Na atividade de habilidades linguísticas, você percebeu que as palavras 

utilizadas seguiam algum padrão? (   ) Sim  (   ) Não 

 

4. Se “sim”, que padrão? 

 

5. Você acha que algumas das tarefas executadas no computador influenciou de 

algum modo o seu comportamento após ter saído do laboratório? (   ) Sim  (   ) 

Não 

 

6. Se “sim”, de que forma? 

 

7. Você acredita que o real propósito do estudo foi medir a sua habilidade 

linguística? (   ) Sim  (   ) Não 

 

 

8. Se “não”, qual proposito você acha que a pesquisa teve? 

 

 

Esclarecimento – O objetivo da pesquisa que você participou era o de avaliar se 

estímulos de valores humanos provocariam algum efeito na emissão do comportamento 

de civilidade. A tarefa de habilidades linguísticas que você realizou, na verdade, trata-se 

uma tarefa experimental que visou ativar determinados conteúdos valorativos na sua 

memória de trabalho. Deste modo, pudemos verificar se o estímulo de determinados 

valores estiveram associados com o ato de ajudar uma pessoa que estava com duas 

caixas aparentemente pesadas em mãos, a apanhar uma chave que caiu no momento em 

que você se aproximou do confederado. 
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ANEXO XVI. TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE 

IMAGEM GRAVADA 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

estudante de ____________________________________________________ na 

________________________________________________, autorizo a utilização de 

minha imagem capturada no experimento desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisas Bases 

Normativas do Comportamento Social, para utilização estritamente científica. As 

imagens poderão ser utilizadas para avaliar o tipo de comportamento exposto e o tempo 

de resposta executado na atividade realizada e sua divulgação se restringirá ao ambiente 

acadêmico em forma de artigos, dissertações, teses e aulas didáticas. Finalmente, será 

permitido manuseio das imagens apenas pelo Grupo de Pesquisas Bases Normativas do 

Comportamento Social, não sendo permitido o compartilhamento das mesmas com 

qualquer outro grupo acadêmico. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 


