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Resumo 

Howat-Rodrigues, A. B. C. (2013). Propensão ao risco diante de contextos de 

imprevisibilidade: uma análise do comportamento humano pela abordagem evolucionista. 

Tese de Doutorado, Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

 

A perspectiva evolucionista entende a propensão humana ao risco como estratégia 

comportamental selecionada para responder a certas dicas ambientais e individuais sobre a 

disponibilidade de recursos. Dentre as dicas ambientais, a imprevisibilidade é um dos 

aspectos mais influentes na propensão ao risco. No entanto, não há consenso sobre a 

importância da imprevisibilidade real do ambiente atual ou de um viés perceptivo sobre a 

imprevisibilidade, construído ao longo do desenvolvimento. Além disso, é importante 

considerar o estudo destas relações de forma multidimensional, a fim de se analisar os vários 

aspectos que influenciam o risco (social, cultural, individual e contextual) e a 

imprevisibilidade (perceptiva, objetiva e contextual). Esta tese teve como objetivos: (1) 

comparar diferentes instrumentos/metodologias de mensuração do risco relacionadas a 

diferentes formas de envolvimento do participante em situação de tomada de decisão; (2) 

investigar as relações da percepção de imprevisibilidade do ambiente infantil, da percepção de 

imprevisibilidade do ambiente atual e da imprevisibilidade objetiva do ambiente atual com as 

taxas de propensão ao risco; e (3) diferenciar grupos sexuais e grupos experimentais de 

imprevisibilidade contextual imediata manipulada quanto à variação das taxas de propensão 

ao risco. Esta pesquisa constou de etapa de construção de instrumento de ativação contextual 

(a partir de grupos focais; n=35), etapa de pré-teste (n=46) e etapa de coleta propriamente dita 

(n=211). Tanto no pré-teste quanto na coleta de dados foram usados os mesmos instrumentos: 

além de questionário sociodemográfico e questionário sobre marcos futuros, usamos 

instrumentos de imprevisibilidade (EIFI, dados objetivos e ativação contextual por meio de 

vídeos) e de propensão ao risco (EPRE, jogo driving a car e jogo de cartas). A coleta ocorreu 

individualmente em setting experimental, com grupos amostrais: 120 participantes eram 

mulheres (m=21,60 anos; dp=2,19) e 91 eram homens (m=21,46 anos; dp=2,0); 74 

participantes compuseram o grupo somático, 78 o grupo reprodutivo e 59 o grupo controle. 

Os resultados apoiaram a hipótese da relação entre a percepção de imprevisibilidade na 

infância e a propensão ao risco em etapas mais maduras da vida. Entretanto, esta relação é 

acompanhada de outros fatores diretamente, tal como a expectativa de vida, e indiretamente, 

tais como a imprevisibilidade objetiva atual, a percepção de imprevisibilidade atual 



 

reprodutiva e o lócus de controle externo. Médias de risco foram diferenciadas por 

características sexuais, enquanto características contextuais diferenciam a estratégia de 

resposta ao risco, ou seja, sob ativação contextual o indivíduo recorre mais fortemente à 

percepção de imprevisibilidade infantil para responder à propensão ao risco do que à 

expectativa de vida. Além disso, este trabalho contribuiu para a construção e desenvolvimento 

de instrumentos válidos para o estudo da propensão ao risco voltados para população 

brasileira.  

PALAVRAS-CHAVE: risco, incerteza, abordagem multidimensional, Psicologia 

Evolucionista, Teoria dos Ciclos de Vida. 

  



 

Abstract 

Howat-Rodrigues, A. B. C. (2013). Risk taking in unpredictability contexts: a human 

behavioral analysis within an evolutionary framework. Tese de Doutorado, Instituto de 

Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

 

According to the Evolutionary Theory, risk-taking is an evolved behavioral strategy to 

deal with individual and environmental cues about the availability of resources. Among the 

environmental cues, unpredictability is one of the most influential on risk-taking. However, 

there is no consensus whether the actual unpredictability of the current environment or a 

developmentally acquired perceptual bias of the unpredictability is more important. 

Furthermore, it is important to consider the study of these relationships in a multidimensional 

way in order to analyze the various aspects that influence risk (social, cultural, individual and 

contextual) and unpredictability (perceptive, objective and contextual). This project aimed at: 

(1) comparing different risk-taking instruments/measures related to different forms of 

participant involvement in decision-making situations; (2) investigating the relationships 

between perception of unpredictability in the childhood, perception of unpredictability in 

current life and objective unpredictability with risk-taking; and (3) differentiating gender and 

experimental groups with handling contextual unpredictability on risk-taking averages. This 

research included a phase for the development of an activation of unpredictability instrument 

(from focus groups, n = 35), stage of pre-test (n=46), and stage of data collection (n=211). 

Both for the pre-test and for data collection the same instruments were used: a 

sociodemographic questionnaire, a questionnaire of future milestones, instruments of 

unpredictability (EIFI, objective data and contextual activation through videos), and 

instruments of risk-taking (EPRE, game driving a car and cards game). Data collection 

occurred individually in experimental setting with sample groups: 120 participants were 

women (mean = 21.60 years, sd= 2.19) and 91 were men (m= 21.46 years, sd=2.0); 74 

participants in the somatic group, 78 in the reproductive group and 59 in the control group. 

The results supported the hypothesized relationship between early childhood perception of 

unpredictability and risk-taking in mature stages of life. However, this relationship is directly 

accompanied by other factors, such as life expectancy, and indirectly, such as the objective 

unpredictability, perception of current reproductive unpredictability and external locus of 

control. Risk-taking means were differentiated by sex, while contextual characteristics 

differentiated the strategy of risk response, i.e., under contextual activation individuals use 



 

more strongly the childhood perception of unpredictability to respond to risk-taking than to 

life expectancy. Furthermore, this study has contributed to the construction and development 

of valid instruments for the study of risk-taking in the Brazilian population. 

KEY WORDS: risk-taking, unpredictability, multidimensional approach, Evolutionary 

Pshychology, Life History Theory. 
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Apresentação do Trabalho 

 

 

Visto como traço de desajuste, o comportamento arriscado é considerado 

seriamente preocupante por órgãos governamentais e/ou ligados a saúde, tais como a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde. Basta entrar em suas 

páginas online (www.who.int/research/es/; 

www.portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/index.html) que temos acesso a relatórios 

sobre fatores de risco (e.g. morte no trânsito, incidência de HIV, etc.) e a campanhas 

para conscientizar a população sobre tais fatores. Popularmente, o comportamento de 

risco pode ser visto como indesejado socialmente: desaprova-se o motorista que dirige 

em alta velocidade e/ou após ingerir bebidas alcoólicas, os jovens adolescentes que 

iniciam sua vida sexual precocemente,  aqueles que não usam preservativos em seus 

encontros sexuais e os usuários de drogas. Além disso, muitos de nós preferimos 

esportes convencionais a esportes radicais, guardar o dinheiro na poupança a investir na 

bolsa de valores, entre outras escolhas que nos afastam dos resultados imprevisíveis, 

característicos de uma opção arriscada. 

Julgar o comportamento de risco como negativo é compreensível, visto as 

consequências, muitas vezes prejudiciais, que a adoção de um comportamento arriscado 

pode acarretar para a pessoa que o pratica e também para a sociedade, que vê aqueles 

que se arriscam elevarem seus índices de morte no trânsito, de gravidez na adolescência, 

de infecções por doenças sexualmente transmissíveis, etc. 

Na ciência, o comportamento de risco vem sendo estudado por diferentes áreas, 

recebendo diferentes enfoques. Dentre as muitas definições apresentadas na literatura 

(Byrnes, 1998; Irwin & Millstein, 1991; Wigfield & Eccles, 1992; Daly & Wilson, 

2001; Weber, Blais, & Betz, 2002; Hanoch, Johnson, & Wilke, 2006), a propensão ao 

risco pode ser entendida como a inclinação de um indivíduo, diante de um contexto 

determinado, em escolher alternativas que apresentem maior variedade de resultados 

(March & Shapira, 1992; Green & Myerson, 2004). 

Vejamos um exemplo: engajar-se em comportamento sexual sem o uso de 

preservativos é considerado comportamento de risco em termos de saúde, devido aos 

resultados indesejados da ação, tal como a aquisição de doenças sexualmente 

transmissíveis. Entretanto, pela proposta apresentada, esse comportamento é visto como 

http://www.who.int/research/es/�
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/index.html�
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opção arriscada em comparação ao comportamento de usar preservativo, pois apresenta 

maior variabilidade de resultado esperado, sendo, portanto, este retorno mais 

imprevisível. Ou seja, ao não usar preservativo há possibilidade de aquisição de doenças 

sexualmente transmissíveis, como há possibilidade de não aquisição, há possibilidade 

de gravidez, como há possibilidade de não gravidez, entre outros retornos. Enquanto 

que ao usar preservativo o retorno esperado previsível refere-se a não aquisição de 

doenças sexualmente transmissíveis (barradas pelo preservativo) e não ocorrência de 

gravidez. 

A propensão ao risco também pode ser definida pelo resultado indesejado da 

ação, sendo caracterizada como a tendência para se envolver em atividades que 

sinalizam algum tipo de recompensa e podem comprometer o bem estar físico, mental e, 

até mesmo, a sobrevivência do indivíduo (Ross & Hill, 2002; Boyer, 2006). O 

comprometimento do bem estar físico, mental e da sobrevivência não deve ser o 

objetivo de quem se arrisca, apesar de que este comprometimento possa vir a acontecer.  

O fato é que em maior ou menor grau, o comportamento de risco faz parte do 

repertório de animais humanos e não humanos (Rode & Wang, 2000; Weber, Shafir, & 

Blais, 2004; Boyer, 2006). Sendo assim, com base na perspectiva evolucionista, 

inclinamos nossos olhares para o significado adaptativo desse comportamento. Assim, 

entendemos a propensão ao risco como estratégia comportamental selecionada para 

responder a certas dicas ambientais e individuais sobre a disponibilidade de recursos  

(Daly & Wilson, 2001).Dentre as dicas ambientais, a imprevisibilidade é um dos 

aspectos mais influentes na propensão ao risco (Hill, Ross, & Low, 1997; Ross & Hill, 

2002; Hill, Jenkins, & Farmer, 2008; Ellis, Figueredo, Brumbach, & Schlomer, 2009). 

No entanto, não há consenso sobre a importância da imprevisibilidade real do ambiente 

atual ou de um viés perceptivo sobre a imprevisibilidade, construído ao longo do 

desenvolvimento. Além disso, é importante considerar o estudo destas relações de 

forma contextual (Slovic, 1962), a fim de analisar os vários aspectos que influenciam 

diferentes domínios de risco (social, cultural, individual e contextual), diante de 

diferentes formas de imprevisibilidade (perceptiva, objetiva e contextual). 

O estudo sobre como os indivíduos investem seus recursos e tomam suas 

decisões de ação diante de dilemas com os quais se deparam ao longo da vida é objeto 

da Teoria dos Ciclos de Vida (Roff, 1992; Geary, 2002; Wang, Kruger, & Wilke, 2009). 

Do ponto de vista evolucionista, todos os organismos realizam uma tarefa fundamental: 

utilizar de forma próspera seus recursos, tais como tempo, energia e matéria, em favor 
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da sua sobrevivência e reprodução (Ellis et al., 2009). Essa tarefa se constitui em 

resolver dilemas adaptativos, visto que recursos são finitos e limitados, esforços 

aplicados em um domínio específico (subdomínio) não podem ser aplicados 

simultaneamente em qualquer outro (Stearns, 1992). 

O domínio somático diz respeito a qualquer investimento que permita o acúmulo 

do potencial reprodutivo a partir da contribuição para a manutenção e crescimento do 

corpo e o desenvolvimento físico e mental. Já o domínio reprodutivo diz respeito à 

exploração deste potencial reprodutivo de forma: (a) imediata, que envolve 

investimento em parceria contribuindo diretamente para o sucesso reprodutivo; (b) 

futura, que envolve investimento parental e também contribui diretamente para o 

sucesso reprodutivo; e (c) nepotista extraparental, que envolve o investimento nos 

parentes distantes e contribui indiretamente para o sucesso reprodutivo (Williams, 1966; 

Voland, 1998; Geary, 2002). 

Segundo Ellis et al. (2009), em cada etapa da vida há diferentes dilemas 

adaptativos e, a cada decisão tomada diante de um dilema, há influência em decisões 

futuras. Na infância, o dilema central de alocação de recursos dá-se entre manutenção 

versus crescimento do corpo. Define-se manutenção como esforços para manter as 

funções básicas corporais e dissipar a mortalidade, por outro lado, o crescimento é 

definido como o investimento de esforços em atividades que aumentam o tamanho 

físico e habilidades sociocompetitivas (Ellis et al., 2009). Esse dilema pode ser 

exemplificado empiricamente a partir de dados que mostram que a limitação de recursos 

relaciona-se fortemente ao atraso da entrada na puberdade. Kulin Bwibo, Mutie e 

Santner (1982) compararam medidas corporais e puberais de estudantes quenianos, de 

10 a 18 anos, de área privilegiada urbana e de áreas rurais desfavorecidas. Em áreas 

desfavorecidas, os autores encontrarem índices corporais menos robustos e maturidade 

sexual adiada, por 3 anos para meninos, e por 2,1 anos para meninas (idade da 

menarca), em comparação ao grupo que vivia em áreas privilegiadas. 

O atraso na puberdade de crianças expostas a ambientes limitados em termos de 

recursos influencia a resolução do dilema posterior: reprodução atual versus reprodução 

futura (Ellis et al., 2009). Conforme Low (1998), a escolha pela reprodução atual tem 

maior valor reprodutivo, já que produz prole que amadurece mais cedo do que a prole 

futura (ainda incerta). De outra forma, os esforços reprodutivos são custosos e incluem 

achar, atrair e reter parceiros, produzir a prole (e.g. atividade sexual, produção de 

gametas, gestação e parto) e sustentar e investir na qualidade da prole (e.g. lactação, 
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cuidado parental, proteção, ensino, socialização) (Ellis et al., 2009). Esses custos 

reduzem as chances de sobrevivência e diminuem taxas de reprodução futura do 

indivíduo (Low, 1998). 

O conjunto de decisões de alocação de recursos diante dos dilemas adaptativos 

dá origem ao desenvolvimento de traços de ciclo de vida individuais, como em uma 

cadeia. Esses traços ou características de ciclo de vida ocorrem dentro de um contínuo 

de variação descrito como lento-rápido, ou seja, variações individuais podem ir de 

estratégias lentas de ciclo de vida a estratégias rápidas (Ellis et al., 2009). No nível 

populacional, estratégias lentas compreendem baixas taxas de reprodução e rotatividade 

da população, a qual investe por mais tempo em domínios somáticos, enquanto 

estratégias rápidas estariam no outro ponto do contínuo, invertendo tais relações 

(Promislow & Harvey, 1990; Ellis et al., 2009). 

O investimento em diferentes domínios e, consequentemente, o tipo de 

característica de ciclo de vida individual, reflete a avaliação de custos e benefícios 

conforme dicas socioecológicas sobre a estabilidade do ambiente, como quantidade de 

filhos, idade, idade em que chegam à maturidade, expectativa de vida, entre outros 

(Voland, 1998; Ellis et al., 2009). Nesse cenário, a propensão ao risco é interpretada 

como um ajuste de estratégias frente às condições ambientais, resultado de mecanismos 

cognitivos de processamento de informações sobre o ambiente e sobre a maneira mais 

viável de obtenção e investimento de recursos no mesmo (Wilson & Daly, 1997; Daly 

& Wilson, 2001). Aponta-se, na literatura (Wilson & Daly, 2004; Daly & Wilson, 2005; 

Hill et al., 2008), uma variação da propensão ao risco de acordo com dicas de 

imprevisibilidade ambiental e características de gênero e idade dos indivíduo 

Diante desse quadro teórico, esta tese teve como objetivos: (1) comparar 

diferentes instrumentos/metodologias de mensuração do risco relacionadas a diferentes 

formas de envolvimento do participante em situação de tomada de decisão;  (2) 

investigar as relações da percepção de imprevisibilidade do ambiente infantil, da 

percepção de imprevisibilidade do ambiente atual e da imprevisibilidade objetiva do 

ambiente atual com as taxas de propensão ao risco; e (3) diferenciar grupos sexuais e 

grupos experimentais de imprevisibilidade contextual imediata manipulada quanto à 

variação das taxas de propensão ao risco. 
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Apresentação da estrutura do trabalho 

 

 

De caráter descritivo e adotando procedimentos quantitativos (Gil, 1999), esta 

tese é norteada pela perspectiva multidimensional da imprevisibilidade e da propensão 

ao risco e considera diferentes domínios de investimento de recursos (e.g. material, 

reprodutivo, entre outros). A abordagem evolucionista prevê uma relação linear positiva 

entre a imprevisibilidade e a propensão ao risco (Wilson & Daly, 1997; Hill et al, 1997; 

Hill, et al., 2008). No entanto, resultados anteriores provindos de minha dissertação de 

mestrado (Howat-Rodrigues, 2010) indicaram que, quando tratadas de forma 

multidimensional, as relações entre os construtos podem não ocorrer de forma linear 

como proposto inicialmente, o que dá suporte a proposição da Teoria dos Ciclos de 

vida, a qual diz que condições ambientais diversas permitem a expressão de variações 

individuais na alocação de seus recursos (Roff, 1992; Voland, 1998; Geary, 2002). 

A fim de contemplar diferentes dimensões da imprevisibilidade e investigar suas 

relações com a propensão ao risco, consideramos três formas de imprevisibilidade: (a) o 

viés perceptivo de imprevisibilidade, mensurado a partir da percepção infantil de 

imprevisibilidade e percepção atual de imprevisibilidade; (b) o viés objetivo de 

imprevisibilidade, mensurado a partir de recursos do ambiente real atual; e (c) o viés de 

ativação contextual de imprevisibilidade, realizado a partir de manipulação 

experimental da imprevisibilidade do ambiente atual. Supomos que a consideração 

dessas dimensões contribuem para o entendimento sobre o quanto as mesmas 

relacionam-se na tomada de decisão que envolve risco.  

Para aferir a propensão ao risco, usamos uma medida escalar e dois jogos que 

envolviam risco: o jogo driving a car e o jogo de cartas. Cada um desses instrumentos 

dizia respeito a dimensões diferentes de propensão ao risco. A medida escalar constou 

de dois fatores, coesão e competição/fertilidade; o jogo driving a car apresentou 

características de jogos do tipo go-no-go (Fillmore, 2003), envolvendo riscos diante de 

situações de total surpresa; e o jogo de cartas assemelhou-se à propensão ao risco 

envolvida em jogos de azar. Além da abordagem multidimensional, a utilização de 

diferentes instrumentos/metodologias indicam diferentes graus de envolvimento nas 

tarefas propostas para o estudo da propensão ao risco. Entender diferenças no 

envolvimento dos participantes permite uma compreensão mais próxima da realidade 
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sobre a tomada de decisão humana e a ampliação da discussão metodológica na área que 

carece de falta de padronização instrumental (Byrnes, Miller, & Schafer, 1999). 

Com o objetivo de esclarecimento sobre a variação das médias de propensão ao 

risco, analisamos diferenças nas estratégias sexuais e diferenças na ativação contextual 

de imprevisibilidade. Os dados da literatura sobre diferenças sexuais apresentam 

recorrentemente homens como sendo mais propensos ao risco do que mulheres 

(Steinberg, 2004; Baker Jr & Maner, 2008; Harrant & Vaillant, 2008). Quanto à 

manipulação contextual, não há registro sobre diferenças na propensão ao risco, mas há 

registros que após ativação contextual com fotos de ambientes instáveis, pessoas 

tornam-se mais impulsivas na tarefa de escolhas monetárias (Ferreira, 2012). Incluir 

essas variáveis em nossa investigação auxilia na verificação da adequação dos dados em 

relação à produção que vem sendo desenvolvida na área e na discussão sobre o papel 

desses elementos (i.e. sexo e imprevisibilidade contextual) na propensão ao risco. 

Em termos de estrutura, o próximo tópico apresentará a metodologia geral 

utilizada nos capítulos que seguem. Cada um dos capítulos foram escritos a fim de 

contemplar um objetivo desta tese. Começaremos com um capítulo de caráter 

metodológico, e depois partiremos para a análise das relações entre as variáveis e 

comparação dos grupos. Os capítulos foram construídos a partir da análise de dados de 

211 participantes que compuseram a amostra de coleta desta pesquisa. Com a finalidade 

de apresentar todas as análises feitas para cada instrumento e esclarecer todas as etapas 

realizadas neste trabalho, incluímos na sessão Apêndice, o Apêndice A, contendo a 

análise estatística dos instrumentos de imprevisibilidade e propensão ao risco. Após 

apresentação dos capítulos, fizemos uma síntese dos principais resultados encontrados 

com considerações gerais, as contribuições e limitações encontradas no 

desenvolvimento da pesquisa, assim como as perspectivas futuras. 

Todas as etapas desta pesquisa cumpriram com os procedimentos éticos em 

pesquisa e foram autorizadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

(CEPSH) da Universidade Federal do Espírito Santo sob o nº 198/11. Todos os 

participantes foram informados sobre o objetivo do estudo pelo pesquisador responsável 

e consentiram a participação através de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Anexo A). 

 

 

 



21 

Metodologia Geral 

 

 

Esta pesquisa constou de etapa de construção de instrumento de ativação 

contextual; etapa de pré-teste, a qual teve por finalidade a análise do instrumento de 

coleta em termos de adequação linguística; e etapa de coleta propriamente dita, que está 

descrita nos capítulos 1, 2 e 3 desta tese. A coleta propriamente dita foi realizada com o 

instrumento resultante da etapa de pré-teste. Adequações linguísticas necessárias foram 

feitas como descrito no pré-teste.  

 

 

Construção do instrumento de ativação contextual 

 

 

Para construção do instrumento de ativação contextual, formamos sete Grupos 

Focais1

A execução do grupo foi estruturada com planejamento prévio e contemplou 

etapas de rapport, técnica para introduzir o tema, discussão e término. Após 

participação consentida, os participantes responderam individualmente um questionário 

sociodemográfico com itens de caracterização dos mesmos (tais como sexo, idade, 

. Os participantes foram convidados de acordo com critérios de conveniência e 

se reuniram em locais que eles julgaram mais confortáveis (casa de um dos 

participantes, universidade, local de trabalho) em apenas um dia de entrevista. Cada 

grupo teve duração média de 30 minutos e as sessões foram gravadas e transcritas. 

Trinta e cinco participantes estiveram distribuídos quanto ao sexo, à média de idade e a 

média de poder de compra, respectivamente: grupo 1 – 5 mulheres, m =24,00 anos (dp 

= 5,34) e m=23,00 (3,67); grupo 2 – 2 mulheres e 1 homem, m=27,00 (dp=4,58) e 

m=15,67 (dp=1,15); grupo 3 – 2 mulheres e 4 homens, m=42,83 anos (dp = 17,50) e 

m=26,00 (1,90); grupo 4 – 1 mulher e 4 homens, m=35,60 anos (dp = 2,70) e m=20,40 

(2,07); grupo 5 – 4 mulheres e 2 homens, m=20,16 anos (dp = 1,16) e M=22,67 (3,39); 

grupo 6 – 1 mulher e 4 homens, m=32,20 anos (dp = 4,44) e m=21,00 (1,87); grupo 7 – 

1 mulher e 4 homens, m=31,40 anos (dp = 2,60) e M=19,20 (2,77). 

                                                           
1 O Grupo Focal é utilizado em pesquisas qualitativas com o objetivo de investigar a visão dos 
participantes em relação a uma experiência ou evento através da interação grupal (De Antoni et 
al. 2001). 
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escolaridade, escores do Critério de Classificação Econômica Brasil – CCEB). As 

questões discutidas foram: (a) O que causa em você uma sensação de 

imprevisibilidade?; (b) Quais as situações reais, noticiadas em jornais, que te dão a 

impressão de imprevisibilidade?; (c) Quais sentimentos estão relacionados à 

imprevisibilidade?. Após avaliação do andamento dos três primeiros grupos, além da 

discussão das questões iniciais, adicionou-se uma quarta questão, a qual era apresentada 

somente depois de toda a discussão, caso situações imprevisíveis positivas não 

aparecessem, tais como ganhar na loteria, por exemplo, como segue: (d) Situações 

positivas também podem ser consideradas imprevisíveis? Se sim, dê exemplos. Após 

finalização da discussão, uma lista com situações foi fornecida aos participantes, para 

que os mesmos julgassem (sim X não) se as situações propostas poderiam ser 

consideradas imprevisíveis. Os três primeiros grupos responderam a uma lista com 11 

situações (ataques terroristas, desastres naturais, gravidez indesejada, descobrir doença 

grave, pouca duração dos casamentos, violência, desemprego, resultado de fortes 

chuvas, trânsito, desconfiança de traição e ataques a escolas por atiradores) e, após 

avaliação do andamento dos grupos, decidiu-se adicionar mais 11 situações (nascimento 

de um bebê, final de jogo de futebol, morte repentina, mudar de cidade, estado ou país, 

futuro, começar um novo romance, visitar lugares novos e desconhecidos, início da vida 

de casado, jogos de loteria e jogos de azar, passar no vestibular ou em um concurso 

público, iniciar um novo emprego). 

As discussões foram transcritas e as palavras e expressões foram julgadas por 

dois juízes quanto à pertinência em três categorias distintas. O critério de inclusão da 

palavra à categoria foi a concordância de 100% entre os juízes. O material transcrito do 

grupo resultou em 10495 palavras. No total, 650 palavras ou expressões foram 

classificadas segundo as três categorias inicialmente propostas: (1) Definição de 

imprevisibilidade, a qual disse respeito a palavras ou expressões que definiam o termo 

imprevisibilidade como sinônimo ou antônimo; (2) Situações de imprevisibilidade, a 

qual disse respeito a situações que foram dadas como exemplo de imprevisibilidade; e 

(3) Sentimentos a qual diz respeito aos sentimentos que foram relacionados à 

imprevisibilidade. Cento e vinte e cinco palavras foram classificadas pelos juízes na 

categoria descrição, as categorias com maior frequência foram “não saber o que vai 

acontecer, não fazer ideia” (28), “não ter controle, fugir do controle, incontrolável, 

tentar ter controle” (24) e “não ter certeza, certeza nenhuma, incerto” (21); duzentas e 

noventa e oito na categoria situação, com maior frequência de “natureza, desastres 
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naturais, terremotos, tsunamis, chuvas, alagamentos, queimadas, deslizamento de terras” 

(38), “violência, violência urbana, roubo, assalto, ataque do PCC, sequestro, crimes, 

assassinatos, criminalidade, Terrorismo, Al Quaeda, fanatismo” (37), “crises ou 

mudanças econômicas, alta de inflação, alta juros, alta de combustíveis, aumento de 

preços” (22), “abuso de poder, lobby, governo querer tirar proveito, chantagem, assédio 

moral, depender da postura da chefia, mudança de chefia, mudanças de humor do chefe, 

burlar leis, corrupção, violação dos direitos” (22); e 227 na categoria sentimentos, com 

maior frequência para as palavras “ansiedade” (37), “insegurança” (37) e “medo” (32). 

As palavras imprevisibilidade e imprevisível e seus antônimos, previsibilidade e 

previsível foram repetidas, respectivamente, 43, 61, 4 e 10 vezes. Como 

imprevisibilidade já era parte das perguntas originais (O que causa em você uma 

sensação de imprevisibilidade?; Quais as situações reais, noticiadas em jornais, que te 

dão a impressão de imprevisibilidade?; Quais sentimentos estão relacionados à 

imprevisibilidade?), optou-se por não categorizar tal palavra em nenhuma das três 

categorias. 

  Treze dos 22 itens iniciais que os participantes julgaram como sendo ou não de 

imprevisibilidade tiveram concordância acima de 75% como sendo imprevisíveis, foram 

eles: nascimento de um bebê, morte repentina, desastres naturais (Tsunami, Furacão, 

Tornado, Terremoto), mudar de cidade, estado ou país, futuro, gravidez indesejada, 

começar um novo romance, descobrir uma doença grave, violência (Assaltos, 

Assassinatos, Estupro), desemprego, resultado de fortes chuvas (Deslizamentos de terra, 

soterramento, enchentes), desconfiança de traição no casamento/namoro e iniciar um 

novo emprego. 

 Com base neste resultado, no resultado das transcrições e nas sugestões feitas 

pelos participantes, cinco itens foram adicionados às situações de imprevisibilidade, 

perfazendo um total de 18 itens. Com a finalidade de validar o conteúdo levantado nos 

Grupos Focais para cada tipo de filme, quatro juízes, todos com título de doutor ou 

obtenção de título em andamento e com afinidade com a utilização de escalas e/ou com 

o tema de pesquisa, julgaram o pertencimento de 18 situações às dimensões de 

imprevisibilidade relacionada a recurso somático e recurso reprodutivo, com base na 

teoria o conteúdo somático foi definido como situações que contribuem para a 

manutenção do bem estar corporal, o desenvolvimento físico e mental e o crescimento 

(Voland, 1998; Geary, 2002); o conteúdo denominado reprodutivo foi definido como 

situações que contribuem para o potencial reprodutivo de forma imediata (investimento 
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em parceiros), futura (investimento na prole) e nepotista (investimento em outros 

parentes) (Voland, 1998; Geary, 2002). Para a análise de conteúdo, verificou-se, ainda, 

o grau de concordância entre os juízes e diante de uma concordância igual ou superior a 

75%, considerou-se que a palavra ou situação era um bom representante do construto 

teórico (Pasquali, 1998; 2003). Dessa forma, o filme somático apresentou os seguintes 

itens: morte repentina; desastres naturais; mudar de cidade, estado ou país; descobrir 

que está com uma doença grave; violência cotidiana (Assaltos, Assassinatos); 

desemprego/ficar desempregado; iniciar um novo emprego; resultado de fortes chuvas; 

crises econômicas no país; o filme reprodutivo apresentou os seguintes itens: 

Nascimento de um bebê na família; Gravidez indesejada; Começar um novo romance; 

desconfiar que esteja sendo traído no casamento/ namoro; sair com vários parceiros em 

uma noite. 

Cada item foi digitado em website de busca (Google) em suas versões em 

português e inglês e os vídeos relacionados foram selecionados. Além disso, foram 

selecionadas frases dos participantes do grupo focal, as quais eram apresentadas em 

forma de texto durante o filme. Os filmes foram construídos a partir do programa 

Microsoft Movie Maker, com duração inicial de 5 minutos cada. Com a finalidade de 

chamar mais atenção dos participantes e contribuir para uma maior ativação contextual, 

todos os filmes (inclusive o do grupo controle) tinham a música “Bibo No Aozora” de 

Ryuichi Sakamoto em plano de fundo. 

 

 

Pré-teste – informações gerais e adequação linguística 

 

 

No pré-teste os participantes responderam de forma individual e em setting 

experimental aos mesmos instrumentos da coleta propriamente dita, os quais serão 

descritos em sua forma final adiante e são analisados em etapa no Apêndice A. 

Participaram do pré-teste 46 jovens distribuídos em três grupos amostrais: (a) 

Grupo controle – GC (n=16) – 10 mulheres e 6 homens, midade=21,56 anos (dp=1,99) e 

mpoder de compra=32,57 (5,91); (b) Grupo submetido à ativação contextual de 

imprevisibilidade em recursos materiais – G1 (n=15) – 10 mulheres e 5 homens, midade 

=20,47 (dp=1,92) e mpoder de compra =31,07 (dp=5,75); e (c) Grupo submetido à ativação 
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contextual de imprevisibilidade em recursos reprodutivos – G2 (n=15) – 9 mulheres e 6 

homens, midade =20,53 (dp=1,73) e mpoder de compra =32,57 (dp=5,91). 

As coletas de pré-teste duraram em média 1 hora. Em relação ao objetivo de 

verificar se o instrumento estava adequado em termos linguísticos, verificou-se que o 

questionário foi bem compreendido pela amostra, a qual sugeriu mudança nas seguintes 

questões: (a) sobre sentimentos ao ver o filme; (b) Questões sociodemográficas (Tabela 

1). 

 

 

Tabela 1 – Mudanças sugeridas pelos participantes do pré-teste (n=46) para o 
questionário de pesquisa. 
 
Tópico Antes Depois Tipo de resposta 
(a) Este filme me passa um 

sentimento de ansiedade, 
insegurança e medo. 

Este vídeo me deixa com 
ansiedade, insegurança e medo. 

Escala Likert de 
5 pontos 

(b) A rua do seu bairro é calçada ou 
asfaltada? 

A rua do seu bairro é 
calçada/asfaltada? 

Dicotômica (sim 
x não) 

(b) Na sua casa tem água potável na 
torneira? 

Na sua casa tem água tratada na 
torneira? 

Dicotômica (sim 
x não) 

 

 

Ao fim de cada sessão de aplicação os entrevistados foram questionados sobre 

os filmes quanto: às imagens selecionadas, à música, à duração e às partes textuais. Os 

participantes sugeriram as seguintes mudanças nos vídeos: (a) quanto à duração, que os 

vídeos tivessem um tempo de duração menor, pois estava sendo um estímulo cansativo; 

(b) quanto às partes textuais, que o texto fosse narrado para facilitar o acompanhamento 

do vídeo e passar mais emoção; (c) quanto às imagens selecionadas, que imagens de 

desastres naturais do filme somático que mostravam o sofrimento das pessoas seriam 

estímulos mais impactantes do que as imagens do desastre em si (as quais estavam 

sendo originalmente apresentadas), e, no filme reprodutivo, as imagens referentes a 

crianças sofrendo violência poderiam se confundir ao tema do filme somático; (d) sobre 

a música, alguns que assistiram aos filmes somáticos e reprodutivos comentaram que 

ela era uma música triste e alguns que assistiram ao vídeo controle comentaram que ela 

era “legal” e/ou diferente e uma pessoa pediu a referência da música. 
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Coleta de dados 

 

 

Participaram desta etapa da pesquisa 211 pessoas. Cento e cinco participantes 

eram residentes de São Paulo e 106 participantes residentes de Vitória. Cento e vinte 

participantes eram mulheres com idade média de 21,60 anos (dp=2,19). Noventa e um 

eram homens com idade média de 21,46 (dp=2,0). Trinta e nove mulheres e 35 homens 

compuseram o grupo somático, 44 mulheres e 34 homens o grupo reprodutivo e 38 

mulheres e 21 homens o grupo controle. 

 

 

 

Instrumentos (apresentados no Anexo B - para mais detalhes das análises de cada 

instrumento, consultar o Apêndice A) 

 

 

A fim de caracterizar os participantes, usamos: questionário sociodemográfico 

com questões fechadas e abertas sobre o perfil do respondente (tais como sexo, idade, 

escolaridade); e instrumento composto por dez itens representativos de marcos futuros 

(Wilson & Daly, 2006), tais como, comprar casa própria, ter a primeira relação sexual, 

ter o primeiro filho, ter o primeiro emprego com carteira assinada, sair de casa/morar 

sozinho, constituir família, casar, ter carro próprio, cursar faculdade e se formar na 

faculdade. Para cada item, o participante respondeu (sim/não) se o evento proposto já 

havia acontecido com ele. Se sim, com quantos anos; se não, quantos anos ele achava 

que teria quando o evento acontecesse. Caso o participante julgasse que o evento não 

ocorreria com ele, foi instruído a responder não e a marcar o número 0 (zero) na idade 

em que ele pretendia que ocorresse. 

Para avaliar as outras variáveis, os seguintes instrumentos foram empregados: 

 

(a) Percepção de imprevisibilidade na infância 

Escala de Imprevisibilidade Familiar na Infância (EIFI – Howat-Rodrigues, De 

Andrade, & Tokumaru, 2012; Howat-Rodrigues & Tokumaru, no prelo): o instrumento 

consta com um cabeçalho inicial de ativação de lembranças no qual o participante 

reporta a idade em que tem lembranças da sua infância e as pessoas que cuidavam dele 



27 

nessa idade. Após a ativação de lembranças, o participante responde 19 itens validados 

para a população brasileira e autoavaliados em escala Likert de 5 pontos (1=discordo 

totalmente; 5=concordo totalmente) com multidimensionalidade de 3 fatores: 

imprevisibilidade de cuidado/apoio (alfa de Cronbach=0,85), de recursos financeiros 

(alfa de Cronbach=0,63) e de alimentação (alfa de Cronbach=0,83).  
 

 (b) Imprevisibilidade objetiva atual: 

Investigada a partir das seguintes variáveis: frequência de mudança de moradia 

(No total, quantas vezes você já mudou de casa/apartamento?), tempo que mora na 

moradia atual (Há quanto tempo mora na casa/apartamento atual?), morar de aluguel 

(Você mora de aluguel? sim x não), situação de trabalho (Você trabalha? sim x não), 

contribuição para renda da casa (Você contribui financeiramente para a renda da casa? 

sim x não), número total de pessoas que contribuem para a renda da casa (Quantas 

pessoas contribuem para a renda da casa?), relacionamento (Você tem namorada 

(o)/esposa (o) ou está envolvido em algum relacionamento duradouro? sim x não), 

religião (Você tem religião? sim x não) e situação dos pais (Seus pais são separados ou 

um dos seus pais é falecido? sim x não). Além disso, utilizamos escores do Critério de 

Classificação Econômica Brasil (CCEB). Este instrumento é usado normalmente de 

forma categórica, mas aqui foi empregado como medida contínua com variação de zero 

a 46 pontos. Quanto maior a pontuação maior o consumo de bens e a escolaridade do 

participante/família). 

Após análises estatísticas (descritas no Apêndice A), apenas quatro dos dez itens 

iniciais adequaram-se ao fator imprevisibilidade objetiva atual, foram eles: frequência 

de mudança de moradia, tempo de moradia na moradia atual, morar de aluguel e poder 

de compra. Estes itens foram assumidos como refletindo imprevisibilidade de acordo 

com a literatura que aponta que o baixo nível socioeconômico e constantes mudanças no 

ambiente da criança (e.g. mudar de casa ou escola frequentemente – Hill et al., 1997; 

Hill et al., 2008; Wang et al., 2009), como influenciadores da percepção de 

imprevisibilidade. Ainda, moradia de aluguel indica maior possibilidade de mudança 

por fatores internos à família (e.g. variação de dinheiro) ou externos (e.g. proprietário 

do imóvel pedir o imóvel de volta). 
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(c) Instrumento de manipulação de imprevisibilidade contextual: 

Para a manipulação contextual, os participantes viram um dentre três tipos de 

filmes com duração de 3 minutos e meio cada (duração final após o pré-teste). Como já 

descrito anteriormente, um com conteúdo denominado somático – situações que 

contribuem para a manutenção do bem estar corporal, o desenvolvimento físico e 

mental e o crescimento (Voland, 1998; Geary, 2002); outro com conteúdo denominado 

reprodutivo – situações que contribuem para o potencial reprodutivo de forma imediata 

(investimento em parceiros), futura (investimento na prole) e nepotista (investimento 

em outros parentes) (Voland, 1998; Geary, 2002); e outro com conteúdo controle 

(figuras de obras de arte, as quais a pesquisadora considerou neutras para 

imprevisibilidade, de pintores como Rogério Brito, Tarsila do Amaral, entre outros). Os 

filmes são justificados levando-se em conta a composição emocional da 

imprevisibilidade e sendo a emoção possível de ser acessada a partir de estímulos tais 

como faces, figuras e sons (Lake & LaBar, 2011), os quais ativam caminhos tais como a 

avaliação reflexiva, a memória, falar sobre uma experiência do passado, a empatia, a 

imaginação, entre outros (Ekman, 2011). 

Ao final da exibição do filme, os participantes respondiam em escala Likert de 5 

pontos (1=discordo totalmente e 5=concordo totalmente) sobre 3 emoções (selecionadas 

no estudo com Grupos Focais de construção de instrumento) que ele poderia sentir caso 

o vídeo passasse um sentimento de imprevisibilidade (e.g. Este filme me passa um 

sentimento de ansiedade; Este filme me passa um sentimento de insegurança; Este filme 

me passa um sentimento de medo). 

 

(d) Percepção de imprevisibilidade atual: 

Usamos instrumento escalar constituído de 14 itens originados dos 18 utilizados 

na construção dos vídeos e após análise dos juízes sobre o pertencimento dos itens às 

dimensões somática e reprodutiva. Os itens foram autoavaliados em escala Likert de 5 

pontos (1=discordo totalmente; 5=concordo totalmente) sobre a percepção de 

imprevisibilidade do participante acerca do item em sua vida. A escala apresentou 

multidimensionalidade de 2 fatores: percepção de imprevisibilidade somática (alfa de 

Cronbach=0,69) e percepção de imprevisibilidade reprodutiva (alfa de Cronbach=0,56). 
 

 

 



29 

(e) Propensão ao risco:  

Escala de Propensão ao Risco Específico – Domínios Evolutivos (EPRE-DE - 

Howat-Rodrigues, De Andrade, & Tokumaru, 2013; no prelo): O instrumento consiste 

em 14 itens autoavaliados em escala Likert de 5 pontos (1=nunca faria; 5=sempre faria) 

com multidimensionalidade de dois fatores: 6 itens distribuídos no fator Coesão (alfa de 

Cronbach = 0,75) e 8 no fator Competição/Fertilidade (alfa de Cronbach=0,66). 

 

Jogo driving a car (Sheldrick, 2004): Jogo de computador no qual o participante 

ganha pontos ao movimentar um carro e não deixá-lo ultrapassar o sinal vermelho. 

Diante da luz verde, o participante pode movimentar o carro o quanto quiser e ganha 

pontos por isso. O aparecimento da luz amarela sinaliza o aparecimento iminente de 

uma luz vermelha, bem como a perda de todos os pontos, se o carro ainda estiver em 

movimento quando a luz vermelha é exibida. O jogo exige que os participantes tomem 

decisões efetivas em situação de risco em 15 telas. Os jogadores são informados de que 

o objetivo do jogo é permitir que o carro se mova o máximo possível para que ele ganhe 

pontos, mas sem o sinal estar vermelho. Eles controlam se o carro fica em movimento 

ou parado, mas não a velocidade do carro. A latência entre o início do julgamento e o 

aparecimento da luz amarela e entre o aparecimento da luz amarela e o aparecimento luz 

vermelha varia consoante aos ensaios, de modo que os participantes não sabem quando 

o sinal ficará vermelho. O computador registra a quantidade de paradas e a quantidade 

de tempo que o carro está em movimento entre o aparecimento da luz amarela e a última 

parada. Após análises estatísticas (Apêndice A) e com nas indicações da literatura 

(Gardner & Steinberg, 2005; Mather, Gorlick, & Lighthall, 2009) usamos a média desse 

tempo de movimentação como a medida de propensão ao risco. 

 

Jogo de cartas (Fattori, 2013): Para cada participante foram apresentados dois 

montes de 26 cartas cada um. Pedia-se ao participante, após instrução, que escolhesse 

apenas um dos montes para jogar em cada partida. O objetivo do jogo foi somar 21 

pontos a cada rodada. Em cada rodada o experimentador deu uma carta com um número 

para o participante ficar na mão. Em cada dupla de montes, as escolhas apresentaram 

diferenças de variâncias. Dessa forma, um monte sempre apresentou a mesma 

recompensa positiva (x), enquanto o outro, duas diferentes recompensas (0 e y, sendo 

y>x). O experimentador forneceu a seguinte informação ao participante: “Um monte 

tem sempre uma carta fixa e outro tem sempre cartas variadas com 0 e um outro 
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número”. O jogador tirou três cartas do monte que escolheu. Ao obter 21, a pontuação 

dobrava, ou seja, o jogador ganhou 42 pontos. Mas se passasse dos 21 pontos, a pessoa 

perdia a rodada e não marcava nenhum ponto. Ao todo foram oito partidas, entretanto, 

as rodadas 3 e 4 não foram analisadas para o escore final por não indicarem opções de 

risco (como apresentado no Apêndice A). Após análises estatísticas (Apêndice A), o 

índice downside risk (δ(k)) foi utilizado como medida de propensão ao risco. Quanto 

maior e positivo o índice downside risk, melhor o desempenho da escolha (Eid Jr, 

Rochman, & Taddeo, 2005). O índice downside risk apresentou que o melhor 

desempenho de retorno ocorreu na rodada 4 (δ(k)= 13,86 – excluída) , depois na rodada 3 

(δ(k)= 9,46 – excluída), depois na rodada 7 (δ(k)= 6,54), 6 (δ(k)= 6,05), 2 (δ(k)= 4,05), 5 

(δ(k)= 2,65), 8 (δ(k)= 2,20) e 1 (δ(k)= 1,59). Vale mais a pena arriscar-se nas rodadas com 

melhor desempenho de retorno. Nesse jogo o participante teve a possibilidade de ganhar 

doces quando seu desempenho foi melhor do que os outros participantes que já jogaram 

o jogo, de acordo com um ranking que foi sendo formado. 

 

(f) outros instrumentos usados 

Incluímos ainda três outras variáveis. Duas relacionadas à imprevisibilidade e 

propensão ao risco: a percepção de tempo futuro e expectativa de tempo de vida, que 

compõem o que Wilson e Daly (1997) chamam de expectativa de futuro. E uma variável 

relacionada à imprevisibilidade: o lócus de controle (Lynch, Hurford, & Cole, 2002). 

A expectativa de futuro diz respeito ao que se espera do futuro, o tempo que se 

estima que irá viver para desfrutar deste futuro e o quanto é necessário adiantar etapas 

de vida para desfrutar desse futuro. Espera-se que esta variável tenha relação direta 

positiva com a imprevisibilidade, visto que aqueles que experimentam maior 

previsibilidade ambiental, conseguem prever o futuro como sendo mais estável e 

longínquo em relação a pessoas que experimentam um ambiente mais imprevisível. 

Além disso, esperamos relação direta negativa da expectativa de futuro com a 

propensão ao risco, visto que indivíduos que têm uma perspectiva de futuro em curto 

prazo tendem a fazer escolhas mais arriscadas a fim de garantir o máximo de recursos 

possíveis no menor prazo possível (Wilson & Daly, 1997). Para mensuração da 

expectativa de futuro, usamos duas questões, uma sobre tempo de vida (Até que idade 

você imagina que vai viver?) e outra sobre percepção de futuro (Daqui a quanto tempo 

seria futuro para você?). 
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De acordo com Levenson (1981), lócus de controle diz respeito à percepção da 

fonte de controle dos eventos que acontece na vida de uma pessoa. O autor identificou 

três tipos de lócus: o de controle interno, no qual a pessoa acredita mais em sua ação no 

mundo do que na ação do destino, da sorte ou do acaso; lócus de controle externo 

subdimensão outros poderosos, no qual a pessoa acredita no poder de outras pessoas, 

mas não acredita no azar; e lócus de controle externo subdimensão acaso, no qual a 

pessoa acredita mais na ação do destino, da sorte ou do acaso do que em sua ação no 

mundo. Lynch, Hurford e Cole (2002) apontam que pessoas com modelo mental de 

imprevisibilidade são mais propensas a apresentarem um lócus de controle externo. 

Optamos pela inclusão da subescala acaso de lócus de controle externo, da Escala de 

lócus de controle de Levenson, traduzida, adaptada e validada para o Brasil por Dela 

Coleta (1987). Esta subescala consiste em oito itens avaliados em escala Likert de 5 

pontos (1=Discordo Plenamente e 5=Concordo Plenamente). Neste estudo, a 

confiabilidade destes oito itens foi de 0,71.  

 

 

Procedimento de coleta no pré-teste e na coleta de dados propriamente dita 

 

 

A coleta de dados foi realizada individualmente em setting experimental. Três 

settings foram criados com ativação contextual a partir dos vídeos com temas referentes 

à imprevisibilidade de recursos somáticos, de recursos reprodutivos e tema controle. No 

pré-teste, ao entrar em setting experimental, os participantes responderam a todo o 

procedimento original da pesquisa com a finalidade de analisar o tempo total de coleta e 

perguntas as quais precisariam ser mudadas. A ordem de aplicação dos instrumentos foi 

seguida da seguinte maneira: EIFI, subescala acaso de lócus de controle externo, escala 

de percepção de imprevisibilidade atual, questões sobre expectativa de futuro e marcos 

de vida. Após a finalização desta, houve ativação contextual de 5 minutos no pré-teste e 

3 minutos na coleta propriamente dita e logo após os participantes responderam, nesta 

ordem, à escala EPRE, ao jogo driving a car e ao jogo de cartas. 

Com o propósito de envolvimento dos participantes nos procedimentos de risco 

(Jogo driving a car e Jogo de cartas), construímos um ranking com a pontuação de 

todos os participantes nos procedimentos referidos e a premiação do primeiro colocado 

neste ranking. Explicamos aos participantes que os pontos que ele fizesse, após 
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realização dos jogos driving a car e de cartas seriam somados e levados a um ranking 

de todos os participantes da pesquisa. Ao final da pesquisa, o participante que tivesse 

atingido as maiores pontuações seria premiado (o prêmio foi apresentado aos mesmos). 

A fim de controlar a influência da variável competição, restringimos o acesso às 

pontuações dos outros participantes. Há de ser esclarecido que a premiação esteve 

relacionada a produtos valorizados conforme a faixa etária dos participantes (doces) e 

não relacionada à remuneração dos mesmos. Além disso, esta não constitui certeza de 

ganho, mas sim, possibilidade de ganho. 

A premiação se justifica na medida em que o risco é entendido como dependente 

da (in)certeza sobre os resultados das ações e da garantia de obtenção de recursos a 

partir destes resultados (Hill et al., 1997; Ross & Hill, 2002). Consideramos que, para 

fornecer ao participante uma consequência à sua ação que justifique uma tomada de 

decisão mais relacionada ao que faria fora do ambiente experimental, é preciso oferecer 

possibilidades de ganhar ou não algo que seja valorizado por ele. Realizar o 

procedimento sem a possibilidade de ganho real poderia fazer com que o estudo não 

atingisse o objetivo de mensuração da propensão ao risco, propriamente dita, proposto 

nas tarefas. 

 

 

Análise de dados 

 

 

Os dados foram analisados com auxílio do programa SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) versão 16.0, e Amos (Analysis of Moment Structures) versão 

7.0. Primeiramente, realizaram-se cálculos de estatística descritiva com todas as 

variáveis envolvidas e testes de correlação entre índices de imprevisibilidade entre si, 

índices de risco entre si e índices de imprevisibilidade e risco em conjunto, com a 

finalidade de verificar correlações entre fatores/itens. Considerou-se estatisticamente 

significativo um valor de p (significância) < 0,05. 

Com os instrumentos escalares foi verificada a estrutura dimensional de cada um 

por meio da análise fatorial exploratória (AFE) e cálculos dos índices de confiabilidade 

alfa de Cronbach para os itens das subescalas resultantes. Optamos pela transição da 

análise exploratória para a análise confirmatória para verificar a adequação dos 

instrumentos pela Modelagem de Equações Estruturais (SEM). Desta forma, realizamos 
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procedimentos fatoriais confirmatórios (AFC) e também o cálculo dos referidos 

coeficientes de confiabilidade das escalas resultantes. Para os testes de ajuste dos 

modelos propostos na AFC, o método de estimação adotado foi o ML (Maximum 

Likelihood). Para os itens que compunham o instrumento de imprevisibilidade objetiva 

atual e os escores dos jogos também realizamos AFC. A SEM também foi usada para 

analisar a adequação dos índices de cada instrumento de jogos de propensão ao risco 

(driving a car e jogo de cartas). 

De acordo com as sugestões de Hair, Anderson, Thatam e Black (2006) e Pilati e 

Laros (2007), os seguintes índices foram analisados para a AFC: (1) χ 2 (qui-quadrado) – 

índice de ajuste do modelo (recomenda-se valores menores que 5, não significativos); 

(2) χ²/gl – indicador de ajustamento (recomenda-se valores entre 2 a 5);  (3) CFI 

(Comparative Fit Index ou índice de ajuste comparativo) – é um indicador comparativo 

referente ao ajuste dos modelos (recomenda-se valores superiores a 0,9); (4) RMSEA 

(Root Mean Square Error of Aproximation ou Raiz quadrada média do erro de 

aproximação) – índice indicador de resíduos indicado para estratégias confirmatórias de 

grandes amostras (recomenda-se valores menores que 0,08 com intervalo de confiança 

de 90%; (5) GFI (Goodness-of-fit Index ou índice de qualidade do ajuste) – índice que 

relaciona-se com proporção de variância-covariância nos dados explicada pelo modelo 

por meio de estimação (recomenda-se valores superiores a 0,9). Pode ser que nem todos 

os índices sejam satisfatórios, por isso os autores recomendam analisar estes índices em 

conjunto para a decisão sobre a adequação estatística do modelo. 

Atentas aos mesmos índices, a SEM também foi usada para verificar a 

adequação teórica proposta entre variáveis de imprevisibilidade e propensão ao risco. 

Este é um método abrangente usado para estimar dependências múltiplas e inter-

relacionadas entre variáveis observáveis e variáveis latentes. Variável latente é a 

operacionalização teórica de um construto que não pode ser diretamente medida e é 

mensurada a partir de uma ou mais variável observável (Hair et al., 2006). 

As relações inter-dependentes são representadas graficamente pelo diagrama de 

caminhos. Estas relações são criadas a partir de teoria, experiência prévia e nos 

objetivos da pesquisa. No diagrama de caminhos, as variáveis observáveis são 

representadas por retângulos e as variáveis latentes são representadas por círculos. Setas 

retas descrevem o impacto de variáveis independentes sobre as variáveis dependentes e 

setas curvilíneas descrevem a correlação entre variáveis (Hair et al., 2006). De acordo 

com Maroco (2010), a SEM não pode ser usada para inferir causalidade, a não ser que 
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se tenha controlado variáveis independentes e se teste a manipulação destas em relação 

a variável dependente. 

Com cada instrumento de risco (escalar, jogo de cartas e jogo driving a car) 

realizamos ainda validade por grupos contrastantes, a qual diz respeito ao grau que uma 

medida deve variar por grupos previamente estabelecidos. Para analisar esta 

propriedade dos instrumentos, empregamos modelos lineares gerais (ANOVA), 

mantendo os grupos sexuais como variáveis independentes e os índices de propensão ao 

risco de cada instrumento como variáveis dependentes. 

Por fim, grupos foram comparados de duas maneiras neste trabalho. 

Empregamos modelos lineares gerais (GLM) para comparação de médias de variáveis 

métricas, considerando-se estatisticamente significativo um valor de p < 0,05. Optamos 

por GLM, devido a características dos dados, tais como balanceamento dos grupos e 

independência da amostra  (ANOVA – Dancey & Reidy, 2006). Alguns estatísticos 

propõem que se deve aplicar a correção de Bonferroni quando se utiliza múltiplos testes 

de ANOVA, para se controlar o erro tipo I proveniente destas interações. Esse teste foi 

aplicado somente quando os grupos testados apresentavam mais de duas categorias, 

entre as variáveis métricas não aplicamos a correção. Isso porque existem pesquisadores 

que argumentam sobre erros nesta correção, afirmando que tal correção faz sentido em 

poucas situações. Estes indicam ser de maior valia a interpretação dos resultados a partir 

da descrição de todos os passos realizados, com parcimônia e sem recorrer a correção de 

Bonferroni (Perneger, 1998).  

Além disso, empregamos a análise multigrupos na modelagem de equação 

estrutural a fim de verificar se o modelo proposto possuía ajuste para os grupos testados. 

Esta qualidade pode ser verificada a partir do valor da diferença do qui-quadrado (Δχ2) e 

respectivos graus de liberdade (gl), o qual confirma ou refuta a equivalência do modelo 

entre os grupos. A análise permite ainda identificar as relações significativamente 

diferentes para cada grupo a partir do z-escore (p < 0,05) (Brown 2006). 
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Capítulo 1 

 

 

Medidas de Propensão ao Risco: um estudo comparativo 

 

 

Como mencionado na apresentação do trabalho, a propensão ao risco é um termo que 

pode receber muitas definições que ora enfatizam a consequência negativa de se arriscar, ora 

focam no balanço de perdas e ganhos de determinadas alternativas (Ross & Hill, 2002; Weber 

et al., 2004; Boyer, 2006). Esse cenário faz com que sejam empregadas formas distintas de 

medir a propensão ao risco. Em revisão de estudos, Boyer (2006) explicita que se têm usado 

metodologias experimentais com manipulação de alternativas arriscadas e realização de 

tarefas, escalas autoadministradas, entrevistas autoinformativas e/ou com informações de pais 

e de professores sobre a propensão ao risco dos filhos/alunos, avaliação fisiológica, jogos que 

envolvem imprevisibilidade e risco, entre outros. De acordo com o autor, poucas são as 

teorias e tentativas metodológicas que conseguem reunir aspectos situacionais, individuais, 

grupais e culturais no estudo da propensão ao risco de seres humanos, bem como na 

percepção dos benefícios/malefícios de se arriscar. Entretanto, investigações empíricas têm 

revelado sistematicamente a importância da análise conjunta dos mesmos (Blais & Weber, 

2006). 

A literatura de comportamento animal apresenta modelos de risco denominados de 

teorias de sensibilidade ao risco. Tais teorias têm sido aplicadas a diversos comportamentos, 

como forrageamento, reprodução, escolha de habitat, comportamento social e escolha de 

parceiros. Supõe-se que estudos sobre a tomada de decisão arriscada desenvolvidos com 

animais ofereçam subsídio ao mesmo estudo com humanos (Weber et al., 2004). Em escala 

evolutiva, há de se considerar que as respostas humanas às situações de risco devam derivar, 

pelo menos em parte, dos mesmos mecanismos que evoluíram em outros animais em resposta 

a pressões ambientais (Weber et al., 2004; Ermer, Cosmides, & Tooby, 2008). 

No geral, modelos de sensibilidade ao risco medem a propensão ao risco a partir da 

variância dos resultados em torno do valor esperado de uma escolha (Weber et al., 2004). O 

valor esperado final de uma opção é determinado pela soma das probabilidades e dos valores 

dos resultados contingentes a estas probabilidades. Diante de duas escolhas de ação, com 

mesmo produto esperado em média, porém variâncias diferentes, a escolha pela opção mais 

arriscada (maior variância – maior dispersão estatística) é denominada propensão ao risco, 
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enquanto escolhas menos arriscadas (menor variância – menor dispersão estatística) são 

consideradas aversão ao risco (Daly & Wilson, 2001). A sensibilidade ao risco seria uma 

resposta do organismo que permite maximizar a sua aptidão abrangente em diversos 

ambientes, a partir de um orçamento de energia que prevê a aversão ao risco quando os 

animais não estão em perigo de fome (i.e. domínio de ganhos), mas a busca por risco quando 

o mesmo é iminente (i.e. domínios de perda) (Weber et al., 2004). A aptidão abrangente de 

um indivíduo é dada pela soma de seu sucesso reprodutivo direto (o número de filhos que 

chegam à vida adulta e se reproduzem) e pelos efeitos de suas ações sobre o sucesso 

reprodutivo de seus parentes, de forma que a aptidão individual é tanto maior quanto maior 

for sua representação genética na população descendente (Geary & Flinn, 2001). 

Dentre os modelos de sensibilidade ao risco destaca-se o forrageamento sensível ao 

risco (Risk-sensitive foraging), desenvolvido com animais não humanos e usado de forma 

análoga com humanos (Weber et al., 2004). De acordo com Rode e Wang (2000), na vida real 

os organismos precisam respeitar os limites que os levariam à morte. Sendo assim, diante de 

duas escolhas com o mesmo valor esperado (e.g. 250 calorias de valor esperado), mas com 

diferente variância de retorno esperado, um suposto forrageador que necessite de no mínimo 

250 calorias/dia para sobreviver deverá escolher a opção de menor variância. Esta opção mais 

provavelmente supriria suas necessidades, enquanto a opção de maior variância e, portanto, 

mais arriscada, frequentemente ofereceria valores menores do que 250 calorias. Todavia, se o 

mínimo necessário para o forrageador fossem 300 calorias/dia2

Ao contrário da propensão ao risco em animais não humanos, a literatura com 

humanos descreve uma maior complexidade no estudo do risco. Deve-se considerar as 

influências de aspectos perceptivos individuais sobre o que é julgado arriscado, a habilidade 

individual de desempenho em tarefas que envolvam riscos (Furby & Beyth-Marom, 1992) e 

aspectos culturais/grupais envolvidos nas decisões pelo risco (Douglas & Wildavsky, 1982; 

Baron, 1994). Aspectos culturais/grupais são ditados por diferentes culturas e estratos sociais, 

que favorecem uma moral sobre o que se ganha e o que se perde na realização de ações 

arriscadas (Douglas & Wildavsky, 1982; Baron, 1994). A partir deste conjunto de 

possibilidades, o estudo da propensão ao risco pode focar características ambientais, 

individuais, grupais e culturais, tais como o processo cognitivo que perpassa a percepção e 

, a melhor escolha seria a de 

maior variância, já que a mesma promoveria probabilidade de aumento na obtenção do valor 

esperado e, portanto, maior quantidade calórica. 

                                                           
2 Considerando que se fala do mesmo ambiente anteriormente colocado, com o mesmo valor 
calóricos esperado de 250 calorias/dia. 
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interpretação do risco, o processo afetivo relacionado à tomada de decisão e ao engajamento 

em atividades de risco, as mudanças fisiológicas que ocorrem com a maturação do organismo 

(e.g. mudanças neurais e/ou hormonais) e os antecedentes sociais envolvidos na propensão ao 

risco (Blais & Weber, 2006; Boyer, 2006). 

A partir da segunda metade do século XX, psicólogos experimentais apresentaram 

uma gama de teorias cognitivas para explicação da tomada de decisão arriscada. A Teoria da 

Utilidade Esperada pressupõe que os organismos tendem a preferir a maximização de seus 

recursos, como nos modelos animais, tomando decisões completamente racionais a partir do 

ganho esperado final (Rode & Wang, 2000; Gava & Vieira, 2006). Segundo a utilidade 

esperada, um conjunto de princípios racionais governam a maximização da escolha e 

asseguram que decisões sejam logicamente coerentes e consistentes (Wang, 1996). Há de se 

considerar, no entanto, que a coerência e consistência não são observadas em muitas das 

decisões tomadas por um indivíduo. Como crítica à racionalidade excessiva surgiu a Teoria 

do Prospecto que propõe que escolhas devem estar relacionadas ao prospecto de informações 

e possibilidades do ambiente (Commons, Herrnstein, & Rachlin, 1982). De acordo com 

Kahneman e Tversky (1979), o prospecto de informações compreenderia a forma como o 

problema é apresentado, o reconhecimento por parte do indivíduo da situação ambiental e/ou 

estado interno, a avaliação das possibilidades de ação e dos ganhos e perdas envolvidos, a 

seleção da ação e a possibilidade de reavaliação da ação diante dos resultados da mesma. 

Mesmo apresentando pontos de divergência, essas teorias baseavam-se na explicação da 

influência contextual sobre a propensão ou aversão ao risco e mensuravam o fenômeno a 

partir da manipulação de contextos de escolha, assumindo que o risco seria inerente a uma 

alternativa com base na variância da recompensa (Byrnes et al., 1999). 

De outro modo, outras teorias abordam a propensão ao risco como característica 

individual de personalidade relacionada à busca pela sensação e pelo perigo e a falta de 

autocontrole e impulsividade (Zuckerman, Eysenck, & Eysenck, 1978; Arnett, 1994; 

Zuckerman, Kuhlman, Joireman, Teta, & Kraft, 1993; Eysenck & Eysenck, 1998; Sicard, 

Jouve, Blin, & Mathieu, 1999). A visão dos psicólogos da personalidade atribui o 

comportamento de risco mais a traços gerais e tendências motivacionais daqueles que tomam 

as decisões (Lopes, 1987). 

Atualmente, com base nos conhecimentos da área de finanças, os modelos 

psicológicos de risco orientam-se fortemente pela influência da percepção individual num 

determinado contexto no qual o comportamento ocorre (Blais & Weber, 2006). Numa síntese 

sobre a influência de características individuais e contextuais no estudo do risco, o modelo 
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chamado multifatorial investiga a relação entre a propensão ao risco e a importância da 

obtenção de ganhos em contextos particulares (Byrnes, 1998; Irwin & Millstein, 1991; 

Wigfield & Eccles, 1992; Weber et al., 2002). A partir dessa abordagem, também adotada 

como base para o presente estudo, a propensão ao risco é considerada de forma 

multidimensional e mensurada em diferentes contextos. Pesquisas comparativas entre 

diferentes domínios de propensão ao risco indicam a pertinência do modelo multifatorial, 

mostrando que as pessoas não apresentam, necessariamente, taxas concordantes de propensão 

ao risco em todos os contextos (Schoemaker, 1990; Hanoch et al., 2006). 

Modelos teóricos à parte, a literatura apresenta ampla gama de metodologia para a 

mensuração da propensão ao risco. Tradicionalmente, modelos animais e humanos de 

propensão ao risco baseados nas teorias de forrageamento sensível ao risco, da utilidade 

esperada e do prospecto empregam metodologias que oferecem alternativas de escolhas para 

os organismos, nas quais os riscos são inerentes às escolhas. Ou seja, dentre duas escolhas 

com diferentes variâncias, aquela de maior variância é tida como mais arriscada, e a escolha 

por esta é vista como propensão ao risco (Weber et al., 2004; Blais & Weber, 2006). Nesse 

sentido, o risco é independente do resultado da ação; é uma característica intrínseca das 

escolhas com maior variedade de resultados. Particularmente no trabalho com seres humanos, 

esses métodos são administrados por meio de escalas ou procedimentos com escolhas 

quantitativas, monetárias, entre outras, feitas de forma verbal (e.g. diante de uma situação x, 

você escolheria fazer/ganhar y ou z?). 

Trabalhos voltados para o estudo de traços individuais, de outra forma, mensuram 

características de personalidade (busca de sensação/perigo, autocontrole, impulsividade, etc.) 

a partir de instrumentos escalares. Ora o indivíduo avalia se faria ou não o comportamento 

proposto, ora avalia em escala Likert o quão provável seria que ele realizasse o 

comportamento. Nesses casos, quanto maior a busca pela sensação e/ou perigo, quanto menos 

autocontrole e quanto mais impulsividade uma pessoa exibir, mais propensa ao risco ela seria 

(Harrison, Young, Butow, Salked, & Solomon 2005). Também trabalhando com a 

administração de escalas, o modelo multidimensional mede o risco em diferentes domínios. 

Essas dimensões podem refletir dilemas de sobrevivência específicos enfrentados ao longo da 

evolução humana (e.g. competição intra-grupal, competição inter-grupal, desafios ambientais, 

fertilidade, possibilidades de parcerias e alocação de recursos – Kruger, Wang & Wilke, 

2007) e/ou podem referir-se a diferentes contextos de vida (e.g. domínio ético, financeiro, 

saúde/segurança, recreacional e social – Weber et al., 2002). 
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Segundo Weber et al. (2004), a adoção da teoria de domínio-específico de risco 

contribui para a investigação de aspectos mais amplos que influenciam a tomada de decisão 

arriscada. Apesar do modelo multidimensional representar uma abordagem mais geral do 

risco, a extensa utilização de escalas limita-o, pois esse tipo de medida relaciona-se mais a 

componentes atitudinais, podendo ser respondida de acordo com as regras sociais, ou seja, 

maior possibilidade de influência da desejabilidade social (Anastasi & Urbina, 2000; 

Loewenstein, Weber, Hsee, & Welch, 2001). A desejabilidade pode estar associada tanto a 

características pessoais do respondente (e.g. percepções errôneas de si mesmo, vergonha de 

assumir um comportamento tido como inadequado socialmente), quanto a formas de 

aplicação dos instrumentos psicológicos (Richman, Kiesler, Weisband, & Drasgow, 1999). 

Portanto, outros tipos de medidas, que envolvem os sujeitos mais situacionalmente, devem ser 

levadas em consideração, a fim de se incluir situações que acessem mais prontamente reações 

emocionais (Loewenstein et al., 2001). Loewenstein et al. (2001) sugerem que os resultados 

de reação ao risco em tarefas situacionais devem ser diferentes daqueles relatados em 

instrumentos escalares. 

Formas de mensurar a propensão ao risco de modo mais situacional consistem nas 

tarefas de jogos. Atributo comum a todas elas é a tomada de decisão diante de contexto 

imprevisível (Bechara, Damasio, Damasio, & Anderson, 1994; Weber et al., 2004; Lejuez et 

al., 2002; Gardner & Steinberg, 2005; Mather et al., 2009), no entanto, há diferenças de 

acordo com características da tomada de decisão. Com base na lista de 32 instrumentos 

usados em estudos experimentais descrita por Boyer (2006) e em outros instrumentos que 

tivemos acesso (Weber et al., 2004; Sheldrick, 2004; Lejuez et al., 2002), identificamos dois 

grandes grupos de tarefas: (a) os jogos do tipo go-no go que chamaremos de jogos de 

surpresa; e (b) os jogos de azar (gambling task). Dentro do grupo dos jogos de surpresa, 

incluímos instrumentos, tais como o jogo driving a car (Sheldrick, 2004) e o jogo ballon 

analogue risk task (BART) (Lejuez et al., 2002). No geral, esses instrumentos consistem na 

realização de uma tarefa para ganhar mais pontos (e.g. movimentar o carrinho ou encher o 

balão) e a inclusão de elemento surpresa, em tempo imprevisível ao longo do procedimento. 

Diante do elemento surpresa, o participante precisa inibir a ação para não ser punido (perder 

pontos). De acordo com Fillmore (2003), jogos go-no-go compreendem elementos de controle 

de impulsividade e discriminação de estímulos. Nesse tipo de tarefa não há tempo para avaliar 

a escolha e minimizar perdas.  

Em contrapartida, os jogos de azar têm por característica a apresentação de duas ou 

mais possibilidades de ação relacionadas à possibilidade estatística de ganhar 
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pontos/premiação monetária. A maioria desses jogos é apresentada a partir de monte de 

cartas. Normalmente, os participantes têm a oportunidade de tirar amostras de cartas dos dois 

montes, na ordem que desejar, até ele ter a ideia de qual monte é o melhor para tirar cartas as 

quais dão acesso a um retorno monetário ou pontuação (Bechara et al., 1994; Weber et al., 

2004). O participante tem tempo de analisar a menor perda ou o maior ganho e tem dicas 

sobre a variação do resultado de cada escolha, por isso identificamos esse tipo de instrumento 

como tomada de decisão diante de surpresa assumida. Bechara et al., (1994) e Weber et al. 

(2004) trabalharam somente com possibilidades de ganhos (o participante, dependendo de sua 

escolha, ganha mais ou ganha menos). Entendendo que o risco é dependente da certeza sobre 

os resultados das ações (ganhos e perdas) e da garantia de obtenção dos recursos (Hill et al., 

1997; Ross & Hill, 2002), propomos o desenvolvimento de um novo jogo baseado no 

instrumento de Weber et al. (2004). Esse estudo foi desenvolvido paralelamente na iniciação 

científica da aluna Karina Fattori (Fattori, 2013). O instrumento usado nesta tese implementou 

a perda em situação de risco, ou seja, além do participante correr o risco de obter ganhos 

diferentes com suas escolhas (ganhar pontos), ele também corria o risco da perda (perder 

todos os pontos da partida).  

É escassa a literatura sobre a relação entre diferentes formas de medir a propensão ao 

risco. No âmbito internacional, em 1962, Slovic comparou quatro tipos de medidas de risco: 

medidas que envolviam ação e percepção (rapidez, precisão, largura e inclusão de conjuntos), 

questionários, jogos de apostas em contexto experimental e medidas de avaliação de pares de 

tendência à propensão ao risco. O teste de correlação mostrou que somente cinco das 28 

correlações foram significativas na direção prevista e nenhuma delas excedeu coeficiente de 

0,34. Na época, o autor concluiu que a tentativa de conceituar vários processos de julgamento 

e cognição na tomada de decisão deveria ter sido prematuro e atribuiu os resultados a 

comprovação da necessidade de estudo do risco de forma situacional, em detrimento a forma 

de traços gerais de personalidade.  

Este capítulo contempla o objetivo de comparar diferentes instrumentos/metodologias 

para mensuração da propensão ao risco, relacionadas a diferentes formas de envolvimento do 

participante e relacionadas a diferentes dimensões de tomada de decisão. A fim de avaliar a 

validade por grupo contrastante de cada instrumento, foram usados os grupos sexuais. 

Diferenças sexuais são apontadas pela literatura (Daly & Wilson, 2001; Wilson & Daly, 

2004) como importantes para variação da propensão ao risco. Recorrentemente encontra-se 

que os homens, em comparação com as mulheres, apresentam maior propensão ao risco (Daly 



41 

& Wilson, 2001; Wilson & Daly, 2004; Baker Jr. & Maner, 2008, 2009; Harrant & Vaillant, 

2008). 

 

 

Objetivos específicos e Hipóteses 

 

 

(a) Diferenças na mensuração de instrumentos/metodologias relacionados à propensão ao 

risco: medidas escalares estão mais relacionadas às normas culturais sobre o que é desejável 

ou não fazer em relação ao risco (Anastasi & Urbina, 2000; Loewenstein et al., 2001) e 

instrumentos/metodologias que envolvam mais os participantes emocionalmente, tendem a 

serem mais confiáveis em relação à real propensão ao risco do organismo (Loewenstein et al., 

2001). 

H1: Os instrumentos de jogos e o instrumento escalar devem apresentar diferentes escores de 

propensão ao risco, considerando o envolvimento do participante com a tarefa. 

H2: Esperamos ainda que o instrumento escalar apresente menores escores de propensão ao 

risco do que metodologias situacionais, considerando o envolvimento do participante com a 

tarefa. 

 

(b) Diferenças nas dimensões de tomada de decisão: A propensão ao risco é considerada de 

forma multidimensional e mensurada em diferentes contextos. Pesquisas comparativas entre 

diferentes domínios de propensão ao risco indicam a pertinência do modelo multifatorial, 

mostrando que as pessoas não apresentam, necessariamente, taxas concordantes de propensão 

ao risco em todos os contextos (Schoemaker, 1990; Hanoch et al., 2006). 

 H1: Correlações significativas entre metodologias de risco devem indicar a mensuração de 

um mesmo contexto de risco; 

H2: Baseando-nos na abordagem multifatorial do risco, correlações não significativas entre 

metodologias de risco podem indicar a mensuração de contextos de risco diversos. 
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Metodologia Específica 

 

 

 Para este capítulo utilizamos, além do questionário sociodemográfico, dados 

provenientes dos instrumentos  para mensuração da propensão ao risco: Escala de Propensão 

ao Risco Específico – Domínios Evolutivos (EPRE-DE - Howat-Rodrigues, De Andrade e 

Tokumaru, (2013, no prelo); Jogo Driving a Car (Sheldrick, 2004); e jogo de cartas (Fattori, 

2013). Para a análise dos dados utilizamos Modelagem de Equações Estruturais (SEM), a fim 

de verificar a adequação teórica das diferentes medidas de propensão ao risco como variável 

latente única. Com cada instrumento, realizamos ainda validade por grupos contrastantes, a 

qual diz respeito ao grau em que uma medida deve variar por grupos previamente 

estabelecidos. Empregamos modelos lineares gerais (ANOVA), mantendo os grupos sexuais 

como variáveis independentes e os índices de propensão ao risco de cada instrumento como 

variáveis dependentes. 

 

 

Resultados (Para descrição da análise estatística dos instrumentos utilizados, consultar o 

Apêndice A). 

 

 

Validade por grupo contrastante de cada instrumento 

 

 

ANOVAs realizadas com cada instrumento de propensão ao risco indicaram que na 

medida escalar de propensão ao risco (EPRE-DE) as diferenças ocorreram em relação à 

dimensão Coesão [F(1, 209) = 6,74; p=0,01; partial eta squared (Ƞp
2)=0,03], com maiores 

médias para homens e menores médias para mulheres (Tabela 1). Porém, não foram 

observadas diferenças estatisticamente significativas na dimensão de Competição/Fertilidade. 

Nessa dimensão, as mulheres apresentaram maiores médias do que os homens (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Média e desvio padrão dos índices de risco (medida escalar – coesão e 
competição/fertilidade; jogo driving a car – movimentação média; e jogo de cartas – 
downside risk) para os grupos sexuais. 
 

  
Propensão ao risco 

  Medida Escalar Movimentação 
média Downside risk 

    Coesão Competição/ 
fertilidade 

Grupos n m dp m dp m dp m dp 

Se
xo

 

Fem 120 1,38* 0,43 1,95 0,51 0,64* 0,18 2,62* 1,05 
Masc 91 1,57* 0,62 1,90 0,48 0,70* 0,15 2,91* 0,84 

Min/max 1/5 1/5 0,10/1,01 0/3,85 
Nota: *p<0,05 

 

 

As diferenças entre homens e mulheres também ocorreram nos dois jogos de risco 

(Tabela 1). No jogo driving a car, homens apresentaram maiores médias de movimentação 

média do carro [F(1, 209) = 6,01; p=0,02; Ƞ p
2=0,02] do que as mulheres. E no jogo de cartas, 

homens também apresentaram maiores médias do índice downside risk [F(1, 209)=4,81; 

p=0,03; Ƞp
2=0,02] do que as mulheres. 

Aspectos descritivos indicados pelos pontos máximos e mínimos (Tabela 1) mostram 

que, nos dois jogos, as médias tanto de homens quanto de mulheres tenderam ao ponto 

máximo, enquanto no instrumento escalar a média tendeu ao ponto mínimo. 

 

 

Relações entre as medidas de risco 

 

 

As variáveis observadas constituintes das variáveis latentes de propensão ao risco: 

coesão, competição/fertilidade, movimentação média no jogo driving a car e índice downside 

risk no jogo de cartas, foram colocadas em análise fatorial confirmatória (AFC), usando o 

método Maximum Likelihood, a fim de verificar a existência da variável latente Propensão ao 

Risco. A Tabela 2 traz o índice de todos os modelos intermediários até a seleção de um 

modelo final, o qual apresentou índices aceitáveis. 
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Tabela 2 – Índices de ajuste dos modelos testados de propensão ao risco. 

  Índices de ajuste 
Modelo χ² g.l. p χ²/gl GFI CFI RMSEA (90%CI) 

Intermediário 
1 

 Todas as 
variáveis  829,20 556 <0,001 1,49 0,81 0,87 0,05(0,04-0,06) 

Intermediário 
1.1 

Igual ao anterior 
com controle dos 
valores de (e24-

e25=34,57)  

792,09 555 <0,001 1,43 0,83 0,89 0,05(0,04-0,05) 

Intermediário 
1.2 

Igual ao anterior 
com controle dos 
valores de (e2-

e3=15,79) 

762,68 554 <0,001 1,38 0,83 0,90 0,04(0,04-0,05) 

Intermediário 
2 

Exceto variável 
latente 

Competição/ferti
lidade 

526,05 321 <0,001 1,64 0,84 0,89 0,06(0,05-0,06) 

Intermediário 
2.1 - Final 

Igual ao modelo 
Intermediário 2 

com controle dos 
valores de (e24-

e25=34,57) 

488,94 320 <0,001 1,53 0,85 0,91 0,05(0,04-0,06) 

 

 

Inicialmente, consideramos as quatro variáveis latentes anteriormente relacionadas 

(Tabela 2 – modelo intermediário 1, 1.1 e 1.2). Entretanto, a partir do modelo intermediário 

1.1, houve controle de erros. Identificamos que o controle de erros não contribuía para o 

ajuste geral do modelo, optando pela exclusão da variável latente competição/fertilidade 

(intermediário 2).  

Todos os índices de χ² foram bastante altos e significativos (Tabela 2). De acordo com 

Hair et al. (2006), esses valores indicariam não ajuste do modelo, entretanto, os mesmos 

autores indicam que, para a decisão final sobre a adequação do modelo, outros índices devem 

ser analisados. No caso de o valor de χ² ser significativo, indica-se dividir o seu valor pelos 

graus de liberdade (χ2/gl), sendo o modelo aceitável quando apresentar valores iguais ou 

menores que cinco (Hair et al., 2006), como é o caso para todos os modelos propostos. Além 

disso, os índices descritivos e restritivos de adequação do modelo: GFI, CFI e RMSEA, 

também foram satisfatórios, apresentando os melhores valores no modelo da Tabela 2 

denominado final (intermediário 2.1). Em todos os modelos propostos, todas as variáveis 

observáveis apresentaram peso de regressão significativo. 

O modelo final (Figura 1) indicou a existência da variável latente propensão ao risco, 

entretanto, as variáveis latentes coesão, índice downside risk e movimentação média do carro 

não se correlacionaram (coesão-índice downside risk, r=0,13; p=0,20; coesão-movimentação 
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média do carro, r=0,06; p=0,50; movimentação média do carro-índice downside risk no jogo 

de cartas, r=0,17; p=0,12). Na Figura 1, apresentamos as estimativas padronizadas. 

 
Figura 1. Modelo de análise fatorial das dimensões de Propensão ao risco apresentando 
estimativas padronizadas. Coeficientes de regressão próximo às setas unidirecionais e 
correlações múltiplas ao quadrado próxima às variáveis. EPR4, EPR19, EPR20, EPR28, 
EPR36 correspondem aos itens do fator coesão da Escala de Propensão ao Risco Específico – 
Domínios Evolutivos; d1 a d8 correspondem ao índice downside apresentado na jogada de 1 a 
8 no jogo de cartas – as jogadas 3 e 4 foram excluídas por não apresentarem dilemas de 
propensão ao risco; mov 1 a mov 15 correspondem ao tempo médio de movimentação 
apresentado nas rodadas de 1 a 15 no jogo driving a car. 
 



46 

Discussão 

 

 

Os resultados apresentados contemplaram o objetivo de comparação de diferentes 

instrumentos/metodologias de mensuração do risco. Trabalhamos com um instrumento escalar 

e dois instrumentos de jogos. Optamos por esses instrumentos a fim de verificar discrepâncias 

nas diferentes formas de envolvimento do participante. Como esperado, resultados de reação 

ao risco em tarefas situacionais diferiram-se daqueles do instrumento escalar (Loewenstein et 

al., 2001): nos dois jogos, as médias tenderam ao ponto máximo, enquanto no instrumento 

escalar a média tendeu ao ponto mínimo. 

Este resultado era esperado visto que o instrumento escalar requer que o participante 

relate o que faria em uma situação hipotética e contribui para uma reflexão sobre regras 

sociais e o que é aceitável socialmente antes do responder (Anastasi & Urbina, 2000). De 

outra forma, os jogos requerem uma tomada de decisão para as situações propostas. Essa 

decisão produz para o participante uma consequência (pontos), a qual dá ao mesmo acesso ao 

prêmio. De acordo com Loewenstein et al. (2001), a consequenciação do comportamento 

envolve o participante em simulações mais perto da realidade como se tivesse que tomar uma 

decisão arriscada.  

Nos dois procedimentos de jogos, os participantes optaram bastante pelo risco. 

Todavia, pesquisas apontam que seres humanos são avessos ao risco, assim como outros 

animais quando não estão em perigo (i.e. morrer de fome – Weber et al., 2004). Das e Teng 

(2001) explicam que esta aversão ao risco ocorre mais previsivelmente em situações de 

ganho, quando as pessoas preferem ganhos certos ($300) a opções arriscadas (80% de chance 

de ganhar $400), mesmo que a opção arriscada tenha um valor esperado maior (80 x 400 = 

$320). De outra forma, em situações que envolvem perda, como é o caso dos dois jogos 

propostos, parece haver um ajuste de estratégias. Uma das explicações mais aceitas para este 

ajuste vem da Teoria do Prospecto. De acordo com Kahneman e Tversky (1979), 

intuitivamente, as pessoas julgam as possibilidades de resultados a partir do quanto se ganha e 

quanto se perde em cada opção, entretanto, por serem mais sensíveis a perdas e desvantagens 

(avessas a perdas) do que a ganhos e vantagens, tendem a ser avessas ao risco em situações de 

ganho para evitar possíveis perdas, mas tendem a ser propensas ao risco em situação de perda 

a fim de recuperar a perda. 

Uma variável importante que há de ser considerada em relação aos jogos é a influência 

da competição. No instrumento proposto por Weber et al. (2004), por exemplo, o participante 
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ganhava em dinheiro o valor de uma das escolhas que havia feito. Nesse caso, havia um 

retorno certo independente da pontuação final que era conquistada. No entanto, a resolução do 

Conselho Nacional da Saúde 196/96, que discorre sobre regras da pesquisa com seres 

humanos no Brasil, não permite ganhos a partir de participação em pesquisas. Assim, 

adaptamos a aplicação do instrumento oferecendo possibilidade de ganho, caso o participante 

atingisse o melhor escore entre todas as pessoas que já haviam jogado o jogo, incluindo aí um 

efeito de competição, que não desejávamos. Assim, para tentar minimizar essa competição, o 

participante era informado que precisava fazer mais pontos do que todas as pessoas que já 

haviam jogado os jogos, mas não o informávamos sobre a pontuação máxima do ranking, 

fazendo com que obtivesse informação incompleta para tomar sua decisão.  

Mostramos que os jogos revelaram diferenças quantitativas na propensão ao risco em 

relação ao instrumento escalar. Além disso, tínhamos a hipótese de que correlações 

significativas entre os instrumentos indicariam a mensuração de uma mesma dimensão de 

propensão ao risco. No entanto, as três medidas investigadas não se correlacionaram. Os 

dados vão ao encontro da literatura (Slovic, 1962; Schoemaker, 1990; Hanoch et al., 2006), 

que indica correlação baixa ou inexistente entre diferentes dimensões e instrumentos de 

propensão ao risco quando mensurados no mesmo sujeito. Ainda, baseando-nos na 

abordagem multidimensional, correlações não significativas entre metodologias de risco 

indicam a mensuração de contextos de risco diversos. Esses resultados estão de acordo com 

os modelos psicológicos propostos atualmente, os quais diminuem a importância do 

entendimento da propensão ao risco como traço geral, focando a relação desta na obtenção de 

ganhos em contextos particulares (Byrnes, 1998; Irwin & Millstein, 1991; Wigfield & Eccles, 

1992; Weber et al., 2002). 

Quanto à natureza diferente dos instrumentos, no instrumento escalar, acessamos o 

domínio de coesão, visto que o domínio de competição/fertilidade foi eliminado da análise. 

Aqui estiveram envolvidos itens com tema relacionado à permanência no grupo. Pela 

característica escalar do instrumento, o participante relatou a percepção que ele tem do seu 

comportamento de risco, sem que estivessem envolvidas perdas e ganhos e sem estar em 

situação de imprevisibilidade. De outra forma, nos dois jogos, os participantes 

experimentaram características de imprevisibilidade (situações com probabilidades não 

explícitas) e de risco (situações nas quais havia variância do ganho) (Rode, Cosmides, Hell, & 

Tooby, 1999). Todavia, os dois jogos tratavam de contextos diferentes de propensão ao risco, 

enquanto o jogo de cartas apresentava característica de jogos de azar, o jogo driving a car 

relacionava-se à situação de total surpresa. No jogo driving a car o participante não tinha 
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nenhuma informação sobre quando a consequência negativa iria aparecer (sinal vermelho e 

perda dos pontos) e a escolha certa dele dizia respeito aos pontos já conquistados na 

movimentação do carro sem que o sinal vermelho tivesse aparecido. No jogo de cartas, o 

participante fazia a escolha entre a certeza e o elemento surpresa, indicando um maior 

controle sobre a imprevisibilidade pela situação de surpresa assumida, assemelhando-se mais 

a riscos de investimentos. 

Os dados aqui apresentados apontaram que tanto a medida escalar quanto as medidas 

provenientes dos jogos foram válidas em termos de discriminação de grupos contrastantes, 

confirmando dados de pesquisas anteriormente realizadas, que indicam diferenças sexuais 

entre homens e mulheres na propensão ao risco (Baker Jr & Maner, 2008; Harrant & Vaillant, 

2008). Ainda, as diferenças significativas estiveram de acordo com a literatura a qual aponta 

maiores taxas de risco para homens e menores para mulheres (Baker Jr & Maner, 2008; 

Harrant & Vaillant, 2008). Numa perspectiva evolucionista, mulheres estariam mais voltadas 

ao investimento na prole e menos voltadas à adoção de estratégias arriscadas, enquanto 

homens estariam mais inclinados ao investimento no número de potenciais parceiras e mais 

propensos à adoção de estratégias arriscadas (Trivers, 1972). 

Sobre as fragilidades apresentadas no instrumento escalar, recorrentemente, versões 

brasileiras da EPRE agrupam em um fator, com bom ajuste estatístico, itens referentes ao 

consumo e abuso de substâncias (Lopes et al., s/d d apud Mundim-Masini, 2009; Howat-

Rodrigues et al., 2013; no prelo), relacionado aqui ao fator denominado coesão. Em todas as 

versões da EPRE, quaisquer outros fatores além deste apresentam estatística frágil, fato que 

ocorre novamente nos dados aqui relatados. O fator competição/fertilidade foi excluído 

levando-se em conta a não adequação ao modelo estrutural final e com base em Howat-

Rodrigues et al. (no prelo) que afirmam que o instrumento mensura satisfatoriamente apenas 

um fator de risco, o fator de risco coesão. Por necessitar que o indivíduo relate em cada item o 

que faria em tais situações, supomos a necessidade de certa habituação do indivíduo com o 

tema mensurado em cada item, a fim de que ele possa ter uma boa ideia de sua reação diante 

da situação. Esta especificidade pode explicar por que itens sobre abuso de substâncias são 

recorrentemente estáveis na medida, visto que nossa sociedade tem amplo contato com o 

tema, e outros itens relacionados a brigas com vizinhos ou sobre cirurgia plástica, menos 

gerais para a população, não representem tão bem a medida (Howat-Rodrigues et al., 2013; no 

prelo). 
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Conclusão 

 

 

 Dentro do caráter multidimensional, a propensão ao risco foi estudada a partir da 

percepção sobre o arriscar-se (escalas) na dimensão de coesão, sobre a tomada de decisão em 

situação de jogo de surpresa e envolvimento de perdas (driving a car) e em situação de jogos 

financeiros de surpresa assumida com o envolvimento de perdas (jogo de cartas). Devido a 

essa multiplicidade é necessário que sempre se entenda e defina o tipo de risco com o qual se 

trabalha e em que contexto ele é analisado. 

Concluímos que os dados reforçam o caráter multidimensional da propensão ao risco 

(Hanoch et al., 2006; Howat-Rodrigues et. al., 2013; no prelo) e a necessidade do estudo do 

risco de forma situacional (Slovic, 1962). Embora esta tese não tenha contemplado aspectos 

de personalidade, não descartamos a importância dos mesmos. Sugerimos, de outra forma, 

que pesquisas futuras abordem em conjunto aspectos de personalidade e aspectos contextuais 

na propensão ao risco. Este trabalho contribuiu para a construção e desenvolvimento de 

instrumentos válidos para o estudo da propensão ao risco voltados para população brasileira. 

Apesar das fragilidades apontadas no instrumento escalar de mensuração da propensão ao 

risco, não deve ser descartado o caráter inovador da tentativa de desenvolvimento de um 

instrumento escalar brasileiro para mensuração do risco.  
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Capítulo 2 

 

 

Relações entre dimensões de propensão ao risco e de imprevisibilidade 

 

 

A partir de uma abordagem evolucionista comparada, a propensão ao risco deve ser 

concebida como comportamento selecionado de acordo com pressões ambientais e sexuais 

(Daly & Wilson, 2001). Como já discutido na apresentação da tese, segundo Ellis et al. 

(2009), os organismos precisam administrar seus recursos para resolver dilemas adaptativos 

em favor de sua sobrevivência e reprodução. Há dilemas que se sucedem e a tomada de 

decisão sobre como alocar esses recursos influência na decisão do dilema seguinte, abrindo 

algumas opções e encerrando outras como uma espécie de cadeia de decisões. O conjunto 

dessas decisões constitui estratégias de Ciclo de Vida. 

Esses traços de ciclo de vida ocorrem dentro de um contínuo de variação descrito 

como lento-rápido, variações individuais podem ir de estratégias lentas de ciclo de vida a 

estratégias rápidas (Ellis et al., 2009). O investimento em diferentes domínios e, 

consequentemente, o tipo de traço de ciclo de vida individual, reflete a avaliação de custos e 

benefícios conforme dicas sobre a estabilidade do ambiente (Voland, 1998). Aponta-se na 

literatura (Wilson & Daly, 2004; Daly & Wilson, 2005; Hill et al., 2008) uma variação da 

propensão ao risco de acordo com dicas de imprevisibilidade ambiental. 

De acordo com Milliken (1987), assim como a propensão ao risco, a 

imprevisibilidade, também chamada de incerteza ambiental ou percepção de imprevisibilidade 

ambiental, é um conceito que pode receber várias interpretações e há na literatura uma ampla 

gama de definições. Ora as definições são usadas para descrever o ambiente, ora para 

descrever as pessoas que percebem o ambiente. No primeiro caso, o conceito de 

imprevisibilidade ambiental refere-se a características intrínsecas de um ambiente onde há 

falta de controle para regular e organizar os acontecimentos e a disponibilidade sazonal de 

recursos. No segundo caso, refere-se ao nível de precisão individual com que se pode prever a 

disponibilidade futura de recursos ambientais (Milliken, 1987). 

A diferenciação entre aspectos objetivos e perceptivos é difícil, porque há influência 

mútua entre ambiente e percepção, já que a percepção, em primeira instância, depende das 

experimentações individuais em um determinado ambiente e, mais tarde, acaba influenciando 
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na apreensão dos ambientes em geral (Hill et al., 1997; Ross & Hill, 2002). Neste trabalho, 

abordaremos os dois aspectos. 

É importante destacar que a imprevisibilidade não se refere à falta do recurso, mas 

sim, à variabilidade sobre a disponibilidade do mesmo. Ellis et al. (2009) diferenciam 

hostilidade ambiental de variação ambiental. De acordo com estes autores, um ambiente hostil 

(e.g. com limitados recursos financeiros) pode ser percebido como previsível se ao longo do 

tempo essa característica não variar; a imprevisibilidade, de outra forma, diz respeito a 

variações de hostilidade ambiental ao longo do tempo, auxiliando no desenvolvimento de uma 

percepção de imprevisibilidade de recursos.  

A percepção de imprevisibilidade começa a ser construída no ambiente infantil e 

desenvolve-se ao longo da ontogênese. Atua como precursora para as expectativas do 

indivíduo sobre o que estará disponível em longo e curto prazo e sobre o quanto deve arriscar-

se para garantir tais recursos (Hill et al., 1997; Ross & Hill, 2002; Hill et al., 2008). O 

contexto familiar, entendido como fonte primária de apoio social humano, e as percepções de 

imprevisibilidade sobre este ambiente são reconhecidos por Ross e Hill (2000) como 

elementos importantes para o desenvolvimento infantil. Denomina-se imprevisibilidade 

familiar o nível de inconsistência do comportamento parental no cumprimento de suas 

responsabilidades (e.g. promoção de satisfação das necessidades básicas e sustentação dos 

sistemas de regras colocados para a criança). Dentre fatores influenciadores da percepção de 

imprevisibilidade estão à expectativa de vida (e.g. alto ou baixo índice de mortalidade e de 

perigo ambiental), a separação dos pais, o baixo nível socioeconômico e constantes mudanças 

no ambiente da criança (e.g. mudar de casa ou escola frequentemente – Hill et al., 1997; Hill 

et al., 2008; Wang et al., 2009).  

A importância do ambiente precoce de desenvolvimento é ressaltada também na 

literatura sobre comportamento animal (Kasumovic, 2013). A partir da análise da literatura 

sobre sapos, libélulas, grilos e aranhas, Kasumovic (2013) mostra a importância do ambiente 

de juvenis na expressão fenotípica em estágios de ciclo de vida mais adiantados. De acordo 

com o autor, o desenvolvimento é desencadeado por dicas ecológicas do ambiente que 

acabam favorecendo a plasticidade fenotípica a partir de diferenças na alocação de recursos 

em características fisiológicas (e.g. maturação mais rápida dos sapos em ambiente com maior 

presença de predadores), imunológicas (e.g. na libélula C. puella as fêmeas demonstram 

aumento do investimento no sistema imunológico na presença de predadores e/ou parasitas no 

ambiente juvenil) e digestivas (e.g. no grilo T. commodus a alteração da concentração 
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nutricional em estágio de larva resulta em diferenças no tempo de maturação e, 

consequentemente, em investimento diferenciado em estratégias lentas ou rápidas). 

Sem investigar características do ambiente precoce, outras pesquisas apontam que o 

ambiente atual também influencia o comportamento individual tanto em animais não 

humanos como em humanos. Javois e Tammaru (2004) estudaram a mariposa Scotopteryx 

chenopodiata, manipulando o risco de mortalidade, a partir de corte nas asas e privação de 

alimento e analisando o mesmo risco por lesões acidentais e disponibilidade de alimento. Os 

autores encontraram que maior mortalidade esteve associada a menor seletividade e aumento 

do esforço reprodutivo. Em humanos, Wilson e Daly (1997) concluíram que a 

imprevisibilidade na vida atual (e.g. violência no bairro de moradia, idade de morte de 

parentes, etc.) relacionou-se a maior propensão ao risco e a estratégias de ciclo de vida mais 

rápidas. Nesse estudo, os autores trabalharam com dados demográficos da população dos 

bairros de Chicago (EUA) e identificaram que, nos locais onde a população apresentava 

menores expectativas de vida e, consequentemente, horizontes temporais mais curtos, as taxas 

de homicídios eram maiores, além de haver um adiantamento de etapas da vida (casar, ter 

filhos, etc.). Na perspectiva evolucionista, a violência criminal, relacionada aqui com o 

homicídio, é considerada resultado do nível máximo de propensão ao risco e desconto do 

futuro (decisão por ganhos imediatos em lugar de benefícios em longo prazo). 

Como apresentado na pesquisa de Wilson e Daly (1997), propõe-se que a percepção de 

imprevisibilidade do ambiente afete a expectativa que se tem sobre o futuro e a tomada de 

decisão no tempo presente. Espera-se que os horizontes que se tem sobre o futuro, ou seja, a 

expectativa de vida, aquilo que se espera do futuro, etc., estejam intimamente relacionados a 

dicas sobre a imprevisibilidade do ambiente. Quanto maior a imprevisibilidade percebida, 

menores horizontes se tem sobre o futuro e mais frequentemente o indivíduo apresenta 

comportamentos tidos como arriscados e/ou estratégias de ciclo de vida rápidas (Wilson & 

Daly, 1997; Davis & Werre, 2008; Ellis et al., 2009). 

Em consonância com os resultados apresentados por Wilson e Daly (1997), Howat-

Rodrigues (2010), trabalhando com grupos de pessoas em conflito com a lei, de maioria 

masculina, mulheres acima de 40 anos com grau de instrução acima do ensino médio e 

universitários, encontrou que o grupo de pessoas em conflito com a lei apresentou maiores 

médias de imprevisibilidade na infância em dimensões de recursos financeiros, alimentação e 

disciplina, menores médias de expectativa de vida e maiores médias de risco em 

saúde/segurança. Além disso, esse grupo também apresentou maior adiantamento de etapas de 

ciclo de vida.  
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Como visto, a literatura sugere que tanto o viés perceptivo de imprevisibilidade, 

construído ao longo do desenvolvimento infantil, quanto informações objetivas do ambiente 

cotidiano podem estar relacionados ao processo de tomada de decisão arriscada de jovens e 

adultos. Assim, justifica-se uma investigação sobre a influência destes dois fatores em uma 

mesma amostra, a fim de que se possa esclarecer com maior precisão os padrões de influência 

destes fatores na propensão ao risco.  

Este trabalho objetivou investigar as relações (1) da percepção de imprevisibilidade do 

ambiente infantil, (2) da percepção de imprevisibilidade do ambiente atual e (3) da 

imprevisibilidade objetiva do ambiente atual com as taxas de propensão ao risco de humanos. 

Com base no arcabouço de pesquisas apresentados até aqui, nosso modelo inicial partiu da 

hipótese de que o viés perceptivo de imprevisibilidade (infantil e atual) estaria diretamente3

 

 

relacionado com escores de propensão ao risco enquanto a imprevisibilidade objetiva do 

ambiente atual apresentaria relação direta com a percepção de imprevisibilidade atual e 

indireta com a propensão ao risco (Figura 1). Quanto à direção destas relações, a abordagem 

evolucionista prevê que quanto maior a percepção de imprevisibilidade ambiental (infantil ou 

atual) e a imprevisibilidade objetiva do ambiente atual maior a probabilidade de um indivíduo 

arriscar-se, a fim de garantir algum recurso que se mostra disponível (Wilson & Daly, 1997; 

Hill et al, 1997; Hill, et al., 2008). 

 

 

                                                           
3 De acordo com Hair et al. (2000), as setas apresentadas na Figura 1 são utilizadas para 
indicar relação causal direta entre uma variável latente e outra. Entretanto, podemos ver que 
nem todas as variáveis latentes envolvidas no modelo relacionam-se de maneira direta, no 
caso em questão, espera-se que a percepção de imprevisibilidade atual esteja intermediando a 
relação entre a imprevisibilidade objetiva atual e a propensão ao risco. Dizemos, então que a 
relação entre essas duas variáveis latentes, intermediada por uma terceira, dá-se de forma 
indireta. 
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Figura 1. Modelo hipotético inicial simplificado. Representação gráfica da Modelagem de 
Equações Estruturais (SEM). As variáveis observáveis são representadas por retângulos e as 
variáveis latentes são representadas por círculos. Setas retas descrevem o impacto de variáveis 
independentes sobre as variáveis dependentes e setas curvilíneas descrevem a correlação entre 
variáveis. 
 

 

Objetivos específicos e Hipóteses 

 

 

(a) Investigar as relações da percepção de imprevisibilidade do ambiente infantil, da 

percepção de imprevisibilidade do ambiente atual e da imprevisibilidade objetiva do ambiente 

atual com as taxas de propensão ao risco: De acordo com a literatura, o viés perceptivo 

formado ao longo do desenvolvimento contribui para decisões por escolhas arriscadas (Ross 

& Hill, 2000; 2002). Além disso, elementos presentes no ambiente real e atual do indivíduo 

adulto também podem afetar a tomada de decisão arriscada adulta (Wilson & Daly, 1997; 

Ross & Hill, 2002). 

H1: Se o viés perceptivo (infantil ou atual) afeta a propensão ao risco, então os escores de 

percepção de imprevisibilidade familiar na infância e percepção de imprevisibilidade na vida 

adulta deverão estar diretamente relacionados com escores de propensão ao risco 

independente dos indicativos reais de imprevisibilidade do ambiente atual; 

H2: Se recursos reais afetam a propensão ao risco, então os indicativos reais de 

imprevisibilidade do ambiente atual deverão estar diretamente relacionados com os escores de 

propensão ao risco independente do viés perceptivo de imprevisibilidade; 

H3: Se tanto o viés perceptivo quanto recursos reais afetam a propensão ao risco, então tanto 

os escores de percepção de imprevisibilidade infantil e na vida adulta, quanto os indicativos 



55 

reais de imprevisibilidade do ambiente atual deverão estar diretamente relacionados com os 

escores de propensão ao risco. 

 

(b) Linearidade e direção entre diferentes dimensões de imprevisibilidade e diferentes 

dimensões de propensão ao risco: A abordagem evolucionista prevê uma relação linear 

positiva entre a imprevisibilidade e a propensão ao risco, ou seja, a percepção de 

imprevisibilidade ambiental (infantil ou atual) e a imprevisibilidade objetiva do ambiente 

atual aumentaria a probabilidade de um indivíduo arriscar-se, a fim de garantir algum recurso 

que se mostra disponível (Wilson & Daly, 1997; Hill et al, 1997; Hill, et al., 2008). No 

entanto, resultados anteriores provindos de minha dissertação de mestrado (Howat-Rodrigues, 

2010) indicaram que, quando tratadas de forma multidimensional, as relações entre os 

construtos não ocorrem de forma linear como proposto inicialmente, o que favorece a 

proposição da Teoria dos Ciclos de vida, a qual diz que condições ambientais diversas 

permitem a expressão de variações individuais na alocação de seus recursos (Roff, 1992; 

Voland, 1998; Geary, 2002). 

H1: Se a relação entre imprevisibilidade e propensão ao risco é específica e heterogênea, 

então, indivíduos que apresentarem maiores escores de imprevisibilidade em dimensões 

relacionadas a recursos somáticos, devem apresentar também maiores escores de propensão 

ao risco neste domínio; enquanto indivíduos que apresentem maiores escores de 

imprevisibilidade em dimensões relacionadas a recursos reprodutivos, devem apresentar 

também maiores escores de propensão ao risco neste domínio; 
H2: Se a relação entre imprevisibilidade e propensão ao risco é genérica e homogênea, então 

indivíduos que apresentarem maiores escores de imprevisibilidade apresentarão também 

maiores escores de propensão ao risco em todas as dimensões propostas. 

Em termos de direção das relações, a literatura prevê relação positiva entre: (a) as 

dimensões de imprevisibilidade entre si, visto que a percepção de imprevisibilidade 

construída na infância, desenvolvida ao longo da ontogenia, relaciona-se à percepção da 

imprevisibilidade dos recursos reais na vida adulta (Ross & Hill, 2000; 2002); (b) dimensões 

de imprevisibilidade e propensão ao risco, já que o viés perceptivo de imprevisibilidade 

permeia a percepção individual sobre a disponibilidade de recursos com a qual se pode contar 

no ambiente e é tomado como precursor para as expectativas do indivíduo sobre o quanto 

deve arriscar-se para garantir tais recursos (Hill et al., 1997; Ross & Hill, 2002; Hill et al., 

2008); e (c) dimensões de imprevisibilidade e lócus de controle externo. A imprevisibilidade 

diz respeito à falta de controle sobre o ambiente e o lócus de controle externo é uma medida 
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sobre a percepção da fonte de controle baseada na ação do destino, da sorte ou do acaso do 

que em sua própria ação no mundo, ou seja, na falta de controle (Lynch et al., 2002).  

Ainda, a literatura prevê relação negativa entre tempo de vida e: (a) percepção de 

futuro com a percepção de imprevisibilidade familiar na infância, pois o mesmo modelo 

mental citado acima dá base à expectativa que se faz sobre o tempo de vida. É esperado que 

pessoas vivendo em ambientes mais imprevisíveis construam uma percepção de expectativa 

de vida e de tempo futuro menor do que pessoas vivendo em ambientes previsíveis. (Ross & 

Hill, 2000; 2002; Wilson & Daly, 1997; Daly & Wilson, 2001); e (b) propensão ao risco, visto 

que a expectativa de viver e de futuro é menor, pode valer a pena correr mais risco para 

garantir recursos que se mostrem disponíveis (Wilson & Daly, 1997; Daly & Wilson, 2001). 

 

 

Metodologia Específica  

 

 

Para este capítulo utilizamos todos os instrumentos descritos na metodologia geral, 

exceto os vídeos utilizados para manipular imprevisibilidade contextual. Para a análise de 

dados, usamos Modelagem de Equações Estruturais (SEM) a fim de verificar a estrutura de 

cada instrumento e avaliar a adequação de variáveis latentes. O método de estimação adotado 

foi o ML (Maximum Likelihood). A SEM também foi usada para verificar a adequação teórica 

proposta entre variáveis de imprevisibilidade e propensão ao risco. 
 

 

Resultados (Para descrição da análise estatística dos instrumentos utilizados, consultar o 

Apêndice A). 

 

 

Marcos de vida 

Em relação a bens próprios, 94,8% (n=200) dos participantes não tinham casa própria 

(em seu nome) e 86,3% (n=182) não tinham carro próprio. Quanto a relacionamentos 

amorosos e moradia, 2,4% (n=5) eram casados, 53,6% (113) não tinham namorado(a) e 

37,9% (n=80) já não moravam com os pais. Apenas um participante tinha filho, porém 82,5% 

(n=174) já tinham tido sua primeira relação sexual. Quanto à escolaridade e trabalho, 97,2% 
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dos participantes (n=205) haviam cursado ou estavam cursando o ensino superior e 33,6% 

(n=71) já haviam tido ou estavam em empregos com carteira assinada. 

 

 

Modelagem de Equação Estrutural 

 

 

O modelo inicial envolveu testar a possibilidade de emergência das variáveis latentes 

(representadas na Figura 1 pelos círculos): (a) Percepção de Imprevisibilidade Infantil, (b) 

Imprevisibilidade objetiva atual, (c) Percepção de imprevisibilidade atual e (d) Propensão ao 

risco. Na proposição inicial, cada uma dessas variáveis foi composta por uma série de itens do 

questionário (variáveis observadas). Os procedimentos para o desenvolvimento de tais 

análises se deram através de etapas, como segue: (1) seleção das variáveis observadas para a 

composição de cada variável latente (modelo de mensuração) através dos seguintes critérios: 

(a) apresentar variância de resposta; (b) solução de análise fatorial satisfatória para as medidas 

escalares; (c) obter correlação estatisticamente significativa com os outros dados do modelo 

em questão, e/ou (d) apresentar índices aceitáveis de carga fatorial de relação entre as 

variáveis observadas e a latente; (2) Teste de um modelo intermediário com as variáveis que 

permaneceram; (3) Resultado final do modelo de equações estruturais. 

Os resultados das variáveis latentes foram os seguintes: 

Percepção de Imprevisibilidade na infância: Com o objetivo de verificar a 

estabilidade da estrutura da medida, a tridimensionalidade do construto imprevisibilidade 

familiar na infância e a adequação destes fatores para a composição da variável latente 

Percepção de Imprevisibilidade Familiar na Infância, o banco de dados foi submetido a uma 

análise fatorial confirmatória (AFC), usando o método Maximum Likelihood, tendo como 

modelo a ser testado a matriz resultante do estudo exploratório. Apesar do χ2 ter sido 

significativo [χ2 = 281,9, gl=131 (p < 0,001)], os outros índices de adequação do modelo 

hipotético inicial para a amostra foram satisfatórios na estrutura original [χ2/gl=2,15, 

GFI=0,87, CFI=0,89, RMSEA (90%CI) = 0,074 (0,062 – 0,086)]. Controlamos os valores de 

erro entre os pares de parâmetros de erro (e16 – e18 = 25,343), tal como no modelo original, 

visto a contribuição deste controle para o ajustamento dos índices do modelo. A partir destes 

resultados, indicamos que a variável latente Percepção de imprevisibilidade infantil seja 

composta pelos fatores apoio/cuidado, recursos financeiros e alimentação. O modelo 

apresentou todos os pesos de regressão significativos. 
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Imprevisibilidade Atual Objetiva: Realizamos AFC, usando o método Maximum 

Likelihood, a fim de verificar a adequação dos dez itens como fator único e variável latente de 

Imprevisibilidade Objetiva Atual. Chegamos a um modelo no qual todas as variáveis 

apresentaram peso de regressão significativo e bom ajuste dos índices [χ2 = 9,11, g.l.=2 

(p=0,01), χ2/gl=4,54, GFI=0,98, CFI = 0,95, RMSEA (90%CI) = 0,13 (0,05-0,22)]. Nesse 

modelo seis dos dez itens iniciais foram excluídos e a Imprevisibilidade Objetiva Atual foi 

composta dos seguintes itens: frequência de mudança de moradia, tempo de moradia na 

moradia atual, morar de aluguel e poder de compra. De acordo com a literatura, esses itens 

refletem imprevisibilidade, visto que o baixo nível socioeconômico e constantes mudanças no 

ambiente da criança (e.g. mudar de casa ou escola frequentemente – Hill et al., 1997; Hill et 

al., 2008; Wang et al., 2009) são tidos como influenciadores da percepção de 

imprevisibilidade. Ainda, morar de aluguel indica maior possibilidade de mudança por fatores 

internos à família (e.g. variação de dinheiro) ou externos (e.g. proprietário do imóvel pedir o 

imóvel de volta). 

Percepção de Imprevisibilidade Atual: Com o objetivo de verificar a adequação da 

estrutura fatorial de percepção de imprevisibilidade atual com as duas dimensões propostas, o 

banco de dados foi submetido a uma AFC, tendo como modelo a ser testado a matriz 

resultante do estudo exploratório. Apesar do índice de χ2 ter sido significativo [χ2=69,94, 

gl=26 (p<0,001)], os índices de adequação descritivo e restritivo confirmam a adequação do 

modelo hipotético inicial para a amostra [χ2/gl=2,42, G FI=0,94, CFI=0,86, RMSEA (90%CI) 

= 0,08 (0,06 – 0,11)]. Com base nestes resultados propusemos que a variável latente 

Percepção de imprevisibilidade atual fosse composta pelos fatores reprodutivo e somático. 

Entretanto, o modelo não apresentou índices adequados, como os encontrados anteriormente, 

impossibilitando a emergência de uma variável latente. Sendo assim, os fatores foram 

inseridos individualmente nos testes do modelo intermediário por apresentarem-se como 

fatores satisfatórios no conjunto de dados coletados. 

Propensão ao risco: Trabalhamos com três diferentes instrumentos para mensuração 

da propensão ao risco. As variáveis observadas, inicialmente usadas para elucidar de forma 

satisfatória as variáveis latentes relacionadas à propensão ao risco (coesão, movimentação 

média do carro no jogo driving a car e índice downside risk no jogo de cartas) foram 

colocadas em AFC, usando o método Maximum Likelihood, a fim de verificar a existência da 

variável latente Propensão ao Risco. As três variáveis geraram um modelo com índices 

aceitáveis [χ2=526,05; gl=321; p<0,001; χ2/gl=1,64, GFI=0,84, CFI=0,89, RMSEA (90%CI) 

= 0,06 (0,05 – 0,06)] indicando a existência da variável latente, entretanto, as medidas de 
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risco não se correlacionaram (coesão-índice downside risk, r=0,13; p=0,20; coesão-

movimentação média do carro, r=0,06; p=0,50; movimentação média do carro-índice 

downside risk no jogo de cartas, r=0,17; p=0,12). Dessa forma, cada medida foi inserida 

individualmente nos testes do modelo hipotético intermediário. 

 

 

Modelo Hipotético Intermediário 

 

 

A Figura 2 apresenta um modelo baseado no modelo hipotético inicial (Figura 1) e nos 

resultados das variáveis latentes apresentadas, consequenciando um modelo teórico 

intermediário. Na Figura 2, apresentamos o modelo expandido a ser testado. O mesmo foi 

investigado em partes, a fim de facilitar o entendimento estatístico e avaliar variáveis que não 

contribuíam efetivamente para o modelo. Inicialmente, o modelo testado foi composto da 

variável latente Percepção de imprevisibilidade familiar na infância, das duas variáveis 

observadas de Percepção de imprevisibilidade atual, somática e reprodutiva, e das variáveis 

observadas de propensão ao risco (Figura 2 – Modelo hipotético parte a). Posteriormente, a 

Imprevisibilidade atual objetiva e a variável lócus de controle externo, ambas relacionadas à 

imprevisibilidade, foram adicionadas ao modelo (Figura 2 – Modelo hipotético parte b). 

Finalmente, as variáveis observadas Tempo de vida e Percepção de futuro, relacionadas à 

propensão ao risco e à imprevisibilidade, entraram em análise (Figura 2 – Modelo hipotético 

parte c ou final). 
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 (a) Modelo hipotético parte a. 

 

(b) Modelo hipotético parte b 

 

 
(c) Modelo hipotético total 

Figura 2. Modelo hipotético intermediário. Dividido em partes: (a) modelo composto da variável latente Percepção de imprevisibilidade 
familiar na infância, das duas variáveis observadas de Percepção de imprevisibilidade atual, somática e reprodutiva, e das variáveis 
observadas de propensão ao risco; (b) adição ao modelo das variáveis Imprevisibilidade atual objetiva e a variável lócus de controle externo, 
ambas relacionadas à imprevisibilidade; e (c – ou total) adição ao modelo das  variáveis observadas Tempo de vida e Percepção de futuro, 
relacionadas à propensão ao risco e à imprevisibilidade. 
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Iniciamos o teste do modelo intermediário a partir do modelo hipotético parte a 

(Figura 2). Apesar do modelo apresentar índices de adequação satisfatórios (Tabela 1 – 

intermediário 1), algumas relações não apresentaram peso de regressão significativo, foram 

elas: (a) Percepção de imprevisibilidade atual somática e Percepção de imprevisibilidade 

familiar na infância (p=0,85); (b) Percepção de imprevisibilidade atual somática e Propensão 

ao risco no fator coesão (p=0,36), Propensão ao Risco no índice downside risk (p=0,58), 

Propensão ao Risco na movimentação média do carro (p=0,08); (c) Percepção de 

imprevisibilidade atual reprodutiva e Propensão ao risco no fator coesão (p=0,78), Propensão 

ao Risco no índice downside risk (p=0,09), Propensão ao Risco na movimentação média do 

carro (p=0,77); e (d) Percepção de imprevisibilidade familiar na infância e Propensão ao 

Risco no índice downside risk (p=0,16), Propensão ao Risco na movimentação média do carro 

(p=0,09). 

  

 

Tabela 1 – Índices de ajuste do modelo de propensão ao risco e variáveis de Percepção de 
imprevisibilidade infantil, Percepção de imprevisibilidade atual, 
imprevisibilidade objetiva atual e outras variáveis importantes. 

  Índices de ajuste 
Modelo χ2 g.l. p χ2/gl GFI CFI RMSEA (90%CI) 

Intermediário 1 19,29 14 ,15 1,38 ,98 ,90 ,04(0,00-0,08) 
Intermediário 1.1 7,54 11 ,75 0,69 ,99 1,0 ,00(0,00-0,05) 
Intermediário 1.2 10,92 14 ,69 0,78 ,99 1,0 ,00(0,00-0,05) 
Intermediário 2 28,15 25 ,30 1,13 ,97 ,96 ,02(0,00-0,06) 
Intermediário 2.1 29,44 27 ,34 1,09 ,97 ,97 ,02(0,00-0,06) 
Intermediário 2.2 24,22 24 ,45 1,01 ,98 ,99 ,01(0,00-0,06) 
Intermediário 2.3 25,88 27 ,53 ,96 ,98 1,0 ,00(0,00-0,05) 
Intermediário 3 36,93 38 ,52 ,97 ,97 1,0 ,00(0,00-0,05) 
Intermediário 3.1 31,48 32 ,49 ,98 ,97 1,0 ,00(0,00-0,05) 
Intermediário 3.2 29,46 25 ,25 1,20 ,97 ,96 ,03(0,00-0,07) 
 

 

 Devido ao fato da Percepção de imprevisibilidade atual somática não ter apresentado 

peso de regressão significativo com nenhuma das variáveis relacionadas a ela, optamos pela 

sua exclusão e novo teste do modelo (Tabela 1 – intermediário 1.1). O modelo intermediário 

1.1 (Tabela 1) apresentou índices de χ2/gl e RMSEA insatisfatórios. No entanto, como 

algumas relações continuavam com peso de regressão não significativo, preferimos dar 

atenção a essas relações a fim de melhorar índices do modelo. A variável Percepção de 

imprevisibilidade atual reprodutiva não apresentou peso de regressão significativo com 

nenhuma medida de propensão ao risco: (a) Propensão ao risco no fator coesão (p=0,64); (b) 
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Propensão ao Risco no índice downside risk (p=0,07); e (c) Propensão ao Risco  na 

movimentação média do carro (p=0,55). Além disso, apresentou nível de significância 

marginal (p=0,05) com a Percepção de imprevisibilidade familiar na infância. A Percepção de 

imprevisibilidade familiar na infância não apresentou peso de regressão significativo com (a) 

a Propensão ao Risco no índice downside risk (p=0,17); e (b) a Propensão ao Risco na 

movimentação média do carro (p=0,10). 

 Optamos pelo teste de um novo modelo com a exclusão das relações entre Percepção 

de imprevisibilidade atual reprodutiva e medidas de propensão ao risco (Tabela 1 – 

intermediário 1.2). O modelo continuou apresentando índices de χ2/gl e RMSEA 

insatisfatórios. Todos os pesos de regressão foram significativos, exceto o peso de regressão 

entre Percepção de imprevisibilidade familiar na infância e Propensão ao Risco na 

movimentação média do carro (p=0,05), que apresentou nível de significância marginal. 

 Com a finalidade de melhorar índices do modelo, escolhemos incluir as variáveis 

relacionadas à imprevisibilidade, apresentadas do modelo hipotético intermediário parte b 

(Figura 2): Imprevisibilidade atual objetiva e Lócus de controle externo (Tabela 1 – 

intermediário 2). Os índices de ajuste do modelo passaram a ser satisfatórios, todavia, quatro 

pesos de regressão não foram significativos, foram eles: (a) Percepção de imprevisibilidade 

atual reprodutiva e Percepção de imprevisibilidade familiar na infância (p=0,10), 

Imprevisibilidade atual objetiva (p=0,79) e Lócus de controle externo (p=0,24); (b) 

Imprevisibilidade atual objetiva e Lócus de controle externo (p=0,20). O peso de regressão 

entre Percepção de imprevisibilidade familiar na infância e Propensão ao Risco  na 

movimentação média do carro (p=0,05) continuou com nível marginal. 

 Antes da exclusão da variável Percepção de imprevisibilidade atual objetiva, optamos 

pela exclusão das relações adicionadas entre ela e Lócus de controle externo e 

Imprevisibilidade objetiva atual, visto que anteriormente ela tinha mostrado peso de regressão 

significativo com a Percepção de imprevisibilidade familiar na infância (Tabela 1 – 

intermediário 2.1). Os índices de ajuste do modelo foram satisfatórios. As relações entre as 

variáveis Percepção de imprevisibilidade familiar na infância e Propensão ao Risco na 

movimentação média do carro (p=0,06) e Imprevisibilidade objetiva atual e Lócus de controle 

externo (p=0,20) não apresentaram peso de regressão significativo. 

 No modelo intermediário 2.2 (Tabela 1), escolhemos excluir a relação entre a 

Imprevisibilidade objetiva atual e o Lócus de controle externo e relacionar a primeira variável 

com a Percepção de imprevisibilidade familiar na infância e as medidas de propensão ao 

risco. Os índices de ajuste do modelo foram aceitáveis. A variável Imprevisibilidade objetiva 



63 

 
 

atual apresentou peso de regressão significativo com a Percepção de imprevisibilidade 

familiar na infância (p<0,05), mas não com as medidas de propensão ao risco. Além disso, o 

peso de regressão entre Percepção de imprevisibilidade familiar na infância e Propensão ao 

Risco na movimentação média do carro (p=0,07) não foi significativo. 

 Excluídas as relações entre Imprevisibilidade atual objetiva e as medidas de propensão 

ao risco (Tabela 1 – intermediário 2.3), os índices χ2/gl e RMSEA voltaram a ser 

insatisfatórios. Todos os pesos de regressão foram significativos, exceto pela relação entre a 

Percepção de imprevisibilidade familiar na infância e a Propensão ao Risco na movimentação 

média do carro (p=0,06). Com a finalidade de melhorar índices do modelo, optamos por 

incluir as variáveis do modelo hipotético intermediário final (Figura 2 – parte c), relacionadas 

à imprevisibilidade e à propensão ao risco (Tabela 1 – intermediário 3). A inclusão das 

relações propostas (Figura 2 – parte c) para as variáveis Tempo de vida e Percepção de futuro 

não alteraram os índices de ajuste do modelo. Alguns pesos de regressão não foram 

significativos, foram eles: (a) Percepção de futuro com Percepção de imprevisibilidade 

familiar na infância (p=0,58), com Propensão ao risco no fator coesão (p=0,22), com 

Propensão ao Risco na movimentação média do carro (p=0,66) e com a Propensão ao Risco 

no índice downside risk (p=0,33); (b) a Propensão ao Risco na movimentação média do carro 

com a Percepção de imprevisibilidade familiar na infância (p=0,06) e Tempo de vida 

(p=0,39). 

 Optamos pela exclusão da variável Percepção de futuro (intermediário 3.1), ainda 

assim os índices de χ2/gl e RMSEA não se ajustaram, apontando, como em todo o processo 

de modelagem, peso não significativo de regressão entre as variáveis Propensão ao Risco na 

movimentação média do carro e Percepção de imprevisibilidade familiar na infância (p=0,06) 

e peso não significativo entre Propensão ao Risco na movimentação média do carro e Tempo 

de vida (p=0,39). Escolhemos excluir a variável Movimentação média do carro (Tabela 1 – 

intermediário 3.2). O modelo voltou a apresentar índices de ajuste satisfatórios e todas as 

variáveis apresentaram pesos de regressão significativos. O modelo final selecionado foi o 

intermediário 3.2, apresentado na Figura 3. 
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Figura 3. Modelo estrutural final. Estimativas padronizadas: coeficientes de regressão 
próximo às setas unidirecionais e correlações múltiplas ao quadrado próxima às variáveis. 
 

 

 O modelo estrutural final diferiu dos modelos inicial e intermediário hipotetizados. Em 

termos das medidas de propensão ao risco, o modelo final contemplou apenas a propensão ao 

risco escalar (fator coesão) e a propensão ao risco no jogo de cartas (índice downside risk). 

Estas duas medidas de propensão ao risco estiveram positivamente relacionadas à Percepção 

de imprevisibilidade familiar na infância. A variável Tempo de vida também teve relação 

direta com as medidas de propensão ao risco, contudo, com o risco escalar essa relação foi 

negativa e, com o risco no jogo de cartas, foi positiva. 

 Apontamos, ainda, a importância de outras relações encontradas: relação direta 

positiva entre Percepção de imprevisibilidade familiar na infância com o Lócus de controle 

externo e a Imprevisibilidade atual objetiva; relação direta negativa entre Percepção de 

imprevisibilidade na infância e Percepção de imprevisibilidade atual reprodutiva e Tempo de 

vida. 

 Devido ao fato da variável Movimentação média do carro ter sido excluída do modelo 

por não adequação, fizemos a análise do modelo hipotético intermediário somente com esse 

índice de risco. Apesar do modelo apresentar índices de adequação aceitáveis [(χ2=15,03;  

g.l.=7; p=0,04; χ2/gl=2,15; GFI=0,98; CFI=0,80; RMSEA=0,07(0,02-0,13)], nenhuma 

variável apresentou peso de regressão significativo com a Movimentação média do carro. 

Estas relações não foram encontradas mesmo quando as relações originais foram alteradas e 

quando as outras variáveis previstas no modelo intermediário foram adicionadas. 
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Discussão 

 

 

Tratando inicialmente da relação entre as dimensões de imprevisibilidade e variáveis 

relacionadas a elas, tais como o Lócus de controle externo e a Expectativa de tempo de vida, 

esperávamos relações diretas positivas entre a Percepção de imprevisibilidade familiar na 

infância com a Percepção de imprevisibilidade atual, Percepção de imprevisibilidade atual 

com a imprevisibilidade atual objetiva, Lócus de controle externo com todas as dimensões de 

imprevisibilidade e negativa entre a Percepção de imprevisibilidade familiar na infância e 

Expectativa de tempo de vida e Percepção de futuro. 

Diferentemente do modelo hipotético intermediário, nem todas as relações propostas 

apareceram no modelo estrutural final. Os dados indicaram maior número de relações diretas 

com a variável Percepção de imprevisibilidade familiar na infância. Essa se relacionou com a 

Imprevisibilidade atual objetiva, Expectativa de tempo de vida, Lócus de controle externo e 

Percepção de imprevisibilidade atual reprodutiva. Todas as relações ocorreram na direção 

esperada, exceto com a Percepção de imprevisibilidade atual reprodutiva que ocorreu de 

forma negativa (menores taxas de Percepção de imprevisibilidade familiar na infância 

correlacionaram-se a maiores taxas de Percepção de imprevisibilidade reprodutiva atual). 

A elevação nos índices de imprevisibilidade atual reprodutiva pode ser traduzida pelo 

momento do ciclo de vida dos participantes. O trabalho aqui apresentado refere-se a dados de 

amostra urbana universitária. A idade da amostra caracteriza-a, de acordo com a OMS 

(Organização Mundial de Saúde, 1995), como adolescente/jovem. A adolescência constitui 

classificação de um processo biológico de amadurecimento do organismo, enquanto a 

juventude um processo sociológico de preparação do organismo para a vida adulta. O período 

compreendido entre 10 a 19 anos de idade é reconhecido como adolescência, já a juventude 

abrange a faixa dos 15 aos 24 anos de idade.  

 Ainda buscando um aprimoramento profissional, a grande maioria dos participantes 

não era casada, não tinha filhos e não tinha bens próprios como casa e carro. Pouco menos da 

metade estava envolvido em relacionamento sério e a maioria já tinha tido sua primeira 

relação sexual.  À luz da Teoria evolucionista dos Ciclos de Vida, o perfil da amostra indica 

participantes com estratégias de ciclo de vida caracterizadas como lentas, dada a baixa 

porcentagem reprodutiva e de casamentos. O maior investimento de recursos no domínio 

somático não exclui a possibilidade de alguma alocação em domínios reprodutivos, vista aqui 

a partir da alta incidência de vida sexual ativa e manutenção de um relacionamento com 
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parceiro fixo. Entretanto, apesar do comportamento de busca e manutenção de parceiros, a 

baixa taxa reprodutiva impede-nos de considerar tais estratégias como estratégia rápida de 

Ciclo de Vida (Promislow & Harvey 1990; Ellis et al., 2009).  

Identificado maior investimento em domínios somáticos, com conjunto de estratégias 

de ciclo de vida que podem ser caracterizadas como lentas, sugerimos que situações que 

contribuem para o potencial reprodutivo ainda não foram consolidadas nas vidas destas 

pessoas, ou seja, a maioria delas ainda não tinha parceiros fixos (namorados(as)) e poucas 

eram casadas, indicando baixo investimento reprodutivo de forma imediata e apenas uma 

delas tinha filhos, indicando baixo investimento reprodutivo futuro (Voland, 1998; Geary, 

2002). Ainda que este baixo investimento reprodutivo esteja em consonância ao ambiente de 

desenvolvimento percebido como previsível, portanto um ambiente que fornece ao indivíduo 

uma expectativa de vida maior, um tempo e esforço maior de alocação em recursos somáticos 

e uma certeza maior sobre a disponibilidade futura de um recurso (Ellis et al., 2009), não é 

incoerente que contextos de recursos ainda não conquistados devam gerar um sentimento de 

maior imprevisibilidade do que contextos de recursos que já foram ou estão sendo 

conquistados. Mesmo que o ambiente forneça dicas sobre a disponibilidade futuras destes 

recursos, não tê-los conquistado ainda pode ser fonte de incerteza por si só. 

Muito se relata que a adolescência/juventude é um período de muitas mudanças na 

dimensão biológica (crescimento, desenvolvimento de características sexuais secundárias, 

atuação vigorosa de hormônios, etc.), na dimensão social (labilidade no humor, pertencimento 

a grupos, etc.), na dimensão profissional (início das escolhas profissionais) (Ferreira, Alvim, 

Teixeira, & Veloso, 2007). Aponta-se que em fases de mudança o indivíduo experimenta 

maior imprevisibilidade já que há necessidade de se lidar com o novo, o desconhecido, de 

aprender novas habilidades e ter novas experiências com o ambiente. Sentimentos de 

insegurança e desamparo frente às mudanças podem ser identificados (Nightingale & 

Fischhoff, 2002). Nesta etapa de vida, conta-se ainda com o fornecimento de recursos 

parentais, como o apoio/cuidado e fornecimento de recursos financeiros, porém, começa-se a 

experimentar a possibilidades de obtenção do próprio recurso, seja afetivo, pela construção de 

laços sociais fora dos laços parentais, seja financeiro, com o desenvolvimento de estágios, 

além de outros recursos que se tornam importante, tais como o status (Daly & Wilson, 2001). 

Após este amadurecimento, sugerimos que as relações entre imprevisibilidade infantil e 

imprevisibilidade atual devam estar mais claras. 

Quanto à análise das dimensões de imprevisibilidade e propensão ao risco em 

conjunto, hipotetizamos que o viés perceptivo de imprevisibilidade contribuiria para decisões 
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por escolhas arriscadas na juventude (Ross & Hill, 2000; 2002). Ademais, elementos 

presentes no ambiente real e atual do indivíduo adulto também deveriam afetar a tomada de 

decisão arriscada adulta (Wilson & Daly, 1997; Ross & Hill, 2002).  

Diferentemente do modelo hipotético inicial, nem todas as relações entre as dimensões 

de imprevisibilidade e propensão ao risco foram encontradas e a medida de Propensão ao 

risco no jogo driving a car não entrou no modelo estrutural final, pois não se relacionou com 

nenhuma das variáveis investigadas neste estudo. O modelo estrutural final indicou: (a) 

relação direta entre a Percepção de imprevisibilidade familiar na infância com as medidas de 

Propensão ao risco escalar (fator coesão) e Propensão ao risco no jogo de cartas (índice 

downside risk); (b) relação indireta, mediada pela Percepção de imprevisibilidade familiar na 

infância, entre a Percepção de imprevisibilidade atual reprodutiva e a Imprevisibilidade atual 

objetiva com as duas medidas de propensão ao risco citadas acima; (c) relação direta entre a 

Expectativa de tempo de vida e as duas medidas de propensão ao risco citadas acima.  

Quanto à direção das relações, geralmente a relação entre imprevisibilidade e 

propensão ao risco dá-se de forma que a percepção de imprevisibilidade ambiental aumenta a 

probabilidade de um indivíduo arriscar-se, a fim de garantir algum recurso que se mostra 

disponível (Wilson & Daly, 1997; Hill et al., 1997; Hill, et al., 2008). Essa relação direta 

positiva foi encontrada entre a Percepção de imprevisibilidade familiar na infância e as duas 

medidas de propensão ao risco (risco escalar e risco no jogo de cartas). 

Levando-se em conta que a coesão diz respeito a comportamentos que favorecem a 

permanência, status e estabilidade do indivíduo em um grupo (Kruger et al., 2007) e que o 

pertencimento a um grupo é fonte de apoio social (Aragão, Viera, Alves, & Santos, 2009), o 

qual tem muitas vezes a função de diminuir a imprevisibilidade ambiental, é pertinente que 

pessoas que percebem seus ambientes infantis como imprevisíveis, tendam a correr mais 

riscos para permanecerem no grupo, a fim de sentirem mais seguras tendo com quem contar. 

Além disso, os dados sobre a relação da imprevisibilidade infantil e propensão ao risco no 

jogo de cartas parecem seguir a tendência dos três experimentos realizados por Griskevicius, 

Ackerman, Tybur, Delton e Robertson (em preparação). Ao testar a hipótese de que 

indivíduos que cresceram em ambientes com relativa escassez de recursos financeiros 

respondem com mais risco financeiro e dão mais valor ao presente do que ao futuro diante de 

pistas de incerteza econômica, os autores concluíram que as pessoas que haviam crescido em 

ambientes com menos recursos econômicos foram mais afetadas por pistas de incerteza 

econômica (recessão), comportando-se de forma a dar mais valor ao presente e menor valor 

ao futuro, poupando menos e fazendo mais empréstimos. Já as pessoas que cresceram em 
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ambientes com mais recursos econômicos apresentaram padrão contrário diante da incerteza 

econômica. 

É importante frisar que estes efeitos encontrados na pesquisa de Griskevicius  et al. 

(em preparação) dependeram do status econômico da infância mais do que o status econômico 

atual ou esperado para o futuro. Na atual pesquisa, todavia, a expectativa para o futuro, 

representada pela expectativa de tempo de vida, esteve diretamente relacionada à propensão 

ao risco escalar e no jogo de cartas. De acordo com Das e Teng (2001), a tomada de decisão e 

as estratégias de planejamento de manejo do risco envolvem um horizonte de percepção do 

tempo futuro. 

Quanto à direção desta relação, classicamente a teoria pressupõe ser negativa, ou seja, 

quanto maior a expectativa de vida (menor a imprevisibilidade), menor a propensão ao risco 

(Wilson & Daly, 1997; Daly & Wilson, 2001). No entanto, a relação negativa ocorreu apenas 

entre expectativa de tempo de vida e a propensão ao risco escalar (fator coesão). Para a 

propensão ao risco no jogo de cartas (índice downside risk), a relação foi positiva. É possível 

que, tratadas de forma multidimensional, as relações entre os construtos não ocorram de 

forma linear (Howat-Rodrigues, 2010). Esta proposição é apoiada pela Teoria evolucionista 

dos Ciclos de Vida, a qual diz que condições ambientais diversas permitem a expressão de 

variações individuais na alocação de seus recursos (Roff, 1992; Voland, 1998; Geary, 2002).  

Das e Teng (2001) alertam que horizontes temporais e estratégias de planejamento de 

risco devem estar dinamicamente relacionados: comportamentos de risco de curto prazo 

referem-se à busca ou aversão ao risco em horizontes de planejamento curto, enquanto 

comportamentos de risco em longo prazo referem-se à busca ou aversão ao risco em 

horizontes de planejamento longo. Na visão dos autores, as estratégias de risco no jogo de 

cartas (índice downside risk) e na medida escalar (fator coesão) envolvem distintos horizontes 

temporais, o que torna o planejamento da estratégia igualmente distinto. No risco escalar as 

questões relacionam-se à vida pessoal e as decisões tomadas no tempo presente afetam 

horizontes mais longos de tempo, como a saúde do indivíduo futuramente. No risco do jogo 

de cartas (índice downside risk), as decisões tomadas na tarefa afetam horizontes mais curtos 

de tempo, fornecendo ou não acesso ao prêmio após o jogo. Em resumo, analisar a 

perspectiva temporal do respondente é importante, pois espera-se que ele esteja propenso ao 

risco em decisões de retorno em curto prazo, respondendo a consequências imediatas, de outra 

forma, em decisões para retorno de longo prazo, espera-se maior aversão ao risco (Das & 

Teng, 2001). Sendo assim, a relação entre a propensão ao risco e a expectativa de vida se 

inverte no jogo de cartas, pois a perspectiva temporal levada em conta para a tomada de 
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decisão é o curto prazo (disponibilidade do recurso após o jogo) e não o longo prazo (toda a 

vida). 

No que concerne à falta de relação da propensão ao risco no jogo driving a car 

(movimentação média do carro) com as dimensões de imprevisibilidade, supomos que em 

situação de total surpresa sobre quando a consequência irá aparecer, como é o caso deste 

instrumento, dicas individuais do modelo mental de imprevisibilidade podem não ser usadas 

para responder ao risco. Visto que nesse tipo de tarefa não há tempo para avaliar a escolha e 

minimizar perdas, pode ser que, também não haja tempo para utilizar as dicas de 

imprevisibilidade do ambiente na previsão do quanto se arriscar para a garantia do recurso. 

Todavia, essa é somente uma previsão que surgiu a partir da análise dos dados aqui 

apresentados e precisaria ser testada com mais afinco por estudos futuros. 

No geral, os dados indicam a importância da percepção de imprevisibilidade familiar 

na infância e da expectativa de tempo de vida na propensão ao risco. Resultado que vai ao 

encontro da literatura na área. Wilson e Daly (1997) apontaram como sendo importantes para 

o aumento de estratégias propensas ao risco, a imprevisibilidade ambiental, juntamente com 

dicas do ambiente atual, promovendo uma visão mais curta de tempo futuro e uma baixa 

expectativa de vida. Além disso, separadamente, aponta-se grande relação da perspectiva 

temporal com a tomada de decisão (Das & Teng, 2001) e relação entre contextos de 

imprevisibilidade na infância com estratégias da vida adulta, tais como aumento na escolha 

por estratégias rápidas de ciclo de vida na adolescência, como iniciação sexual precoce, 

múltiplos parceiros sexuais, gravidez na adolescência e em atividades antissociais (Fergusson 

& Woodward 2000; Kotchick, Shaffer, Forehand, & Miller, 2001; Miller, Benson, & 

Galbraith, 2001). 

 

 

Conclusão 

 

 

 Concluímos que os dados sustentam a importância da percepção de imprevisibilidade 

familiar na infância na propensão ao risco em etapas mais maduras da vida, acompanhada de 

outros fatores diretamente, tal como a expectativa de vida, e indiretamente, tais como a 

imprevisibilidade objetiva atual, a percepção de imprevisibilidade atual reprodutiva e o lócus 

de controle externo. 
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Apontamos como fragilidade do trabalho e indicação para novas pesquisas o tipo de 

amostra selecionada, uma vez que o trabalho foi realizado com amostra de conveniência, de 

estudantes universitários em período de adolescência/juventude e com menores indicadores de 

imprevisibilidade infantil. Sugerimos que, em trabalhos posteriores, abranja-se uma faixa de 

renda mais ampla da população – dado que a renda é um indicador de imprevisibilidade 

familiar na infância (Hill et al., 1997; Hill et al., 2008). Além disso, visto que esta faixa etária 

diz respeito a indivíduos que estão em processo de conquistar recursos (recursos materiais, 

status, recursos reprodutivos), propomos ainda a ampliação da idade dos participantes a fim 

de investigação dos construtos listados com indivíduos que já conquistaram seu status. 
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Capítulo 3 

 

 

Diferenças sexuais e de ativação contextual na propensão ao risco 

 

 

Como visto anteriormente, interpretamos a propensão ao risco como um ajuste de 

estratégias frente às condições ambientais, resultado de processamento de informações sobre 

o ambiente e sobre a maneira mais viável de obtenção e investimento de recursos no mesmo 

(Wilson & Daly, 1997; Daly & Wilson, 2001). 

A Teoria dos Ciclos de Vida versa sobre como os indivíduos avaliam custos e 

benefícios de uma ação diante de dicas ambientais, tais como disponibilidade de energia 

nutritiva, quantidade de filhos, idade, idade em que chegam à maturidade, expectativa de vida, 

entre outros. Essas dicas dizem respeito à estabilidade do ambiente (Voland, 1998). De acordo 

com essa teoria, decisões de ação ou decisões de como investir esforços (energia, tempo e 

recursos) são tomadas frente a dilemas evolutivos com os quais os indivíduos deparam ao 

longo da vida (Roff, 1992; Geary, 2002; Wang et al., 2009). Esses dilemas referem-se a dois 

domínios de alocação de investimento, o somático e o reprodutivo (Williams, 1966; Voland, 

1998; Geary, 2002). 

A propensão ao risco varia de acordo com dicas de imprevisibilidade ambiental e 

características individuais, como o sexo (Wilson & Daly, 2004; Daly & Wilson, 2005; Hill et 

al., 2008). Este capítulo contemplou o objetivo de diferenciar grupos sexuais e grupos 

experimentais de imprevisibilidade contextual imediata manipulada quanto a taxas de 

propensão ao risco e investigar o ajuste do modelo de equação estrutural apresentado no 

capítulo anterior aos grupos sexuais e experimentais. 

O termo imprevisibilidade é amplo, pode ser usado para descrever o ambiente e/ou 

para descrever as pessoas que percebem o ambiente (Milliken, 1987); há caracterização de 

diferentes tipos de ambiente (e.g. ambiente físico, familiar, escolar, organizacional, etc.); e, 

ainda, diferentes recursos podem estar envolvidos (e.g. material, afetivo, disponibilidade de 

parceiros sexuais, etc.).  

A fim de contemplar diferentes dimensões da imprevisibilidade e investigar suas 

relações com a propensão ao risco, neste trabalho usamos três formas de imprevisibilidade: 

(a) o viés perceptivo de imprevisibilidade, mensurado a partir da percepção infantil de 

imprevisibilidade e percepção atual de imprevisibilidade; (b) o viés objetivo de 
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imprevisibilidade, mensurado a partir de recursos do ambiente real atual; e (c) o viés de 

ativação contextual de imprevisibilidade, o qual contemplou o objetivo deste estudo de 

verificar diferenciação na propensão ao risco. 

Quanto à relação do viés perceptivo e objetivo da imprevisibilidade com a propensão 

ao risco, pesquisas anteriores mostram associação direta e positiva entre as dimensões de 

imprevisibilidade e risco (Hill et al., 1997; Ross & Hill, 2002; Hill et al., 2008). Investigando 

o papel de variáveis de imprevisibilidade e expectativa de vida na propensão ao risco de 

estudantes universitários, Hill et al. (1997) indicaram que crescer em um ambiente 

imprevisível, no qual não se tenha certeza de recursos futuros, correlacionou-se altamente 

com a propensão ao risco. Além da percepção de imprevisibilidade infantil e propensão ao 

risco, Hill et al. (2008) incorporaram ao seu estudo medidas de desconto do futuro (escolhas 

monetárias, estimativa de vida e senso de coerência) e medidas biológicas. As autoras 

encontraram a relação direta, anteriormente prevista, entre imprevisibilidade e propensão ao 

risco e relação indireta, sendo mediada por dimensões de desconto do futuro (escolhas 

monetárias e senso de coerência). 

Como mostramos anteriormente, sem investigar características do ambiente precoce, 

outras pesquisas apontam que o ambiente atual também influencia o comportamento 

individual. Wilson e Daly (1997) concluíram que a imprevisibilidade objetiva na vida atual 

(e.g. violência no bairro de moradia, idade de morte de parentes, etc.) relacionou-se à maior 

propensão ao risco e a estratégias de ciclo de vida mais rápidas.  

Todas as pesquisas aqui apresentadas investigaram apenas uma dimensão de 

imprevisibilidade, desta forma, o capítulo anterior teve a finalidade de suprir esta lacuna. Com 

o objetivo de propor um modelo entre dimensões de imprevisibilidade e propensão ao risco, 

usamos três variáveis para mensurar dimensões de imprevisibilidade (percepção de 

imprevisibilidade na infância, percepção de imprevisibilidade na vida adulta e 

imprevisibilidade objetiva atual), três dimensões de propensão ao risco (medida escalar, jogo 

com total surpresa, jogo com surpresa assumida) e outras duas variáveis relacionadas ao tema 

proposto (lócus de controle externo e expectativa de vida). De acordo com o modelo 

estrutural final, o índice de risco no jogo com total surpresa (jogo driving a car) não entrou no 

modelo. De outra forma, a percepção de imprevisibilidade familiar na infância associou-se 

diretamente de forma positiva à propensão ao risco na juventude. Esta relação foi mediada 

pela expectativa de tempo de vida e, acompanhada indiretamente pela imprevisibilidade 

objetiva atual, a percepção de imprevisibilidade reprodutiva atual e o lócus de controle 
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externo. O modelo final está demonstrado na Figura 1 e apresentou índices satisfatórios 

[χ2=29,46; g.l.=25; p=0,25; χ2/gl=1,20; GFI=0,97; CFI=0,96; RMSEA=,03(0,00-0,07)]. 

 

 

 
Figura 1. Modelo estrutural final. Estimativas padronizadas: coeficientes de regressão 
próximo às setas unidirecionais e correlações múltiplas ao quadrado próxima às variáveis. 
Fonte: Capítulo 2 desta tese. 
 

 

Investindo na análise de múltiplas dimensões de maneira conjunta, o modelo 

apresentado na Figura 1 foi empregado para verificar o ajuste da proposta a grupos sexuais e 

experimentais. Grupos experimentais foram formados a partir da manipulação contextual da 

imprevisibilidade. Diferentes temas de ativação contextual por meio de imagens têm sido 

testados na área da propensão ao risco, demonstrando sensibilidade da metodologia a qual 

auxilia no aumento de médias de escolha por opções mais arriscadas (Wilson & Daly, 2004; 

Baker Jr & Maner, 2008; Cosentino, 2012; Ferreira, 2013). 

A imprevisibilidade pode ser manipulada a partir de informações incompletas sobre a 

tarefa a ser realizada (Turner & Eaton, 1994; Rode, 1999), a partir da apresentação 

imprevisível de estímulos, tal como susto (Vansteenwegen, Iberico, Vervliet, Marescau &, 

Hermans, 2008), a partir de estímulos que remetem à instabilidade do ambiente e/ou à 

instabilidade das tarefas cotidianas (Ferreira, 2013), etc. Optando por esta última abordagem, 

Ferreira (2013) apresentou fotos de ambiente estável versus instável para universitários que 

avaliavam o grau de estabilidade do conjunto de fotos em escala de dez pontos. Dados de 
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medidas repetidas mostraram que o grupo que viu fotos de ambiente instável tornou-se mais 

impulsivo na tarefa de escolhas monetárias. 

Neste trabalho, ao invés das pessoas julgarem o quão imprevisível os estímulos 

pareciam, julgaram o que sentiam ao serem apresentadas ao estímulo. A ativação contextual 

feita por imagens/vídeos contribui para a avaliação reflexiva, a memória, o falar/lembrar 

sobre uma experiência do passado, a empatia e a imaginação, situações as quais envolvem 

elementos emocionais (Bechara, Damasio, & Damasio, 2000; Ekman, 2011; Lake & LaBar, 

2011). O comportamento final expresso por um indivíduo, seja ele propenso ou avesso ao 

risco, é uma mistura entre componentes cognitivos (percepção, aprendizagem, entre outros) e 

emocionais que permeiam a tomada de decisão (Slovic, 1999; Wang, 2006). 

A emoção como processo liga-se a um tipo específico de avaliação automática que 

sofre influências do passado evolutivo e das experiências pessoais de um organismo, modifica 

o indivíduo em termos fisiológicos e comportamentais em milésimos de segundos, exercendo 

influência sobre sua ação e permeando a relação entre indivíduo e ambiente (Bechara, 

Damasio & Damasio, 2000; Ekman, 2011). Para contribuir para essa avaliação automática, a 

emoção funciona como um mecanismo que direciona processos psicológicos fundamentais 

tais como a atenção, a memória e o processamento de informação (Slovic, 1999). 

A emoção pode ser dividida em afeto positivo ou negativo. Essa divisão assume 

caráter avaliativo a partir de reação a um estímulo externo (Slovic, 1999). De acordo com 

Lake e LaBar (2011), a imprevisibilidade apresenta-se como estímulo aversivo em si própria, 

relacionando-se ao aumento de níveis de ansiedade, definida como o estado de medo ou 

excitação prolongada em resposta a ameaças inespecíficas ou incontroláveis (Lang, Davis, & 

Öhman, 2000). A ansiedade precede a antecipação de eventos emocionais negativos (Grillon 

et al., 2009). Bechara, Damasio e colaboradores (Bechara, Damasio, Damasio, & Lee, 1999; 

Bechara et al., 2000) sustentam, ainda, que, em situações de imprevisibilidade, prever 

consequências associadas a afeto positivo tende a aumentar a propensão ao risco, enquanto 

prever consequências associadas a afeto negativo aumenta a aversão ao risco. 

Dados de pesquisas mostram relação entre emoções e a tomada de decisão. Entretanto, 

não há uma máxima formada sobre essa relação, alguns tipos de emoções parecem favorecer a 

propensão ao risco, enquanto outras favorecem a aversão ao risco. Leith e Baumeister (1996) 

estudaram a propensão ao risco relacionada ao afeto negativo a partir de seis diferentes 

experimentos relacionados à ansiedade, raiva, frustração, tristeza e constrangimento. Os 

resultados apontaram que emoções de ansiedade, constrangimento e raiva aumentam as 

escolhas de maior risco, o que, muitas vezes, produziu resultados dispendiosos ou prejudiciais 
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ao participante na tarefa. Diferentemente, a tristeza contribuiu para o aumento de escolhas de 

menor risco. A partir de quatro experimentos envolvendo medo, raiva, alegria, otimismo e 

percepção de risco, Lerner e Keltner (2001) encontraram que indivíduos amedrontados 

fizeram julgamentos mais pessimistas e escolhas menos arriscadas, enquanto tanto indivíduos 

felizes quanto com raiva fizeram julgamentos mais otimistas e escolhas mais arriscadas. Os 

autores concluíram que emoções específicas moldam julgamentos e escolhas de maneira 

específica. 

Há discussão ainda sobre diferenças emocionais entre homens e mulheres. Estudos 

sobre diferenças sexuais da emoção têm proposto que homens e mulheres se saem bem em 

identificar diferentes emoções de outras pessoas (Wild, Erb, & Bartels, 2001). Há 

controvérsia, todavia, em termos de como as diferenças sexuais atuam na expressão e 

sentimento da emoção: alguns estudos argumentam que mulheres citam com maior frequência 

terem experiências com maior componente emocional e maior intensidade de expressão das 

emoções do que homens (Allen & Haccoun, 1976; Bonomo & Araujo, 2009), enquanto outros 

não encontram tais diferenças (Fischer, 1993; Grossman & Woody, 1993). 

Diferenças sexuais são amplamente apontadas como elemento influenciador na 

variação da propensão ao risco dos organismos (Steinberg, 2004; Baker Jr & Maner, 2008; 

Harrant & Vaillant, 2008). Em uma perspectiva evolucionista, considera-se que diferenças no 

investimento parental, com baixo investimento paterno e alto investimento materno na prole, 

contribuíram para a diversidade de estratégias reprodutivas na espécie humana. Com a 

gestação e a amamentação sendo inerentes ao sexo feminino, o custo reprodutivo é maior para 

as mulheres, tendendo estas a investirem mais em cuidado parental em longo prazo. O sexo 

masculino estaria menos inclinado ao cuidado parental e mais inclinado ao investimento no 

número de potenciais parceiras (Trivers, 1972). Como resultado das diferenças na estratégia 

sexual de homens e mulheres, é previsto que homens sejam mais sensíveis a dicas sexuais 

(Gangestad & Simpson, 2000), enquanto as mulheres seriam mais sensíveis a estímulos 

parentais (Brase, 2006). Avaliando a influência de ativação contextual a partir de fotografias 

de pessoas atraentes e não atraentes do sexo oposto na propensão ao risco, Baker Jr. e Maner 

(2008) demonstraram que os homens estariam mais propensos ao risco e seriam mais 

descontadores do futuro quando expostos a possibilidades de parcerias (i.e. mulheres 

atraentes). 
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Objetivos específicos e Hipóteses 

 

 

(a) Adequação do modelo testado aos grupos: A análise de invariância de um modelo testa se 

o mesmo apresenta comportamento parecido, mesmo quando considerados diferentes grupos 

(Brown, 2006), aqui tomados dois a dois. 

H1: Se o modelo é equivalente para os grupos propostos, os valores de qui-quadrado não 

apresentarão diferenças significativas, assumindo-se a invariância escalar (Brown, 2006). 

 

(b) Influência da manipulação contextual de imprevisibilidade nas médias de propensão ao 

risco: Trabalhos (Wilson & Daly, 2004; Baker Jr & Maner, 2008; Cosentino, 2012; Ferreira, 

2013) demonstram que a manipulação contextual por meio de imagens auxilia no aumento de 

médias de escolha por opções mais arriscadas. 

H1: Se a manipulação contextual exerce influência sobre os escores de propensão ao risco, os 

grupos experimentais vão apresentar escores de propensão ao risco significativamente 

maiores do que o grupo controle. 

 

(c) Diferenças de estratégias sexuais na expressão da propensão ao risco: Numa perspectiva 

evolucionista, mulheres estariam mais voltadas ao investimento na prole e menos voltadas à 

adoção de estratégias arriscadas, enquanto homens estariam mais inclinados ao investimento 

no número de potenciais parceiras e mais propensos à adoção de estratégias arriscadas 

(Trivers, 1972). Além disso, homens seriam mais influenciáveis pela ativação contextual na 

variação da propensão ao risco em relação a estímulos relacionados a dicas sexuais, enquanto 

mulheres seriam mais sensíveis a estímulos parentais (Gangestad & Simpson, 2000; Brase, 

2006; Baker Jr. & Maner, 2008). 

H1: Homens apresentarão maiores médias de propensão ao risco do que mulheres; 

H2: Homens serão mais influenciados pela ativação contextual em seus escores de propensão 

quando o estímulo for mais fortemente relacionado a dicas sexuais e mulheres serão mais 

influenciadas pela ativação contextual em seus escores de propensão ao risco quando o 

estímulo for mais fortemente relacionado à parentalidade; 
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Metodologia Específica 

 

 

Especificamente para esse capítulo, além de questionário sociodemográfico para 

caracterização dos participantes e os instrumentos já descritos na metodologia geral para a 

mensuração das dimensões de imprevisibilidade, propensão ao risco e outras variáveis (lócus 

de controle externo e expectativa de futuro), usamos o instrumento descrito no tópico 

Instrumento de manipulação de imprevisibilidade contextual, apresentado na metodologia 

geral. Em resumo esse instrumento consistiu no seguinte: os participantes assistiram a um 

dentre três tipos de filmes diferentes com duração de 3 minutos e meio cada: um com 

conteúdo denominado somático, reprodutivo e controle. Ao final da exibição do filme, os 

participantes respondiam em escala Likert de 5 pontos (1=discordo totalmente e 5=concordo 

totalmente) sobre 3 emoções (ansiedade, insegurança e medo) que poderiam sentir caso o 

vídeo estivesse passando um sentimento de imprevisibilidade. 

Os grupos foram comparados de duas maneiras neste capítulo. Empregamos modelos 

lineares gerais (ANOVA) para comparação de médias de variáveis métricas, considerando 

estatisticamente significativo um valor de p < 0,05. As médias dos três sentimentos propostos 

após o vídeos e as médias de propensão ao risco, entre outras variáveis métricas, foram 

comparadas usando-se análise de GLM (ANOVA – Dancey & Reidy, 2006). Analisamos 

conjuntamente a variável dependente Vídeo e a variável dependente Sexo e posteriormente, 

verificando os resultados de forma separada. A análise conjunta justifica-se à medida que 

Wilson e Daly (2004) e Cosentino (2012), trabalhando com ativação contextual a partir de 

fotos de homens e mulheres atraentes ou não, apontaram efeito de ativação contextual em 

homens, mas não em mulheres. Testamos também se dicas sexuais ativariam mais os homens 

e temas parentais mais as mulheres. 

Além disso, empregamos a análise multigrupos na modelagem de equação estrutural 

(SEM) de um modelo já testado anteriormente, a fim de verificar se o modelo proposto 

possuía ajuste para os grupos analisados. Na análise multigrupos, a qual examina a 

equivalência de todos os parâmetros mensurados entre grupos (Brown, 2006), a qualidade do 

ajuste de dados é verificada a partir do valor da diferença do qui-quadrado (Δχ2) e respectivos 

graus de liberdade (gl), o qual confirma ou refuta a equivalência do modelo entre os grupos. 

Além disso, a análise permite ainda identificar as relações significativamente diferentes para 

cada grupo a partir do z-escore (p < 0,05). Para confirmar a adequação do modelo, 

verificaram-se ainda os índices CFI (Comparative Fit Index ou índice de ajuste comparativo) 
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e  GFI (Goodness-of-fit Index ou índice de qualidade do ajuste) (Hair et al., 2006; Pilati & 

Laros, 2007). 

 

 

Resultados (Para descrição da análise estatística dos instrumentos utilizados, consultar o 

Apêndice A). 

 

 

Análise das condições experimentais versus condição controle 

 

 

Diferenças significativas das médias dos sentimentos relatados entre os grupos, 

levando-se em conta as condições experimentais e o sexo, foram encontradas para todos os 

três sentimentos. As análises subsequentes (post hoc) de comparação entre os grupos 

(pairwise comparisons, ajustadas pelo método de Bonferroni) mostraram que a média do 

grupo controle foi significantemente menor para todos os sentimentos. Além disso, para os 

sentimentos de insegurança e medo ainda houve importância do sexo do participante. Nos 

dois casos, o grupo somático feminino diferenciou-se do grupo somático masculino com as 

maiores médias (Tabela 1). 

 
 
Tabela 1 – Médias e desvio padrão da análise das variáveis vídeo e sexo em conjunto, quanto  

aos sentimentos relatados após o vídeo. 

Grupos 
 Sentimentos 
 Ansiedade Insegurança Medo 

n m dp m dp m dp 

 
 

 
 

 
 

 
 

Somático Feminino 39 3,03 1,22 3,28² 1,32 3,18² 1,30 
Somático Masculino 35 2,69 1,13 2,49² 1,01 2,11² 1,05 
Reprodutivo Feminino 44 3,07 1,17 3,11 1,15 2,84 1,20 
Reprodutivo Masculino 34 2,94 1,35 2,62 1,28 2,29 1,34 
Controle Feminino 38 1,66¹ 1,26 1,21¹ 0,58 1,24¹ 0,71 
Controle Masculino 21 1,33¹ 0,86 1,14¹ 0,66 1,14¹ 0,66 

Valor do teste  F(5,205)=12,31; 
p<0,001; Ƞp

2=0,23 
F(5,205)=25,00; 

p<0,001; Ƞp
2=0,38 

F(5,205=18,80; 
p<0,001; Ƞp

2=0,31 
Nota: ¹as médias do grupo controle diferenciaram-se das médias dos outros grupos experimentais; ² as médias do grupo 
feminino diferenciaram-se das médias do grupo masculino; Ƞp

2=tamanho do efeito. 
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Os dados indicaram que os filmes somático e reprodutivo desempenharam papel de 

ativação contextual diversa ao filme controle, eliciando nos participantes sentimentos 

relacionados com imprevisibilidade. Ainda, sentimentos de insegurança e medo eliciados pelo 

filme somático estiveram relacionados ao sexo do participante, com maiores médias de 

sentimentos de imprevisibilidade para o sexo feminino do que para o sexo masculino. 

A análise de correlação entre os três sentimentos de imprevisibilidade após o vídeo foi 

significativa (p<0,001) entre os três sentimentos, com altos coeficientes de correlação entre os 

mesmos (ansiedade-insegurança=0,67; ansiedade-medo=0,59; insegurança-medo=0,77). 

Optamos pela correlação dos mesmos com as medidas de propensão ao risco de forma 

individual, considerando a falta de consenso na literatura sobre a direção da relação de cada 

sentimento com a propensão ao risco (Leith & Baumeister, 1996; Lerner & Keltner, 2001). 

Conforme assinalado na Tabela 2, o sentimento de Medo correlacionou-se com a 

Propensão ao risco no fator coesão de forma negativa, ou seja, quanto maior o sentimento de 

medo, menor o risco no fator coesão. Ainda que significativo, o coeficiente de correlação foi 

baixo. 

 

 

Tabela 2 – Correlações entre sentimentos após o vídeo e medidas de propensão ao risco 

 Medidas de propensão ao risco 
 Jogo driving a car Jogo de cartas Escalar 
 Movimentação média δ(k) Coesão 

Se
nt

im
en

to
s 

ap
ós

 o
 v

íd
eo

 Ansiedade -,02 -,05 -,13 

Insegurança -,06 ,05 -,13 

Medo -,10 ,05 -,16* 

Nota: *p<0,05 

 

 

 Buscamos fazer as mesmas correlações de forma separada para homens e mulheres. 

Todas as outras relações continuaram não sendo significativas, enquanto para o sentimento de 

Medo e a Propensão ao risco no fator coesão, apenas a relação dessas variáveis para o sexo 

feminino (r=-0,20; p<0,05) foi significativa, não ocorrendo para o sexo masculino (r=-0,07; 
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p=0,52). A análise em separado aumentou o coeficiente de correlação entre as variáveis para o 

sexo feminino. 

 

 

Comparação de médias das variáveis entre grupos 

 

 

Com a finalidade de verificar diferenças de médias entre grupos, realizamos o teste 

ANOVA. Inicialmente o teste foi empregado levando-se em conta duas variáveis ao mesmo 

tempo: condição experimental versus condição controle e sexo. Essa análise foi feita apenas 

para diferenças nas médias de propensão ao risco. Depois, comparamos grupos sexuais e 

grupos de condições experimentais (somática e reprodutiva) versus condição controle, 

separadamente. Para os grupos sexuais, investigamos diferenças de médias em todas as 

variáveis do modelo final proposto e mais a variável de propensão ao risco no jogo driving a 

car (movimentação média). Já para os grupos de condições experimentais versus condição 

controle, apenas as medidas de risco foram comparadas, visto que estas foram variáveis 

coletadas depois da ativação contextual. 

A ANOVA não apresentou diferença estatisticamente significativa nas médias de 

propensão ao risco dos grupos quando considerados a ativação contextual e o sexo de forma 

conjunta (Tabela 3). De outra forma, as médias dos três índices usados para medir o risco 

foram significativamente diferentes para homens e mulheres, com maiores médias para os 

homens (Tabela 3). Quanto às dimensões de imprevisibilidade, não esperávamos diferenças 

sexuais, entretanto, houve diferenças para o fator de apoio/cuidado de percepção de 

imprevisibilidade familiar na infância [F(1, 209) = 8,61; p=0,004; Ƞp
2=0,04], com as mulheres 

percebendo menor imprevisibilidade neste fator do que homens (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Média e desvio padrão dos índices de risco para os grupos sexuais e de imprevisibilidade. 

  
Propensão ao Risco 

Dimensões de Imprevisibilidade 
Outras variáveis   Imprevisibilidade Familiar na 

infância  
Percepção 
imprevisi
bilidade 

atual 
reprodutiv

a 

Imprevis
ibilidade 

atual 
objetiva   Coesão Movimentaç

ão média Cartas Apoio/cuid
ado 

Recursos 
financeir

os 

Alimenta
ção 

Lócus de 
controle 
externo 

Tem
po de 
vida 

Grupos n m dp m dp m dp m dp m dp m dp m dp m dp m dp m dp 

Fe
m

in
in

o Somático 39 1,
31 ,31 ,62 ,19 2,76 1,02               

Reproduti
vo 44 1,

38 ,45 ,67 ,20 2,09 1,09               

Controle 38 1,
45 ,50 ,64 ,17 2,37 1,03               

M
as

cu
lin

o Somático 35 1,
53 ,60 ,65 ,18 2,98 ,75               

Reproduti
vo 34 1,

56 ,66 ,71 ,13 2,82 ,80               

Controle 21 1,
63 ,60 ,75 ,12 2,95 1,03               

Se
xo

 Feminino 120 1,38 
* ,43 ,64* ,18 2,62 

* 1,05 1,44 
* ,52 1,64 ,68 2,15 1,0 2,73 ,98 -,05 ,94 2,18 ,55 82,

68 
8,8
8 

Masculin
o 91 1,57 

* ,62 ,70* ,15 2,91 
* 0,84 1,67 

* ,65 1,75 ,65 2,26 ,91 2,63 ,82 ,06 1,1 2,21 ,68 81,
01 

16,
56 

C
on

di
çã

o 
ex

pe
rim

en
ta

l  Controle 59 1,41 ,48 ,63 ,18 2,87 ,90               

Somático 74 1,46 ,55 ,68 ,17 2,75 ,98               

Reproduti
vo 78 1,52 ,54 ,68 ,16 2,58 1,06               

Min/max 1/5 0,10/1,01 0/3,85 1/5 1/5 1/5 1/5 -1,88/4,15 1/5 40/175 
Nota: *p<0,05 
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Em relação à comparação dos grupos experimentais versus grupo controle, nenhuma 

diferença média de propensão ao risco foi estatisticamente significativa. No entanto, a análise 

descritiva mostrou que entre as condições experimentais e o grupo controle, menor propensão 

ao risco foi encontrada no fator coesão (i.g. medida escalar) e na movimentação média no 

jogo driving a car para os participantes do grupo controle. Essa relação se inverteu para o 

índice downside risk do jogo de cartas.  

Em conjunto, estes dados indicam pouca diferenciação da ativação contextual nos 

índices de risco, apontando maior relação com diferenças sexuais. Além disso, em termos de 

descrição da amostra, comparando-se as médias dos grupos com os valores de mínimo e 

máximo de cada variável (Tabela 3), percebemos que, para a percepção de imprevisibilidade 

familiar infantil, a amostra apresentou índices mais próximos ao mínimo (exceto para o fator 

alimentação, em que foram mais próximos de um ponto médio), assim como para 

imprevisibilidade objetiva atual. Lócus de controle externo e percepção de imprevisibilidade 

atual reprodutiva apresentaram índices mais próximos a um ponto médio e o tempo de vida 

apresentou índices mais próximos do ponto máximo. Quanto aos índices de propensão ao 

risco, nos dois jogos as médias tenderam ao ponto máximo e, na escala, a média tendeu ao 

ponto mínimo. 

 

 

Análise multigrupos 

 

 

Na modelagem multigrupo, três comparações grupais diferentes foram realizadas dois 

a dois: (a) comparação entre grupos sexuais, (b) comparação entre grupos controle versus 

grupo com condições experimentais, e (c) comparação entre condições experimentais (grupo 

somático versus grupo reprodutivo). Devido ao desbalanceamento dos grupos para 

comparação controle (n=59) versus grupo com condições experimentais (n=152), optamos 

pelo balanceamento dos grupos a partir do método de randomização do SPSS. O programa 

selecionou 50% da amostra do grupo com condições experimentais, sendo 44 participantes do 

grupo somático e 31 participantes do grupo reprodutivo. 

As três análises multigrupos indicaram invariância do modelo entre os grupos (Brown, 

2006), ou seja, houve equivalência de modelo de mensuração para homens e mulheres, para a 

condição experimental e controle, e entre as condições experimentais (somática e 

reprodutiva). Os grupos sexuais apresentaram resultados não significativos a 1% e 0,5%. 
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Apenas a 0,1% o resultado foi significativo (Δχ2=20,45; p=0,03; GFI=0,96; CFI=0,99). Entre 

os grupos de condição experimental e condição controle (Δχ2=25,81; p=0,05; GFI=0,93; 

CFI=0,99) e entre os grupos de condição experimental (Δχ2=17,82; p=0,06; GFI=0,94; 

CFI=0,99) os resultados não foram significativos.  

Em relação à análise de relações diferentes entre os grupos, a Tabela 4 indica os 

valores dos coeficientes de regressão para cada grupo e o valor do z-escore para cada relação 

contida no modelo. Somente para os grupos sexuais todas as relações foram analisadas. Para 

os grupos com ativação contextual, analisaram-se somente as relações propostas que tinham a 

característica de uma variável ter sido coletada antes da ativação (percepção de 

imprevisibilidade familiar na infância, percepção de imprevisibilidade atual reprodutiva, lócus 

de controle externo, tempo de vida) e a outra depois da ativação (imprevisibilidade atual 

objetiva, propensão ao risco escalar e propensão ao risco no jogo de cartas). 
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Tabela 4 – Valores dos coeficientes de regressão para cada grupo, os pesos de regressão padronizados e o valor do z-escore para cada 

relação contida no modelo final.  

   

Grupos sexuais Grupos controle versus grupo com 
condições ambientais Condições experimentais 

   

Feminino Masculino 
z-escore 

Controle Condição 
experimental z-escore 

Somático Reprodutivo 
z-escore 

Variáveis relacionadas b b b b b b 

Tempo de vida --- 
Percepção de 

Imprevisibilidade 
familiar na infância 

-0,44* -0,37* -0,151 -0,51 -0,46*  -0,48* -0,27  

Percepção de 
Imprevisibilidade 
atual reprodutiva 

--- 
Percepção de 

Imprevisibilidade 
familiar na infância 

-0,44* -0,19 1,429 -0,11 -0,35*  -0,64* -0,04  

Risco escalar (Fator 
Coesão) --- 

Percepção de 
Imprevisibilidade 

familiar na infância 
0,26 0,33* 0,310 -0,13 0,57* 2,40* 0,47* 0,50* 0,34 

Risco cartas (índice 
downside) --- 

Percepção de 
Imprevisibilidade 

familiar na infância 
0,23 0,51* 0,350 0,04 0,34* 0,75 0,42* 0,33 -0,21 

Lócus de controle 
externo --- 

Percepção de 
Imprevisibilidade 

familiar na infância 
0,66* 0,59* -0,370 0,52 0,66**  0,58* 0,57*  

Risco escalar (Fator 
Coesão) --- Tempo de vida -,060 -0,26* -0,997 -0,62* -0,04 3,11** 0,05 -0,16 -1,09 

Risco cartas (índice 
downside) --- Tempo de vida 0,24* 0,20 -1,308 0,14 0,01 -0,67 0,07 0,23 0,62 

Imprevisibilidade 
Objetiva Atual --- 

Percepção de 
Imprevisibilidade 

familiar na infância 
0,12 0,30* 0,684 0,70 0,10 -1,70 0,22 -0,07 -1,36 

Nota: *p<0,05; **p<0,001  
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Nenhuma relação entre as variáveis foi estatisticamente diferente entre homens e 

mulheres (z-escore) e entre as condições experimentais (somática versus reprodutiva). De 

outra forma, o z-escore apontou que houve diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos de condição experimental versus grupo controle nas relações do risco escalar (fator 

coesão) com a percepção de imprevisibilidade familiar na infância e com o tempo de vida. 

Quando em condição experimental, aumenta significativamente o coeficiente de regressão da 

propensão ao risco escalar com a percepção de imprevisibilidade familiar na infância e 

diminui, significativamente, o coeficiente de regressão da propensão ao risco escalar com o 

tempo de vida. 

Em resumo os dados apontam que o modelo estrutural final proposto é condizente com 

os diferentes subgrupos sexuais e de ativação contextual que fazem parte da amostra. Além 

disso, a inserção da condição experimental desempenhou papel importante para o risco escalar 

na maior explicação das taxas de risco pela percepção de imprevisibilidade familiar na 

infância do que pelo tempo de vida, independente se a ativação contextual referiu-se a 

conteúdo somático ou reprodutivo. 

 

 

Discussão 

 

 

Trabalhamos com hipóteses iniciais de que homens e pessoas expostas à ativação 

contextual de imprevisibilidade apresentariam maiores índices de propensão ao risco quando 

comparados, respectivamente, a mulheres e a pessoas expostas a estímulos neutros.  Em 

termos de comparação de médias de propensão ao risco entre grupos sexuais, os dados 

confirmaram as diferenças apontadas na literatura, sendo homens mais propensos ao risco do 

que mulheres (Baker Jr & Maner, 2008; Harrant & Vaillant, 2008). Todavia, a ativação 

contextual não diferenciou estatisticamente as médias de propensão ao risco dos grupos 

experimentais versus controle. 

Uma hipótese para a falta de diferenciação significativa das médias de propensão ao 

risco pode estar relacionada ao tipo de mensuração e análise realizada. Enquanto em outros 

trabalhos (Wilson & Daly, 2004; Cosentino, 2012; Ferreira, 2013) essa medida é feita a partir 

de medidas repetidas: linha de base, apresentação de estímulo e resposta após estímulo, neste 

trabalho comparamos médias de participantes de diferentes grupos. Sugerimos que, para este 

tipo de estudo, é mais adequado testar o mesmo sujeito, comprando com linha de base, visto 
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que cada participante pode apresentar uma média de propensão ao risco mais ou menos alta, 

dependendo de fatores tais como percepção de risco, habilidade na tarefa, entre outros 

(Douglas & Wildavsky, 1982; Baron, 1994). Todavia, consideramos que essa linha de base é 

restrita a alguns instrumentos. Aqui a linha de base poderia ter sido usada com o instrumento 

de jogo driving a car e instrumento de jogo de cartas (se adaptados outros valores para linha 

de base), mas dificilmente poderia ser realizada com instrumento escalar do tipo verbal, visto 

que após responder na linha de base, o participante provavelmente tentaria responder questões 

após estímulo com coerência às questões respondidas na linha de base. 

Apesar da não diferenciação estatística, dados descritivos mostraram que, entre as 

condições experimentais e o grupo controle, menor propensão ao risco foi encontrada na 

medida escalar e no jogo driving a car, como esperado, e maior propensão ao risco 

encontrada no jogo de cartas para os participantes do grupo controle, inversamente ao 

esperado. Sugerimos que a distância temporal entre o estímulo e a tarefa pode ter contribuído 

para a inversão de maior propensão ao risco no jogo de cartas para participantes do grupo 

controle. Pela estrutura da coleta de dados, o estímulo era apresentado antes do participante 

responder à escala de propensão ao risco e depois desta escala ele ainda respondia ao jogo 

driving a car e jogo de cartas. A ordem entre a apresentação do estímulo, a escala e os jogos 

foi escolhida pelo entendimento de que os procedimentos de jogos já apresentavam uma 

imprevisibilidade intrínseca e a escala não. Sendo assim, optamos pela aplicação da escala 

logo após a ativação contextual. No entanto, devido à distância temporal entre a aplicação da 

ativação contextual e os procedimentos de jogos, não se pode afirmar que ao responder os 

jogos o participante ainda estava sob controle do estímulo visto. Indicamos, para estudos 

futuros, que a apresentação do estímulo de imprevisibilidade seja realizada anteriormente a 

cada tarefa de propensão ao risco. 

Mesmo diante de fragilidades metodológicas, as quais precisam ser revistas em 

trabalhos futuros, os participantes mostraram-se sensíveis aos estímulos, assim como em 

outras pesquisas (Wilson & Daly, 2004; Baker Jr & Maner, 2008; Cosentino, 2012; Ferreira, 

2013), diferenciando-se emocionalmente. Os dados indicaram que os filmes somático e 

reprodutivo desempenharam papel de ativação contextual diversa ao filme controle, eliciando 

nos participantes sentimentos relacionados com imprevisibilidade. Em termos ontogenéticos, 

esta sensibilidade emocional diz respeito a sentimentos já experimentados na história 

individual e têm por função preparar o indivíduo para lidar com a variação ambiental, seja 

fugindo ou procurando outras formas de resolução desta variação (Ekman, 2011). 
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A relação negativa encontrada entre o risco no fator coesão e o sentimento de medo 

após ativação contextual está de acordo com dados de Lerner e Keltner (2001) que 

encontraram que indivíduos amedrontados fizeram julgamentos mais pessimistas e escolhas 

menos arriscadas. O medo é uma emoção constituinte do sistema de defesa dos organismos, o 

qual os prepara corporalmente para ações de esquiva ou fuga diante de situações perigosas. 

Ainda assim, confrontados com o perigo, animais humanos e não humanos podem emitir o 

comportamento de ficar paralisados (Ekman, 2011). Além disso, o medo pode variar se a 

situação ameaçadora for imediata ou iminente. Quando imediata, há uma maior condução as 

ações de esquiva, fuga ou paralisia, entretanto, quando iminente, como no caso desta 

pesquisa, conduz a hipervigilância e tensão muscular. Tais reações, unidas ao conjunto de 

regras ligadas ao abuso de substâncias (moral, cuidados com a saúde, etc.), podem favorecer 

uma menor propensão em assumir tal risco. Ainda, essa reação de hipervigilância foi 

especialmente importante para as mulheres e irrelevante para os homens, indicando diferenças 

de estratégias sexuais para riscos que envolvem abuso de substâncias, diante de contexto de 

medo. Quanto à falta de relação encontrada entre os sentimentos relatados e os jogos, 

recorremos novamente à explicação da distância temporal entre estímulo e tarefa, 

anteriormente exposta.  

Para as diferenças entre homens e mulheres, esperávamos ainda que homens fossem 

mais influenciáveis pela ativação contextual em relação a estímulos relacionados a dicas 

sexuais, e mulheres mais sensíveis a estímulos parentais (Gangestad & Simpson, 2000; Brase, 

2006; Baker Jr. & Maner, 2008).  Diferentemente do esperado, não houve diferenças 

significativas entre os temas da ativação contextual (somático e reprodutivo) para homens e 

mulheres, ou seja, homens e mulheres não relataram maior sentimento de imprevisibilidade 

em um dos filmes levando-se em conta seus diferentes temas. Todavia, homens e mulheres se 

diferenciaram quanto ao sentimento de imprevisibilidade em relação ao filme somático, com 

as mulheres relatando maior sentimento de insegurança e medo neste filme do que homens. 

Apesar de algumas pesquisas (Allen & Haccoun, 1976; Bonomo & Araujo, 2009) indicarem 

que mulheres tendem a expressar mais e com maior intensidade suas emoções, chama a 

atenção que a diferença encontrada não tenha ocorrido para o estimulo reprodutivo de 

ativação contextual. Dessa maneira, como resultado inédito no campo da imprevisibilidade, 

para o qual não havia hipóteses de diferenciação entre homens e mulheres na percepção de 

imprevisibilidade, este trabalho mostra uma reação emocional feminina maior do que 

masculina diante de contexto de imprevisibilidade somática atual. Visto o papel das emoções 

diante de uma perspectiva evolucionista, como o de defesa e alerta no caso do medo e da 
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insegurança (Ekman, 2011), pode ter sido selecionada maior sensibilidade a dicas ambientais 

sobre a instabilidade do ambiente as quais afetam o potencial reprodutivo (domínio somático) 

justamente pelo sexo que investe no cuidado parental. O cuidado parental em humanos não se 

restringe à comida. Em espécies sociais, como a nossa, herdar o território, habilidades e 

recursos (riqueza) são características importantes para este sucesso (Mace, 2007). Da mesma 

forma, pode ser importante responder emocionalmente a dicas ambientais que desestabilizem 

este sucesso. 

A comparação de modelos estruturais não indicou diferenças sexuais no modelo de 

risco, apontando diferenciação da condição experimental versus condição controle no risco 

escalar. Para os participantes dos grupos experimentais, houve aumento na força da correlação 

entre a propensão ao risco escalar com percepção de imprevisibilidade familiar na infância e 

diminuição da força da relação entre a propensão ao risco escalar com o tempo de vida. 

Independente de se a ativação contextual referiu-se a conteúdo somático ou reprodutivo. De 

forma sutil, a ativação contextual pareceu favorecer uma atividade de memória reflexiva sobre 

uma experiência do passado (Ekman, 2011). Esse favorecimento pode não ser suficiente para 

mudança na média de propensão ao risco, entretanto, muda a estratégia de resposta à 

propensão ao risco fazendo com o que participante recorra mais à percepção de 

imprevisibilidade familiar na infância do que à sua expectativa de tempo futuro. 

 

 

Conclusão 

 

 

Concluímos que as médias de propensão ao risco foram mais sensíveis a 

características sexuais. De outra forma, a ativação contextual de imprevisibilidade exerceu 

efeito na estratégia usada para responder ao risco: o modelo de equação estrutural mostrou 

que indivíduos recorrem como estratégia direta à percepção de imprevisibilidade infantil e a 

expectativa de tempo de vida para responderem à propensão ao risco; com ativação contextual 

de imprevisibilidade o efeito da percepção de imprevisibilidade na infância aumenta em 

detrimento do efeito da expectativa de tempo de vida. Por fim, o modelo proposto no segundo 

capítulo desta tese foi confirmado para os diferentes grupos aqui investigados.  
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Síntese dos principais resultados encontrados 

 

 

Os dados apresentados apoiaram a construção de um modelo de equação estrutural 

para dimensões de imprevisibilidade, propensão ao risco e outras variáveis importantes de 

forma conjunta. Os resultados apoiaram a hipótese evolucionista de relação entre a percepção 

de imprevisibilidade na infância e a propensão ao risco em etapas mais maduras da vida. 

Indicando, ainda, que essa relação é acompanhada de outros fatores diretamente, tal como a 

expectativa de vida, e indiretamente, tais como a imprevisibilidade objetiva atual, a percepção 

de imprevisibilidade atual reprodutiva e o lócus de controle externo (Wilson & Daly, 1997; 

Ross & Hill, 2000; 2002). 

Os grupos sexuais e experimentais aqui estudados confirmaram a adequação do 

modelo estrutural anteriormente proposto, ou seja, tanto para homens e mulheres quanto para 

as pessoas que assistiram aos filmes somático, reprodutivo e controle, as relações encontradas 

são verdadeiras. A ativação contextual, independente do tema reprodutivo ou somático,  

aumentou a força da relação entre a Percepção de imprevisibilidade infantil e a Propensão ao 

risco e diminuiu a força da relação entre a Expectativa de tempo de vida e a Propensão ao 

risco, diferenciando, portanto a estratégia de resposta ao risco. Quanto à variação das médias 

de propensão ao risco de acordo com grupos sexuais e experimentais, encontramos que 

médias de risco foram diferenciadas por características sexuais, mas não por grupos 

experimentais. 

Dada a importância da percepção de imprevisibilidade para a propensão ao risco, é 

relevante destacar que a percepção seleciona a que estímulos responder em um ambiente. 

Entretanto, esta mesma seletividade pode contribuir para que o indivíduo não perceba outras 

informações do ambiente (Klimoski & Mohammed, 1994), numa condição mais patologizante 

das experiências passadas. No entanto, a relação de fatores presentes em etapas precoces de 

vida do sujeito com fatores em etapas de vida mais atuais indicam certa mutabilidade deste 

modelo. Considerando ações mútuas do sujeito sobre o mundo e vice-versa, há ação 

relacionada a informações recebidas do mundo as quais requerem um conjunto de 

comportamentos, tais como propósito, atenção e consciência. E há ação relacionada à 

resolução de problemas a qual permite “testar” crenças e aprender sobre as consequências da 

ação em determinados ambientes. A relação de mão dupla permite ajustes na percepção, 

atenção a certos estímulo e desatenção a outros, diferentes interpretações para um mesmo 
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acontecimento em diferentes momentos de vida, diferentes interpretações para um mesmo 

acontecimento em diferentes ambientes, entre outros. 

 O estudo das relações entre propensão ao risco e imprevisibilidade de forma 

multidimensional auxiliou na identificação de domínios diferentes que envolvem diferentes 

recursos e na compreensão de que nem sempre todos os domínios de imprevisibilidade devem 

estar relacionados aos domínios de propensão ao risco. Os dados encontrados estiveram de 

acordo com o proposto pela teoria geral de que a percepção de imprevisibilidade ambiental 

aumenta a probabilidade do indivíduo arriscar-se, a fim de garantir algum recurso que se 

mostre disponível (Wilson & Daly, 1997; Hill et al., 1997; Hill, et al., 2008).  

Na comparação dos três diferentes instrumentos de mensuração da propensão ao risco 

(instrumento escalar, jogo driving a car e jogo de cartas), nossas hipóteses iniciais foram 

confirmadas: não houve correlações significativas entre metodologias de investigação de 

risco, indicando a mensuração de diferentes tipos de propensão ao risco. Ainda, a metodologia 

escalar apresentou menores escores de propensão ao risco do que as metodologias 

situacionais. Esses dados reforçam o caráter multidimensional da propensão ao risco (Hanoch 

et al., 2006; Howat-Rodrigues et. al., 2013; no prelo) e a necessidade do estudo do risco de 

forma situacional (Slovic, 1962). Apesar desta tese não ter contemplado aspectos de 

personalidade, tais como busca por sensação, autocontrole e impulsividade, não descartamos a 

importância dos mesmos. Sugerimos, de outra forma, que pesquisas futuras abordem em 

conjunto aspectos de personalidade e aspectos contextuais na propensão ao risco. 

Diferenças individuais analisadas em diferentes contextos devem apresentar 

indivíduos com estratégias mais ou menos arriscadas a priori. Para observar essas variações, 

ressaltamos a necessidade de mudança na mensuração da propensão ao risco. Além disso, na 

atual pesquisa os dados não possibilitaram análise de medidas repetidas para a mensuração da 

variação de médias de propensão ao risco antes e depois de ativação contextual. Propomos 

que estudos futuros devam incluir em sua metodologia a mensuração de linha de base da 

propensão ao risco a fim de analisar  diferenças individuais e comparar  medidas repetidas. 

Ademais, com a finalidade de garantia de efetividade de ativação contextual para todos os 

instrumentos de propensão ao risco, aconselhamos a diminuição do intervalo entre a aplicação 

da ativação e mensuração do risco. Dessa forma, é relevante o aumento dos episódios de 

ativação contextual, incluindo momentos de ativação antes de cada instrumento de propensão 

ao risco. 

Em termos dos instrumentos usados, este trabalho contribuiu para a construção e 

desenvolvimento de instrumentos válidos para o estudo do construto imprevisibilidade e 
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propensão ao risco voltados para população brasileira. Apesar das fragilidades encontradas no 

instrumento escalar de mensuração da propensão ao risco, não deve ser descartado o caráter 

inovador da tentativa de desenvolvimento de um instrumento escalar brasileiro para 

mensuração do risco.  

Apontamos, ainda, como fragilidade do trabalho e indicação para novas pesquisas o 

tipo de amostra selecionada. O trabalho foi realizado com amostra de conveniência de 

estudantes universitários em período de adolescência/juventude e com menores indicadores de 

imprevisibilidade infantil. Sugerimos que em trabalhos posteriores, reúna-se uma faixa de 

renda mais ampla da população – dado que a renda é um indicador de imprevisibilidade 

familiar na infância (Hill et al., 1997; Hill et al., 2008). Além disso, indicamos a ampliação da 

idade dos participantes a fim de investigação dos construtos listados com indivíduos que já 

conquistaram seu status. 

 Em resumo, os dados sustentam a importância da percepção precoce de 

imprevisibilidade para propensão ao risco em etapas mais tardias da vida. Visto ser uma 

relação complexa, esta importância é acompanhada de outros fatores tanto de forma direta 

como de forma indireta. As médias de risco foram mais bem diferenciadas por características 

sexuais enquanto características contextuais auxiliaram na mudança de estratégia de resposta 

ao risco, fazendo com que o indivíduo recorresse mais fortemente ao modelo mental para 

responder a propensão ao risco do que a expectativa de vida. Por fim, este trabalho contribuiu 

para a construção e desenvolvimento de instrumentos válidos para o estudo do construto 

imprevisibilidade e propensão ao risco voltados para população brasileira. 
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APÊNDICE A 
Análise estatística dos instrumentos de imprevisibilidade e propensão ao risco 
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Percepção de Imprevisibilidade Familiar na Infância 

 

 

A idade média atribuída pelos participantes para lembranças da infância foi de 6,82 

anos (dp=2,30). 

A variável latente Percepção de Imprevisibilidade Infantil foi mensurada a partir dos 

itens da Escala de Imprevisibilidade Familiar na Infância (EIFI) (Howat-Rodrigues et al., 

2012; Howat-Rodrigues & Tokumaru, no prelo). Com os 19 itens distribuídos em três fatores 

propostos, procedemos extração dos fatores pelo método Principal Component Analysis, com 

rotação do tipo varimax (KMO=0,795; Teste de esfericidade de Bartlett=1503,813; gl=171; 

p<0,001). Um dos itens originais (iac6) não carregou em nenhum fator e sua comunalidade 

apresentou-se baixa (0,23), assim, optamos pela sua exclusão e nova análise (KMO=0,793; 

Teste de esfericidade de Bartlett=1454,383; gl=153; p < 0,001). Esta solução explicou 

52,55% da variância total dos dados. Cada fator foi designado de acordo com a característica 

geral dos itens compreendidos, independentemente das dimensões as quais faziam parte 

anteriormente, resultando, desta forma, nas seguintes categorias: Cuidado/apoio (Fator 1 – 

Impre_ac), Recursos Financeiros (Fator 2 – Impre_ir) e Alimentação (Fator 3 – Impre_ia). A 

Tabela 1 resume os resultados encontrados.  
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Tabela 1 – Fatores extraídos (1 a 3), cargas fatoriais, comunalidades (h2), quantidade de itens, 
variância explicada por cada fator e índices de confiabilidade do tipo alfa de 
Cronbach da EIFI pelo método de extração de Principal Axis Factoring e rotação 
varimax. 

 

 

Com o objetivo de verificar a estabilidade da estrutura da medida, a 

tridimensionalidade do construto imprevisibilidade familiar na infância e a adequação destes 

fatores para a composição da variável latente Percepção de Imprevisibilidade Familiar na 

Infância, o banco de dados foi submetido a uma análise fatorial confirmatória - AFC (N=211), 

utilizando o método Maximum Likelihood, tendo como modelo a ser testado a matriz 

resultante do estudo exploratório. Apesar do teste χ2 ser significativo [χ2 = 281,9, gl=131 (p < 

0,001)], os outros índices de adequação do modelo hipotético inicial para a amostra foram 

satisfatórios na estrutura original [χ2/gl=2,15, GFI=0,87, CFI=0,89, RMSEA (9 0%CI) = 

Itens 
Fatores 

h² 
1 2 3 

iac2 Eu tinha certeza de que minha família me daria apoio se eu precisasse. ,76     ,60 
iac3 Eu sabia que minha família estaria presente para cuidar de mim. ,81     ,66 
iac4 Eu me sentia amado pela minha família. ,83     ,72 
iac5 Eu sabia que minha família estaria presente para me proteger. ,78     ,61 
iac7 Eu sabia que eu era importante para minha família. ,67     ,46 
iac8 Eu sabia que as pessoas da minha família cuidavam umas das outras. ,70     ,44 

iac9 
Quando eu estava chateado eu sabia que poderia procurar consolo com 
a minha família. 

,65     ,57 

irf1 Houve momentos na minha casa que faltava dinheiro para comprar 
coisas de necessidade básica (higiene, vestuário, etc.) 

  ,78   ,61 

irf3 
Na minha casa, não sabíamos se haveria comida para as refeições 
diárias. 

  ,63   ,40 

irf4 
Na minha infância, minha família não sabia ao certo como pagaria as 
contas de cada mês. 

  ,66   ,50 

irf5 
Eu e/ou outras crianças da minha casa tivemos que começar a trabalhar 
cedo. 

  ,51   ,31 

irf6 
Minha família tinha a preocupação de que os alimentos acabassem 
antes de poder comprar mais. 

  ,60   ,37 

irf8 
Na infância, houve pessoas da minha família que ficaram 
desempregadas. 

  ,50   ,26 

ia1 Na minha casa o horário que o jantar era servido normalmente era o 
mesmo todos os dias. 

    ,83 ,69 

ia2 
Na minha casa o horário em que o almoço era servido normalmente era 
o mesmo todos os dias. 

    ,69 ,49 

ia3 
Na minha infância, de segunda a sexta-feira, eu sabia que as mesmas 
pessoas iriam se sentar à mesa para jantar. 

    ,71 ,54 

ia4 Na minha casa o horário das refeições era diferente a cada dia.     ,83 ,74 
ia5 Na minha casa, eu sabia quem estaria presente na hora das refeições.     ,69 ,52 
 Número de itens 7 6 5  
 % da variância explicada 26.12 11.43 15.00  
 alfa de Cronbach .85 .63 .83  
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0,074 (0,062 – 0,086)]. Controlamos os valores de erro entre os pares de parâmetros de erro 

(e16 – e18 = 25,343), tal como no modelo original, visto a contribuição deste controle para o 

ajustamento dos índices do modelo (Figura 1). 

A Figura 1 apresenta o modelo final da Percepção de Imprevisibilidade Familiar na 

Infância. A partir destes resultados propusemos que a variável latente Percepção de 

imprevisibilidade infantil fosse composta pelos fatores apoio/cuidado, recursos financeiros e 

alimentação. O modelo apresentou os mesmos índices anteriormente apresentados e todos os 

fatores apresentaram peso de regressão significativos, compondo o modelo final. 

 

 
Figura 1. Estrutura trifatorial da EIFI - Modelo de análise fatorial das dimensões de Percepção 
de Imprevisibilidade Infantil. Estimativas padronizadas: coeficientes de regressão próximo às 
setas unidirecionais e correlações múltiplas ao quadrado próxima às variáveis. O nome dos 
itens estão apresentados na Tabela 1. 
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Imprevisibilidade Atual Objetiva 

 

 

As seguintes variáveis foram usadas: frequência de mudança de moradia (No total, 

quantas vezes você já mudou de casa/apartamento?), tempo que mora na moradia atual (Há 

quanto tempo mora na casa/apartamento atual?), morar de aluguel (Você mora de aluguel? 

sim x não), situação de trabalho (Você trabalha? sim x não), contribuição para renda da casa 

(Você contribui financeiramente para a renda da casa? sim x não), número total de pessoas 

que contribuem para a renda da casa (Quantas pessoas contribuem para a renda da casa?), 

relacionamento (Você tem namorada (o)/esposa (o) ou está envolvido em algum 

relacionamento duradouro? sim x não), religião (Você tem religião? sim x não) e situação dos 

pais (Seus pais são separados ou um dos seus pais é falecido? sim x não). Além disso, 

utilizamos escores do Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB). Este instrumento é 

usado originalmente de forma categórica, mas aqui foi usado como medida contínua com 

variação de zero a 46 pontos. Quanto maior a pontuação maior o consumo de bens e a 

escolaridade do participante/família). 

Estes itens foram assumidos como refletindo imprevisibilidade de acordo com a 

literatura que aponta a separação dos pais, o baixo nível socioeconômico e constantes 

mudanças no ambiente da criança (e.g. mudar de casa ou escola frequentemente – Hill et al., 

1997; Hill et al., 2008; Wang et al., 2009), como influenciadores da percepção de 

imprevisibilidade. Sendo assim, consideramos como indicativo de imprevisibilidade: maior 

frequência de mudança de residência; menor tempo de moradia na moradia atual; ter os pais 

separados; menor poder de compra e menor número de pessoas que contribuem para a renda 

da casa. 

Outros indicativos de imprevisibilidade foram: morar de aluguel, visto que há maior 

possibilidade de mudança por fatores internos à família (e.g. variação de dinheiro) ou 

externos (e.g. proprietário do imóvel pedir o imóvel de volta); se o participante trabalhava ou 

precisava contribuir financeiramente para a renda familiar, dado que em nossa amostra 

trabalhamos com pessoas entre 17 e 25 anos, de maioria universitária, e considerando que esta 

é uma população que trabalha após o término da faculdade, pessoas que precisam trabalhar e 

contribuir financeiramente para a renda familiar neste período, devem enfrentar condições 

familiares financeiras adversas; não estar em um relacionamento sério, visto que estar em 

relacionamentos duradouros/sérios está associado a menor percepção de imprevisibilidade 

individual devido a um sentimento de ter com quem contar (Moreira & Sarriera, 2008); não 
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ter religião, considerando que ser praticante de uma religião contribui para o desenvolvimento 

de sentimento de se ter com quem contar (forças sobre-humanas – Deus, santos, etc., ou 

forças humanas – comunidade religiosa – Aragão et al., 2009). 

Inicialmente pensamos em uma análise fatorial com os dez itens que compunham esta 

medida, entretanto, não houve adequação de índices para análise fatorial. O item 

Relacionamento não apresentou correlação significativa com nenhum dos outros itens (Tabela 

2). Além disso, os itens Religião e Nº de pessoas que contribuem para a renda da casa também 

apresentaram poucas correlações com os outros itens. 

 

Tabela 2 – Correlações entre itens de imprevisibilidade objetiva atual 

 Itens de imprevisibilidade objetiva atual 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Frequência de 
mudança moradia 

(1) 
1 -

,504** ,432** ,092 ,164* -,075 ,044 -
,085 ,192** -,164* 

Tempo de 
moradia na 

moradia atual 
(meses) (2) 

 1 -,479** -,047 -,148* ,051 -
,002 ,119 -,152* ,224** 

Morar de aluguel 
(3)   1 ,166* ,177* -,099 ,059 -

,057 ,089 -,356** 

Situação de 
trabalho (4)    1 ,421** ,238** ,065 -

,031 ,108 -,074 

Contribuição 
para a renda da 

casa (5) 
    1 ,460** ,041 ,015 ,187** -,293** 

nº de pessoas que 
contribuem para 

a renda da 
casa(6) 

     1 ,012 ,066 -,011 ,006 

Relacionamento 
(7)       1 -

,063 -,041 ,058 

Religião (8)        1 -,141* ,068 
Situação dos pais 

(9)         1 -,374** 

Poder de compra 
(CCEB) (10)          1 

Nota: * p<0,05                   ** p<0,001      
 

Com base nestes resultados, realizamos uma análise fatorial confirmatória (AFC), 

usando o método Maximum Likelihood, a fim de verificar a adequação dos dez itens para 

constituição da variável latente Imprevisibilidade Objetiva Atual. As variáveis 

Relacionamento, Religião, Nº de pessoas que contribuem para a renda da casa, Situação de 

trabalho e Contribuição para a renda da casa, não apresentaram peso de regressão 
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significativos e o modelo testado apresentou índices insatisfatórios [χ2 = 163,96, g.l. = 35 

(p<0,001), χ2/gl = 4,69, GFI=0,87, CFI = 0,57, RMSEA (90%CI) = 0,13 (0,11-0,15)]. Um 

novo teste do modelo com as cinco variáveis restantes ainda apresentou índices considerados 

insatisfatórios [χ2 = 38,4, g.l. = 5 (p<0,001), χ2/gl = 7,67, GFI=0,94, CFI = 0,82, RMSEA 

(90%CI) = 0,18 (0,13-0,23)], no entanto, todas as variáveis apresentaram peso de regressão 

significativo. Encontrados valores elevados entre os pares de parâmetros de erro do item (e4–

e5 = 21,17), optamos por estabelecer uma covariância entre estes erros. Testando o novo 

modelo com tal correção, todas as variáveis continuaram apresentando peso de regressão 

significativo e o modelo passou a apresentar índices de χ2/gl, GFI e CFI satisfatório [χ2 = 

15,93, g.l.= 4 (p=0,003), χ2/gl = 3,98, GFI=0,97, CFI = 0,94, RMSEA (90%CI) = 0,12 

(0,062-0,18)]. 

Considerando a solução ainda insatisfatória, escolhemos por novo teste do modelo 

excluindo inicialmente o item Situação dos pais (responsável pelo e4) e, posteriormente 

trazendo-o novamente para o modelo e excluindo o item Poder de compra (responsável pelo 

e5). Após a exclusão da variável Situação dos pais gerou-se um modelo no qual todas as 

variáveis continuaram apresentando peso de regressão significativo e, além dos índices χ2/gl, 

GFI e CFI já satisfatórios, o valor de χ2 apresentou melhor ajuste dos dados [χ2 = 9,11, g.l.=2 

(p=0,01), χ2/gl=4,54, GFI=0,98, CFI = 0,95, RMSEA (90%CI) = 0,13 (0,05-0,22) – Figura 2]. 

Quando a variável Situação dos pais voltou para o modelo e excluímos a variável Poder de 

compra, a maioria dos índices do modelo tornaram-se insatisfatórios [χ2 = 1,76, g.l.=2 

(p=0,41) χ2/gl=0,88, GFI=0,99, CFI=1,00, RMSEA (90%CI) = 0,00 (0,00-0,13)]. Quando os 

dois itens foram excluídos, o modelo não foi mais compatível (χ2 = 0). Optamos, portanto, 

pelo modelo indicado na Figura 2, que apresenta o modelo final da Imprevisibilidade Atual 

Objetiva. 
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Figura 2. Modelo de análise fatorial da variável latente imprevisibilidade objetiva atual 
apresentando estimativas padronizadas. Estimativas padronizadas: coeficientes de regressão 
próximo às setas unidirecionais e correlações múltiplas ao quadrado próxima às variáveis. 

 
 

Percepção de Imprevisibilidade Atual 

 

 

Para a composição da variável latente Percepção de imprevisibilidade atual, usamos os 

14 itens denominados no instrumento de itens de percepção de imprevisibilidade. Realizamos 

extração dos fatores pelo método Principal Component Analysis, com rotação do tipo varimax 

(KMO=0,714; Teste de esfericidade de Bartlett=474,665; gl=78; p<0,001). Alguns itens (1, 2, 

5, 6 e 14) não carregaram em nenhum fator e suas comunalidades apresentaram-se baixas 

(entre 0,024 e 0,157), desta forma optamos pela sua exclusão e nova análise chegando à 

solução fatorial considerada mais satisfatória (KMO=0,701; Teste de esfericidade de 

Bartlett=296,543; gl=36; p<0,001), levando-se em conta o julgamento prévio de juízes que 

haviam alocado os itens em duas dimensões: somática e reprodutiva.  A Tabela 3 resume os 

resultados encontrados. 

A partir da análise dos itens pertencentes ao Fator 1, concluímos que os mesmos 

haviam sido alocados pelos juízes na dimensão somática, logo, denominamos tal fator como 

Imprevisibilidade Somática. De outra forma, os itens do Fator 2 haviam sido alocados pelos 

juízes na dimensão reprodutiva, o fator foi denominado como Imprevisibilidade Reprodutiva. 
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Tabela 3 – Fatores extraídos (1 e 2), cargas fatoriais, comunalidades (h2), quantidade de itens, 
variância explicada por cada fator e índices de confiabilidade do tipo alfa de 
Cronbach da Escala da Percepção de Imprevisibilidade pelo método de extração 
de Principal Axis Factoring e rotação varimax. 

 

Com o objetivo de verificar a adequação da estrutura fatorial de percepção de 

imprevisibilidade atual com as duas dimensões propostas, o banco de dados foi submetido a 

uma análise fatorial confirmatória - AFC (N = 211), tendo como modelo a ser testado a matriz 

resultante do estudo exploratório. Apesar do índice de χ2 ter sido significativo [χ2=69,94, 

gl=26 (p<0,001)], os índices de adequação descritivo e restritivo confirmam a adequação do 

modelo hipotético inicial para a amostra [χ2/gl=2,42, GFI=0,94, CFI= 0,86, RMSEA (90%CI) 

= 0,08 (0,06 – 0,11)] (Figura 3).  

 

Itens 
Fatores 

h² 
1 2 

PI11 Violência cotidiana (Assaltos, Assassinatos, Estupro) ,80   ,63 
PI4 Morte repentina ,72   ,53 

PI13 Desemprego / ficar desempregado ,65   ,50 
PI12 Resultado de fortes chuvas (Deslizamentos de terra, soterramento, 

enchentes) 
,54   ,29 

PI10 Descobrir uma doença grave ,49   ,31 
PI3 Crises econômicas ,48   ,29 
PI7 Sair com vários parceiros em uma noite   ,78 ,64 
PI8 Gravidez indesejada   ,74 ,58 
PI9 Começar um novo romance   ,61 ,39 

 Número de itens 6 3  
 % da variância explicada 28,75 17,33  
 alfa de Cronbach .69 .56  
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Figura 3. Modelo de análise fatorial das dimensões de Percepção de Imprevisibilidade Atual. 
Estimativas padronizadas: coeficientes de regressão próximo às setas unidirecionais e 
correlações múltiplas ao quadrado próxima às variáveis. O nome dos itens estão apresentados 
na Tabela 3. 
 

Com base nestes resultados propomos que a variável latente Percepção de 

imprevisibilidade atual fosse composta pelos fatores reprodutivo e somático. Entretanto, o 

modelo não apresentou índices adequados, como os encontrados anteriormente, 

impossibilitando a emergência de uma variável latente. Dessa forma, estes fatores foram 

inseridos individualmente nos testes do modelo intermediário por apresentarem-se como 

fatores satisfatórios no conjunto de dados coletados. 

 

 

Escala de Propensão ao Risco Específico – Domínios Evolutivos 

 

 

O instrumento desenvolvido baseou-se na escala norte-americana Domain-specific 

Risk-attitude Scale, (DOSPERT – Weber et al., 2002), medida a qual contém 2 subescalas, 

sendo uma de percepção de risco e a outra de atitudes de risco. As duas subescalas são 

compostas pelos mesmos 40 itens distribuídos nos cinco domínios diferentes de contextos de 

vida: domínio ético, financeiro, saúde/segurança, recreacional e social. Os itens, avaliados em 

escala Likert de 5 pontos, tratam de atitude de risco, quando mensuram a probabilidade de 

engajamento nos comportamentos propostos, e percepção de risco, quando mensuram o 

quanto a pessoa percebe o comportamento em questão como sendo arriscado. 
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A DOSPERT foi traduzida por um especialista no idioma inglês, optando-se pela 

adaptação semântica dos itens traduzidos ao contexto brasileiro, tomando-se apenas a 

subescala de atitude de risco e excluindo-se o fator recreacional pelo fato de seus itens não 

serem condizentes com a realidade brasileira. Além disso, o instrumento aqui apresentado 

baseou-se, principalmente, em dois estudos de Howat-Rodrigues et al. (2013; no prelo). O 

primeiro baseia-se na estrutura fatorial apresentado pela DOSPERT (Desenvolvimento de 

uma medida de risco: Escala de Propensão ao Risco Específico (EPRE)) e o segundo propõe 

uma nova distribuição dos itens baseada em domínios evolutivos (Escala de Propensão ao 

Risco Específico – Domínios Evolutivos (EPRE-DE): adaptação e estrutura fatorial). 

Com base no segundo estudo, a EPRE-DE traz um ajuste fatorial de 14 itens, 7 

distribuídos no fator Coesão (alfa de Cronbach = 0,82) e 7 no fator Competição (alfa de 

Cronbach=0,60). Neste contexto, o domínio Competição foi baseado no que Kruger et al. 

(2007) denominaram de competição intergrupal, desafio ambiental e possibilidades de 

parceria e diz respeito a itens que refletem a interação do indivíduo com seu grupo ou grupos 

diferentes na disputa por recursos como alimento, poder/status, entre outros. O domínio 

Coesão esteve mais ligado ao que os autores denominaram de competição intragrupal. Coesão 

diz respeito a itens que expressam comportamentos individuais, de acordo com normas 

explicitas ou implícitas do grupo parental ou não, os quais favorecem a permanência, status e 

estabilidade do indivíduo no mesmo. 

Alguns itens foram adicionados pelos pesquisadores com base na literatura, resultando 

em um instrumento final com 38 itens. Dois juízes especialistas no tema de risco e 

evolucionismo foram convidados a alocar os 38 itens em domínios evolutivos. A partir desta 

análise, três fatores evolutivos foram identificados e denominados coesão, competição e 

fertilidade. O domínio Fertilidade relaciona-se a itens que refletem comportamentos com a 

função de melhorar a aparência e, consequentemente, os indicadores de boa fertilidade, tais 

como, fazer dietas, fazer cirurgias plásticas, entre outros. Os 38 itens foram autoavaliados em 

escala Likert de 5 pontos (1=nunca faria; 5=sempre faria) com multidimensionalidade de 3 

fatores.  

Com o banco de dados total (n=211), analisamos os componentes principais dos 38 

itens da escala com a finalidade de verificar a adequação da matriz de dados ao procedimento 

de análise fatorial, que apresentou KMO de 0,686 e o Teste de esfericidade de Bartlett 

2084,901 (gl=703, p<0,001). 

Devido à solução fatorial ter sido considerada baixa (KMO<0,7 – Nunnally, 1978; 

Pasquali, 2005), optamos por um processo gradual e sistemático de exclusão de itens a fim de 
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buscar uma melhor solução fatorial para a matriz de dados apresentada. Consideramos os 

seguintes critérios: (a) teste dos itens que apresentaram alta correlação (em torno de 0,80) na 

matriz de correlações; (b) contribuição do item para o alfa de Cronbach do fator (considerado 

ideal em torno de 0,80); (c) comunalidade do item (consideradas aceitáveis comunalidades em 

torno de 0,3); (d) carga fatorial maior ou igual a 0,4 (Dancey & Reidy, 2006). A cada 

exclusão de item, nova análise dos componentes foi realizada. No total, dos 38 itens iniciais, 

24 foram eliminados, restando 14 itens na solução fatorial definitiva.  

Com os 14 itens da medida, extraímos os fatores pelo método Principal Axys 

Factoring, com rotação do tipo varimax (KMO de 0,726 e o Teste de esfericidade de Bartlett 

707,438; gl=91, p<0,001). O gráfico de sedimentação (scree plot) sugeriu uma solução com 2 

ou 3 fatores como mais adequada. Apesar da suposição de 3 fatores extraída da literatura e da 

construção da escala, optou-se pela solução de 2 fatores, que apresentou melhor distribuição 

de itens, maiores alfas de Cronbach por subescala e aglutinou o fator competição ao fator 

fertilidade, entendidos como complementares teoricamente. Esta extração apresentou 

explicação de 40,3% da variância total dos dados. 

Na Tabela 4 estão apresentados os 14 itens distribuídos nos dois fatores, suas 

respectivas comunalidades, quantidade de itens e a variância explicada por fator e os índices 

de confiabilidade do tipo alfa de Cronbach de cada um deles, na fatoração do eixo principal. 

Cada fator foi designado de acordo com a característica geral dos itens compreendidos, 

independentemente das dimensões das quais faziam parte anteriormente, resultando, desta 

forma, nas seguintes categorias: Coesão (Fator 1) e Competição/Fertilidade (Fator  
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Tabela 4 – Fatores extraídos (1 e 2), cargas fatoriais, comunalidades (h2), quantidade de  
itens, variância explicada por cada fator e índices de confiabilidade do tipo alfa de Cronbach 
da EPRE – domínios evolutivos pelo método de extração de Principal Axis Factoring e 
rotação varimax. 

 

Item          fatores 
1 2 h² 

EPR4 Usar drogas ilegais ,86  ,75 
EPR36 Experimentar drogas ilegais para ver o efeito que causam em você ,84  ,71 
EPR28 Comprar drogas ilegais ,69  ,49 
EPR13 Fumar cigarro ,62  ,40 
EPR20 Consumir bebidas alcoólicas em excesso ,55  ,33 
EPR19 Trair esposo (a), namorado (a) ou companheiro (a) com outra pessoa ,52  ,28 
EPR38 Ficar um dia inteiro sem comer para emagrecer.  ,72 ,52 
EPR35 Sacrificar sua saúde para ficar mais atraente/bonito(a)  ,72 ,51 
EPR8 Se endividar para comprar um carro melhor do que o carro de seus 

amigos. 
 ,52 ,28 

EPR27 Gastar dinheiro impulsivamente  ,52 ,38 
EPR18 Fazer algo que não gosta para agradar seu (sua) namorado(a) ou 

pretendentes. 
 ,50 ,26 

EPR31 Falar de suas conquistas (pessoais, materiais ou profissionais) para 
seus (suas) pretendentes. 

 ,49 ,24 

EPR5 Fazer dietas sem auxílio de um profissional.  ,49 ,24 
EPR34 Brigar com amigo ou familiar  ,48 ,27 
 Número de itens 6 8  
 % da var. explicada 23,51 16,87  
 alfa de Cronbach 0,752 0,657  

 

O valor do coeficiente de confiabilidade alfa de Cronbach foi considerado satisfatório 

apenas para o fator 1 (alfa de Cronbach>0.70). O outro fator apresentou confiabilidade entre 

0,50 e 0,70, o que indica confiabilidade dos itens moderada, todavia, aceitáveis para estudos 

iniciais e medidas psicológicas voltadas para pesquisa (Pasquali, 2005). Segundo 

considerações de Gouveia, Singelis e Coelho (2002), tal confiabilidade é comum quando se 

realizam procedimentos de adaptação e validação de escalas baseadas em instrumentos 

psicológicos oriundos de outras culturas. 

Com o objetivo de verificar a estabilidade da estrutura da medida o banco de dados foi 

submetido a uma análise fatorial confirmatória - AFC (N = 211), tendo como modelo a ser 

testado a matriz resultante do estudo exploratório. Apesar do valor de χ2 ter sid o significativo 

[χ2 = 137,55, gl=73 (p < 0,001)], os índices descritivos e restritivos de adequação do modelo 

hipotético inicial para a amostra foram satisfatórios [χ2/gl=1,81, GFI=0,87, CFI=0,86, 

RMSEA (90%CI) = 0,086 (0,063 – 0,109)] (Figura 4). Os coeficientes de alfa de Cronbach 

foram de 0,68 para o primeiro fator e 0,70 para o segundo fator.  
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Figura 4. Modelo de análise fatorial das dimensões de Propensão ao risco – medida escalar. 
Estimativas padronizadas: coeficientes de regressão próximo às setas unidirecionais e 
correlações múltiplas ao quadrado próxima às variáveis. O nome dos itens estão apresentados 
na Tabela 4. 
 

 

A análise de correlação mostrou que os dois fatores apresentaram correlação positiva 

(r=0,22; p<0,001), ou seja, quanto maior o risco relatado no fator coesão, também maior foi 

no fator competição/fertilidade. 

É amplamente relatado na literatura que o sexo, assim como a idade, são variáveis 

importantes que afetam quanto risco um indivíduo está disposto a correr (Baker Jr & Maner, 

2008; Harrant & Vaillant, 2008). A fim de averiguar a capacidade da EPRE-DE em diferir 

grupos em relação ao sexo quanto à propensão ao risco específico, foram realizadas ANOVAs 

com cada fator de risco. As diferenças ocorreram em relação à dimensão Coesão [F(1, 209) = 

6,74; p=0,01; (Ƞp
2)=0,03], com maiores médias para homens (1,57; dp=0,62) e menores 

médias para mulheres (1,38; dp=0,42). Porém, diferenças estatisticamente significativas não 

foram observadas na dimensão de Competição/Fertilidade. Nesta dimensão as mulheres 

apresentaram média de 1,95 (dp=0,51), enquanto os homens, média de 1,90 (dp=0,48). 
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Visto que este instrumento vem sendo desenvolvido e aprimorado, que o primeiro 

fator apresentou melhor comportamento na análise do risco e o segundo fator maiores 

fragilidades em termos de mensuração do risco, consideramos, nas análises subsequentes, 

primeiramente a presença dos dois fatores, a fim de não descaracterizar a medida, e 

posteriormente, a retirada do segundo fator, a fim de verificar seu real auxílio na explicação 

dos dados aqui apresentados. 

 

 

Jogo Driving a car 

 

 

Este instrumento é disponibilizado pelo autor em sua página de pesquisa. Suas 

instruções foram traduzidas para o português para este trabalho. Não encontramos na 

literatura brasileira pesquisas que o tenham usado. O mesmo consiste em um jogo de 

computador no qual o participante ganha pontos ao movimentar um carro e não deixá-lo 

ultrapassar o sinal vermelho. Diante da luz verde, o participante pode movimentar o carro o 

quanto quiser e ganha pontos por isso. O aparecimento da luz amarela sinaliza o aparecimento 

iminente de uma luz vermelha, bem como a perda de todos os pontos, se o carro ainda estiver 

em movimento quando a luz vermelha é exibida. O jogo exige que os participantes tomem 

decisões efetivas em situação de risco em 15 telas. Os participantes são informados de que o 

objetivo do jogo é permitir que o carro se mova o máximo possível para que ele ganhe pontos, 

mas sem o sinal estar vermelho. Os jogadores controlam se o carro fica em movimento ou 

parado, mas não a velocidade do carro. A latência entre o início do julgamento e o 

aparecimento da luz amarela e entre o aparecimento da luz amarela e o aparecimento luz 

vermelha varia consoante aos ensaios, de modo que os participantes não sabem quando o sinal 

ficará vermelho. O computador registra a quantidade de tempo que o carro está em 

movimento entre o aparecimento da luz amarela e a última parada, bem como o número de 

reinicializações do carro por rodada. Nesse jogo o participante teve a possibilidade de ganhar 

doces quando seu desempenho foi melhor do que os outros participantes que já jogaram o 

jogo, de acordo com um ranking que foi sendo formado. 

O jogo fornece escores sobre o desempenho, o número de paradas realizadas pelo 

participante em cada rodada, o qual Gardner e Steinberg (2005) apontam como uma medida 

de aversão ao risco, e o tempo de movimentação do carrinho em cada rodada, este último 

índice tem sido amplamente usado como a medida de propensão ao risco do instrumento 
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(Gardner & Steinberg, 2005; Mather et al., 2009). Como o tempo era variável para cada 

participante em cada rodada, todas as medidas foram divididas pelo tempo. Assim, o 

desempenho foi dado pela soma dos pontos obtidos em cada rodada dividida pela soma do 

tempo que o participante teve em cada rodada (dado pelo jogo aleatoriamente); o número de 

paradas realizadas foi dado pela soma das paradas em cada rodada dividida pela soma do 

tempo que o participante teve em cada rodada (dado pelo jogo aleatoriamente); e o tempo de 

movimentação do carrinho foi dado pela soma do tempo de movimentação do carrinho em 

cada rodada dividida pela soma do tempo que o participante teve em cada rodada (dado pelo 

jogo aleatoriamente). Neste conjunto, consideramos como medidas de risco o tempo de 

movimentação do carrinho e o número de paradas. O tempo de movimentação foi classificado 

como propensão ao risco, já que quanto mais o participante movimenta o carrinho, maior a 

chance de o sinal ficar vermelho e, portanto ele perder todos os pontos. O número de paradas 

foi classificado como medida de aversão ao risco, já que quanto mais paradas o participante 

realiza, mais ele previne estar andando com o carro quando o sinal fica vermelho. O escore do 

jogo não compreendia medida de propensão propriamente dita e sim a consequência da 

utilização de estratégias arriscadas ou não. 

Dados descritivos mostraram que as médias de tempo de movimentação variaram 

entre 0,61 (dp=0,23), média da 11ª rodada, a 0,79 (dp=0,28) média da 1ª rodada. Todas as 

médias de tempo de movimentação das 15 rodadas correlacionaram-se significativamente 

entre si (p<0,001), apresentando coeficiente de correlação mínimo de 0,23 e máximo de 0,53. 

A Figura 5 mostra a dispersão dos escores obtidos e o tempo de movimentação médio 

no total das 15 rodadas, juntamente à linha de tendência polinomial de ordem 2 (utilizada para 

dados flutuantes). Nota-se que a linha de tendência apresenta concavidade para cima. Assim, 

as pessoas que optaram por uma estratégia mais arriscada, aqui representada por um maior 

tempo de movimentação, obtiveram uma variação maior em seus escores (de 0 ao escore 

máximo). Por outro lado, participantes que optaram por estratégias menos arriscadas, aqui 

representadas pelo menor tempo médio de movimentação obtiveram escores médios, ou seja, 

escores que não deram acesso ao prêmio oferecido. Houve correlação estatisticamente 

significativa entre o escore médio total e a média de movimentação total (r=0,67; p<0,05), 

desta forma, quanto maior a média de movimentação (maior risco), maior pontuação média 

foi feita pelos participantes. 



117 

 
 

 
Figura 5. Gráfico de dispersão do Escore Médio pelo Tempo de Movimentação no total de 15 
rodadas e a linha de tendência polinominal (utilizada para dados flutuantes, como por 
exemplo, análise de ganhos e perdas) com o coeficiente de correlação (R²). 

 

A AFC indicou que as 15 rodadas apresentaram modelo satisfatórios de ajuste aos 

dados, principalmente a partir dos índices descritivos e restritivos, para uma suposta variável 

latente Movimentação média no jogo driving a car [χ2=222,93, g.l.=90 (p<0,001), χ2/gl = 

2,48, GFI=0,86, CFI = 0,90, RMSEA (90%CI) = 0,08 (0,07-0,09)]. 

Já as médias de parada variaram entre 0,00057 (dp=0,00087), média da 1ª rodada, a 

0,00072 (dp=0,001) média da 3ª rodada. Todas as médias de parada das 15 rodadas 

correlacionaram significativamente entre si (p<0,001), apresentando coeficientes de 

correlação mínimos de 0,27 e máxima de 0,86. 

A Figura 6 mostra a dispersão dos escores obtidos a partir da quantidade de paradas 

que os participantes fizeram no total das 15 rodadas, juntamente a linha de tendência 

polinomial (utilizada para dados flutuantes). Nota-se que a linha de tendência apresenta 

concavidade para baixo. Dessa forma, as pessoas que optaram por uma estratégia menos 

arriscada, aqui representada por uma maior quantidade de paradas, obtiveram escores médios, 

os quais não deram acesso ao prêmio. Por outro lado, participantes que optaram por 

estratégias mais arriscadas, aqui representadas pelo menor número de paradas, obtiveram 

maior variação em seus escores (de 0 ao escore máximo). A correlação linear entre o escore 

médio total e a média de paradas total mostrou correlação negativa estatisticamente 

significativa (r=-0,24; p<0,001), ou seja, quanto menor a média de paradas (maior risco), 

maior pontuação média foi feita pelos participantes, indicando que enquanto o tempo de 
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movimentação médio reflete uma medida de propensão ao risco, a parada média reflete uma 

medida de aversão ao risco. 

 

 
 

 
Figura 6. Gráfico de dispersão do Escore Médio pelas Paradas Médias no total de 15 rodadas 
e a linha de tendência polinominal (utilizada para dados flutuantes, como por exemplo, 
análise de ganhos e perdas) com o coeficiente de correlação (R²). 

 

 

A AFC indicou que as 15 rodadas apresentaram modelo com índices insatisfatórios de 

ajuste [χ2=965,30, g.l.=90 (p<0,001), χ2/gl = 10,73, GFI=0,54, CFI = 0,72, RMSEA (90%CI) 

= 0,22 (0,20-0,23)].  

Para a análise da validade por grupos contrastantes com a variável Sexo, foram 

realizadas duas ANOVAs com cada índice indicativo de risco. As diferenças ocorreram em 

relação ao índice da média de tempo de movimentação do carro [F(1, 209) = 6,01; p=0,02; 

Ƞp
2=0,02], com maiores médias para homens (0,70; dp=0,15) e menores médias para 

mulheres (0,64; dp=0,18). Porém, diferenças estatisticamente significativas não foram 

observadas para o índice de paradas médias. Nessa dimensão, as mulheres apresentaram 

média de 0,01 (dp=0,009), enquanto os homens, média de 0,009 (dp=0,01). 

Para análises subsequentes, optamos pela utilização do tempo de movimentação como 

índice de risco deste instrumento, visto que: (a) utilizamos instrumento norte-americano sem 

alterações em sua estrutura; (b) para este instrumento o índice do tempo médio de 

movimentação do carro é mais amplamente usado como medida de risco em detrimento ao 

índice de paradas médias (Mather et al., 2009); (c) o tempo médio apresentou modelo de itens 
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satisfatório e funcionou como uma variável discriminativa de grupos contrastantes baseada no 

sexo; e (d) o índice de parada média não apresentou modelo de itens satisfatório e não 

funcionou como variável discriminativa de grupos contrastantes. 

 

 

Jogo de cartas 

 

 

O instrumento original proposto por Weber et al. (2004) consiste na apresentação ao 

participante de dois montes de cartas com 50 cartas cada um em cinco rodadas. Inicialmente o 

participante tem a oportunidade de tirar amostras de cartas dos dois montes, na ordem que 

desejar, até ele ter a ideia de qual monte é o melhor para tirar cartas as quais dão acesso a um 

retorno monetário. Os dois montes tinham média de retorno esperado iguais, entretanto, um 

monte apresentava sempre a mesma recompensa positiva (x), enquanto o outro, duas 

diferentes recompensas (0 e y, sendo y>x), esta informação não era fornecida ao participante. 

Após tirar as amostras de cartas, decidir sobre o monte que renderia maior valor monetário e 

indicar esta decisão ao experimentador, o participante era convidado a tirar uma carta do 

monte escolhido a qual poderia render um retorno monetário a ele. No final, todos os 

resultados obtidos pelos participantes nas cinco rodadas eram anotados e ele rodava uma 

roleta para saber qual seria seu pagamento monetário. 

Ao invés da utilização da variância como medida de sensibilidade ao risco (variância 

está relacionada à variabilidade dos possíveis resultados das opções de escolha), Weber et al. 

(2004) sugerem a utilização do coeficiente de variação de ganhos (CV), calculado através da 

divisão do desvio padrão pela média. As autoras propõem que animais humanos e não 

humanos devem ter a habilidade de perceber a variabilidade do resultado em relação à sua 

média, e não de forma absoluta, como aconteceria na variância. Além disso, a variância é 

limitada à medida que só pode ser comparada entre alternativas com condições iniciais iguais 

(mesma média), enquanto o CV, por ser uma medida da variabilidade relativa das alternativas 

de escolha arriscada, permite maior abrangência em termos comparativos. É importante 

atentar para o fato que neste jogo não há perda e em situações de ganhos, quanto maior o CV, 

maior o risco.  

Weber et al. (2004) trabalham somente com possibilidades de ganhos (o participante, 

dependendo de sua escolha, ganha mais ou ganha menos). Entendendo que o risco é 

dependente da certeza sobre os resultados das ações (ganhos e perdas) e da garantia de 
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obtenção dos recursos (Hill et al., 1997; Ross & Hill, 2002), propusemos o desenvolvimento 

de um novo jogo baseado no instrumento de Weber et al. (2004), implementando a perda em 

situação de risco, ou seja, além do participante correr o risco de obter ganhos diferentes com 

suas escolhas (ganhar pontos), ele também correrá o risco da perda (perder todos os pontos da 

partida). No Brasil, não foram encontrados instrumentos relacionados, fazendo-se importante 

o desenvolvimento e validação deste instrumento para esta população. 

Desta forma, o instrumento aplicado consistiu no seguinte: para cada participante 

foram apresentados dois montes de 26 cartas cada um. Nesse jogo o participante teve a 

possibilidade de ganhar doces quando melhor do que os outros participantes que já jogaram o 

jogo, de acordo com um ranking que foi sendo formado. O objetivo do jogo foi somar 21 

pontos a cada rodada. Em cada rodada o experimentador dá uma carta com um número para o 

participante ficar na mão. Além disso, ele tem dois montes diferentes em sua frente e poderá 

escolher somente um deles para jogar. Em cada dupla de montes, as escolhas apresentaram 

diferenças de variâncias. Assim, um monte sempre apresenta a mesma recompensa positiva 

(x), enquanto o outro, duas diferentes recompensas (0 e y, sendo y>x). O experimentador 

fornece a seguinte informação ao participante: “Aqui você tem dois montes. E você vai 

escolher um dos dois para jogar. Um monte tem sempre uma carta fixa e outro tem sempre 

cartas variadas com 0 e um outro número. Neste exemplo você sai com o 9 na mão. Neste 

monte temos a carta fixa 3 e neste outro monte temos 0 e 6, um pouco mais de zero do que de 

6, qual você escolhe?”. O jogador tira três cartas (não precisa tirar as cartas na ordem) do 

monte que escolher. Ao obter 21, a pontuação dobra, ou seja, ganhará 42 pontos. Mas se 

passar dos 21 pontos, a pessoa perde a rodada e não marca nenhum ponto. Ao todo são oito 

partidas. Estas mudanças fizeram com que o jogo se assimilasse a escolhas de investimentos 

financeiros, com enfoque em análise de carteiras na estimação de riscos e retornos (Bodie, 

Kane, & Marcus, 2000; Eid Jr et al., 2005). 

A análise de cada rodada do instrumento proposto fornece índices de retorno esperado 

(µ(k)) o qual diz respeito à média ponderada de retornos em todas as possibilidades fornecidas 

pelo investimento, reconhecendo que alguns resultados são mais prováveis que outros, parte-

se do pressuposto que quanto maior é o retorno alcançável, mais atrativo é o investimento 

(Bodie et al., 2000; Eid Jr et al., 2005). Seu cálculo é dado pela fórmula: 
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Sendo: 

ki= retorno associado com o i-ésimo resultado; 

P(ki)= probabilidade de ocorrência do i-ésimo resultado; 

n= número de resultados considerados 

 

No entanto, há de se considerar que em cada escolha, há o risco de perda e ganho. Esse 

risco pode ser representado numericamente pela variância (quanto o resultado pode variar da 

média). Todavia, sendo a variância definida como o valor esperado ao quadrado do desvio da 

média, a função quadrática (transformação não linear) exagera grandes desvios (positivos ou 

negativos) e tira a ênfase de pequenos desvios. Além disso, também por ser quadrático, este 

índice encontra-se em dimensão diferente do retorno esperado. Para sanar estes problemas, 

utiliza-se como índice de risco o desvio padrão (raiz quadrada da variância; σ(k)), o qual 

também informa sobre a variação de um resultado já que mede a dispersão de resultados em 

torno do valor esperado de retorno. Nesse sentido, quanto maior a dispersão (maior o desvio 

padrão), menor a confiança, maior a incerteza, portanto, maior o risco do investimento (Bodie 

et al., 2000). O σ(k) pode ser calculado a partir da fórmula: 

 
Para decidir sobre o risco final, deve-se utilizar o CV, já descrito anteriormente, pois 

ele é o índice que representa o risco por unidade de retorno esperado (Bodie et al., 2000). 

Quando há possibilidades de perda, entretanto, nem sempre o σ(k) é o índice mais 

adequado, visto que ele mede a variabilidade do retorno acima ou abaixo de um ponto padrão. 

Propõe-se, então, como medida de risco a utilização do índice downside risk (δ(k)), medida de 

desempenho ajustado de risco. Essa medida se preocupa apenas com a variabilidade 

indesejada, ou seja, a variabilidade que leva a perdas, levando-se em conta uma taxa de 

retorno mínima. Quanto maior e positivo o índice downside risk, melhor o desempenho do 

fundo (Eid Jr et al., 2005). 
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Sendo: 

Rt= o retorno do ativo, aqui colocado como µ(k). 

n= número de períodos, aqui calculado convencionalmente pelo número de 1 período. 

Rmin= rentabilidade mínima, aqui calculado com o mínimo de pontos que se podia 

fazer na escolha sem risco. 

 

O retorno esperado (µ(k)), o desvio padrão (σ(k)), o coeficiente de variação (CV) e o 

downside risk (δ(k)) de cada monte em cada rodada estão apresentados na Tabela 5. 

. 
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Tabela 5 – Valores disponíveis na mão, cartas, retorno certo e esperado, desvio padrão e coeficiente de variação dos montes de certeza e de incerteza nas  

oito rodadas. 

 

rodada Valores de 
mão 

Monte de certeza 
Monte de incerteza  

cartas Resultado 1 Resultado 
2 Resultado 3 Resultado 4 µ(k) σ(k) CV δ(k) 

cartas RC σ(k) CV p RA p RA p RA p RA 
1 9 3 18 0 0 0, .7; 6, .3 ,31 9 ,47 12 ,19 42 ,03 0 16,41 12,60 ,77 1,59 
2 9 3 18 0 0 0, .5; 6, .5 ,11 9 ,39 12 ,39 42 ,11 0 22,05 16,33 ,74 4,05 
3 1 1 4 0 0 0, .7; 10, .3 ,31 1 ,47 11 ,19 42 ,03 0 13,46 14,53 1,08 9,46 
4 1 1 4 0 0 0, .2; 10, .8 ,005 1 ,08 11 ,40 42 ,51 0 17,86 20,10 1,13 13,86 
5 17 1 20 0 0 0, .7; 2, .3 ,31 17 ,47 20 ,19 42 ,03 0 22,65 9,99 ,44 2,65 
6 17 1 20 0 0 0, .5; 2, .5 ,11 17 ,39 20 ,39 42 ,11 0 26,05 14,04 ,54 6,05 
7 -3 6 15 0 0 0, .7; 12, .3 ,31 -3 ,47 3 ,19 42 ,03 0 8,46 16,45 1,94 6,54 
8 -3 6 15 0 0 0, .2; 12, .8 ,005 -3 ,08 3 ,40 42 ,51 0 17,20 20,45 1,19 2,2 

Nota: RC = retorno certo; RA = Retorno Associado; p=probabilidade; µ(k)=retorno esperado; σ(k)=desvio padrão; CV= coeficiente de variação; δ(k)= downside risk  
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Se o monte de certeza for comparado ao monte de incerteza a partir do índice CV, 

pode-se ver que as escolhas do monte de incerteza por unidade de retorno são mais arriscadas, 

visto que todos os índices de CV no monte de incerteza são maiores que zero (Tabela 5). 

Valores mais altos de CV dizem sobre investimentos mais arriscados, sendo assim, tem-se 

que a rodada 7 é mais arriscada que a rodada 8, que é mais arriscada do que a rodada 4, que é 

mais arriscada do que a rodada 3, que é mais arriscada do que a rodada 1, que é mais arriscada 

do que a rodada 2, que é mais arriscada do que a rodada 6 que, finalmente, é mais arriscada do 

que a rodada 5. Analisando o risco dado pelo índice downside risk, vê-se que o melhor 

desempenho de retorno ocorre na rodada 4, depois na rodada 3, depois na rodada 7, 6, 2, 5, 8, 

e 1, desta forma, vale mais a pena arriscar-se nas rodadas com melhor desempenho de retorno. 

Diante do exposto, se os participantes fizerem escolhas baseadas no CV, eles irão se arriscar 

mais nas rodadas as quais correm menos risco por unidade de retorno esperado (i.e. 6 e 5). Se 

os participantes fizerem escolhas baseadas no índice downside risk eles vão se arriscar mais 

nas rodadas com os maiores índices já que as mesmas proporcionam melhor retorno da 

escolha (rodadas 4 e 3)  

A análise descritiva das oito rodadas do jogo de cartas apontou que os participantes 

escolheram com maior frequência a escolha arriscada em todas as rodadas (Figura 7). Na 

primeira rodada houve 144 escolhas pela alternativa arriscada, na segunda rodada 158 pessoas 

escolheram a alternativa arriscada, 209 na terceira, 200 na quarta, 123 na quinta, 145 na sexta, 

155 na sétima e 177 na oitava. Em todas as rodadas houve participantes que escolheram a 

opção sem risco, destacam-se a rodada 3 e 4 nas quais apenas dois e 11 participantes, 

respectivamente, fizeram esse tipo de escolha. 
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Figura 7. Gráfico das escolhas arriscadas ou sem risco feita pelos participantes nas oito 
rodadas. 

 

 

Diferindo das nossas hipóteses iniciais sobre o CV, os participantes apresentaram 

maior escolha pelo risco nas rodadas três e quatro (Figura 8). Sendo assim, as opções em que 

os participantes escolheram mais as escolhas arriscadas, assemelharam-se ao melhor 

desempenho de retorno da escolha (downside risk), ou seja, de acordo com o índice downside 

risk o melhor desempenho de retorno ocorre na rodada 4, depois na rodada 3, depois na 

rodada 7, 6, 2, 5, 8, 1, desta forma, vale mais a pena arriscar-se nas rodadas com melhor 

desempenho de retorno. Semelhantemente, nossos dados mostraram que as pessoas 

arriscaram-se mais nas rodadas 3, 4, 8, 2, 7, 6, 1 e 5. Há de se considerar que os participantes 

não tinham informações sobre as proporções das cartas variadas, somente uma informação de 

que tinha mais, menos ou a mesma quantidade de zeros. 

Apontamos, ainda, que a informação sobre o retorno certo era bastante evidente no 

jogo, já a informação sobre o retorno esperado era elemento de incerteza. Sendo assim, as 

rodadas nas quais os participantes apresentavam baixa retorno certo na escolha do não risco (4 

pontos, rodadas 3 e 4), foram as rodadas com maior comportamento de risco. À medida que 

as possibilidades de ganho da opção sem risco aumentaram (18 pontos para as rodadas 1 e 2, 

15 pontos para as rodadas 7 e 8, e 20 pontos para as rodadas 5 e 6), também aumentou o 

número de pessoas que não arriscaram nestas rodadas. 
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A fim de verificar se a escolha pelo risco estava sendo influenciada pela pontuação 

conquistada na rodada anterior, realizamos análise de correlação com a escolha pelo risco das 

jogadas posteriores com a pontuação das jogadas anteriores (e.g. correlacionou-se o a escolha 

pelo risco da jogada 3 com a pontuação obtida na rodada 2). A análise de correlação indicou 

que houve significância somente na relação da pontuação da rodada 1 com a escolha arriscada 

na rodada 2 (r=-0,142; p=0,039), nas outras comparações não foi encontrada significância. 

Estes dados apontam para a independência de cada escolha proposta no jogo, ou seja, a 

pontuação obtida na rodada anterior não esteve interferindo significativamente na decisão 

pelo risco da rodada seguinte. 

Com o objetivo de explorar a relação entre a frequência de jogadas arriscadas, a média 

de pontos obtida e as médias dos índices de coeficiente de variação e downside risk nas oito 

rodadas, realizou-se análise de correlação, a qual foi significativa entre algumas medidas 

(Tabela 6). 

 

 

Tabela 6 – Correlação entre indicadores de risco e escore no jogo de cartas 

 Medidas 
 1 2 3 4 

CV (1) 1 ,928** ,067 ,926** 
δ(k) (2)  1 ,122 ,959** 

Retorno real (pontos) (3)   1 ,101 
Frequência de escolha arriscada (4)    1 

Nota:*p<0,05      **p<0,001;       CV=Coeficiente de Variação,  δ(k)=índice downside risk 
 

 

 Os índices de risco (CV e δ(k)) e a frequência de escolha pelo risco estiveram 

fortemente correlacionados entre si (Tabela 5) de forma que quanto maior a média do CV 

escolhido, maior a frequência de escolha pelo risco e maior a média do índice downside risk. 

 Gráficos de dispersão dos pontos a partir das escolhas arriscadas e não arriscadas em 

cada rodada, juntamente a linha de tendência polinomial (utilizada para dados flutuantes) são 

apresentados na Figura 8 para cada rodada. Exceto nas rodadas 3 e 4, as linhas de tendência 

apresentam concavidade para cima, indicando que as escolhas pelo não risco, fez com que as 

pessoas atingissem pontuações medianas, não conseguindo, portanto, atingir pontuações que 

deram acesso ao prêmio (Figura 8). 
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Rodada 1: CV=0,77; δ(k)=1,59 

 

 
Rodada 3: CV=1,08; δ(k)=9,45 

 
Rodada 5: CV=0,44; δ(k)=2,65 

 
Rodada 7: CV=1,94; δ(k)=6,54 

 

 
Rodada 2: CV=0,74; δ(k)=4,05 

 

 
Rodada 4: CV=1,13; δ(k)=13,86 

 
Rodada 6: CV=0,54; δ(k)=6,05 

 
Rodada 8: CV=1,19; δ(k)=2,20

R² = 0,3997 
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Figura 8. Gráficos de dispersão dos pontos pelas escolhas arriscadas (1) e não arriscadas (0) nas 8 
rodadas com a linha de tendência polinominal (utilizada para dados flutuantes) e coeficiente de 
correlação (R²). 
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Ao longo das oito rodadas houve maior propensão ao risco em todas as escolhas, além 

disso, exceto nas rodadas 3 e 4, houve variação do retorno obtido (pontos ganhos) em relação 

a estratégia escolhida (risco versus não risco). Uma análise descritiva das rodadas 3 e 4 

(Tabela 1) indicou que estas são opções com o menor retorno quando se escolhe a opção de 

certeza (monte sem risco) e maior índice downside risk, ou seja, com melhor retorno de 

pontos para o participante que se arrisca. Sendo assim, o participante, probabilisticamente, 

perde pouco e ganha muito ao se arriscar, não se configurando, portanto, opções de risco visto 

que escolhas são arriscadas quando se pode ganhar muito e, ao mesmo tempo, perder muito. 

Dado isto, consideramos que havia uma indicação para a não inclusão de dados referentes às 

rodadas 3 e 4 nas análises subsequentes. A fim de confirmar tal indicação, realizamos uma 

AFC com cada medida de risco do instrumento. Como apresentado na Tabela 7, todas as 

medidas apresentaram os mesmos índices de adequação de modelo tanto para o modelo inicial 

(com as rodadas 3 e 4), quanto para o modelo final (sem as rodadas 3 e 4), indicando, mais 

uma vez, suas similaridades. Além disso, todas as três medidas indicaram modelos nos quais a 

terceira e a quarta rodadas não apresentaram pesos de regressão significativos (modelo 

inicial). 

 

Tabela 7  – Índices dos modelos de cada medida proposta levando-se em conta as oito rodadas 

  Índices de ajuste 
Variáveis Modelo χ2 g.l. p χ2/gl GFI CFI RMSEA (90%CI) 

Fr
eq

uê
n

ci
a 

MI 58,1 20 <0,001 2,91 0,97 0,65 0,095(0,067-0,124) 

MF 28,39 9 0,001 3,15 0,96 0,76 0,10(0,061-0,144) 

C
V

 

MI 58,1 20 <0,001 2,91 0,94 0,65 0,095(0,067-0,124) 

MF 28,39 9 0,001 3,15 0,96 0,76 0,10(0,061-0,144) 

δ(
k)

 MI 58,1 20 <0,001 2,91 0,94 0,65 0,095(0,067-0,124) 

MF 28,39 9 0,001 3,15 0,96 0,76 0,10(0,061-0,144) 

Nota: MI= modelo inicial; MF= modelo final; CV=Coeficiente de Variação,  δ(k)=índice downside risk 

 

Os índices dos modelos finais, apesar de não terem sido absolutamente satisfatórios 

devido ao χ2 significativo, CFI abaixo de 0,8 e RMSEA abaixo de 0,2. Foram considerados 

aceitáveis, considerando o caráter inovador da medida e considerando que não os índices 

descritivos e restritivos não estiveram tão discrepantes a índices satisfatórios. 
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Para a análise da validade por grupos contrastantes da medida em relação ao sexo, 

realizamos ANOVA com cada índice indicativo de risco e com a frequência de escolha pelo 

risco. As diferenças ocorreram para as três medidas indicadas no instrumento: em relação ao 

índice da média do CV [F(1, 209)=7,55; p=0,007; Ƞ p
2=0,04], com maiores médias para 

homens (0,74; dp=0,26) e menores médias para mulheres (0,65; dp=0,19); para a frequência 

de escolhas arriscadas [F(1, 209) = 7,24; p=0,008; Ƞ p
2=0,03], também com maiores médias 

para homens (4,59; dp=1,60) e menores médias para mulheres (4,04; dp=1,60); para o índice 

downside risk [F(1, 209)=4,81; p=0,03; Ƞ p
2=0,02] igualmente com maiores médias para 

homens (2,91; dp=0,84) e menores médias para as mulheres (2,62; dp=1,05). 

Todas as medidas apresentadas foram condizentes com o que se esperava em relação à 

mensuração da propensão ao risco, entretanto, a alta correlação apresentada pelas mesmas e a 

sobreposição de modelos sugere que estão mensurando o mesmo fenômeno. Entretanto, 

indicamos que o índice downside risk mostrou-se até aqui como o mais adequado, 

relacionando-se tanto a diferenciação de grupos, como as outras duas medidas, quanto à 

percepção do participante sobre quanto risco estava envolvido em cada escolha, ou seja, 

também funcionou como índice importante para a tomada de decisão individual, portanto, ele 

foi o índice utilizado para análises subsequentes. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Prezado(a) Senhor(a): 
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa de doutorado realizada junto a 

Universidade de São Paulo (USP), sobre tipo de tomadas de decisão que as pessoas fazem, cujo 
objetivo é investigar a relação da tomada de decisão com características pessoais, de história de vida e 
do ambiente atual. 

Sua participação é voluntária. Serão feitas perguntas sobre sua vida passada, presente e suas 
expectativas de futuro e você participará de um jogo de computador e um jogo de cartas. Não existem 
respostas certas ou erradas e é muito importante que você dê a sua opinião sincera sobre as questões 
que eu lhe fizer.  

Todas as informações que você apresentar serão mantidas em sigilo e utilizadas 
exclusivamente para este estudo. Não existe necessidade de você se identificar e eu posso garantir 
completo anonimato. Quando eu for escrever meu trabalho, não vou colocar o nome de nenhum dos 
participantes. Ninguém poderá identificar quem deu as opiniões. 

Não há riscos envolvidos, despesas ou benefícios diretos e você poderá, a qualquer momento, 
recusar-se a responder ou desistir da sua participação na pesquisa. Acredito também que o desconforto 
será mínimo, apenas o de responder a algumas questões sobre sua vida. 

Coloco-me a inteira disposição para conversar sobre qualquer dúvida que possa surgir durante 
e após as atividades que faremos. Ao final do estudo, depois de todas as análises, um relatório em 
linguagem acessível será encaminhado a todos os participantes que desejarem através do endereço ou 
endereço eletrônico que o participante disponibilizar. 

Agradeço pela atenção e participação no estudo. Deixo meu contato caso necessário: Anna 
Beatriz Carnielli Howat Rodrigues – E-mail: biacarnielli@usp.br 

 
 
Eu, ________________________________________________________ considero-me 

informado (a) sobre a pesquisa. Aceito participar e consinto que as minhas respostas sejam utilizadas 
para a análise de dados da pesquisa. 
 
Data  _____/______/_______. 
 
 
 
 
 

Assinatura do pesquisador responsável Assinatura do participante 
 
 
    
      Não desejo receber um relatório final deste trabalho. 
 
       Sim, desejo receber um relatório final deste trabalho através do endereço ou pelo 
       e-mail:

 

 

mailto:biacarnielli@usp.br�
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 
 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 

PASSADO 
 
Vamos começar falando sobre seu passado. De que idade você lembra quando você fala da sua infância? 

_________ anos. 

Pense na sua infância e escreva, na linha que segue, quem eram os adultos que você considerava que cuidavam 

de você: _______________________________________________________________________________  

 
Abaixo você encontrará uma série de afirmações sobre o comportamento da sua família quando você era 
pequeno (a). Você, provavelmente, concordará com alguns itens e discordará de outros. Não existem respostas 
certas ou erradas e nós estamos interessados no grau em que você concorda ou discorda destas opiniões. Leia 
cada afirmação cuidadosamente e marque o grau em que você concorda ou discorda dela, por meio de um 
círculo ou um X, de acordo com a seguinte escala:  
 

1 = Discordo Totalmente; 2 = Discordo em parte; 3 = Indiferente; 4 = Concordo em parte; e 5 = Concordo Totalmente 
 
Quando você responder, mantenha em mente a família na qual você foi criado durante a sua infância. 
CUIDADO PARA NÃO PULAR NENHUMA LINHA. 

 Discordo 
totalmente 

Discordo 
em parte 

Indifer
ente 

Concordo 
em parte 

Concordo 
Totalmente 

1. Na infância, minha família não sabia ao certo como pagaria as 
contas de cada mês. 1 2 3 4  5 

2. Na minha casa o horário que o jantar era servido normalmente era o 
mesmo todos os dias. 1 2 3 4 5 

3. Houve momentos na minha casa que faltava dinheiro para comprar 
coisas de necessidade básica (higiene, vestuário, etc). 1 2 3 4 5 

4. Quando eu me machucava, eu sabia que poderia recorrer às pessoas 
da minha família para ter os primeiros cuidados. 1 2 3 4 5 

5. Na minha casa o horário que o almoço era servido normalmente era 
o mesmo todos os dias. 1 2 3 4 5 

6. Quando eu estava chateado eu sabia que poderia procurar consolo 
com a minha família. 1 2 3 4 5 

7. Houve momentos na minha infância em que tínhamos pouco 
dinheiro para viver. 1 2 3 4 5 

8. Eu sabia que eu era importante para minha família 1 2 3 4 5 
9. Eu e/ou outras crianças da minha casa tivemos que começar a 
trabalhar cedo. 1 2 3 4 5 

10. Eu sabia que minha família se preocupava com minha educação 1 2 3 4 5 
11. Eu sabia que minha família estaria presente para cuidar de mim. 1 2 3 4 5 
12. Minha família tinha a preocupação de que os alimentos acabassem 
antes de poder comprar mais. 1 2 3 4 5 

13. Na minha casa, de segunda a sexta-feira, as mesmas pessoas 
costumavam estar reunidas no café da manhã. 1 2 3 4 5 

14. Na minha infância, de segunda a sexta-feira, eu sabia que as 
mesmas pessoas iriam se sentar à mesa para jantar. 1 2 3 4 5 

15. Eu sabia que as pessoas da minha família cuidavam umas das 
outras. 1 2 3 4 5 

16. Na minha casa, eu sabia quem estaria presente na hora das 
refeições. 1 2 3 4 5 
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17. Na infância, houve pessoas da minha família que ficaram 
desempregadas. 1 2 3 4 5 

18. Se uma nova regra fosse decidida para manter a disciplina da casa, 
eu sabia que minha família iria me explicar de forma clara. 1 2 3 4 5 

 Discordo 
totalmente 

Discordo 
em parte 

Indifer
ente 

Concordo 
em parte 

Concordo 
Totalmente 

19. Na minha casa, não sabíamos se haveria comida para as refeições 
diárias. 1 2 3 4 5 

20. Na minha infância, meus familiares costumavam ter empregos 
informais (sem carteira assinada). 1 2 3 4 5 

21. Eu me sentia amado pela minha família. 1 2 3 4  5 
22. Eu sabia que minha família estaria presente para me proteger. 1 2 3 4 5 
23. Na minha casa o horário das refeições era diferente a cada dia. 1 2 3 4 5 
24. Eu tinha certeza de que minha família me daria apoio se eu 
precisasse. 1 2 3 4 5 

25. Eu tinha certeza que minha família cuidaria de mim. 1 2 3 4 5 
 
 

Presente 
 

Agora falaremos sobre sua vida atual. Abaixo, você encontrará uma série de afirmações que representam 
opiniões sobre fatos da vida diária. Você, provavelmente, concordará com alguns itens e discordará de outros. 
Não existem respostas certas ou erradas e nós estamos interessados no grau em que você concorda ou discorda 
destas opiniões. Leia cada afirmação cuidadosamente e indique o grau em que você concorda ou discorda dela, 
por meio de um círculo ou um X, de acordo com a seguinte escala: 
 

1 = Discordo Plenamente;        2 = Discordo;        3 = Indeciso;        4 = Concordo;        e 5 = Concordo Plenamente 
 

CUIDADO PARA NÃO PULAR NENHUMA LINHA. 
 

 Discordo 
plenamente Discordo  Indecis

o Concordo Concordo 
plenament 

1. Minha vida é, em grade parte, determinada por acontecimentos 
inesperados. 1 2 3 4 5 

2. Geralmente não tenho oportunidade de proteger meus interesses 
pessoais da influência da má sorte. 1 2 3 4 5 

3. Quando eu consigo o que quero, frequentemente, é porque eu tenho 
sorte. 1 2 3 4 5 

4. Verifico frequentemente que o que está para acontecer, fatalmente 
acontecerá. 1 2 3 4 5 

5. Se eu vou ou não sofrer um acidente de automóvel, isto é 
principalmente uma questão de sorte. 1 2 3 4 5 

6. Nem sempre é desejável para mim fazer planos com muita 
antecedência porque muitas coisas acontecem por uma questão de boa 
ou má sorte. 

1 2 3 4 5 

7. Se eu vou ou não me tornar um líder, depende principalmente de eu 
ter sorte suficiente para estar no lugar certo e na hora certa. 1 2 3 4 5 

8. O fato de eu ter pouco ou muitos amigos deve-se, principalmente, à 
influência do destino. 1 2 3 4 5 
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Percepção de Imprevisibilidade 
Abaixo, você encontrará uma série de itens que se referem a situações que podem estar presentes na vida de 
algumas pessoas. Leia cada item cuidadosamente e indique o quanto você considera que as pessoas tem 
controle ou conseguem prever tais situações em sua vida atual, ou seja, o quanto tal situação é previsível em 
sua vida. CUIDADO PARA NÃO PULAR NENHUMA LINHA. 
1 = Nada Previsível; 2 = Pouco Previsível; 3 = Indiferente; 4 = Muito Previsível; e 5 = Totalmente Previsível 

 Nada Pouco Indiferen
te Muito Totalmen

te 
1. Iniciar um novo emprego 1 2 3 4 5 
2. Nascimento de um bebê na família 1 2 3 4 5 
3. Crises econômicas  1 2 3 4 5 
4. Morte repentina 1 2 3 4 5 
5. Desastres naturais (Tsunami, Furacão, Tornado, Terremoto) 1 2 3 4 5 
6. Mudar de cidade, estado ou país. 1 2 3 4 5 
7. Sair com vários parceiros em uma noite 1 2 3 4 5 
8. Gravidez indesejada 1 2 3 4 5 
9. Começar um novo romance 1 2 3 4 5 
10. Descobrir uma doença grave 1 2 3 4 5 
11. Violência cotidiana (Assaltos, Assassinatos, Estupro) 1 2 3 4  5 
12. Resultado de fortes chuvas (Deslizamentos de terra, soterramento, 
enchentes) 1 2 3 4 5 

13. Desemprego / ficar desempregado 1 2 3 4 5 
 

Futuro 
Agora iremos passar a falar sobre coisas que você pensa para o seu futuro. Você costuma fazer planos para o 

futuro? (    ) sim       (   ) não 

Daqui a quanto tempo seria futuro para você? _______________. 

Até que idade você imagina que vai viver? _________________________. 

Dos eventos listados abaixo, primeiramente gostaria que você me falasse se eles já ocorreram ou não em sua 
vida (marque com um X nas duas primeiras colunas). Caso ele já tenha ocorrido, me informe quantos anos 
você tinha quando ele ocorreu. Caso não tenha ocorrido ainda, gostaria que você me falasse com quantos anos 
você pretende realizar este evento. Caso não pretenda realizar, escreva NUNCA. 

Evento 

Já ocorreu? 
Sim 

(responda 
a coluna 

1) 

Coluna 1 Não 
(responda 
a coluna 2) 

Coluna 2 
QUANTOS ANOS VOCÊ 
TINHA quando este evento 

aconteceu? 

QUANTOS ANOS VOCÊ 
ACHA QUE TERÁ quando 

este evento acontecer? 
Comprar uma casa própria     

Ter sua primeira relação 
sexual 

    

Ter seu primeiro filho     

Ter o primeiro emprego com 
carteira assinada 

    

Sair de casa / morar sozinho     

Constituir uma família     

Casar     

Ter carro próprio     

Cursar faculdade     

Se formar na faculdade     

AGORA CHAME O EXPERIMENTADOR, ELE COLOCARÁ UM VÍDEO PARA QUE VOCÊ ASSISTA. 
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História (acompanhada de imagens) do vídeo Somático: 
“Perguntamos para algumas pessoas se elas achavam que viver era imprevisível. Todas elas responderam que 
sim. A seguir, veremos os motivos que apresentaram. 
O que é imprevisível é incerto. 
Uma situação imprevisível acontece quando você não tem controle sobre ela. 
A imprevisibilidade tem dois lados. 
Quando você muda de cidade, por exemplo, é imprevisível o que irá acontecer, mas isso, pode mudar a sua 
vida. (Filme de um menino que muda de cidade, se mete em confusão com pessoas da mesma idade, começa a 
fazer uma arte marcial e se torna um campeão). 
Decisões econômicas podem te ajudar a conseguir um emprego, ou podem te deixar desempregado. (Imagens 
de pessoas conseguindo empregos e logo após pessoas sofrendo por estarem desempregadas). 
Você pode estar se sentindo bem, mas pode ter um ataque cardíaco e morrer repentinamente, ou descobrir uma 
doença grave (Imagem de pessoas sorrindo e aproveitando a vida e logo após imagem de uma pessoa andando 
na rua e tendo um ataque cardíaco e uma pessoa cortando o cabelo por conta de câncer). 
Ou sofrer violência cotidiana (imagem de um assalto a banco). 
Você pode estar curtindo o dia, mas desastres naturais podem acontecer (imagens de pessoas se divertindo na 
praia e logo após imagem de tsunami e pessoas sofrendo com a perda de suas casas).” 
História (acompanhada de imagens) do vídeo Reprodutivo: 
“Perguntamos para algumas pessoas se elas achavam que viver era imprevisível. Todas elas responderam que 
sim. A seguir, veremos os motivos que apresentaram. 
O que é imprevisível é incerto. 
Uma situação imprevisível acontece quando você não tem controle sobre ela. 
A imprevisibilidade tem dois lados. 
Você pode ter uma gravidez indesejada (Imagem de pessoas chateadas por estarem grávidas). 
Pensando, por exemplo, no nascimento de uma criança, pode ser imprevisível o que vai acontecer durante a 
vida dela, mas este fato pode mudar a sua vida (Imagens de nascimento de bebê, imagens de diferentes tipos 
de criação de bebês, imagem de vários tipos de famílias). 
A formação de uma família pode começar quando você aposta em um novo romance, mas as coisas podem não 
acabar tão bem, pois você pode desconfiar que está sendo traído (cenas de casais se enamorando e cena de 
traição). 
Você pode ir a uma festa e sair com uma ou muitas pessoas em uma noite, mas durante a vida, você pode estar 
sozinho (imagem de pessoas curtindo festas e paquerando e imagem de relacionamentos sendo desfeitos).” 
 
Vídeo controle (imagens): 
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Após ver o vídeo, responda de acordo com a escala a baixo: 
1 = Discordo Totalmente; 2 = Discordo em parte; 3 = Indiferente; 4 = Concordo em parte; e 5 = Concordo Totalmente 

 
 Discordo 

totalmente 
Discordo 
em parte Indiferente Concordo 

em parte 
Concordo 

Totalmente 

1. Este vídeo me deixa ansioso 1 2 3 4 5 
2. Este vídeo me deixa inseguro 1 2 3 4 5 
3. Este vídeo me deixa com medo 1 2 3 4 5 

 
Agora continuaremos falando sobre seu presente. Abaixo, você encontrará uma série de atividades ou 
comportamentos que podem ocorrer em sua vida diária. Para cada uma das questões seguintes você terá que 
indicar a frequência com que você faz cada atividade ou comportamento listado, pensando se cada uma das 
situações ocorresse 10 vezes em sua vida. Use a seguinte escala: 

1 - NUNCA OU RARAMENTE (em 10 situações desse tipo, reajo dessa forma no máximo 1 vez); 
2 - COM POUCA FREQUÊNCIA (em 10 situações desse tipo, reajo dessa forma 2 a 3 vezes); 

3 - COM FREQUÊNCIA REGULAR (em 10 situações desse tipo, reajo dessa forma 4 a 6 vezes); 
4 - MUITO FREQUENTEMENTE (em 10 situações desse tipo, reajo dessa forma 7 a 8 vezes);  
5 - SEMPRE OU QUASE SEMPRE (em 10 situações desse tipo, reajo dessa forma 9 a 10 vezes 

 Nunca  Pouco   Regular  Muito 
freq. 

Sempr
e  

1. Fazer novas amizades 1 2 3 4 5 
2. Brigar com seus vizinhos 1 2 3 4 5 
3. Usar roupas de marca para se sentir mais bonito/atraente 1 2 3 4 5 
4. Usar drogas ilegais 1 2 3 4 5 
5. Fazer dietas sem auxílio de um profissional. 1 2 3 4 5 
6. Deixar de fazer algo que gosta para agradar amigos e/ou familiares 1 2 3 4 5 
7. Ter um caso com a(o) namorada(o) do(a) seu(sua) amigo(a) 1 2 3 4 5 
8. Se endividar para comprar um carro melhor do que o carro de seus amigos. 1 2 3 4 5 
9. Investir grande parte do seu tempo em exercícios físicos. 1 2 3 4 5 
10. Fingir sentimentos ou preferências para agradar amigos e/ou familiares 1 2 3 4 5 
11. Tomar remédios para emagrecer. 1 2 3 4 5 
12. Investir em um negócio que possui grandes chances de não dar certo 1 2 3 4 5 
13. Fumar cigarro 1 2 3 4 5 
14. Criticar ou apontar defeitos de uma pessoa importante para você 1 2 3 4 5 
15. Usar método contraceptivo (camisinha) em um encontro casual. 1 2 3 4 5 
16. Colocar sua vida em risco para ajudar amigos e familiares 1 2 3 4 5 
17. Usar roupas provocantes e atraentes. 1 2 3 4 5 
18. Fazer algo que não gosta para agradar seu (sua) namorado(a) ou pretendentes. 1 2 3 4 5 
19. Trair esposo (a), namorado (a) ou companheiro (a) com outra pessoa 1 2 3 4 5 
20. Consumir bebidas alcoólicas em excesso 1 2 3 4 5 
21. Defender um assunto polêmico em uma ocasião social 1 2 3 4 5 
22. Competir em questões profissionais ou pessoais com amigos ou familiares. 1 2 3 4 5 
23. Utilizar protetor solar diariamente. 1 2 3 4 5 
24. Dirigir bêbado 1 2 3 4 5 
25. Fazer cirurgia plástica para ficar mais atraente/bonito(a). 1 2      3 4 5 
26. Apostar grande quantidade de dinheiro em jogos de loteria. 1 2 3 4 5 
27. Gastar dinheiro impulsivamente 1 2 3 4 5 
28. Comprar drogas ilegais 1 2 3 4  5 
29.  Dirigir em alta velocidade 1 2 3 4 5 
30.  Mostrar para chefe ou professor os erros dos seus colegas 1 2 3 4 5 
31. Falar de suas conquistas (pessoais, materiais ou profissionais) para seus (suas) 
pretendentes. 1 2 3 4 5 
32. Reagir a um assalto 1 2 3 4 5 
33. Fazer algo que não gosta para agradar alguém 1 2 3 4 5 
34. Brigar com amigo ou familiar 1 2 3 4 5 
35. Sacrificar sua saúde para ficar mais atraente/bonito(a) 1 2 3 4 5 
36. Experimentar drogas ilegais para ver o efeito que causam em você 1 2 3 4 5 
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). 
 

ANTES DE CONTINUAR CHAME O EXPERIMENTADOR, CHEGOU A HORA DE VOCÊ 
JOGAR! 
Jogo driving a car 
 

 
 
Jogo de Cartas 
 Tela de escolha do monte   Tela de escolha das cartas 

        
 

37. Emprestar uma grande quantidade de dinheiro a amigos ou familiares 1 2 3 4 5 
38. Ficar um dia inteiro sem comer para emagrecer. 1 2 3 4 5 
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Para finalizar, responda, por favor, a algumas 
perguntas sociodemográficas. 
 
1. Sexo: (     ) feminino          (     ) masculino 

 
2. Idade: __________ (anos) 
 
3. Marque com um X sua escolaridade 

 Incompleto Completo 
Ensino Fundamental   
Ensino Médio   
Ensino Superior   
Ensino Técnico   

 
4. Situação de moradia: 

  4.1. Em que bairro você mora? 

______________________________________ 

  4.2. No total, quantas vezes você já mudou de 

casa/apartamento? ______________________ 

  4.3. Há quanto tempo mora nesta casa/apartamento? 

______________________ 

 Sim Não 
Você mora de aluguel?   
A rua do seu bairro é 
calçada/asfaltada? 

  

Na sua casa tem água tratada na 
torneira? 

  

Em seu bairro tem rede de esgoto?   
Na sua casa tem eletricidade?   
As crianças que moram em seu 
bairro têm fácil acesso à escola? 

  

Você recebe correspondências dos 
correios em sua casa? 

  

As pessoas que moram em seu 
bairro têm fácil acesso à saúde? 

  

 
5. Situação de trabalho 
  5.1. Você está trabalhando no momento? 
Sim (    )  Não (    ). 
 
  5.2. Você contribui financeiramente com a renda de sua 

família? Sim (   )     Não (     ). 

  5.3. Quantas pessoas contribuem financeiramente com 

a renda de sua família? 

___________________________________ 

6. Quanto a sua cor/etnia, você se considera: 
  6.1- Branca (    ) 
  6.2 – Negra  (    ) 
  6.3 – Parda = branco + negro (    ) 
  6.4 – outras misturas. (    ) 
 

7.1. Você tem namorada (o)/esposa (o) ou está envolvido 
em algum relacionamento duradouro?   Sim (   )     Não (     
). 
 
8. Você tem religião? Sim (   )   Não (   ). 
    8.1. Se SIM, Qual? ___________________ 

9. Somente para mulheres: 
9.1. Você tem ciclo menstrual normal (28/30 dias)? Sim 
(    )  Não (    ). 
9.2. Você toma anticoncepcional? 
Sim (    )  Não (    ). 
9.3. Daqui a quantos dias está prevista a sua próxima 

menstruação?________________ dias 

9.4. Você toma algum remédio que não 
anticoncepcional, que suprime a menstruação? Sim (    )  
Não (    ). 
 
10. Quantos dos itens abaixo você tem em sua casa? 
(Caso você não tenha o item, coloque 0 – zero e no 
caso de receber auxílio dos pais ou responsáveis e não 
morar com eles, considere a renda da casa dos pais 
e/ou responsáveis). 
 Quantidade 

de itens 
Televisão em cores  

Rádio  

Banheiro  

Automóvel   

Empregada mensalista  

Máquina de Lavar roupa  

Vídeo Cassete e/ou DVD  

Geladeira  

Freezer (aparelho 
independente ou parte da 
geladeira duplex) 

 

11. Marque com o X a escolaridade da pessoa que você 
considera ser o chefe da sua casa? 
Analfabeto / até 3ª série 
Fundamental 

 

Até a 4ª série Fundamental  
Fundamental Incompleto / 
Completo 

 

Médio Completo / Superior 
incompleto 

 

Superior completo  
12. Seus pais são separados ou um dos seus pais é 
falecido?   Sim (    )  Não (    ). 
     12.1. Se SIM, Quantos anos você tinha quando isso 
aconteceu? ___________



142 

 
 

 


	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
	INSTITUTO DE PSICOLOGIA
	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
	Anna Beatriz Carnielli Howat Rodrigues
	SÃO PAULO
	Anna Beatriz Carnielli Howat Rodrigues
	Área de concentração: Psicologia Experimental
	Orientadora: ProfªDrª Patrícia Izar Mauro
	SÃO PAULO
	FOLHA DE APROVAÇÃO
	Howat Rodrigues, Anna Beatriz Carnielli
	Área de Concentração: Psicologia Experimental
	Tese defendida e aprovada em: ____/____/____
	Orientador(a)
	Banca Examinadora
	Prof.(a) Dr.(a)________________________________________________________________
	Prof.(a) Dr.(a)________________________________________________________________
	Prof.(a) Dr.(a)________________________________________________________________
	Prof.(a) Dr.(a)________________________________________________________________
	Resumo
	Abstract
	Sumário
	Lista de Tabelas
	Tabela 1: Mudanças sugeridas pelos participantes do pré-teste (n=46) para o questionário de pesquisa   30
	Lista de Figuras
	Pré-teste – informações gerais e adequação linguística
	Tabela 1 – Mudanças sugeridas pelos participantes do pré-teste (n=46) para o questionário de pesquisa.
	Coleta de dados
	Instrumentos (apresentados no Anexo B - para mais detalhes das análises de cada instrumento, consultar o Apêndice A)
	Procedimento de coleta no pré-teste e na coleta de dados propriamente dita
	Análise de dados
	Capítulo 1
	Medidas de Propensão ao Risco: um estudo comparativo
	Validade por grupo contrastante de cada instrumento
	Tabela 1 – Média e desvio padrão dos índices de risco (medida escalar – coesão e competição/fertilidade; jogo driving a car – movimentação média; e jogo de cartas – downside risk) para os grupos sexuais.
	Relações entre as medidas de risco
	Tabela 2 – Índices de ajuste dos modelos testados de propensão ao risco.
	Discussão
	Conclusão
	Capítulo 2
	Relações entre dimensões de propensão ao risco e de imprevisibilidade
	Marcos de vida
	Modelagem de Equação Estrutural
	Modelo Hipotético Intermediário
	Discussão
	Conclusão
	Capítulo 3
	Diferenças sexuais e de ativação contextual na propensão ao risco
	Análise das condições experimentais versus condição controle
	Tabela 1 – Médias e desvio padrão da análise das variáveis vídeo e sexo em conjunto, quanto
	Tabela 2 – Correlações entre sentimentos após o vídeo e medidas de propensão ao risco
	Comparação de médias das variáveis entre grupos
	Tabela 3 – Média e desvio padrão dos índices de risco para os grupos sexuais e de imprevisibilidade.
	Análise multigrupos
	Discussão
	Conclusão
	Síntese dos principais resultados encontrados
	APÊNDICE A
	Imprevisibilidade Atual Objetiva
	Tabela 2 – Correlações entre itens de imprevisibilidade objetiva atual
	Percepção de Imprevisibilidade Atual
	Escala de Propensão ao Risco Específico – Domínios Evolutivos
	Tabela 4 – Fatores extraídos (1 e 2), cargas fatoriais, comunalidades (h2), quantidade de  itens, variância explicada por cada fator e índices de confiabilidade do tipo alfa de Cronbach da EPRE – domínios evolutivos pelo método de extração de Principa...
	Jogo Driving a car
	Jogo de cartas
	Tabela 5 – Valores disponíveis na mão, cartas, retorno certo e esperado, desvio padrão e coeficiente de variação dos montes de certeza e de incerteza nas
	Tabela 6 – Correlação entre indicadores de risco e escore no jogo de cartas
	Rodada 1: CV=0,77; δ(k)=1,59
	Rodada 3: CV=1,08; δ(k)=9,45
	Rodada 5: CV=0,44; δ(k)=2,65
	Rodada 7: CV=1,94; δ(k)=6,54
	Rodada 2: CV=0,74; δ(k)=4,05
	Rodada 4: CV=1,13; δ(k)=13,86
	Rodada 6: CV=0,54; δ(k)=6,05
	Tabela 7  – Índices dos modelos de cada medida proposta levando-se em conta as oito rodadas
	ANEXO A
	Termo de consentimento livre e esclarecido
	Data  _____/______/_______.
	Não desejo receber um relatório final deste trabalho.
	Sim, desejo receber um relatório final deste trabalho através do endereço ou pelo
	ANEXO B
	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
	QUESTIONÁRIO DE PESQUISA
	PASSADO
	Presente
	CUIDADO PARA NÃO PULAR NENHUMA LINHA.
	Percepção de Imprevisibilidade
	Futuro
	História (acompanhada de imagens) do vídeo Somático:
	História (acompanhada de imagens) do vídeo Reprodutivo:
	Vídeo controle (imagens):
	Após ver o vídeo, responda de acordo com a escala a baixo:
	Jogo driving a car
	Jogo de Cartas

