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RESUMO 

 

O jeitinho brasileiro é uma forma nacional encontrada para resolver situações aversivas ou 

dificultosas no cotidiano. Entende-se que o fenômeno pode ser transmitido por meio da 

socialização de práticas educativas parentais. Há uma carência de estudos sobre o período em 

que esse comportamento começa a ser desenvolvido e realizado como forma de resolução de 

problemas. Assim, percebe-se que a transmissão de valores de pais para filhos, além do jeitinho 

brasileiro, ainda é passível de maiores estudos. O objetivo geral é verificar em que medida as 

relações parentais influenciam a aprendizagem do jeitinho brasileiro em crianças por meio da 

transmissão de valores. Para responder, a pesquisa se dividiu em dois estudos, o primeiro 

consistindo na adaptação de um instrumento de jeitinho brasileiro para o público infantil, e o 

estudo 2 avaliando o jeitinho brasileiro e a transmissão de valores em crianças e seus genitores 

observando os níveis de correspondência entre a díade. Contou-se com uma amostra de 131 

crianças no estudo 1 e 101 díades no estudo 2. Deste último, 94 foram respondidos pelos pais-

crianças, com 77,2% de mães. Os participantes manifestaram e assentimento e consentimento 

por meio do TCLE. Os instrumentos utilizados para as duas pesquisas foram: o Questionário 

sobre o jeitinho brasileiro – Versão individual, Questionário de Valores Básicos infantil e 

adulto, Questionário Biosociodemográfico adulto e infantil e Questionário sobre o jeitinho 

brasileiro – Versão infantil, criado pela autora. No estudo 1, realizou-se estatísticas descritivas, 

análise dos componentes principais, análise fatorial dos eixos principais e consistência interna, 

índice de KMO e o teste de Esfericidade de Bartlett. Para o número de componentes a extrair, 

utilizou-se critérios de Cattell, Kaiser, Análise Paralela e Hull. Nos resultados, o QJB-INF foi 

adaptado e validado, sugerindo dois fatores definidos como criatividade e antissocial. No estudo 

2, realizou-se estatísticas descritivas, correlação de Pearson, teste de comparação de médias, 

regressão linear simples e múltipla, além da análise intraclasse de dados. Como resultados, 

verificou-se o jeitinho brasileiro transmitido mediante socialização parental em que fatores 

adultos são preditivos das variáveis infantis. Ademais, os valores humanos estão atrelados o 

jeitinho brasileiro, explicando o construto de criatividade e antissocial em crianças. 

Palavras-chave: jeitinho brasileiro, relação parental, transmissão de valores, valores humanos, 

infância.  
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ABSTRACT 

 

The Brazilian way is a national way found to solve aversive or difficult situations in daily life. 

It is known that the phenomenon can be transmitted through socialization of parenting 

educational practices. There is a lack of studies about the period in which this behavior starts 

to be developed and used as a way to solve problems. Therefore, it is clear that the transmission 

of values from parents to children, beyond the Brazilian way, is still subject to further studies. 

The general objective is to verify to what extent the parenting relations influence the learning 

of the Brazilian way on children through transmission of values. To answer, the research has 

been divided in two studies, the first being about the adaptation of an instrument of Brazilian 

way to children, and the second one evaluating the Brazilian way and the transmission of values 

on children and their providers observing the levels of correspondence between the dyad. There 

were a sample of 131 children on study 1 and 101 dyads on study 2. Since the last one, 94 have 

been answered by parents-children, which 77.2% were mothers. The participants expressed 

their assent and consent through the Informed Consent Form. The instruments used for both 

researches were: The Questionnaire about the Brazilian way – Individual version, 

Questionnaire of child and adult Basic Values, infant and adult Biosociodemographic 

Questionnaire and Questionnaire about the Brazilian way – Infant version, made by the author. 

On study 1, descriptive statistics were performed analysis of the main components, factor 

analysis of the main axes, internal consistency, KMO index and the Sphericity test of Barlett. 

For the number of components to be extracted, Catell, Kaiser, Parallel Analysis and Hull criteria 

were used. In the results, the QJB-INF was adapted and validated, suggesting two factors 

defined as creativity and antisocial. In study 2, descriptive statistics were performed Pearson 

correlation, means comparison test, simple and multiple linear regression, in addition of 

intraclass data analysis. As result, it was found that the Brazilian way transmitted through 

parenting socialization in which adult factors are predictive from the children variables. In 

addition, the human values are tangled to the Brazilian way, explaining the construct of children 

creativity and antisocial behavior. 

Key words: Brazilian way, parenting relation, value transmission, human value, childhood. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 A sociedade brasileira traz como uma de suas características a construção e a 

manutenção de um perfil cultural que prioriza interesses pessoais em detrimento das leis que 

regem a comunidade. Essa divergência de preferências reforça a incoesão de normatizações no 

atual cenário nacional, processo que vem se desenvolvendo ao longo da história do Brasil 

enquanto nação. 

Segundo Barbosa (2006), desde o período de colonização, o Brasil sofre 

consequências por ter se encontrado à mercê de um Reino que moldou e geriu a colônia em prol 

de seus próprios benefícios, proibindo a comercialização com outras nações além Portugal e 

investindo só o necessário para o benefício da Coroa, e não de um país em desenvolvimento.  

Sob uma perspectiva complexa e egocêntrica, Portugal foi o último país da Europa 

a acabar com o tráfico negreiro e o Absolutismo. As marcas dessas consequências levaram à 

perspectiva de que os gestores do Brasil não se preocupavam com sua realidade específica. A 

imposição dos colonizadores em adaptar o país às suas necessidades ocasionou a estruturação 

de governos e fontes de poder de uma maneira em que os fins lucrativos fossem voltados apenas 

ao crescimento dos mesmos (MOTTA; ALCADIPANI, 1999). 

Em outros períodos da história brasileira, constata-se que figuras de poder (e.g. 

senhores de engenho, coronéis) que se desenvolveram no país, constituíram-se a partir de 

sentimentos afetivos (MOTTA; ALCADIPANI, 1999), contexto no qual ordens e gestões 

dependiam de questões de interesses pessoais, sejam benéficas ou aversivas para seus 

empregados. Para Miguel (2015), tais relações, denominadas paternalistas, mostram-se 

presentes até os dias de hoje – neopaternalismo – nas organizações sociais do Brasil. 

Em função disso, percebe-se que o processo de colonização do país recém-

descoberto deixou marcas que ainda podem ser identificadas atualmente e que prevalecem na 

constituição brasileira pela sua história, reforçando a ideia de incerteza identitária e levantando 

indagações de um poder oficialista e desigualitário (MIGNOLO, 2003; BARLACH, 2013). 

É a partir desse processo que se naturaliza no cotidiano da população, de uma 

maneira quase despercebida, um fenômeno conhecido como jeitinho brasileiro. Tal concepção 

surge não só por meio da história do Brasil como colônia, mas também pelo formalismo, em 

que, segundo Riggs (1964), define a discrepância entre as normas prescritas de maneira oficial 

e as ações exercidas, sem que isso gere algum tipo de punição para o autor do ato (RIGGS, 

1964). Para tal autor, quanto maior a discordância entre o prescritivo e o descritivo, maior o 
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formalismo. Esse aspecto está então atrelado à cultura brasileira desde os tempos coloniais, 

reforçando a ideia do desenvolvimento de uma sociedade sob a égide de um julgamento baseado 

no afeto, na flexibilidade e nas exceções (GOMES; MORAES; HELAL, 2015). Barlach (2013) 

afirma que o brasileiro abraça a cultura de pessoalidade, em que o valor pessoal atribuído ao 

próximo ganha destaque frente ao valor geral. Em função disso, descumprem-se normas que 

regem a sociedade em prol de interesses particulares.  

Nesse contexto, a concepção do jeitinho brasileiro se potencializou e assumiu 

diferentes perspectivas. É possível compreendê-lo como uma estratégia social, que consiste em 

atenuar por meio de negociações a excessiva seriedade e rigorosidade das leis e normas do país 

(ALMEIDA, 2015). Segundo Vieira, Costa e Barbosa (1982), trata-se de uma ação criativa, 

rápida e improvisada para solucionar problemas e controlar a situação, utilizando a simpatia, 

circunstâncias em comum com o interlocutor e ainda a influência de meios externos, como a 

intervenção de um amigo importante ou uma ajuda financeira. Para DaMatta (1998), um dos 

pioneiros nos estudos a respeito do jeitinho brasileiro, tal fenômeno caracteriza uma identidade 

cultural nacional embasada pelo processo histórico brasileiro. 

Motta e Alcadipani (1999) relatam que o jeitinho ocorre quando a determinação 

(sejam leis, normas, regras, ordens, entre outros) impossibilita ou dificulta a ação pretendida e 

essa é realizada por meio da personalização da situação para que o objetivo seja alcançado. 

Nesse caso, procura-se focar no aspecto pessoal, prejudicando a ordem universal da situação. 

Se, por um lado, o jeitinho pode trazer à tona características positivas dos brasileiros, como 

improvisação, flexibilidade, pensamento resolutivo, habilidades sociais, por outro, pode 

evidenciar tendência a se corromper, inadequações às normas, alienação, jogo de poder, entre 

outras características negativas (BARLACH, 2013). 

Entre as definições apresentadas, parece consensual a ideia de que o jeitinho 

brasileiro se caracteriza como uma forma de resolução rápida de problemas, em que pessoas 

burlam as regras em prol de si mesmas, utilizando métodos não tradicionais, como o afeto e o 

convencimento (MORAES; GOMES; HELAL, 2016). As divergências entre as concepções 

surgem quando se avalia o jeitinho como um fenômeno que se operacionaliza a partir de 

comportamentos pró ou antissociais. Para Barbosa (2006), o jeitinho pode ser visto facilmente 

como uma prática simpática, espirituosa e espontânea do brasileiro, em que o interlocutor se 

solidariza e se coloca em uma posição igualitária ao sujeito praticante. Motta e Alcadipani 

(1999) também reforçam pontos positivos, diferenciando os termos jeitinho brasileiro e 

malandragem, afirmando que o último se expressa como um fenômeno que prejudica o próximo 
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ou leva a algum tipo de benefício sobre o interlocutor, ao passo que o jeitinho não promove 

dano ao próximo de forma direta. 

Por outro lado, Freitas (1997) associa tal conceito ao traço cultural voltado à 

esperteza, à caracterização de alguém difícil de ser ludibriado, mas que possui facilidade em 

enganar, como a malandragem. Gomes, Moraes e Helal (2015) concordam com a ligação do 

jeitinho brasileiro a esse termo, afirmando que tal fenômeno está atrelado à malandragem e a 

trapaça, pelo fato da desonestidade ser levada à tona com a desvalorização de regras impostas 

para a sociedade. Já Vieira, Costa e Barbosa (1982) evidenciam o lado negativo de tal prática a 

associando às atitudes voltadas ao autoritarismo e o poder. 

Nesse sentido, o jeitinho também remete à possibilidade de manipulação de valores, 

à concepção de que sua existência auxilia o controle social competitivo (FERREIRA et al., 

2012). Motta e Alcadipani (1999) ressaltam que, se todas as regras sociais fossem cumpridas 

com o todo rigor possível, a sociedade brasileira não suportaria tal realidade, visto que muitas 

das leis são inflexíveis. Diante desta perspectiva, o jeitinho brasileiro funciona como uma forma 

de equilíbrio de poder, o qual muitas vezes pode ser caracterizado como um elemento 

intermediário entre o favor e a corrupção (BARBOSA, 2006; GOMES; MORAES; HELAL, 

2015; PEDROSO; MASSUKADO-NAKATANI; MUSSI, 2009). 

Na concepção de Barbosa (2006), o jeitinho se diferencia da corrupção por não 

possuir qualquer ganho relacionado a valores monetários. Entretanto, percebe-se que tal 

fenômeno se encontra em uma área hachurada entre o favor, compreendido como aquelas ações 

que não são condenáveis, fundadas na empatia e ajuda ao próximo (ALMEIDA, 2015); e a 

corrupção, em que a conduta praticada traz prejuízos para terceiros, sejam pessoas físicas ou ao 

próprio Estado (GOMES; MORAES; HELAL, 2015). Um estudo realizado por Barbosa (2006), 

que avaliou o apoio social ao jeitinho brasileiro, observou que 66,7%da população estudada já 

fez uso de tal comportamento. A pesquisa apontou que a sociedade procura fazer distinção entre 

favor, jeitinho e corrupção, porém, quando se fala em corrupção e jeitinho, a diferença se torna 

menos consensual, reforçando a ideia turva do que é certo ou errado, pois metade dos 

participantes da pesquisa considera o jeitinho uma prática correta (ALMEIDA, 2015). 

A concepção do jeitinho como prática cultural reconhecida e aceita pela 

comunidade brasileira (ALMEIDA, 2015) permite a conjecturar que esse fenômeno se 

apresente como um traço aprendido e naturalizado, a partir das relações sociais, cuja 

assimilação ocorre desde a infância.  
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Com efeito, para Vygotsky (2016), o comportamento de aprender surge desde o 

primeiro dia de vida e se encontra atrelado ao desenvolvimento da criança, bem como de 

funções psicológicas importantes, como o pensamento crítico, a memória, a atenção, entre 

outros processos. O desenvolvimento infantil proporciona a maturação da aprendizagem, 

levando a compreensão e descobertas de novas questões, aquisição de informações e 

experiências além da troca de relações com os adultos, formando seus valores nos primeiros 

anos de vida (PORFELI, 2007). 

Ao longo do seu desenvolvimento, por meio do processo de socialização mediante 

práticas educativas, a criança assimila a dimensão cognitiva da moralidade e os desdobramentos 

de valores emitidos pela família, incluindo seus pais, em que se destaca por ser a principal 

estrutura de social da infância (GOUVEIA et al., 2011; MACIEL et al., 2016). Para a criança, 

o que é imposto pelo outro é reproduzido, mas também criado e reinterpretado, seja na ênfase 

de valores socioeconômicos, culturais, entre outros. Essa vivência é uma reorganização 

processual necessária para a criação de uma identidade outra; é o próprio sujeito retomando e 

refazendo o processo recebido a partir de suas próprias relações (TOASSA; SOUZA, 2010). 

Nessa perspectiva, uma vez que a transmissão de valores acontece por meio da 

socialização, surge a necessidade de estudar o desenvolvimento do jeitinho brasileiro com 

crianças, observando esse processo no âmbito das influências parentais. Apesar da escassez dos 

estudos nessa direção, esse projeto parte da hipótese de que a socialização parental é um ponto 

precursor na transmissão do jeitinho brasileiro. Para tanto, estabeleceu-se alguns 

questionamentos: é possível perceber o jeitinho brasileiro em crianças? Se sim, como os valores 

parentais transmitidos influenciam a aprendizagem do jeitinho brasileiro em seus filhos? 

Para responder a tal questionamento, pretende-se desenvolver esta dissertação, cuja 

estrutura compõe oito capítulos: o primeiro capítulo, introduzirá o leitor ao tema em questão 

por meio da introdução; o segundo capítulo, “Jeitinho Brasileiro”, abordará os conceitos de 

jeitinho, as divergências entre definições, além das implicações do fenômeno na cultura 

brasileira; no capítulo seguinte, “Socialização e Práticas educativas” entrará no processo de 

aprendizagem infantil mediante a socialização e de práticas educativas parentais, perpassando 

pelos seus conceitos e teorias; o quarto capítulo, “Transmissão de Valores”, contará com as 

definições de valores humanos ao longo da história, chegando até a fase atual, em que enfatiza 

a Teoria Funcionalista de Valores Humanos (GOUVEIA, 1998) e os valores humanos na 

infância pautados na aprendizagem de regras e na socialização parental (GOUVEIA et al., 

2011). O quinto ponto trará os objetivos da presente dissertação; já o sexto e sétimo serão 
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voltados aos dois estudos, explorando o método, as características da amostra, os instrumentos, 

os procedimentos de coleta, análise de dados, resultados e discussão parcial. Nos últimos 

capítulos (oito e nove), respectivamente, serão expostos a discussão e conclusão do estudo, 

além da bibliografia. 
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2 O JEITINHO BRASILEIRO 

  

2.1 O contexto histórico do jeitinho brasileiro 

 

Atualmente, canais de comunicação noticiam diariamente no plano da política 

matérias relacionadas à corrupção, lavagem de dinheiro, abuso de poder, empréstimo de nome 

em transações financeiras fraudulentas, entre outras situações. As tentativas de burlar leis, 

desviar de regras impostas pelo Estado em prol de benefício individual sobre o coletivo estão 

enraizadas e, muitas vezes, partem de práticas culturais rotineiras, ou até consideradas 

despercebidas (GOMES; MORAES; HELAL, 2015), como o jeitinho brasileiro. Tal fenômeno 

se configura como uma manifestação histórico-cultural observada no cotidiano, em suas 

relações entre o coletivo, a formação da identidade cultural e as consequências nos processos 

psicossociais (RODRIGUES et al., 2011). Para entender a relação do Jeitinho Brasileiro com a 

rotina na contemporaneidade, é preciso retornar à história do país desde o período colonial, 

observando as consequências desse processo.  

O Brasil se caracteriza como um país pluralizado, com diversas influências sociais, 

como indígenas, africanas, europeias, desdobrando antagonismos culturais que marcam a 

história de crescimento e amadurecimento do país (PEDROSO; MASSUKADO-NAKATANI; 

MUSSI, 2009; GOMES; MORAES; HELAL, 2015). O desenvolvimento da colônia foi 

determinado pelo proveito de exploradores europeus, mais precisamente portugueses, os quais 

possuíram a grande possibilidade de se beneficiar de recursos naturais, econômicos e sociais da 

colônia ainda rudimentar (MOTTA; ALCADIPANI, 1999).  

Com o propósito de enriquecimento financeiro por consequência da 

comercialização de riquezas brasileiras, como de pau-brasil – árvore explorada que, mais tarde, 

originou o nome da nação –, de cana-de-açúcar, de mineração e de café, a coroa portuguesa se 

dedicou às terras brasileiras de maneira individualista, interesseira, sem realizar uma 

beneficência econômica à colônia, com atitudes unilateralmente abusivas, em que a população 

era abandonada e cada vez mais empobrecida por condutas despotistas (MOTTA; 

ALCADIPANI, 1999; SOUZA et al., 2014). Colonizadores aproveitavam da possibilidade de 

nova terra para começar uma vida nova sem qualquer dívida com as leis lusitanas, as quais eram 

rígidas, complexas e sem funcionamento para uma nova vida no país (DUARTE, 2006; MOTA, 

2012).  
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Para Portugal, uma monarquia absolutista, era vantajoso evitar que sua colônia se 

desenvolvesse e prosperasse de maneira independente diante de suas particularidades, o que 

ocasionava falta de coesão na estruturação brasileira, em suas leis e em suas regulamentações, 

sem a possibilidade de luta e priorização de interesses da população nacional e preservação de 

seus recursos (MOTTA; ALCADIPANI, 1999; FERREIRA et al., 2012).  

Não apenas extorquindo os recursos naturais brasileiros, a relação de mão-de-obra 

de extração de tais riquezas se estabeleceu na disparidade arbitrária de exploradores, muitas 

vezes ladrões, viajantes ou burgueses que, além de estarem isentos de qualquer crime na 

colônia, conseguiram constituir bens muitas vezes de maneira desenfreada, sem regras, 

regulamentos societários, dominando abusivamente a população e empobrecendo-a em vários 

sentidos (MOTA, 2012). Esses priorizavam o movimento econômico informal em prol do 

benefício próprio, se eximindo de punições e aprendendo a burlar cobrança por parte da coroa, 

priorizando a concentração de renda, repartição desigual de carga tributária, opressão fiscal e 

como consequência aumentando a desigualdade social e regional, além da concentração de 

poder (MOTA, 2012; SOUZA et al., 2014).  

Na colonização, a burguesia europeia adotou a prática de dar a liberdade ao 

patriarcado nos cuidados familiares e negócios pessoais, comandando a sua própria maneira. O 

cunhadismo, por exemplo, foi uma forma de poder encontrada pelos portugueses para 

conquistar direitos perante os povos indígenas por meio de métodos rápidos e eficazes. Essa 

solução descoberta pelos colonizadores favorecia quem entrasse em uma família indígena 

mediante de uniões arranjadas, resultando em igualdade na autoridade de poder e favorecendo 

na captação de mão-de-obra indígena para a exploração do país (VIEIRA FILHO; ALMEIDA, 

2018).  

A casa grande junto à senzala diluía qualquer diferença entre “família e negócios”, 

trazendo no modo de vida da colônia os cuidados do país centrado no homem em sua figura de 

provedor resolutivo. Esse aspecto perdurou, e ainda perdura, por diversos momentos históricos 

(AMADO; BRASIL, 1991; FERREIRA et al., 2012). Resgatando outros períodos da história 

brasileira, percebe-se que as figuras de poder que desenvolveram o país se constituíram pelos 

sentimentos afetivos, em que suas ordens e gestões dependiam de questões de interesses 

pessoais, sejam benéficas ou aversivas para seus empregados. Essas relações patriarcais 

resultaram em homens extremamente paternalistas, caracterizados pela atenção 

individualizada, personalista e autoritária, em que constituíram e impuseram suas ações diante 

de decisões afetivas, como escravos que ganhavam privilégios pessoais em troca de lealdade ao 



21 
 
 

 
 

seu senhor (DUARTE, 2006; GOMES; MORAES; HELAL, 2015; MIGUEL, 2015; 

RESENDE, 2015). Tais movimentos são percebidos semelhantes nos dias de hoje em muitas 

organizações sociais do Brasil. 

Durante o processo de eclosão industrial, Borges (2011) relatou a tentativa de 

adaptação do brasileiro à impessoalidade, o qual o indivíduo era definido por um número e não 

por suas características, qualidades e defeitos. O fato é que o país, praticante da relação afetiva 

seja em casa ou no trabalho, não conseguiu assimilar totalmente essa distância interpessoal 

baseada na uniformização do trabalhador, prática anglo-saxônica comum. Até porque esse 

processo histórico ocorreu de forma abrupta, sem uma transição diluída, causando 

estranhamento da prática genérica e formal da industrialização. É característica do brasileiro 

procurar o afeto e a pessoalidade no generalizado e universal. São dessas práticas sociais de 

disparidade ao normativo, que se definiu a criação e o desenvolvimento do formalismo na 

sociedade brasileira (RIGGS, 1964). 

 O formalismo, até hoje encontrado no cotidiano brasileiro, é um fenômeno que 

se destaca pela execução de ações distintas às normas estabelecidas sem que haja alguma 

consequência negativa para o praticante (MOTA; ALCADIPANI, 1999). Essa diferença entre 

o prescritivo e o descritivo gera a concepção já percebida que atitudes e decisões são 

historicamente pautadas na informalidade, no afeto e na maleabilidade das situações, em que 

há discrepância entre as práticas exercidas e as normas ditadas pelo Estado (PEDROSO; 

MASSUKADO-NAKATANI; MUSSI, 2009; MOTA, 2012). 

 Riggs (1964), precursor da definição de formalismo, trouxe em seus estudos três 

tipos de sociedades pautadas nesse conceito: as difratadas, em que o autor definiu como os 

países desenvolvidos; as prismáticas, ressaltadas por serem os países em desenvolvimento; e 

concentradas, destacadas como os países subdesenvolvidos. O formalismo se estabelece então 

nos três ideais de sociedade, sendo atenuado nas sociedades difratadas e concentradas, e em 

evidência na sociedade prismática. Isso acontece pela dependência das sociedades prismáticas 

às difratadas, ou seja, das sociedades em desenvolvimento às sociedades desenvolvidas, sendo 

impostas a uma tentativa de reprodução estrutural destas. Como destaca Ramos (1983), é a 

dualidade do velho e novo, do antiquado e do avançado. Por conta de tais divergências, é 

percebido que a configuração de uma sociedade desenvolvida não comporta a realidade de uma 

sociedade em desenvolvimento e, consequentemente, provoca uma estruturação frágil e 

incompleta (MOTTA; ALCADIPANI, 1999; GOMES; MORAES; HELAL, 2015).  
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O formalismo, herdado de nossos colonizadores, mas que se difunde até os dias 

atuais nas burocracias cotidianas, torna-se então a raiz estrutural do jeitinho brasileiro, a partir 

do momento em que se percebe que o sujeito é autorizado a desrespeitar as normas em prol da 

desconfiança e falta de credibilidade com as mesmas na sociedade em que ele se encontra 

(DUARTE, 2006; GOMES; MORAES; HELAL, 2015). Esse fenômeno levou o Brasil a 

negligenciar até hoje suas realidades socioculturais específicas, acarretando à dissociação das 

normas, muitas vezes coercitivas às práticas sociais (FERREIRA et al., 2012).  

Junto a esse fenômeno, o paternalismo, caracterizado pela ideia de que o sujeito de 

maior poder e autoridade toma decisões no lugar do próximo a fim de interferir os interesses 

desse sob a ótica de preservar seu bem-estar (PEREIRA e BRAZALLE, 2017); o 

patrimonialismo, definido como a má administração das instituições públicas em prol dos 

interesses privados (MOURÃO, 2015); e o clientelismo, destacado pela prática de barganha 

eleitoral entre um chefe político com eleitores de menor poder aquisitivo (POTTER e 

CAETANO, 2016), se fazem molas precursoras do que se entende como jeitinho brasileiro, 

diluindo-se ao contexto histórico, cultural, político e econômico formador do brasileiro 

ressaltado por Amado, Brasil (1991) e Mota (2012). 

 Percebe-se que diversos costumes foram extraídos desse processo de 

colonização brasileira perdurando à atualidade, como a necessidade de valorizar o pessoal 

frente ao coletivo, reafirmando os interesses íntimos. Encontra-se no Estado a representação de 

uma autoridade, a qual ambiguamente o sujeito procura burlar e se aproximar em prol de sua 

condição humana, ocasionando assim uma determinada irregularidade em sua vida social 

(MOTTA; ALCADIPANI, 1999; PEDROSO; MASSUKADO-NAKATANI; MUSSI, 2009). 

Além disso, Mota (2012) destaca como herança do Brasil-colônia o imediatismo, o qual 

os brasileiros preferem resultados práticos e em curto prazo; a improvisação, caracterizada pelo 

resultado muitas vezes remediado, com pouca preocupação no lapidar de tal questão; e o 

fascínio pelo lucro e sucesso. É nesse espaço que o autor destaca o surgimento dos amigos das 

autoridades e burocratas, os quais dubiamente se sentem injustiçados pelo Estado e sua 

burocracia, mas que se utiliza de relações pessoais por meio do jeitinho brasileiro para realizar 

um objetivo (DAMATTA, 2004; SOUZA et al., 2014).  

Normas e leis abusivas, e falta de resolutividade ainda existem no Brasil. Essas 

regras, muitas vezes punitivas, trazem o “não pode” aos cidadãos, submetendo-os à 

dependência da burocracia do Estado e de suas implicações, como a corrupção, o abuso de 

poder e a desigualdade (DAMATTA, 2004; MOTA, 2012). O jeitinho se determina pelo 
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atrelamento da sociedade tradicional, que vê o sujeito como pessoa à sociedade ocidental, que 

vê o sujeito como indivíduo (BARBOSA, 2006). 

Por meio dos carnavais, malandros e heróis da atualidade exaltados por DaMatta 

(1997), o brasileiro precisou exercer um perfil versátil e maleável para viver diante das regras 

cristalizadas pelo Sistema (AMADO; BRASIL, 1991). São essas características que colocam à 

tona a fusão do indivíduo das leis universais, à pessoa das dimensões hierarquizadas 

(DAMATTA, 2004), trazendo então como resultado o fenômeno do jeitinho brasileiro. Esse 

toma corpo e consistência como uma característica nacional, amplamente utilizada e pouco 

percebida pelo simples fato de ancorar na rotina, desde os processos mais simples do sujeito até 

os mais complexos e burocráticos (FERREIRA et al., 2012).  

  

2.2 Definições e desdobramentos do jeitinho brasileiro 

 

Realizado um resgate histórico sobre a formação do jeitinho brasileiro, observa-se 

que tal ideia é caracterizada por diversas nuances (CAMPOS, 1966; RAMOS, 1966; LEERS, 

1982; VIEIRA; BARBOSA; COSTA, 1982; DAMATTA, 1984; DAMATTA, 1991; 

BARBOSA, 1992; DAMATTA, 1997; MOTA; ALCADIPANI, 1999; CASTOR, 2004; 

DAMATTA, 2004; BARBOSA, 2006; PEDROSO; MASSUKADO-NAKATANI; MUSSI, 

2009; BORGES, 2011; RODRIGUES et al., 2011;FERREIRA et al., 2012; MIURA, 2012; 

MOTA, 2012; BARLACH, 2013; SOUZA et al., 2014; TORRES et al., 2015; MORAES; 

GOMES; HELAL, 2016; MOURA, 2016). 

O termo no diminutivo exalta uma aproximação e familiaridade ao conceito, 

tornando-o íntimo e ressaltando o comportamento como uma forma de igualdade ao próximo 

perante a vulnerabilidade humana (BORGES, 2011). A humanização do termo leva 

consequentemente à humanização da prática apresentando o jeitinho como um fenômeno 

pessoal, simpático e acolhedor. 

O jeitinho brasileiro se caracteriza como uma identidade nacional (MOURA, 2016), 

pelo seu amplo significado, com definições propostas por vários autores, abrangendo alguns 

pontos em comum, como a maleabilidade, cordialidade, flexibilidade, improvisação, 

criatividade e violação de regras (MIURA, 2012). Castor (2004), aponta que algumas 

características como a improvisação, a criatividade e a perspicácia, são frutos da opressão 

exercida sobre o Brasil-colônia e sua falta de abertura para o desenvolvimento identitário 



24 
 
 

 
 

burocrático do país, levando ao brasileiro ter que inovar para que haja o funcionamento do 

controle social.   

É fato que a facilidade em entrar em contato com tal prática, seja de forma passiva 

ou ativa, faz-se presente no cotidiano do brasileiro em diversos espaços por seu histórico já 

notado de dominância social. Por conta disso, em diversas ocasiões, o jeitinho é pouco 

percebido, mostrando-se como algo banalizado e rotineiro, que se encontra cristalizado nas 

morais estabelecidas no contexto cultural brasileiro (FERREIRA et al., 2012; MORAES; 

GOMES; HELAL, 2016). 

Em uma linha temporal, o jeitinho brasileiro pode ser definido e identificado de 

diversas maneiras. Campos (1966) o conceitua como um processo “paralegal”, sendo uma 

válvula de escape para lidar com tensões sociais. Essa conduta, apesar de brasileira, mostra-se 

como uma solução ao excesso de formalismo enraizado nas culturas latino-americanas, 

mostrando que o jeitinho possui outras denominações e significados semelhantes ao redor do 

mundo (RAMOS, 1966; MOTA, 2012).  

Vieira, Barbosa e Costa (1982), autores pioneiros no estudo sobre o comportamento 

do jeitinho, identificaram uma “crença ideológica transmitida pela burocracia dominante 

segundo a qual o povo não irá se queixar, pois, é criativo o suficiente para resignar-se e dar um 

jeitinho nas dificuldades ‘produzidas pela vida’” (VIEIRA; BARBOSA; COSTA, 1982, pág. 

39). Essa afirmação traz o comportamento em questão como um instrumento de poder, voltado 

ao controle social e resolução de dificuldades por estratégias de convencimento, aproximação 

de terceiros, utilizando de determinadas habilidades (MORAES; GOMES; HELAL, 2016).  

Leers (1982) percebe o jeitinho de uma maneira filosófica. O mesmo relata que, 

embora muitas vezes o jeitinho seja considerado uma safadeza, é nessa prática que o homem 

evoca sua superioridade e liberdade diante das leis, se tornando dominante e as reduzindo a um 

processo estritamente humano. Para DaMatta (1984), o jeitinho se caracteriza como uma 

estratégia de “navegação social”, utilizada com a intenção de atenuar a impessoalidade 

burocrática. Seria uma esquiva inteligente socialmente estabelecida pelo histórico brasileiro e 

não um modismo baseado a uma época ou faixa social (DAMATTA, 1991; DAMATTA, 1997). 

Barbosa (1992), orientanda de Roberto DaMatta, analisou o comportamento como um 

fenômeno universal, pluralizado, caracterizado por diversos desdobramentos percebidos pelos 

próprios brasileiros, seja do “contínuo ao presidente”, como relatado por um participante de 

suas pesquisas.  
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Barbosa (1992), em seus estudos antropológicos, definiu que para que um 

comportamento seja considerado jeitinho brasileiro necessita que ocorra uma situação 

imprevista, nada ou pouco esperada e contrária aos objetivos do sujeito. É realizada uma 

solução denominada “especial” por ser simpática, rápida e eficaz, afastada de qualquer 

autoritarismo, utilizada por todas as classes sociais, baseado na quebra de normas, para 

conquistar um objetivo específico, muitas vezes burocrático. Essa ação ocorre entre estranhos, 

o qual o autor consegue identificar um ponto comum com o receptor. A partir de então, o 

interlocutor do jeitinho passa a ser horizontalmente igualizado ao agente realizador do 

fenômeno, tornando-o cúmplice do movimento em prol da resolução da questão.  

Para a mesma autora, além de outros estudiosos, a burocracia faz o papel de domínio 

do jeitinho brasileiro, que tenta encaixar-se no sistema com a finalidade de sobrevivência. 

Porém, percebe-se em contraponto que o jeitinho é visto como um ato rebelde e revolucionário 

a essa instituição, tornando-o ambíguo e paradoxal (BARBOSA, 1992; PEDROSO; 

MASSUKADO-NAKATANI; MUSSI, 2009).  

Diferente do que propõe Barbosa (1992), Motta e Alcadipani (1999) destacam que 

o jeitinho brasileiro é estritamente brasileiro. De acordo com esses autores, o jeitinho 

“reinterpreta a validade da determinação universal e prioriza o caso específico, ou seja, o 

pessoal passa a ser mais importante que o universal” (MOTA; ALCADIPANI, 1999). Nesse 

sentido, o brasileiro passou a acreditar que muitas vezes, provisoriamente, pode estar acima da 

lei para conseguir efetivar um objetivo.  

Em outros países, vemos que as regras estabelecidas pelo Estado são diretas, 

práticas e funcionais, feitas para serem cumpridas e não com a finalidade de explorar e corrigir 

a população. Se não são cumpridas por boa parte dos cidadãos, é perceptível que algo está 

errado, logo não precisam existir (DAMATTA, 2004). O “não pode” formalizado pela lei passa 

então a ser um “talvez” ou ainda um “cá pra nós” – na linguagem popular –, tornando-se uma 

zona cinza de relações, em que o pessoal e íntimo toma conta do processo. O fato de o jeitinho 

existir já abre espaço para a falha social e mantém o brasileiro em um círculo vicioso, no qual 

as transgressões recorrentes ao abuso da lei faz com que o sujeito se perceba constantemente 

lesionado (SOUZA et al., 2014; MOURA, 2016). Nessa realidade, DaMatta (2004, pág. 48) 

destaca que “esses arranjos permitem operar com um sistema legal descolado da realidade 

social, quando não orientado para a submissão dos subalternos”.  

Percebe-se que no lugar de procurar alterar as definições e o poder das normas 

estabelecidas na constituição, o brasileiro parece se contentar com as consequências 
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reforçadoras trazidas pelo jeitinho, atrelando a um fatalismo brasileiro destacado pela máxima 

“Sou assim porque o Brasil é assim”. Essa prática constante se torna algo para além de uma 

simples infração, mas como um modo de vida (MOTA, 2012).  É fato que se todas as leis 

funcionassem plenamente no mais ideal equilíbrio, a possibilidade da paralisar a sociedade se 

tornaria extrema, pois o Estado possuiria a responsabilidade de realizar a manutenção das 

normas para tal harmonia, o que seria impossível e o coletivo entraria em colapso (MOTTA; 

ALCADIPANI, 1999). O jeitinho então aparece como um padrão inserido na cultura brasileira, 

ou seja, um mecanismo de controle social no intuito de governar o comportamento da população 

e gerir a dominação do Estado que conduz a sociedade (MOTTA; ALCADIPANI, 1999). 

Rega (2000) considera o jeitinho brasileiro como uma consequência de esquiva da 

população em relação às transgressões cometidas à burocracia. Isso porque o descaso do Estado 

aumenta cada vez mais a fenda da desigualdade, em que as leis servem para serem punitivas e 

coercitivas, indo além da organização e funcionamento da cidadania já destacado. É quando se 

percebe que as normas impostas se aplicam aos outros e não a nós mesmos (CASTOR, 2004), 

fortificando a frase popular “aos amigos, tudo, aos inimigos a lei”.  

Entre as várias concepções descritas, o jeitinho brasileiro se caracteriza como um 

elemento identitário adaptativo institucionalizado na cultura brasileira como uma psique 

coletiva desenvolvida durante a necessidade histórica nacional por conta de imposições rígidas 

e burocráticas do Estado (TORRES et al., 2015; SOUZA et al., 2014). Barlach (2013) ressalta 

ainda que por meio desse conceito há uma homogeneização positiva do povo brasileiro, 

atenuando suas diversidades e os aproximando enquanto nação. Porém, tal característica 

identitária também aparece de forma negativa, as quais as “relações pessoais, uma vez 

estabelecidas, tomam precedência sobre qualquer outro critério; porque o cidadão brasileiro tem 

vários parentes próximos que não o deixam reinar sozinho em nosso ambiente social” 

(BARBOSA, 2006, pág. 174).  

Pesquisas sobre o jeitinho brasileiro foram importantes para tentar identificar não 

só o conceito, mas consequências para a população. Barbosa (2006) percebeu em resultados da 

sua pesquisa que a população de qualquer maneira já entrou em contato com o jeitinho, 66,7% 

dos participantes indicaram já terem feito uso desta prática. Além disso, os brasileiros 

conseguem fazer a distinção entre jeitinho, favor e corrupção, apesar da diferença entre jeitinho 

e corrupção ser menos nítida. Isso se torna um dado interessante pelo fato de que 50% da 

população acha o jeitinho uma prática correta. 
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Rodrigues e colaboradores (2011) trazem que o jeitinho pode ser entendido por 

meio de duas dimensões que muitas vezes podem se cruzar: a finalidade de resolução de 

problemas e modo flexível de interpretação de normas. Diante disto, foram definidos construtos 

subjacentes ao modelo comportamental do jeitinho, como: simpatia, compensação, quebra de 

regras sociais, inovação, malandragem e/ou trapaça, relações de poder e danos ao próximo. Esse 

resultado fortificou a ideia de que o jeitinho se faz em uma dualidade entre beneficência ou 

malevolência, destacando tanto pontos positivos, como negativos. A partir de tais reflexões, 

revelam-se indagações sobre o jeitinho brasileiro ser uma habilidade pró-social ou antissocial. 

Moura (2016) concluiu que para identificar o jeitinho brasileiro como um fenômeno 

positivo ou negativo, seria necessário perceber a consequência desse comportamento para o 

ambiente, seja o receptor direto, a instituição ou o próprio Estado. A partir de então, seria 

possível perceber se esse comportamento é coercitivo ou não.  

A criatividade, a improvisação e a perspicácia ressaltada pelo comportamento 

estimulam a desonestidade mais do que o construto da inteligência, por exemplo, pois aumenta 

capacidade de justificativa pela atitude antiética (GINO; ARIELY, 2011). Nessa perspectiva, o 

jeitinho começa a tomar moldes por uma forma malandra e de lábia. Por outro aspecto, a 

criatividade e a inovação oferecidas pela prática também são ressaltadas. O jeitinho brasileiro 

se torna positivo quando não há grandes prejuízos ao próximo, ao contrário do jeitinho negativo 

(FLACH, 2012), o qual, podendo ser conhecido como o jeitinho malandro, consiste em ações 

de violações de leis, com danos externos, aproximando-se da ideia de corrupção. DaMatta 

(2004) e Barbosa (2006) ressaltam que o jeitinho difere da malandragem, pois esta última 

resulta em atos prejudiciais ao outro diretamente. 

Para DaMatta (1986, 1997), o jeitinho é uma forma de poder que está associado à 

trapaça e individualismo, o qual tenta alcançar em sua estratégia o que o Estado com sua 

legislação não pôde proporcionar. Ao contrário desta concepção, Motta e Alcadipani (1999), 

encaixam o comportamento a uma finalidade que não seja prejudicial, mas inofensiva. 

Conceituando os dois polos do jeitinho brasileiro, percebe-se quando se fala no 

âmbito positivo, algumas características vêm à tona, como as habilidades interpessoais 

caracterizadas por afetuosidade, destacado pelo bom humor e cordialidade; solidariedade, 

ressaltada pelo compadecimento à situação; criatividade, a qual a espontaneidade no 

determinado espaço se faz pela inovação; a iniciativa para resolução de problemas, relacionada 

à proatividade; abertura para mudanças, sendo a possibilidade de lidar com novas experiências; 

persuasão, voltado ao convencimento; conciliação, relacionado ao acordo entre o autor do 
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jeitinho e o conciliador; e improvisação, ligado à execução do comportamento sem preparo 

prévio. Já por outro lado, o jeitinho se mostra negativo pela indisciplina, caracterizado pela 

insubordinação; inadequação às normas, voltado à esquiva social; uso de recurso de poder, com 

tendência à corrupção; individualismo, o qual a pessoalidade se coloca acima do coletivo e 

alienação, fazendo o interlocutor ser dominado pelo autor do jeitinho (FLACH, 2012; 

MORAES; GOMES; HELAL, 2016).  

Apesar de perceber que o jeitinho participa do cotidiano do brasileiro, seja direta 

ou indiretamente, é importante reforçar que o mesmo é considerado por boa parte da população 

como uma “mazela nacional”, em um sentido negativo e metade como uma habilidade social 

no âmbito positivo (BARBOSA, 2006; MOTA, 2012). Barbosa (2006) em seus estudos 

percebeu que o termo se encaixa em um continuum entre favor e corrupção, onde dependendo 

do contexto o fenômeno se aproxima mais do lado positivo, ou honesto, onde as quebras de 

regras são atenuadas, ou negativo, trapaceiro (BARLACH, 2013). 

Verifica-se o jeitinho como caráter de favor pelas relações humanizadas que são 

construídas entre o autor e interlocutor, as quais envolvem a solidariedade, a empatia e o 

altruísmo (GOMES; MORAES; HELAL, 2015). O ato de compadecimento do receptor traz à 

tona características benevolentes do jeitinho, ainda como a comunicação e a possibilidade de 

criação e estreitamento de laços sociais. Já quando se fala ao jeitinho brasileiro atrelado ao 

conceito de corrupção, a falta de honestidade, ludibriação baseada em mentiras em busca de um 

objetivo leva o sujeito a se corromper ou ser corrompido (GOMES; MORAES; HELAL, 2015), 

sobressaindo a trapaça como uma característica fundamental do jeitinho malandro. Para Neto 

(2014, pág. 16), por exemplo, o jeitinho “não é um herói nacional, uma característica de que 

nosso povo deva se orgulhar. O jeitinho brasileiro é lobo em pele de cordeiro, é o embrião da 

corrupção, é a escola da safadeza”. Mediante a citação, se entende que o jeitinho brasileiro pode 

ser encarado como um controle manipulador já trazido por Motta e Alcadipani (1999), o qual 

serve como um véu da elite para acobertar as discrepâncias da sociedade, o que faz o conceito 

se aproximar da corrupção. 

  As divergências continuam quando a locução “sabe com quem está falando?” para 

Vieira, Costa e Barbosa (1984) conotam o lado negativo do jeitinho. Porém para Barbosa 

(1992), Motta e Alcadipani (1999), a frase representa o contrário do comportamento em 

questão, pelo fato de colocar o autor em um patamar maior que a do interlocutor, ressaltando a 

desigualdade pela hostilização, constrangimento e abuso de poder (PEDROSO; 

MASSUKADO-NAKATANI; MUSSI, 2009). Roberto DaMatta (2004) trata esse 
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comportamento como uma negação ao jeitinho, mas também como uma estratégia de navegação 

social, ou seja, maneiras de lidar com a mesma situação, mas que se diferencia por conta da 

autoridade utilizada, se transformando em um movimento de medição de forças embebedado 

em personalismo. Outra forma de navegação social citada pelo autor é a malandragem, uma 

variação do jeitinho brasileiro e do “sabe com quem você está falando?”, constituída do 

encontro do pessoal e impessoal por meio do “roubo com destreza”, com criatividade e 

ludibriação, mas que não deixa de ser um prejuízo ao próximo (DAMATTA, 1997; 

DAMATTA, 2004). O malandro se percebe então como o esperto, vivaz, ressaltando a letra 

clássica de Bezerra da Silva: “malandro é malandro e mané é mané” (BAIÃO, 2013), ou seja, 

o interlocutor se torna nacionalmente um palerma. 

Rememorando que apesar do jeitinho se encontrar em um espaço entre favor e 

corrupção, esse se distingue dessas concepções, possuindo uma característica exclusiva. Alguns 

autores apontam que o jeitinho se diferencia da corrupção, por exemplo, pelo fato desta estar 

associada a ganhos monetários extremos (MOTTA; ALCADIPANI, 1999; VIEIRA, 2008; 

MORAES; GOMES; HELAL, 2016) e diferencia da concepção do favor por não ter 

reciprocidade direta – o que Barbosa (2006) chama de reciprocidade difusa – , que quem recebe 

o favor sente o desejo de devolver, por realizar transgressões de regras e por não serem 

realizadas com pessoas de confiança e familiarizadas (SOUZA et al., 2014; TORRES et al., 

2015). 

Diante das distintas definições exaltadas a respeito do jeitinho brasileiro, percebe-

se que tal comportamento que alimenta a falsa ideia do brasileiro ser um povo cordial 

(MORAES; GOMES; HELAL, 2016) – diante de toda intolerância cada vez mais exposta na 

sociedade – existe para superar em curto prazo as longas marcas deixadas no histórico do país, 

nutrido de burocracias e dificuldades normativas, desigualdades econômico-sociais, déficit de 

resoluções partidas do Estado, entre outros. 

É então por todas as concepções percebidas sobre o construto e seus 

desdobramentos multifacetados que se elicia a necessidade de entender como o jeitinho 

brasileiro nasce e desenvolve, atrelando-se ao processo de aprendizagem do indivíduo ao longo 

de sua vida e em seu papel na cultura em que se encontra. 

  



30 
 
 

 
 

3 SOCIALIZAÇÃO E PRÁTICAS EDUCATIVAS 

 

3.1 Socialização 

 

No escopo do desenvolvimento humano, a infância é uma fase de aprendizado, 

busca por conhecimento e maturação (TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 2019). Sabendo que o 

ser humano é um indivíduo social, que carece de padrões normativos e valores culturais para 

viver em grupo (CARVALHO, 2016), a socialização se mostra como um canal de processos 

psicológicos básicos que vem sendo pesquisada por autores de diversos âmbitos com estudos 

cada vez mais robustos, reforçando a importância desse fenômeno por muitas perspectivas 

(FREUD, 1905; BOWLBY, 1940; MILLER et al., 1941; ERIKSON, 1971; KOHN, 1969/1977; 

ORTEGA, 1977; AINSWORTH, 1978; BRONFENBRENNER, 1979; BANDURA, 1986; 

CAMPOS; CARVALHO, 1981; PASQUALI; ARAÚJO, 1996; KUCZYNSKI ; PARKIN, 

2007). 

Socializar se define nas mais diversas vertentes. O indivíduo, como ser cultural, se 

relaciona desde os primeiros anos de vida e, desde então, esse ato repercute em todas as suas 

fases (ORTEGA, 1977). A socialização é vista então como um processo em que o indivíduo é 

amparado por outros atores para se tornar membro de um grupo social (MACCOBY, 2007). 

As primeiras pesquisas sobre esse processo se deram no século XIX, em que a 

socialização se encaixava apenas em uma atividade social (SOARES, 2013). Após a Segunda 

Guerra Mundial, este fenômeno passou a ser visto por um viés psicológico, em que diversas 

concepções foram atribuídas a esse tema, fortificando a pluralidade do seu conceito, como por 

exemplo, estudos que acentuavam o ensino dos comportamentos adequados a viver em uma 

sociedade ou outros que destacavam a necessidade de regulação de impulsos infantis 

(ALVARENGA; LINS; PAIXÃO, 2016). 

O termo “socialização”, em uma perspectiva sociológica, possibilita explicar como 

indivíduos adquirem crenças e comportamentos de um grupo, ajustando-se a uma ordem social, 

ressaltando suas similaridades e diferenças tanto individual como grupalmente (ANDRADE; 

CAMINO; DIAS, 2008). Já em uma vertente psicológica, a socialização se encaixa como um 

processo bidirecional pautado em uma rede de interinfluências ativas e caracterizado por 

processos comportamentais, como aquisição de regras, transmissão de valores, tomada de 

papéis, aprendizagem cognitiva, em que o sujeito influencia e é influenciado por fatores 

genéticos, ambientais e sociais (SOARES, 2013; BORGES; SALOMÃO, 2015). 
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Em um viés psicanalítico, a socialização aparece em estudos sobre a infância, em 

que os pais possuem uma grande influência no processo de desenvolvimento da personalidade 

da criança. Para Freud (1905), os instintos eróticos e agressivos são controlados pelo superego, 

levando a internalização da representação de controle do pai, fazendo com que as experiências 

vivenciadas pela criança moldassem permanentemente a personalidade da mesma. No caso de 

Erikson (1971), suas contribuições para a socialização constavam em relatar que o sujeito é um 

ser social, que vive em grupo e recebe constantemente pressões e influências deste coletivo.  

Perpassando por outras concepções psicológicas sobre a socialização, a Teoria do 

Apego evidencia a relação de apego da díade criança-mãe e como esse processo elicia o 

desenvolvimento da personalidade do filho (BOWLBY, 1940). Ainsworth (1978), por sua vez, 

avaliou a qualidade do apego por meio de situações de separação da criança-mãe sob o 

embasamento da teoria de Bowlby. Diante destes estudos, as contribuições para as definições 

do termo “socialização” resultaram em considerar o indivíduo como um ser adaptativo para a 

sobrevivência em períodos considerados críticos, em que o mesmo possui a capacidade para 

aprendizagem mediante o processo de socialização (FARIAS, 2013). 

Ainda em um viés psicológico, Miller, Dollard, Mowrer e Sears (1941) 

apresentaram, na Teoria da Aprendizagem Social, que a aprendizagem social constava em 

entender o desenvolvimento infantil a partir de uma perspectiva comportamental (FREIRE, 

2009). Nesta lógica, a teoria é pautada nos estímulos recebidos e nas respostas produzidas, em 

que as habilidades cognitivas e comportamentais adquiridas, como crenças e hábitos, são 

oriundas de reforço e punição pelo ambiente. 

Com novos estudos e atualizações, a Teoria da Aprendizagem Social passou por 

reformulações até ganhar uma nova versão, denominada Teoria Social Cognitiva. Proposta por 

Bandura (1986), esta destaca a socialização como um processamento de informações, 

transformando influências ambientais em representações simbólicas que funcionam como guias 

de ação e que o indivíduo, como integrante do grupo, recebe e emana intervenção social (AZZI, 

BANDURA; POLYDORO, 2008; SOARES, 2013; BANDURA, 2017). Nesta teoria, a 

aprendizagem pode ser estabelecida por meio da observação e imitação do ambiente e a criança, 

no caso, estaria socializada a partir do momento que ela conseguisse se comportar de acordo 

com os padrões culturais do grupo, gerando então uma identificação (CARVALHO, 2016). 

No tocante da perspectiva de Ortega (1977), o mesmo revolucionou os estudos 

sobre o tema quando propôs a socialização como um fenômeno dividido em três fases: primária, 

secundária e terciária. Compreende-se a socialização como um processo aquisitivo de valores, 
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condutas e conhecimentos, com a finalidade do indivíduo se comportar como a sociedade espera 

(SCHNEIDER, 2001). Para Ortega, a socialização primária, mais importante do movimento, é 

caracterizada pela fase inicial em que acontece no período da infância. Nessa fase, a criança 

começa a se fazer presente na sociedade sob a influência de poucos atores sociais, como a 

família e a escola, mas que são fundamentais para a construção e desenvolvimento da base de 

sua personalidade e preparação para as fases seguintes (MENESES, 2017). 

Na segunda fase da socialização, o indivíduo se encontra na adolescência e vida 

adulta. Nesse momento, a personalidade já está formada e pautada na estabilidade do sujeito, 

mas ainda existem novos comportamentos de influência, servindo estes como contingências de 

integração ou não aos antigos comportamentos, a depender do processo. Na socialização 

secundária, os grupos sociais aumentam, assim como as influências, porém, pela estabilidade e 

sua personalidade formada, os comportamentos a serem integrados são mais selecionados 

(SCHNEIDER, 2001; MENESES, 2017). 

Por fim, a socialização terciária para Ortega (1977) se encontra na fase da velhice, 

caracterizada pela demanda da monotonia. Esse movimento pode gerar uma dessocialização, 

em que o indivíduo começa a se abster de comportamentos já aprendidos e de grupos sociais 

em que fazia parte, gerando muitas vezes uma crise para o idoso. É nessa fase que o indivíduo 

começa a aprender novos comportamentos adaptativos (ressocialização) para sua nova 

realidade (SCHNEIDER, 2001; MENESES, 2017). 

Kohn (1969/1977) trouxe a ideia de socialização na família. Este percebeu em seus 

estudos que fatores socioeconômicos e contextuais influenciam os valores, mostrando que os 

pais desejam aos filhos demandas positivas, como sucesso escolar. Para o autor, pais com 

trabalhos rudimentares e menos intelectuais estão mais propensos a desejar aos filhos 

obediência e conformismo perante a sociedade. Já pais com profissões mais cultas e dotados de 

mais ensino querem que os filhos se comportem de maneira autodirigida. É diante da 

socialização que a transmissão de valores ocorre, gerando expectativa parental que os filhos 

alcancem suas concepções, além do desenvolvimento de sua própria personalidade. Deste 

modo, o autor ressalta a importância da transmissão de valores no contexto político, econômico 

e social, pois é por via deste construto que é construído o lugar da criança na sociedade de 

maneira eficaz ou não (KOHN, 1969/1977). 

Na concepção de Campos e Carvalho (1981), a criança é vista como objeto que 

recebe influência e os pais como agentes no movimento de socialização. Essa interação começa 

desde muito cedo e sua qualidade é de suma importância para o desenvolvimento da mesma. 
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Pasquali e Araújo (1996), criticam esse conceito, caracterizando-o como despersonalizador, em 

que as crianças são únicas e possui seus próprios interesses, apesar de estarem inseridas em um 

ambiente com regras e valores. Os pais então possuem a função de canal dessa aprendizagem, 

mas cabe aos filhos a percepção e a interpretação desses comportamentos, mostrando que nem 

sempre o comportamento que é emitido é o mesmo que é recebido (SCHNEIDER, 2001). Além 

disso, Kuczynski e Parkin (2007) fortalecem a ideia de que a criança não é apenas agente 

receptor de valores, mas também é agente que modifica a estrutura socializadora, ou seja, a 

família. 

Para a abordagem ecológica do desenvolvimento humano de Bronfenbrenner 

(1979), a socialização é percebida por microssistemas, mesossistemas, exossistemas e 

macrossistemas. O desenvolvimento infantil se dá por meio de um modelo que abrange quatro 

pontos: a pessoa, o processo, o contexto e o tempo (BRONFENBRENNER, 1996). O processo 

da pessoa acontece por intermédio de características individuais, físicas, psicológicas e 

biológicas; o processo é visto na maneira em que a pessoa se desenvolve e interpreta o ambiente. 

Quando alguém altera o contexto, este indivíduo muda seu papel e ambiente, denominando esse 

processo como transição ecológica (OLIVEIRA, 2019). 

Visto uma gama de teorias que se relacionam com o processo de socialização, 

percebe-se que o mesmo é um processo contínuo, em que não há conclusão. Socializar-se é 

estar interagindo continuamente desde a infância, perpassando pela vida adulta e velhice, 

mediante padrões comportamentais inicialmente inseridos pelos pais em que influenciam a 

forma de atuação dos filhos no dia-a-dia (PESSÔA et al., 2018).  

A forma como a criança absorve fatores psicossociais também ganha ênfase. Esta 

aprende padrões comportamentais, valorativos e de habilidades para que haja o funcionamento 

bidirecional da estrutura social e cultural em que a mesma se encontra, muitas vezes sendo a 

família o primeiro grupo de agente socializadores que, muitas vezes, transmite papeis 

específicos (MENESES, 2017).  

Entende-se por agentes socializadores os sujeitos mediadores do processo. Na 

infância, os primeiros emissores são os pais, pautados pela família e, em seguida a escola 

(MOLPECERES, 1994; SOARES, 2013). É importante destacar que esses agentes sociais 

possuem valores próprios, e que família, escola e outros grupos de socialização interagem de 

maneira particular, respeitando suas próprias culturas e padrões (GOMIDE, 2011). 

Como uma das principais instituições socializadoras, a família se evidencia pelo 

primeiro microssistema de agentes em que há influências importantes para o desenvolvimento 
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da criança. Com vínculos afetivos e regulação de comportamento, as trocas de contato se fazem 

principalmente por meio das figuras parentais (ALVARENGA; LINS; PAIXÃO, 2016; 

MENESES, 2017). É a família que proporciona a manutenção e desenvolvimento da identidade 

básica da criança, formando-a como cidadã do seu contexto sociocultural e a possibilitando de 

cumprir metas desejáveis de socialização baseadas no que foi aprendido (TAILLE; OLIVEIRA; 

DANTAS, 2019). 

A relação desenvolvida entre pais e filhos é vista, muitas vezes pela reação do afeto, 

do cuidado, da promoção da educação e da transmissão de saberes. (MACARANI et al., 2010). 

Nos anos iniciais de vida, a socialização abraça o processo de interação e aprendizagem 

realizados pelos pais, os quais são percebidos como portas para o estabelecimento de valores 

específicos da sociedade e transmissão de atributos psicossociais (SHNEIDER, 2001; 

FRANÇA, 2013). Assim, padrões são criados pelos traços recebidos, parecendo então com os 

de seus agentes socializadores e dando base para inserção dessa criança na sociedade 

(CARVALHO, 2016). É dito que para que essa socialização tenha sucesso, o indivíduo precisa 

se comportar não só de acordo com os padrões familiares, mas com os padrões sociais da cultura 

em que o mesmo se encontra (SHNEIDER, 2001; FORMIGA, 2011). 

Durante o processo de socialização infantil, a influência parental se torna 

fundamental no desenvolvimento de percepções, tais como responsabilidades, maneira como a 

criança vai se comportar em âmbitos afetivos, educacionais, religiosos e os seus próprios 

valores autônomos construídos (FRANÇA, 2013). São construídas estratégias de ação para que 

haja atenção e educação à criança com o objetivo de conduzir a relação desta com o ambiente 

(BORGES; SALOMÃO, 2015). Os cuidados parentais com a criança, principalmente com a 

mãe, agente social dos zelos primários, funcionam como mecanismos de modelagem de 

comportamentos em consonância com suas contingências baseados em recompensas e punições 

de acordo com os valores passados, sejam elas aversivos ou assertivos, que possibilitam se 

tornarem pontapés iniciais para a adaptação dessa criança ao meio em que está inserido 

(MENESES, 2017).   

A instituição familiar possui um papel decisivo que muitas vezes continua na vida 

adulta, principalmente em culturas mais tradicionalista, como o Brasil, apesar de ser 

perceptível, diante da modernidade e do processo de informatização, que a constituição familiar 

e o exercício da parentalidade estão mudando e consequentemente seus valores e estratégias de 

socialização também (BORSA; NUNES, 2011; FORMIGA, 2011). Soares (2013) relata que a 

influência familiar depende de diversos fatores, como a classe social pertencente aos pais. A 
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forma que as crianças internalizam essa transmissão de valores depende do nível sócio 

profissional, econômico e cultural da família (KOHN, 1969/1977).  

Outro aspecto importante para a socialização da criança é a estabilidade familiar. O 

suporte que os pais apresentam é importante para o desenvolvimento da personalidade infantil, 

em que a mesma pode ou não se sentir em um espaço seguro para formação da sua unicidade e, 

consequentemente pertencimento ao grupo social desenvolvendo seu temperamento, seu gênero 

e sua própria percepção de mundo e do papel dos pais em sua educação (LINS et al., 2015). A 

partir de então, percebe-se que as práticas de socialização podem aumentar ou diminuir a 

frequência dependendo do desenvolvimento da criança e das novas habilidades adquiridas 

(ALVARENGA; LINS; PAIXÃO, 2016). 

Para Carvalho (2016), conflitos parentais afetam negativamente na relação social 

infantil, podendo repercutir também na vida adulta. As práticas que envolvem comportamentos 

repreensíveis e punições tendem a serem prejudiciais para o desenvolvimento socioemocional 

infantil. Tais demandas aversivas podem trazer consequências como transtornos psicológicos, 

empobrecimento de habilidades sociais e dificuldade de desenvolver relacionamentos 

(HOFFMAN, 1975; ALVARENGA, MAGALHÃES; GOMES, 2012). A autoridade também é 

um ponto que influencia a relação dos pais com a criança. Piaget (1932) relata que a autoridade 

parental pautada no respeito bidirecional leva a construção moral da criança para com normas 

e leis que regem a sociedade. Já a permissividade demasiada, sem criação de regras e valores a 

serem transmitidos, mostra negligência dos pais e impede que a criança tenha conhecimento do 

que é seu e do que é do outro, acarretando dificuldade na capacidade de escolhas.  

Diante dos conceitos de socialização, as práticas educativas ganham destaque, 

principalmente oriundas da relação parental, mostrando-se relevantes de conhecer e se 

aprofundar um pouco mais nas teorias que as embasam. 

 

3.2 Práticas educativas 

 

Baumrind (1966) acoplou alguns conceitos semelhantes aos de Piaget dentro do 

construto de práticas educativas. Estas podem ser caracterizadas como estratégias que definem 

os comportamentos desejáveis e omitem os comportamentos indesejáveis que caracterizam a 

personalidade da criança (CARVALHO, 2016). Em meio às diversas concepções que possuem 

a finalidade de guiar as crianças para desenvolvimento de autonomia e responsabilidades, 

Baumrind dividiu essa prática em quatro modelos: o autoritário, caracterizado por controle, 
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imposição de regras e pouca escuta à criança; o permissivo, com pouco comando, pouca 

exigência, mas um grande apoio; autoritativo, caracterizado pelo controle e apoio, normas e 

incentivo à autonomia da criança e; o modelo não envolvido, pautado na negligência e 

indiferença (CHECA; ABUNDIS-GUTIERREZ, 2018). 

Outro conceito importante no estudo de práticas educativas é o de Hoffman (1975). 

O autor as definiu em dois processos: as práticas indutivas, em que mostra à criança as 

consequências de seus comportamentos, com a finalidade de refletir sobre e; as coercitivas, 

caracterizadas por atitudes disciplinadas pautadas no castigo e punição. Para Luster, Rhoades e 

Haas (1989), os pais que valorizam mais a autonomia e liberdade dos filhos se utilizam de 

práticas mais experienciais e pouco restritivas. Já para pais que mais conformistas, a prática de 

repreensão e controle se faz mais presente. 

Harkness e Super (2005) eliciam mais contribuições quando afirmam que o 

desenvolvimento infantil é realizado em um nicho passível de intermédio entre seu crescimento 

e um ambiente cultural mais vasto. Para os autores, esse nicho é caracterizado por três pontos: 

o ambiente físico e social; os costumes de cuidados dos pais, regulados culturalmente e; as 

crenças parentais embasadas na psicologia dos cuidadores e caracterizadas como um conjunto 

de modelos e regras para as ações do dia-a-dia, nomeada de etnoteorias parentais (CORREA; 

SIMAS; PORTES, 2018). 

Em 2007, Keller apresentou um modelo ecocultural de desenvolvimento infantil 

que estuda os processos psicológicos por meio das ênfases ecoculturais e socioeconômicas. Para 

o autor, atitudes parentais são consideradas tarefas do desenvolvimento universal, no sentido 

de se mostrar relevante a nível filogenético e são realizadas de maneiras específicas. Pais que 

vivem em culturas individualistas valorizam mais os valores ligados a independência e 

autonomia, diferente de pais coletivistas, que priorizam a harmonia e interdependência 

(KELLER, 2007).  

É de suma importância destacar que as práticas parentais educativas são 

complementares, não havendo uma determinada prática mais correta que a outra. Porém, sabe-

se que estas podem se diferenciar de acordo com a faixa etária da criança. Macarini e 

colaboradores (2010) relatam que as teorias relacionadas ao cuidado estão atreladas a primeira 

infância, se identificando com processos de estimulação e cuidado primário. Já as dimensões 

que são consideradas mais democráticas são aplicadas na segunda infância e adolescência, fase 

de maior autonomia, liberdade de expressão e escolhas. 
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Diante de todas essas pesquisas que são vistas como atemporais, é fato que o estilo 

parental é um processo atrelado a socialização. Por esses movimentos, é perceptível que o 

objetivo da família, mais precisamente dos pais, é de auxiliar no desenvolvimento infantil, 

integrando o contexto familiar, mas também fortificando a influência cultural em um contexto 

macrossocial (MACARINI et al., 2010). Sabe-se que esses construtos são influenciados pelas 

crenças parentais pautadas na construção e desenvolvimento de valores humanos cruciais tanto 

para a socialização quanto para as estratégias adotadas pelos pais (BORGES; SALOMÃO, 

2015).  

As metas de socialização por meio dos estilos parentais podem então serem vistas 

como resultados dos pais pelos filhos, em que estes desenvolvem uma reinterpretação de valores 

parentais globais em ações específicas. Portanto, a socialização e a prática parental depende dos 

grupos culturais, do contexto de rotina parental e dos valores estabelecidos (BORGES; 

SALOMÃO, 2015).  
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4 TRANSMISSÃO DE VALORES 

 

Os valores humanos são percebidos como um construto importante no aspecto do 

desenvolvimento. É por conta desta variável que é possível explicar ações, julgamentos e 

critérios desejáveis para o indivíduo, além de orientação para qualidade de vida (MENESES, 

2017). Para entender conceitualmente os valores humanos, é necessário conhecer por algumas 

teorias que norteiam o construto, definindo-os e caracterizando-os. 

Os valores humanos são percebidos como importantes a partir do momento em que 

o ser humano se percebe indivíduo consciente de suas ações (GOUVEIA et al., 2011). Estes 

valores são presentes desde o início da civilização e, apesar da mudança temporal e ambiental, 

poucas distinções têm acontecido, das populações mais antigas para a atualidade, por se tratar 

de um conceito relativo e universal, porém com propriedades axiológicas distintas 

(ATHAYDE, 2012; GOUVEIA, 2012). Os valores são vistos muitas vezes como princípios-

guia, em que os de definições mais idealistas eram identificados em civilizações antigas, como 

a Grécia antes de Cristo. A música, literatura e arte eram exaltadas, assim como na Roma 

Antiga, beleza, conhecimento e justiça social (MENESES, 2017). Na Idade Média, em um 

período monárquico, os valores predominantes eram relacionados a poder e tradição, e ainda, 

no período das grandes embarcações, o valores de igualdade e liberdade ganhavam destaque 

(LOPES, 2015). 

 

4.1 Conceitos contemporâneos de Valores Humanos 

 

Thomas e Znaniecki (1918), pioneiros no conceito, relataram na concepção sobre 

valores humanos que a estrutura social e as atitudes do sujeito são constituídas por este 

construto. Os autores destacam como atitudes o processo de significação individual do sujeito 

e, como valores, os conteúdos empíricos disponíveis ao grupo social, podendo então se 

definirem como objeto atitudinal (GOUVEIA et al., 2011; SOUZA, 2012; VIONE, 2012). É 

então percebido que valores e atitudes são conceitos atrelados, porém destacados pelas 

diferenças inter e intrasubjetivas, mostrando os valores humanos como uma consequência 

sociocultural (MENESES, 2017). 

Outra contribuição para o desenvolvimento do construto foi a de Parsons (1951). 

Autor que trouxe a definição de valores, Parsons foi um estudioso da Teoria da Ação Social, 

abordagem que procura integrar vários aspectos da ação, como motivações particulares e 
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integração da estruturas sociais, desenvolveu um conceito geral do comportamento, em que 

fazia da ação social que trata de pessoas atores que fazem as ações (ATHAYDE, 2012). Diante 

de tais percepções, Parsons trouxe o conceito de ação motivada, em que afirma que efetuar um 

valor quer dizer refletir uma meta motivacional subjacente. De acordo com a teoria, o indivíduo 

pode ser motivado por três critérios: cognitivos, catéticos e avaliativos, além dos valores que 

influenciam suas escolhas. Para Parsons, os valores estão internalizados e organizados 

hierarquicamente e funcionam como os princípios norteadores, sendo baseados em variáveis-

padrão (ROS, 2006). 

Maslow (1971) foi de profunda importância para a concepção de valores por contas 

do seu estudo sobre hierarquia de necessidades. Para o autor, as necessidades são definidas por 

uma falta psicológica, fisiológica ou social do indivíduo que produz um estado de tensão em 

que pode ser mantida ou eliminada.  

A Teoria das Necessidades de Maslow partem da ideia de que as necessidades são 

universais (se diferem na forma que cada cultura as satisfazem); são neutras ou positivas; são 

pautadas em uma hierarquia (sete fatores de necessidades caracterizadas por fisiológicas, 

segurança, pertencimento e amor, cognitivas, estética, estima, autorrealização); o objetivo é a 

autorrealização; e o indivíduo é percebido como um ser organizado e integrado (GOUVEIA, 

1998). Sua contribuição no conceito de valores humanos é a de que estes são tipos específicos 

de necessidades; terminantemente positivos; e podem representar necessidades deficitárias 

(ATHAYDE, 2012). 

As teorias atuais sobre os valores humanos ganham escopo quando divididas em 

dois modelos: os valores em uma visão cultural ou sociológica, norteado por autores como 

Inglehart (1977) e Hofstede (1997); e os valores em uma visão individualista ou psicológica, 

subsidiada pelos autores Rokeach (1973), Schwartz (1992) e Gouveia (2012). 

 

4.2 Visão cultural 

 

Grande nome dos valores humanos na sociologia, Inglehart (1977) propôs 

contribuições que são utilizadas até os dias atuais. Sua teoria foi realizada em 97 países, 

contando com 90% da população mundial (ATHAYDE, 2012). O mesmo tinha como objetivo 

estudar os sistemas de crenças em um viés cultural e suas mudanças contínuas, além do impacto 

social e político (INGLEHART; WELZEL, 2010). Inglehart sugeriu sua teoria pautada em duas 

hipóteses: a de escassez, em que o sujeito valoriza o que mais é escasso, ou seja, o que mais 
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necessita; e a de socialização, em que seus processos valorativos são definidos pela socialização 

realizada pelos grupos (GOUVEIA, 2012). 

Por meio de suas vastas pesquisas e sob a influência de teorias como a de Maslow 

(1971), o autor conseguiu perceber uma dimensão cultural de valores que se dividiam em dois 

pontos: o materialismo, referindo-se à satisfação de necessidades primárias, como as 

fisiológicas; e o pós-materialismo, destacando-se pelas necessidades mais robustas, como as de 

satisfação intelectual.  

Mediante mudanças graduais da sociedade, as modificações das experiências 

tomaram forma e os valores sofreram influências intergeracionais. Para Inglehart, os países 

eram classificados pelas pontuações das duas extremidades e que, uma vez satisfeitos no polo 

materialista, a sociedade passa a almejar necessidades pós-materiais (INGLEHART; BAKER, 

2000; GOUVEIA et al., 2011). Mais adiante, após novas reformulações, Inglehart alterou os 

termos para secular-racional, percebido em sociedades modernas; e auto expressão, 

caracterizado por sociedades pós-modernas (INGLEHART; BAKER, 2000; ATHAYDE, 

2012). 

 

4.3 Visão individual 

 

Partindo para o modelo de teoria de valores humanos conceituado pela perspectiva 

individual, Rokeach (1973) trouxe diversas contribuições fundamentais. Este foi o primeiro a 

realizar uma análise sistemática dos valores, possível de medição empírica em que constituía 

de 18 valores instrumentais e 18 valores terminais chamado Rokeach Value Survey (ROS, 

2006). De acordo com o autor, para os valores humanos serem caracterizados como construtos 

científicos, estes precisam ser intuitivos e definidos operacionalmente.  

Por meio de cinco pressupostos, Rokeach (1973) pôde estabelecer sua teoria. São 

eles: (a) as pessoas possuem poucos valores em termos quantitativos; (b) independente da 

cultura, os indivíduos têm os mesmos valores; (c) existe um sistema de valores; (d) os valores 

podem ser definidos pela personalidade de cada indivíduo, sua cultura, sociedade, instituições 

influenciadoras, como a família; (e) as manifestações de valores são percebidas em fenômenos 

dignos de serem estudados pelas Ciências Sociais. 

Os valores são destacados diferente de atitudes pelo fato de serem vistas como 

crenças transituacionais de metas desejáveis, além de guias que norteiam o sujeito em seus 

comportamentos, tornando-se critérios de julgamentos, relacionamentos e ações. Já as atitudes 
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são vistas como crenças específicas de uma determinada situação ou objeto. O autor define os 

valores como um conceito organizado por um critério hierárquico que, quando internalizadas 

por meio de processos de socializações são constituintes do suporte da personalidade, 

mostrando o que é adequado ou não ao sujeito e como se portar diante dos processos externos 

(SOARES, 2013).  

Nesta concepção, os valores humanos são divididos em dois fatores: instrumentais 

e terminais. Os instrumentais evidenciam os valores como forma de comportamentos que 

buscam alcançar o desejável. Estes são segmentados em valores morais e de competência. Já 

os terminais, mais raros que os primeiros, são os desejáveis do indivíduo e podem ser divididos 

entre valores pessoais e sociais (KASSER, 2016).  

Rokeach estabeleceu seis funções para os valores que funcionam para nortear os 

comportamentos do indivíduo em tomadas de decisões ou resoluções de conflitos. São elas: (a) 

critérios de orientação, definida pela manutenção da autoestima diante de problemas, atitudes e 

comportamentos que em outra situação seria pessoal ou socialmente condenado moralmente; 

(b) resolução de conflitos e tomada de decisão, em que há a organização de princípios e regras 

internalizados que auxiliam nas escolhas; (c) motivacional, em que valores funcionam como 

guias no cotidiano e manifestam as necessidades básicas; (d) adaptativa, os valores eliciam os 

modos de conduta ou estados finais de orientação adaptativa ou orientados para a utilidade; (e) 

ego-defensiva, quando sentimentos e comportamentos pouco aceitos são transformados em algo 

admitido pela sociedade mediante um processo de racionalização e formação defensiva; e (f) 

conhecimento ou autorrealização, quando os valores levam à busca de compreensão e 

significado de si e do mundo, levando então a autorrealização (ROKEACH, 1973). 

Um dos principais nomes na perspectiva de valores humanos foi Schwartz (1992), 

em que recebeu fortes influências de Rokeach para consolidar seu trabalho. Em seus estudos, o 

autor criou uma tipologia que destaca valores como metas desejáveis e transituacionais que 

influenciam as seleções de atitudes e avaliam os eventos, podendo variar pela sua importância 

e nortear a vida do indivíduo ou entidade social como princípios (SCHWARTZ, 2001; 

ATHAYDE, 2012). Schwartz reconheceu motivações básicas, relatando que estas deveriam ser 

reconhecidas por todas as culturas. Apesar da importância que cada indivíduo ou grupo aplica 

aos valores serem distintas, o autor justifica a universalidade mediante três requisitos universais 

da existência humana, destacados por: necessidade do ser humano como organismo biológico 

pautada na sobrevivência; indivíduo como um ser social que interage, sobrevive; e busca pelo 

bem-estar do grupo (SCHWARTZ, 2012). Diante disto, percebe-se que, para Schwartz, as 
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propriedades axiológicas de sua teoria são individuais, mas a estrutura é universal 

(SCHWARTZ, 2011; ATHAYDE, 2012). 

A teoria em questão é pautada em seis definições fundamentais que norteiam a 

concepção de valores humanos. São elas: (a) os valores são crenças que, quando realizadas se 

atrelam ao sentimento; (b) os valores são metas desejáveis que motivam a ação; (c) os valores 

transcendem situações e ações específicas; (d) valores funcionam como padrões ou critérios de 

seleção ou avaliação de ações; (e) valores seguem uma hierarquização por importância; e (f) 

valores podem guiar um comportamento (SOARES, 2013). Essas características abarcam todos 

os valores, em que, o que vai diferenciar cada um é a motivação do sujeito e o objeto. 

Schwartz (2012; SCHWARTZ et al., 2017) passou por um processo de atualizações 

em sua teoria em que, inicialmente identificou sete tipos motivacionais, em seguida dez e por 

fim onze. Visto que o modelo de dez fatores é mais conhecido universalmente, é importante 

citá-los e defini-los com alguns exemplos: (a) autodireção, definido pela busca de 

independência nos comportamentos (liberdade e curiosidade); (b) estimulação, diz respeito a 

variedade e estímulo e está relacionado com os valores de autodireção (excitação e ousadia); 

(c) hedonismo, em que se define pela busca por prazer (autoindulgência, vida prazerosa); (d) 

realização, determinada pelo sucesso pessoal e competência, de acordo com os padrões sociais 

(ambição e influência); (e) poder, caracterizado pela busca de prestígio e controle (riqueza e 

autoridade); (f) segurança, visto pela proteção, harmonia e estabilidade social (preservação e 

ordem social); (g) conformidade, caracterizada pela inibição de comportamento que prejudicam 

o funcionamento social (obediência e autodisciplina); (h) tradição, em que se refere aos 

costumes e regras de uma sociedade (devoção e honra); (i) benevolência, busca pelo bem estar 

das pessoas ao seu redor (honestidade e lealdade); (j) procura pela aceitação e bem estar social, 

além da proteção e preservação do ambiente (igualdade e pacificação) (SCHWARTZ, 2006).  

Essas metas motivacionais são divididas em quatro categorias: abertura à mudança 

(autodireção, estimulação e hedonismo, conservação (tradição, conformidade e segurança), 

autotranscedência (universalismo e benevolência) e autopromoção (poder e realização). Tais 

dimensões são divididas em dois polos opostos em que a abertura à mudança se opõe ao 

conservadorismo e a autotranscedência é contrária à autopromoção (SOARES, 2013). 

Em consonância com as teorias relevantes de valores humanos, suas contribuições 

e limitações (INGLEHART, 1973; SCHWARTZ, 1992), Gouveia (1998) sugeriu a Teoria 

Funcionalista dos Valores Humanos para explicar concepções valorativas e procurar preencher 

lacunas de outros conceitos de maneira parcimoniosa e teoricamente fundamentada. Também 
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diferenciando atitudes de valores, Gouveia destacou que atitudes caracterizam uma organização 

de várias crenças em relação a uma situação ou objeto. Já os valores são transcendentes a esta 

definição e se definem como aspectos psicológicos limitados, vistos como modos de 

orientações para os indivíduos que retratam suas necessidades humanas, mas que são 

empregados de várias maneiras de acordo com suas histórias pessoais e contextos socioculturais 

(GOUVEIA, 1998; GOUVEIA et al. 2011). 

O modelo assume cinco pressupostos teóricos: (a) a natureza humana é 

essencialmente positiva ou benevolente, consequentemente os valores também. Então, quando 

se prioriza um valor ao outro podem correr comportamentos divergentes; (b) são princípios-

guia individuais, em que os valores são vistos como grupos de orientação, embasados na cultura 

e que não se restringem a situações específicas, como as atitudes. (c) a base motivacional, em 

que os valores representam cognitivamente as necessidades das pessoas, da sociedade e das 

instituições, propondo uma limitação de impulsos individuais para garantir estabilidade e 

segurança do ambiente; (d) caráter terminal, diferente de Rokeach (1973), os valores humanos 

são estritamente terminais; (e) e condição perene, em que os valores não mudam, o que modifica 

são suas propriedades (GOUVEIA, 2012).  

Embasado nesses pressupostos, Gouveia et al. (2011) destacaram duas funções 

primárias para os valores: tipo de orientação, em que funcionam como guia para os 

comportamentos e tipo de motivador, definindo-se como a representação de necessidades. Essas 

funções atuam como aspectos psicológicos que norteiam o comportamento do indivíduo (tipo 

de orientação) e representam cognitivamente suas necessidades (tipo de motivador).  

O tipo de orientação é dividido em três aspectos que abarcam a tipologia dos valores 

terminais: o social (indivíduo na comunidade); o pessoal (indivíduo por ele mesmo), oposta ao 

primeiro aspecto; e o central (propósito geral da vida), destacando-se por uma alternativa de 

coexistência, conciliável com os outros dois pontos e agindo como um marco definidor dos 

valores e sua organização (GOUVEIA et al., 2011). Já na dimensão do tipo de motivador, em 

que atribui expressão cognitiva às necessidades humanas, existem duas possibilidades: a 

materialista (pragmática, a vida como fonte de ameaças) e a idealista (humanitária, a vida como 

fonte de oportunidades). Neste fator, os valores não são opostos, mas sim complementares. 

Estas duas funções valorativas formam dois eixos em que os valores são organizados. A 

combinação destes eixos desenvolve seis subfunções específicas dos valores, como visto na 

tabela 1 (GOUVEIA et al., 2014). 
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Tabela 1 - Estrutura valorativa da Teoria Funcionalista dos Valores Humanos 

  Valores como padrão-guia de comportamentos 
  Metas pessoais Metas centrais Metas sociais 

Valores como 
expressão de 
necessidades 

Necessidades 
idealistas 

Experimentação 
Emoção 

Sexualidade 
Prazer 

Suprapessoal 
Beleza 

Conhecimento 
Maturidade 

Interativa 
Afetividade 

Apoio Social 
Convivência 

Necessidades 
materialistas 

Realização 
Êxito 
Poder 

Prestígio 

Existência 
Estabilidade 

Saúde 
Sobrevivência 

Normativa 
Obediência 

Religiosidade 
Tradição 

Fonte: GOUVEIA et. al., 2014. 
 
As subfunções são distribuídas nas duas motivações. No critério de orientação, 

divide-se por pessoal (experimentação, caracterizada pela necessidade de excitação ou princípio 

do prazer; realização, definida pela praticidade em decisões e realizações materiais), central 

(suprapessoal, em que representa a necessidade de autorrealização sem apego ao material; 

existência, destacada pelas necessidades fisiológicas e de segurança) e social (interativa, 

apresentada como a necessidade de pertença ao grupo e as relações interpessoais; 

normativa,  marcada pelo estabelecimento de regras e preservação de um grupo). Já no critério 

de tipos de motivadores, divide-se entre materialista (normativa, existência e realização) e 

idealista (interativa, suprapessoal e experimentação) (ARAÚJO et al., 2019).  

Cada subfunção possui três valores específicos, que são:  

Experimentação: emoção, baseada nas necessidades atreladas a excitação e busca 

por novas experiências relacionadas ao risco; prazer, correspondente a satisfação geral; e 

sexualidade, descrito pela necessidade que o organismo tem de sexo;   

Realização: êxito, relacionado ao alcance de metas que foram impostas a si mesmo; 

poder, definido pela influência, autoridade e controle; e prestígio, ou seja, reconhecimento 

público;  

Suprapessoal: beleza, interesse e apreciação pelo belo, pela estética; conhecimento, 

visto pela sabedoria, preocupação em se aprofundar sobre os diversos temas; ematuridade, 

relacionado a auto satisfação e desenvolvimento pleno de suas capacidades;  

Existência: estabilidade, caracterizado pela segurança e planejamento pessoal; 

saúde, em que preconiza a ausência de doenças e de ameaças à sua existência; e sobrevivência, 

definida pelas necessidades fisiológicas básicas;  

Interativa (ou interacional): afetividade, percebido como a necessidade de afeto no 

sentido de amor e afiliação; apoio social, visto como a busca de ajuda quando preciso e 
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sentimento de pertença a algum lugar no mundo; e convivência, destacada pela relação da 

pessoa com o grupo em um sentido socializador;  

Normativa: obediência, cumprimento de deveres e respeito ao próximo respeitando 

uma hierarquia; religiosidade, em que trata de segurança pautada na crença em Deus 

independente da religião; e tradição, caracterizado por se conformar com os padrões morais em 

uma busca pela harmonia por intermédio do respeito (SCHNEIDER, 2001; GOUVEIA et al., 

2014). 

É importante destacar que, apesar de independentes, tais subfunções valorativas 

citadas estabelecem uma relação de compatibilidade e congruência entre si (LOPES, 2015). Em 

termos de compatibilidade, um critério externo é atribuído, em que corresponde a um padrão 

correlacional entre os valores e variáveis, fazendo referência a validade de critério ou 

capacidade preditiva das subfunções. Já a nível de congruência, percebe-se a consistência 

interna valorativa por meio das força das correlações entre os valores ou subfunções. 

Considerando os valores como positivos e terminais, a congruência pode ser representada por 

um hexágono, explicitando três níveis de congruência (figura 1). 

 
Figura 1 - Congruência das subfunções dos valores humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: (ARAÚJO et al., 

2019). 
 
A partir da figura 1, é possível notar três níveis de congruência: baixa, localizada 

pelos polos da figura, em que trazem subfunções de diferentes orientações e motivadores, como 

interativa-realização e normativa-experimentação; moderada, definindo-se como subfunções 

com o mesmo motivador, porém com orientações diferentes, como realização-normativa, 
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experimentação-interativa; e alta, destacada pelas subfunções que possuem a mesma orientação, 

porém com motivadores diferentes, que são experimentação-realização e interativa-normativa. 

As subfunções suprapessoal e existência são compatíveis com as demais por se definirem como 

centrais, não fazendo parte dos três níveis de congruência (MENESES, 2017). 

Muito se sabe sobre os valores humanos em adultos por via de pesquisas realizadas 

ao longo do tempo. Porém, visto que o desenvolvimento de valores está atrelado a socialização 

e às práticas parentais, e que a transmissão ocorre desde os primeiro anos de vida (PORFELI, 

2007), Gouveia e colaboradores sentiram a necessidade de estudar, pesquisar e fundamentar a 

transmissão de valores humanos no universo infantil (GOUVEIA et al., 2011). Os autores 

basearam seus estudos em diversas pesquisas (KOHN, 1969/1977; BUBECK; BILSKY, 2004; 

DÖRING, 2008) e contribuições sobre a transmissão de valores de pais para filhos. Apesar de 

relevantes, as evidências de teorias, como a de Kohn (1969/1977) por exemplo, em que trouxe 

a importância da socialização familiar e transmissão de valores, rara escassas para outros 

contextos culturais. 

Bubeck e Bilsky (2004) e Döring (2008) aplicaram o Portrait Value Questionnaire 

(PVQ) na versão de 29 itens e 21 itens, respectivamente, em crianças no mesmo contexto 

cultural. Suas constatações não foram congruentes com a teoria de Schwartz, não identificando 

uma estrutura clara, dissipando alguns fatores e unindo outros. No Brasil, a aplicação do mesmo 

instrumento adaptado ao contexto necessitou de avaliações específicas por conta das 

inadequações de estímulos (MONTEIRO, 2009; GOUVEIA et al., 2011). Utilizando a Teoria 

Funcionalista de Valores, Andrade (2003) foi um dos pioneiros a empregar a versão modificada 

do Questionário de Valores Básicos - Infantil (QVB-I). Com a amostra de 327 crianças de 10 a 

12 anos, os resultados corroboraram com a estrutura de teoria. Lauer-Leite (2009) também 

pesquisou os valores infantis pelos correlatos do significado do dinheiro para as 1445 crianças 

de 9 a 14 anos. Apesar do PVQ-21 não corroborar com a teoria de Schwartz (2012), o QVB-I 

confirmou a teoria. 

Mostrando a escassez de estudos quantitativos sobre os valores humanos no 

contexto infantil, Gouveia, Milfont, Soares, Andrade ;Lauer-Leite (2011) sentiram a 

necessidade de realizar uma adaptação do instrumento baseado na Teoria Funcionalista de 

Valores, fortificando o apoio aos estudos nesta área, em que os pressupostos e dimensões da 

teoria também corroboram com o contexto infantil, apesar de algumas alterações como por 

exemplo, “sexualidade” que fora trocada por “estimulação”, “maturidade” por “igualdade” e 

“beleza” por “artes”. 
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Visando a ideia de que valores infantis são adotados (e não construídos) via 

socialização parental, especificamente no processo de socialização primária, sabe-se que esta 

transmissão é vista de maneira variada em que grupos sociais evocam de maneiras distintas. 

Estes valores correspondem aos que os pais possuem, desejam ou ainda aos valores que os 

filhos percebem que seus pais adotam. É importante destacar que a transmissão de valores, vista 

como um processo educativo parental, se torna complexa pelo fato da percepção da finalidade 

e dos critérios culturais relacionados a êxito e fracasso serem relativos (SCHNEIDER, 2001; 

GOUVEIA, 2003).  

Sabe-se que nem sempre a influência de valores aos filhos é bem-sucedida e está 

longe de ter sucesso total no processo de transmissão. Massyliouk e Campos (2016) 

perceberam, por meio de pesquisas, que o processo de transmissão é visto em um fluxo 

uniforme de adultos-crianças e que há a possibilidade de assimetria entre as mensagens 

transmitidas por diferentes adultos. Percebido que a quantidade de agentes sociais nem sempre 

é reduzida, é importante destacar que não só a propriedade valorativa importa, mas a 

congruência também. 

A congruência valorativa é percebida como a medida em que os pais e os filhos dão 

importância aos valores transmitidos (KNAFO; SCHWARTZ, 2004). Este processo de 

internalização é realizado em dois momentos. O de percepção dos valores por parte das crianças 

e o de aceitação desses valores parentais como seus próprios. Pode ocorrer da criança interpretar 

esses valores de maneira distinta e errônea, ou ainda a percepção ser correta e a criança rejeitar 

esses valores. Visto esse processo, é importante salientar que a maneira da educação parental, 

a forma que a criança vê essa relação e a interação realizadas por esses adultos com seus filhos 

instigam na efetividade do processo de transmissão de valores (KNAFO; ROCCAS; SAGIV, 

2011). 

Diante de toda fundamentação teórica sobre a transmissão de valores, práticas 

parentais, socialização e jeitinho brasileiro neste presente trabalho, cabe se aprofundar no 

estudo destes processos com a finalidade de estabelecer convergência e divergência em tais 

fenômenos e perceber a congruência de valores na díade pais-filhos.  
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5 OBJETIVOS 

  

Esse estudo possui como objetivo geral verificar em que medida as relações 

parentais influenciam a aprendizagem do jeitinho brasileiro em crianças por meio da 

transmissão de valores. Especificamente, espera-se adaptar um instrumento de jeitinho 

brasileiro para o contexto infantil, além de avaliar o jeitinho brasileiro em crianças e seus pais, 

observando os níveis de correspondência entre o comportamento observado nos adultos e 

aqueles apresentados pela criança mediante transmissões de valores parentais. 
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6 ESTUDO 1: ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO SOBRE O JEITINHO 

BRASILEIRO – VERSÃO INFANTIL (QJB-INF) 

 

O primeiro estudo teve como objetivo adaptar o instrumento intitulado 

Questionário sobre o Jeitinho Brasileiro – Versão Individual (QJB-I) (Apêndice A) 

(FERREIRA et al., 2012) para o âmbito infantil, utilizando-se da nomenclatura Questionário 

Sobre o Jeitinho Brasileiro – Versão Infantil (QJB-INF) (Apêndice B). Especificamente, 

pretendeu-se elaborar cenários do universo infantil, avaliando, por meio da identificação da 

criança com o protagonista do item, fatores criativos e antissociais, para que assim, se possa 

observar a presença desse construto no cotidiano da mesma. 

 

6.1 Método 

 

6.1.1 Amostra 

 

O estudo contou com a participação 131 crianças, a maioria meninas (59,5%), com 

idades variando entre 6 e 16 anos (M = 10,7; DP = 2,00). Quanto a série escolar, as crianças se 

distribuíram entre o 1º e o 7º ano do Ensino Fundamental, sendo: 6,9% do 1º e do 2º ano; 37,4%, 

do 3º e do 4º ano; 35,9% do 5º e do 6º ano; e 19,8% do 7º ano. Essa amostra foi não 

probabilística, tendo participado somente as crianças que tiveram o consentimento dos 

responsáveis, conforme detalhado nos procedimentos do estudo. 

 

6.1.2 Instrumentos 

 

As crianças responderam a versão preliminar do QJB-INF, que consistiu em 16 

itens, cada um correspondendo a um cenário cotidiano do contexto infantil. Cada cenário 

apresentou uma situação específica, contendo um ou mais personagens, que compõem uma 

história em que possivelmente a criança já passou pela situação ou a entenda. As respostas 

foram dadas em uma escala Likert de seis pontos com os seguintes extremos: 1 = nada provável 
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e 6 = muito provável. Para facilitar a compreensão, os números da escala foram representados 

por lados de dados, indicando a numeração respectiva.  

Além do QJB-INF, os participantes responderam a versão do Questionário de 

Valores Básicos (GOUVEIA, 2003), denominada Questionário de Valores Básicos – Infantil 

(QVB-I) (Apêndice C), elaborado por Gouveia (2011) e questões de caráter 

biosociodemográfico (Apêndice D).  

O Questionário sobre o jeitinho brasileiro – Versão individual (QJB-I), elaborado 

por Ferreira et al. (2012), tem como finalidade avaliar a ocorrência do jeitinho brasileiro 

mediante 19 cenários distribuídos em três fatores, devendo o participante se identificar com o 

protagonista de cada cenário. O primeiro fator, denominado “corrupção”, consta de seis 

cenários; o segundo, “criatividade”, contém nove cenários; por fim, o cenário de “quebras de 

normas sociais” possui seis cenários. A classificação varia em escala Likert de 11 pontos, sendo 

0 = muito improvável (me comportar como a pessoa descrita) e 10 = muito provável (me 

comportar como a pessoa descrita). Na correção, os itens que correspondem a cada fator são: 

para corrupção: itens 6, 7, 9, 16, 17, 19; criatividade: itens 1, 2, 3, 4, 5, 11, 18; quebra de norma 

social: itens 8, 10, 12, 13, 14, 15. Os Alfas de Cronbach para os fatores foram, respectivamente, 

0,90, 0,83 e 0,85. Já as correlações entre os três fatores resultou em 0,12 (corrupção e 

criatividade), 0,65 (corrupção x quebra de normas sociais) e 0,46 (quebra de normas sociais x 

criatividade). 

O Questionário dos Valores Básicos – Infantil (QVB-I), elaborado por Gouveia e 

colaboradores (2011), com referência a medida usada por Andrade (2002), é autoaplicável e se 

configura como uma adaptação ao instrumento para adultos elaborado por Gouveia (2003). A 

versão compõe 18 itens, três para cada sub função. A finalidade é indicar a importância de cada 

valor na vida da criança de acordo com uma escala lúdica de cinco pontos (1 = nenhuma 

importância a 5 = máxima importância. Os valores justiça social, vencer, honestidade e auto 

direção, incluídos no instrumento de Andrade (2002), foram trocados por igualdade, êxito, 

afetividade e prestígio, respectivamente. 

O instrumento biosociodemográfico infantil constou questões voltadas à idade, 

gênero, escolaridade, religião, com quem a criança mora, com quem ela passa mais tempo, 

quantos irmãos a mesma possui e sua classe socioeconômica. O objetivo do instrumento é de 

caracterizar a amostra. 
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6.1.3 Procedimentos 

 

6.1.3.1 Adaptação dos cenários para o contexto infantil 

 

Inicialmente buscou-se analisar os 19 cenários do instrumento original com a 

finalidade de entender, além do fator já classificado de cada um, a ideia central de cada item. 

Identificando o núcleo, considerou-se adaptar o cenário em um contexto infantil, como o escolar 

e familiar, acatando os ambientes de interação de cada criança. Por exemplo, para o cenário 

original “Paulo bate com seu carro e não tem seguro contra colisões. Para não ter um prejuízo 

muito grande, ele consegue fazer um seguro com data anterior ao acidente, de modo a que a 

seguradora possa cobrir os danos provocados pelo acidente”, o fator destacado por Ferreira e 

colaboradores (2012) é o de corrupção. O núcleo da ideia então seria falsificação de contexto 

em benefício próprio. A partir dessa demanda, elaborou-se o cenário infantil a seguir: “Caio 

tirou uma nota muito baixa na prova e está com medo de mostrar para o pai, que é muito rígido 

e sempre pede para ver suas provas. Caio então muda sua nota de 3 para 8 com a caneta para 

que não fique de castigo e possa jogar bola”. 

 

6.1.3.2 Análise de Juízes e Validação semântica 

 

Em seguida, submeteu-se os itens à análise de juízes e validação semântica. Nesta 

etapa, contou-se com um grupo de cinco adultos, caracterizados como profissionais e peritos 

em desenvolvimento infantil, que conseguiram identificar os cenários indicados e avaliar 

semanticamente se as situações condizem com a proposta do instrumento adaptado por meio da 

clareza, pertinência relevância e qual fator eles achavam que era cada item. Com base nos 

resultados desta avaliação, o conteúdo dos itens e/ou as instruções do instrumento foram 

revistos e/ou reformulados e aptos para a próxima etapa com o Coeficiente de Validade de 

Conteúdo final de no mínimo 0,85. 

Após a análise de juízes, o instrumento passou pela validação semântica mediante 

a contribuição de 10 crianças de idades entre seis e oito anos. A proposta foi que crianças mais 

novas ou com a idade inicial às que responderiam o instrumento para validação participassem, 

pois, com o entendimento das mesmas, o instrumento poderia ser compreendido pelas demais. 

As crianças respondiam inicialmente de maneira autônoma e se tivessem dúvidas, poderiam 

perguntar para a aplicadora.  
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Para cada questão, a aplicadora marcava se as instruções da pesquisadora, o 

feedback que a criança proporcionou, a interpretação de texto e a gramática estavam de fácil 

compreensão, média compreensão ou difícil compreensão. Após as considerações realizadas, o 

instrumento foi reformulado para um linguajar mais acessível. 

 

6.1.3.3 Aplicação 

 

Por fim, a aplicação com as crianças foi realizada em sala de aula, em momento 

cedido pelos professores após o deferimento dos pais acerca do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) (Apêndice E). A aplicação foi coletiva, com resposta individual exercida 

por aplicadores treinados. Como material, foi utilizado o livreto com a bateria de instrumentos 

e caneta para respostas. 

Foi garantido via TCLE, de acordo com a Resolução nº 016/2000 artigo 4º do 

Conselho Federal de Psicologia (PSICOLOGIA, 2000), a participação voluntária do sujeito, o 

esclarecimento sobre o os objetivos da pesquisa e o uso que será feito das informações 

recolhidas, além da ciência dos voluntários quanto aos procedimentos os quais serão 

submetidos bem como suas possíveis consequências. Para a produção dos dados foi utilizado 

instrumentos estruturados, anônimos e autoaplicáveis.  

A pesquisa passou pela autorização da comissão do Comitê de Ética em Pesquisa 

em Seres Humanos da Universidade Federal do Ceará, CAAE 22012619.0.0000.5054, seguindo 

princípios éticos determinados pela Resolução 466/12 da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2013) e pela Resolução 

016/2000 do Conselho Federal de Psicologia, que regulamenta a Pesquisa em Psicologia com 

Seres Humanos, atendendo às exigências éticas e científicas fundamentais para sua realização 

(PSICOLOGIA, 2000). Tal resolução expressa que “é obrigação do responsável pela pesquisa 

avaliar os riscos envolvidos, tanto pelos procedimentos, como pela divulgação dos resultados, 

com o objetivo de proteger os participantes e os grupos ou comunidades às quais eles 

pertençam” (PSICOLOGIA, 2000). De acordo com o parágrafo 01 do artigo 3º da Resolução 

016/2000, esta pesquisa é caracterizada como de Risco mínimo, onde os procedimentos “não 

sujeitam os participantes a riscos maiores do que os encontrados nas suas atividades cotidianas” 

(PSICOLOGIA, 2000). 
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O presente estudo teve como possível risco evidenciar algum incômodo emocional 

dos participantes, passível de apoio. A psicóloga pesquisadora se dispôs intervir se necessário, 

além de entrar em contato com outros profissionais para possíveis encaminhamentos. 

 

6.1.4 Análise de dados 

 

Além das estatísticas descritivas (tendência central e dispersão), foram realizadas 

análises de componentes principais, análise fatorial dos eixos principais (PAF) e consistência 

interna (Alfa de Cronbach). Antes de seguir com as análises, a fim de conhecer a matriz de 

correlação entre os itens do QJB-INF e verificar sua adequação para a realização de uma 

fatorial, foram observados o índice KMO e o Teste de Esfericidade de Bartlett. Para o número 

de componentes a extrair, teve-se em conta os critérios de Cattell, Kaiser, Análise Paralela e 

Hull (DAMÁSIO, 2012). 

 

6.2 Resultados 

 

Antes de proceder com as análises, avaliaram-se os dados para saber se eram 

adequados para a realização de uma Análise Fatorial. Para isso, foram observados o Teste de 

Kaiser-Meyer-Olklin (KMO = 0,730) e o Teste de Esfericidade de Bartlett [ꭓ2 = 503,03 (171); 

p< 0,001]. Com os resultados favoráveis ao avanço das análises (PASQUALI, 2009), deu-se 

sequência buscando conhecer, a partir da matriz de dados, as possíveis estruturas fatoriais. Para 

isso, foram observados os critérios de Kaiser, Cattell (scree-plot), Análise Paralela e Hull. 

 Inicialmente, realizou-se uma Análise de Componentes Principais, sem 

estabelecer o número fatores ou qualquer rotação. Nesse primeiro momento, tomando como 

base os eigenvalues (valores próprios), os resultados indicaram a existência de até seis fatores 

com valores próprio iguais ou superiores a um (critério de Kaiser). O scree-plot, por outro lado, 

indicou ser possível extrair dois fatores claros, como se constata na figura 2.  
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Figura 2 – Critério de Kaiser para análise do Questionário sobre o jeitinho brasileiro 
– Versão infantil. 

 
 

Fonte: dados da pesquisa. 
 
Em seguida, a fim de corroborar a indicação do critério de Cattell e considerando o 

fato de que o critério de Kaiser tende a inflacionar o número de fatores, adicionalmente, foram 

observados os resultados da Análise Paralela e de Hull, critérios considerados mais robustos 

(DAMÁSIO, 2012). A análise paralela confirmou ser possível a extração de até dois fatores, 

pois quando comparados os valores próprios gerados por meio de matriz aleatória com aqueles 

produzidos a partir dos dados empíricos (critério de Kaiser) o terceiro fator da matriz aleatória 

tem eigenvalue superior (1,48) ao que foi observado na matriz empírica (1,41). De modo 

análogo, os resultados referentes ao critério de Hull também indicaram a como clara a estrutura 

com dois componentes.  

Em face aos resultados, optou-se por efetuar uma análise fatorial dos eixos 

principais (Principal Axis Factoring), uma vez que não pressupõe normalidade multivariada 

dos dados, empregando-se o método de rotação Varimax e fixando a extração de dois fatores 

(LAROS, 2004). Como se observa (Tabela 2), os resultados indicaram ser coerente uma 

estrutura composta por dois fatores ortogonais; com efeito, o primeiro fator reuniu onze itens 

relacionados à comportamentos antissociais (por exemplo, “Léo é o líder da turma e, junto com 

sua sala estava organizando doações de comidas para um abrigo de idosos. Na organização dos 

alimentos, Léo percebeu que tinha doações de seu biscoito favorito. Léo então, sem ninguém 

perceber, levou alguns pacotes do biscoito para casa”), e o segundo agrupou cinco itens com 

conteúdos referentes à criatividade (por exemplo, “Guilherme estava precisando de nota boa 
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em História. Como não estava se concentrando para conseguir estudar, ele inventou uma música 

para decorar a matéria e não esquecer nada na hora da prova. Como tem facilidade com 

melodias, a estratégia foi um sucesso”).  

Esses fatores explicaram, respectivamente, 20,15% e 11,77% da variância total e 

demonstraram consistências internas consideradas, para o propósito deste estudo, satisfatórias, 

a saber: alfas (α) de 0,79 (11 itens) e 0,63 (5 itens). Do conjunto inicial de itens foram excluídos 

os itens 1, 3 e 5, todos por não apresentarem carga fatorial acima do ponto de corte estabelecido 

(> 0,30) em quaisquer dos fatores. Desse modo a versão final do QVB-INF ficou composta por 

16 itens distribuídos em dois fatores: antissocial e criatividade.  

 

Tabela 2 - Estrutura componencial do Questionário de Jeitinho Brasileiro – Versão 
infantil 

Item Conteúdo 
Factor h2 

1 2 

17 
Caio tirou uma nota muito baixa na prova e estava com medo de mostrar para o pai, que é muito 
bravo e sempre pede para ver suas provas. Caio então mudou sua nota de 3 para 8 com a caneta 
para que não ficasse de castigo e pudesse jogar bola. 

0,64* -0,07 0,41 

15 
Fernanda é uma menina muito popular na escola e muita gente quer ser amiga dela, como 
Felipe, por exemplo. Fernanda sabe que o lanche que Felipe trazia de casa era muito gostoso e 
ela usava de sua simpatia para que ele sempre lhe desse um pedaço. 

0,58* 0,02 0,34 

19 
Léo é o líder da turma e, junto com sua sala estava organizando doações de comidas para um 
abrigo de idosos. Na organização dos alimentos, Léo percebeu que tinha doações de seu 
biscoito favorito. Léo então, sem ninguém perceber, levou alguns pacotes do biscoito para casa.

0,57* 0,15 0,34 

8 
Júlia não gosta de estudar português. Sempre que tem atividade de escrita ela tira nota baixa. 
Júlia decidiu então dar o seu lanche para Camila, que sempre tira notas boas na matéria, para 
ela fizesse suas tarefas de casa quando fossem de português. 

0,55* 0,06 0,30 

6 
Mateus queria ir ao cinema com seus primos. O ingresso do filme junto do lanche custa 20 
reais. Quando foi pedir dinheiro ao seu pai, Mateus disse que tudo custa 30 reais, para que 
ficasse com dinheiro que sobrou. 

0,54* -0,10 0,30 

16 
Bruna, jogando bola, quebrou o vaso favorito da mãe e sua irmã Mônica viu. Então, para que 
Mônica não contasse à sua mãe e essa a colocasse de castigo, Bruna deu toda sua coleção de 
brinquedos à irmã. 

0,53* 0,11 0,30 

13 

Aline tinha uma prova de matemática para fazer no dia seguinte. Como não tinha estudado o 
suficiente e não estava entendendo muito da matéria, ela disse para sua mãe que estava com 
dor de barriga e faltou a prova pensando que fazendo a segunda chamada teria mais tempo de 
estudar e entender o conteúdo. 

0,48* 0,02 0,23 

10 A aula de Gustavo começa às 07:00. Como Gustavo acordou às 07:30, ele chegou atrasado na 
escola, contando ao diretor da escola que teve um problema no caminho. 0,46* 0,03 0,21 

12 
Natália estava estudando para a prova de inglês na hora do intervalo da escola. Todos os dias, ela 
percebia que a fila da cantina é muito grande e não dava tempo lanchar. Então, Natália furou a fila 
para que comesse rapidamente e tivesse mais tempo para estudar. 

0,45* 0,12 0,22 

9 

Artur é o líder da sala e ajuda a professora Solange a distribuir materiais na hora da atividade. 
Quando tem atividade de pintura, a professora Solange pede para entregar um giz de cera para 
cada aluno, pois a quantidade é pouca. Na hora da atividade, tia Solange pediu para Artur 
distribuir os gizes de cera. Aproveitando que ninguém estava olhando, Artur pegou dois gizes 
para ter mais opções de cores e assim fazer um desenho mais bonito. 

0,37* -0,14 0,16 

7 

Carlinhos estava prestes a completar o seu álbum de figurinhas da copa. Juca tinha a figurinha 
que faltava, mas não interessava a ele nenhuma que Carlinhos tinha. Carlinhos então, para 
conseguir a que faltava, trocou as figurinhas enquanto Juca estava no banheiro. Assim, 
Carlinhos completou seu álbum de figurinhas. 

0,36* -0,02 0,13 

4 É dia das mães e Isabela não sabia como presentear a sua. Para não pedir dinheiro ao pai, Isabela 
resolveu acordar sua mãe tocando flauta, seu instrumento favorito. -0,15 0,62* 0,41 

18 
Guilherme estava precisando de nota boa em História. Como não estava se concentrando para 
conseguir estudar, ele inventou uma música para decorar a matéria e não esquecer nada na hora 
da prova. Como tem facilidade com melodias, a estratégia foi um sucesso. 

-0,04 0,62* 0,39 
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2 

Juliana estava participando de uma gincana na escola e sua equipe está em terceiro lugar. O objetivo da 
gincana era conseguir o máximo possível de embalagens de plástico para reciclar. Vendo que sua equipe 
ainda está perdendo, Juliana decidiu cantar uma música pedindo para as pessoas escolherem sua equipe 
para entregar o material reciclável. 

0,03 0,45* 0,20 

11 
Marcela estava no 5º ano e precisava de 1 ponto para passar de ano. Então, para completar sua 
nota, ela pediu ao seu professor para que fizesse uma produção de texto sobre o que aprendeu 
no ano como atividade extra valendo 1 ponto. 

0,22 0,41* 0,21 

14 

O primo de Alisson tinha um jogo que ele sempre quis, mas seus pais não conseguiam comprar, 
pois era muito caro. Alisson, que queria muito jogar, chamou seu primo que nem era muito seu 
amigo para passar o final de semana em sua casa e pediu para ele levar o jogo para que os dois 
brincassem juntos. 

0,26 0,41* 0,24 

3 

A professora de Lucas pediu para que todas as crianças levassem um caderno a mais para uma 
atividade de português. Lucas, que acabou esquecendo de pedir para sua mãe comprar, pegou 
um caderno antigo que tinha em casa, arrancou todas as folhas riscadas e levou à escola para 
realizar a atividade. 

-0,07 0,18 0,04 

1 

Rafa ganhou de aniversário um jogo de tabuleiro bastante divertido, porém muito difícil de 
entender. Por estar muito empolgado e querendo jogar logo, decidiu não ler o manual do jogo 
e ligou para a prima, que já tinha jogado, pedindo para que ela explicasse e ele começasse uma 
partida do jogo o mais rápido possível. 

0,15 0,21 0,07 

5 

Helen, de 11 anos, tem uma irmã do meio chamada Taís, de 10 anos, e uma irmã bebezinha 
chamada Maiara. Quando os pais delas precisam sair, Helen fica responsável por ajudar a sua 
avó a cuidar da irmãzinha bebê. Um dia, os pais de Helen saíram e ela estava muito cheia de 
tarefa de casa para terminar. Helen então, pediu para Taís ajudar a sua avó a cuidar de Maiara 
enquanto ela terminava suas tarefas. 

-0,26 0,26 0,14 

Nº de Itens  11 5  
% de Variância explicada  20,15 11,77  
Consistência Interna (Alfa de Cronbach) 0,79 0,63  

Fonte: dados da pesquisa. 

 

6.3 Discussão parcial  

 

O Estudo 1 teve como objetivo principal avaliar a estrutura fatorial do QJB-INF 

mediante uma análise fatorial exploratória. Com base no estudo original de construção do 

Questionário sobre o Jeitinho Brasileiro – Versão Individual (FERREIRA et al.,2012), a 

estrutura fatorial esperada era de três fatores, os quais se definiam por corrupção, criatividade 

e quebra de normas sociais, medindo atitudes e crenças referentes ao jeitinho brasileiro. Após 

análise, para a versão infantil o instrumento, optou-se por considerar uma estrutura de dois 

fatores. Como foi possível constatar nos resultados, os fatores corrupção e quebra das normas 

se fundem em um único fator. Essa estrutura apresentou índices de fidedignidade considerados 

satisfatório para o propósito do estudo. Apesar de um dos fatores não ter apresentado 

consistência interna acima do recomendado (0,70; NUNNALLY, 1991), deve-se observar dois 

aspectos: o número de itens que contempla o fator e o tamanho da amostra, além de considerar 

o propósito da medida (pesquisa).   

Ferreira e colaboradores (2012) justificam o uso de uma medida multifatorial, na 

perspectiva de que as pessoas possuem distintas concepções de jeitinho brasileiro, 

configurando, portanto, os três fatores na escala original. Contudo, é possível pensar que, em 



57 
 
 

 
 

função do contexto infantil, em que a criança adquire concepções morais com opostos bastante 

claros, no sentido de muitas vezes possuírem definições dicotômicas, como bem e mal, por 

exemplo (LIMA; SANTOS, 2018), os dois fatores percebidos se encaixam na teoria do jeitinho 

brasileiro.  

O construto se caracteriza muitas vezes como uma polaridade entre sua definição 

positiva e negativa. No âmbito positivo, em que não há intenção de ferir o próximo ou prejudicar 

algum código social, a criatividade se mostra um fator de destaque, que dá espaço para a 

inovação na resolução de problemas, espontaneidade relacionada ao bom humor e a 

cordialidade (MORAES; GOMES; HELAL, 2016). Itens que trazem a iniciativa atrelada a 

proatividade ganham ênfase no instrumento, como por exemplo: “Guilherme estava precisando 

de nota boa em História. Como não estava se concentrando para conseguir estudar, ele inventou 

uma música para decorar a matéria e não esquecer nada na hora da prova. Como tem facilidade 

com melodias, a estratégia foi um sucesso”. Visto este conceito, torna-se pertinente chamar um 

fator de criatividade, pautado em um aspecto positivo do jeitinho brasileiro. 

Por outro extremo, o lado negativo do jeitinho brasileiro, caracterizado pela 

indisciplina, esquiva social, atitudes coercitivas ligadas ao interesse próprio acima do coletivo 

e depredação de regulamentos, pode ser identificado como comportamentos antissociais, em 

que engloba não só o conceito de corrupção no jeitinho brasileiro, mas também atitudes 

aversivas para a sociedade que, aparentemente, não fira o outro, mas traga consequências 

morais vexatórias e individualistas para o telespectador (MOURA, 2016). Diante destes 

conceitos, é interessante nomear esse fator de antissocial, com o item de exemplo: “Carlinhos 

estava prestes a completar o seu álbum de figurinhas da copa. Juca tinha a figurinha que faltava, 

mas não interessava a ele nenhuma que Carlinhos tinha. Carlinhos então, para conseguir a que 

faltava, trocou as figurinhas enquanto Juca estava no banheiro. Assim, Carlinhos completou seu 

álbum de figurinhas”. 

Por meio da discussão apontada, percebe-se que o QJB-INF é uma ferramenta 

válida para perceber o construto do jeitinho brasileiro em uma perspectiva infantil. O mesmo 

consegue abarcar uma definição válida para o contexto por meio dos dois fatores propostos, 

alcançando a realidade da criança em situações do cotidiano, além de um linguajar 

compreensível e coerente à circunstância. Não há nenhuma versão com essas definições no 

Brasil, e os instrumentos existentes, apesar de robustos, não abarcam o contexto infantil por 
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não apresentar a realidade e a rotina percebidas pelas mesmas, mas a realidade adulta, sendo 

ela coletiva ou individual (FERREIRA et al., 2012).  

 

7 ESTUDO 2: TRANSMISSÃO DE VALORES PARENTAIS E O 

DESENVOLVIMENTO DE JEITINHO BRASILEIRO EM CRIANÇAS 

 

O segundo momento da pesquisa consistiu em analisar a influência dos construtos 

de jeitinho brasileiro e valores humanos dos pais no jeitinho brasileiro das crianças por meio do 

questionário adaptado e instrumentos complementares. 

 

7.1 Método 

 

7.1.1 Delineamento de pesquisa 

  

Trata-se de um estudo com delineamento correlacional (ex post facto), em que o 

jeitinho brasileiro e os valores humanos dos pais atuam como antecedentes do jeitinho brasileiro 

dos filhos (variável critério). 

 

7.1.2 Amostra 

 

Contou-se com uma amostra de 101 díades (filhos-responsáveis), variando a idade 

das crianças entre 08 e 12 anos de idade incompletos (já alfabetizadas de acordo com a idade 

escolar), independente do gênero. A escolha dessa faixa etária se justifica pelo conceito de 

heteronomia moral (PIAGET, 1994; KANT, 2015), em que a criança desenvolve e reconhece 

seus valores morais por meio de regras aprendidas a partir da interação com o outro, gerando a 

reprodução de comportamentos e obediência (MACIEL et al., 2016). 

Nas análises descritivas foi possível perceber que, de 101 díades, 56 possuíram o 

formulário eletrônico como meio de resposta. A média da idade dos responsáveis é de 38,26 e 

a das crianças 9,97, com o desvio padrão de 9,25 e 1,34, respectivamente. O mínimo de idade 
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dos responsáveis é de 20 anos e o máximo de 67. Já das crianças, o mínimo foi de oito e o 

máximo 12 anos, vide tabela 2. 

 
 
Tabela 3 - Dados descritivos da amostra do Estudo 2 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Quanto aos responsáveis, 83,2% são do gênero feminino, em que 77,2% são mães, 

15,8% são pais e 7% possuem outro parentesco. Na escolaridade, 9,9% sabiam ler, 10,9% 

possuíam ensino fundamental incompleto, 7,9% ensino fundamental completo, 5,9% possuem 

ensino médio incompleto, 14,9% possuem ensino médio completo, 5,9% ensino superior 

incompleto, 18,8% com ensino superior completo e 24,8% com pós-graduação. 

Quanto à religião, 40,6% dos responsáveis eram católicos, 6,9% espíritas, 31,7% 

evangélicos, 14,9% não possuíam religião e 5,9% com outras religiões. Quanto a classe 

econômica, 14,9% se consideravam de classe econômica baixa, 29,7% média baixa, 39,6% 

média, 14,9% média alta e 1% alta, em que 69,3% moram em casa, 29,7% em apartamento e 

1% em sobrado. 

Quanto aos dados das crianças, 17,8% possuam oito anos, 19,8% nove anos, 26,7% 

10 anos, 18,8% 11 anos e 16,8% 12 anos. 45,5% é do gênero feminino, variando entre o segundo 

ao nono ano. Quanto a religião, 41,6% eram católicas, 2% espíritas, 27,7% evangélicas, 25,7% 

não tinham religião e 3% eram de outras religiões. 

Para que o estudo prosseguisse de maneira efetiva, optou-se em realizar as análises 

só com mães e pais das crianças, excluindo outros responsáveis que responderam, como avós e 

tios, totalizando uma amostra de 94 adultos. 

 

 Responsáveis Crianças 

Amostra 101 101 

Média 38.26 9.97 

Desvio Padrão 9,255 1,338 

Mínimo 20 8 

Máximo 67 12 
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7.1.3 Instrumentos 

 

Na realização da pesquisa com as crianças, os instrumentos aplicados foram: 

Questionário Sobre o Jeitinho Brasileiro – Versão Infantil, Questionário de Valores Básicos – 

Infantil, e, por fim, o questionário biossociodemográfico infantil semelhante ao estudo 1 para a 

caracterização da amostra. 

Os pais das crianças responderam a uma bateria formada pelos seguintes 

instrumentos: 

Questionário sobre o jeitinho brasileiro – Versão individual, criado por Ferreira et 

al. (2012), já caracterizado no estudo 1.  

Questionário de Valores Básicos – QVB (Apêndice F), elaborado por Gouveia 

(2003). Consta de 18 itens de valores básicos, sub divididos em funções psicossociais, que são: 

experimentação (emoção, prazer e sexualidade), realização (êxito, poder e prestígio), existência 

(estabilidade pessoal, saúde e sobrevivência), supra pessoal (beleza, conhecimento e 

maturidade), interacional (afetividade, apoio social e convivência) e normativa (obediência, 

religiosidade e tradição). A escala de resposta varia entre 1 = totalmente não importante a 7 = 

totalmente importante. Pelas análises fatoriais confirmatórias, tal instrumento mostra índice de 

bondade de ajuste satisfatórios: ꭓ2/g.l = 2,67, GFI = 0,91, AGFI = 0,89 e RMSEA = 0,05; sua 

consistência interna (Alfa de Cronbach) média foi de 0,51 para o conjunto das seis sub funções 

(GOUVEIA, 2003). 

Questionário biossociodemográfico (Apêndice G), com a finalidade de explorar 

informações relevantes a fim de aprofundamento de estudos, como idade, gênero, escolaridade, 

religião, com quem mora, com quem passa mais tempo em casa, quantidade de filhos e situação 

socioeconômica. 

 

7.1.4 Procedimento 

 

A pesquisa ocorreu contando com dois formatos. O primeiro, por um formulário 

eletrônico, constava tanto os instrumentos dos pais como os instrumentos das crianças. O 

conceito era que os pais respondessem e, seguindo as instruções, deixasse a criança à vontade 

para elaborar suas respostas. Já o segundo formato foi por meio ida às escolas públicas. Os 

alunos levaram para casa o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 

H) junto com o livreto da bateria de instrumentos a serem respondidos pelos pais ou 
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responsáveis. Os alunos que trouxeram o TCLE e o livreto respondidos, após assentimento, 

realizaram a atividade, respondendo o livreto com os instrumentos infantis. O procedimento 

ocorreu em sala de aula, de forma individual e autoaplicável, ao mesmo tempo em toda turma. 

Seguindo o mesmo procedimento do estudo 1, todo o processo da pesquisa foi 

respaldado mediante a Resolução nº 016/2000 artigo 4º do Conselho Federal de Psicologia 

(PSICOLOGIA, 2000), passando também pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos da Universidade Federal do Ceará CAAE 22012619.0.0000.5054, seguindo 

princípios éticos determinados pela Resolução 466/12 da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2013) e pela Resolução 

016/2000 do Conselho Federal de Psicologia (PSICOLOGIA, 2000).  

 

7.1.5 Análise de dados 

 

Para análise de dados foi utilizado Statistical Package for the Social Sciences (IBM 

SPSS 21.0). Em primeiro momento, além das estatísticas descritivas (tendência central e 

dispersão), padronizou-se as variáveis tanto respondidas pelos pais, quanto pelos filhos, para 

que ficassem na mesma métrica entre 0 e 1 e as análises pudessem ser rodadas de maneira 

efetiva. Em seguida, estabeleceram-se correlações r de Pearson entre os construtos de interesse. 

Foram calculadas ainda as seguintes estatísticas: testes para comparação de médias (teste t), 

para analisar possíveis diferenças nos níveis dos construtos; análise de regressão linear simples 

e múltipla stepwise, a fim de analisar o poder preditivo dos fatores dos adultos nos construtos 

infantis; índice de correlação intraclasse, para observar a magnitude das congruências entre as 

pontuações nas variáveis obtidas em cada amostra da díade (filhos e pais). 

 

7.2 Resultados  

 

Inicialmente, procurou-se observar as correlações entre os construtos, apresentando 

os resultados tanto para amostra de pais como para a amostra de crianças. No âmbito adulto, 

pode-se verificar correlação positiva do fator corrupção com quebra de norma social (r = 0,61; 

p<0,01), sendo os dois fatores do mesmo construto de jeitinho brasileiro. Já quando se trabalha 

com os valores humanos, percebe-se que o fator criatividade se correlaciona positivamente com 
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o fator suprapessoal (r = 0,26; p<0,05) e o fator de experimentação (r = 0,24; p<0,05). O fator 

interacional se correlaciona negativamente com corrupção (r = -0,23; p<0,05), positivamente 

com o fator normativo (r = 0,44; p<0,01), suprapessoal (r = 0,44; p<0,01), existência (r = 0,58; 

p<0,01), experimentação (r = 0,21; p<0,05) e realização (r = 0,21; p<0,05). Já o fator normativo 

correlaciona-se positivamente com o suprapessoal (r = 0,21; p<0,05), de existência (r = 0,52; 

p<0,01) e de realização (r = 0,22; p<0,05). Além destes, ainda ocorre correlação positiva entre 

o fator suprapessoal e existência (r = 0,37; p<0,01), experimentação (r = 0,49; p<0,01) e 

realização (r = 0,41; p<0,01). Este último fator se correlaciona positivamente também com o 

fator de existência (r = 0,39; p<0,01) e experimentação (r = 0,54; p<0,01). 

 

Tabela 4 - Correlações r de Pearson entre variáveis adultos (n=94) 

Variáveis  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Criatividade 1 - - - - - - - 
2. Quebra de Norma Social 0,15 1 - - - - - - 
3. Corrupção 0,11 0,61** 1 - - - - - 
4. Interacional 0,18 -0,05 -0,23* 1 - - - - 
5. Normativa 0,11 -0,18 -0,03 0,44** 1 - - - 
6. Suprapessoal 0,26* 0,07 -0,09 0,44** 0,21* 1 - - 
7. Existência 0,08 -0,05 -0,09 0,58** 0,52** 0,37** 1 - 
8. Experimentação 0,24* 0,14 0,05 0,21* 0,04 0,49** 0,13 1 
9. Realização 0,17 0,11 0,02 0,21* 0,22* 0,41** 0,39** 0,54** 

* = p<0,05; ** = p<0,01. Fonte: dados da pesquisa. 

 

Após análises estabelecidas as variáveis respondidas pelos adultos, foram 

verificadas as correlações, também r de Pearson, nos construtos respondidos pelas crianças. 

Para tanto, percebeu-se criatividade se correlacionou positivamente com todos os componentes, 

que são: antissocial (r = 0,22; p<0,05), interacional (r = 0,34; p<0,01), normativa (r = 0,27; 

p<0,01), suprapessoal (r = 0,30; p<0,01), existência (r = 0,29; p<0,01), experimentação (r = 

0,39; p<0,01) e realização (r = 0,32; p<0,01). O fator antissocial se correlacionou positivamente 

com normativa (r = 0,32; p<0,01) e realização (r = 0,22; p<0,05). Nos valores básicos, todos os 

fatores se correlacionaram positivamente, vide tabela 5. 

 

Tabela 5 - Correlações r de Pearson entre variáveis infantis (n=101) 
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Variáveis  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Criatividade 1 - - - - - - - 
2. Antissocial  0,22* 1 - - - - - - 
3. Interacional 0,34** 0,04 1 - - - - - 
4. Normativa 0,27** 0,32** 0,33** 1 - - - - 
5. Suprapessoal 0,30** -0,19 0,45** 0,21* 1 - - - 
6. Existência 0,29** -0,11 0,47** 0,33** 0,50** 1 - - 
7. Experimentação 0,39** 0,11 0,39** 0,22* 0,47** 0,51** 1 - 
8. Realização 0,32** 0,22* 0,40** 0,45** 0,33** 0,33** 0,34** 1 

* = p<0,05; ** = p<0,01. Fonte: dados da pesquisa. 

 

Após a evidência da relação dos valores humanos com o jeitinho brasileiro no 

contexto adulto e infantil, foram empregadas correlações intraclasses a fim de avaliar o nível 

de congruência das respostas das díades para cada um dos componentes do jeitinho brasileiro e 

das subfunções valorativas. Como se observa na Tabela 6, no que se refere aos valores, com 

exceção da experimentação, não se observou qualquer congruência significativa para as demais 

subfunções. Por outro lado, quando se avalia a congruência da Criatividade dos responsáveis 

com a Criatividade das crianças se encontra um índice de correlação intraclasse de 0,30, 

considerado regular; e os dois fatores do jeitinho brasileiro dos pais (Quebra das normas sociais 

e Corrupção) com o fator antissocial do questionário sobre o jeitinho brasileiro infantil, 

constata-se uma congruência moderada.   

 
Tabela 6. Correlação Intraclasse das variáveis do estudo 

Variável 
Díade 

ICC 
IC 95% 

p Mãe/Pai Criança Limite 
Inferior 

Limite 
Superior M DP M DP 

Criatividade 0,72 0,19 0,64 0,27 0,32 0,02 0,54 = 0,018 
Quebra da Norma  0,44 0,26 0,34 0,28 0,50 0,26 0,67 < 0,001 
Corrupção 0,22 0,25 0,34 0,28 0,50 0,24 0,67 < 0,001 
Interacional 0,72 0,20 0,69 0,26 0,20 -0,20 0,46 = 0,144 
Normativa 0,73 0,25 0,63 0,23 0,02 -0,42 0,33 = 0,461 
Suprapessoal 0,68 0,21 0,85 0,21 0,22 -0,09 0,45 = 0,056 
Existência 0,81 0,19 0,76 0,23 0,15 -0,25 0,42 = 0,202 
Experimentação 0,52 0,22 0,67 0,26 0,30 -0,01 0,52 = 0,019 
Realização 0,58 0,24 0,62 0,27 0,24 -0,13 0,49 = 0,085 

Fonte: dados da pesquisa. 
  
Como último passo, buscou-se analisar o poder preditivo das subfunções 

valorativas e dos fatores do jeitinho brasileiro de adultos nos construtos infantis. Para efetivação 

do processo, foram executadas regressões lineares simples com os fatores referentes ao jeitinho 



64 
 
 

 
 

brasileiro e valores básicos adultos e, logo após, regressões lineares múltiplas, mais 

precisamente o método stepwise, com a finalidade de verificar um modelo eficaz para explicar 

o poder preditivo de uma variável. 

A primeira regressão linear simples realizada foi com a criatividade adulto como 

preditor da criatividade infantil, explicando significativa (p<0,05) e satisfatoriamente 5% da 

variância total (R² = 0,05). A regressão linear simples de quebra de norma social como preditivo 

do fator antissocial se mostrou significativa e satisfatória (p<0,001), com 18% da variância (R² 

= 0,18). A corrupção como fator preditivo da variável antissocial também foi significativa e 

satisfatória (p<0,001), com 16% da variância total (R² = 0,16). 

 Ainda foram verificadas significância estatística para os resultados das regressões 

lineares para as subfunções experimentação e realização, em que as variáveis dos adultos foram 

preditoras das infantis, respectivamente, com 5% da variância total (R² = 0,05; p<0,05), vide 

tabela 7. 

 

Tabela 7. Regressões lineares simples das variáveis adultas e infantis. 

Variável Antecedente 
Variável 

Consequente 
R R² F B 

Erro 
padrão 

Beta t 

Criatividade adulto 
Criatividade 

infantil 
0,22 0,05 

(1, 91) 
4,54* 

0,30 0,14 0,22 2,13 

Quebra de norma 
social adulto 

Antissocial 
infantil 

0,42 0,18 
(1, 89) 

19,57** 
0,46 0,10 0,42 4,42 

Corrupção adulto 
Antissocial 

infantil 
0,40 0,16 

(1, 89) 
17,25** 

0,44 0,10 0,40 4,15 

Interacional adulto 
Interacional 

infantil 
0,14 0,02 

(1, 87) 
1,66 

0,16 0,12 0,13 1,29 

Normativa adulto 
Normativa 

infantil 
0,02 0,00 

(1, 88) 
0,02 

0,02 0,10 0,02 0,16 

Suprapessoal adulto 
Suprapessoal 

infantil 
0,16 0,02 

(1, 90) 
2,25 

0,14 0,09 0,16 1,50 

Existência adulto Existência infantil 0,14 0,02 
(1, 91) 
1,71 

0,17 0,13 0,14 1,30 

Experimentação 
adulto 

Experimentação 
infantil 

0,21 0,05 
(1, 89) 
4,26* 

0,25 0,12 0,21 2,06 

Realização adulto 
Realização 

infantil 
0,22 0,05 

(1, 88) 
4,60* 

0,24 0,11 0,22 2,14 
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* = p<0,05; ** = p<0,01. Fonte: dados da pesquisa. 

 

Nas regressões lineares múltiplas, por meio do método stepwise, todas as variáveis 

foram inseridas para explicar os dois componentes do QVB-INF, tanto as de valores humanos, 

como as de jeitinho brasileiro em um contexto adulto. Verificou-se, para a variável dependente 

de criatividade infantil, dois modelos explicativos, em que o primeiro se define por apenas um 

fator preditivo, experimentação adulto, explicando significativamente a regressão por meio de 

7% da variância total (r² = 0,07; p<0,05). O segundo modelo proposto permitia que os fatores 

de experimentação adulto e criatividade adulto explicassem significativamente a criatividade 

infantil mediante 12% da variância total (r² = 0,12; p<0,05). Diante dos dados analisados, 

constatou que o segundo modelo é mais efetivo para a explicação do fator criatividade no 

construto de jeitinho brasileiro. 

 Já com o fator antissocial como variável dependente, a regressão linear múltipla 

gerou três modelos preditivos. O primeiro tinha como variável independente quebra de norma 

social, em que explica significativa e satisfatoriamente mediante 19% da variância total (r² = 

0,19; p<0,01). O segundo modelo apresentou como preditores a quebra de norma social e a 

experimentação adulto. O modelo foi significativo e satisfatório, com 25% da variância total (r² 

= 0,25; p<0,05). Por fim, o terceiro modelo apresentou como preditores os fatores de quebra de 

norma social, experimentação adulto e corrupção. Também significativa e satisfatoriamente 

validado, o mesmo apresentou 30% da variância total (r² = 0,30; p<0,05). Como modelo 

escolhido, o terceiro se mostrou pertinente para corroborar com o estudo. 

 

Tabela 8. Regressões lineares múltiplas stepwise das variáveis adultas e infantis 

Modelos 
Variáveis 

independentes 
Variáveis 

dependentes 
R R² F B 

Erro 
padrão 

Beta t 

1 
Experimentação 

adulto 

Criatividade 
infantil 

0,27 0,07 
(1, 82) 
6,34* 

0,34 0,14 0,27 2,51 

2 

Experimentação 
adulto 

0,34 0,12 
(1, 81) 
4,21* 

0,29 0,14 0,29 2,15 

Criatividade 
adulto 

0,32 0,15 0,22 2,05 

1 
Quebra de norma 

social adulto 
Antissocial 

infantil 
0,44 0,19 

(1, 81) 
19,01** 

0,47 0,11 0,44 4,36 
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2 

Quebra de norma 
social adulto 

0,50 0,25 
(1, 80) 
6,85* 

0,42 0,11 0,39 3,96 

Experimentação 
adulto 

0,34 0,13 0,26 2,62 

3 

Quebra de norma 
social adulto 

0,54 0,30 
(1, 79) 
4,90* 

0,23 0,13 0,21 1,70 

Experimentação 
adulto 

0,38 0,13 0,29 2,96 

Corrupção adulto 0,30 1,14 0,27 2,21 

* = p<0,05; ** = p<0,01. Fonte: dados da pesquisa. 

 

7.3 Discussão parcial 

 

O estudo 2 buscou verificar os valores humanos e o jeitinho brasileiro através de 

transmissões parentais, evidenciando suas relações por meio de um caráter exploratório, em que 

há evidências de poucos estudos brasileiros a respeito do tema. 

Pelas análises descritivas, percebeu-se que as mães foram as que mais responderam 

os instrumentos. Foi importante focar o estudo nos pais excluindo outros sujeitos, pois, ainda 

que haja responsáveis com outros parentescos encarregados na socialização e educação das 

crianças, compreende-se a importância de um novo estudo com novas variáveis para verificar 

a relação desses responsáveis e a consequência de seus valores no contexto infantil. 

Mesmo focando nos pais, ainda se percebe o gênero feminino como principal ator 

social na relação com filhos, em que mesmo perceptível na sociedade contemporânea que a 

diferenciação de gênero está se diluindo um tanto a mais, casais se mostram mais tradicionais 

na divisão de papeis quando o filho nasce, fortificando ainda a mulher como cuidadora principal 

e homens se distanciando das responsabilidades cotidianas através de acordos e negociações 

(MARTINS; ABREU; FIGUEREDO, 2014). Dessen e Oliveira (2013) apontam que pai e mãe 

possuem funções específicas em um âmbito familiar, além de se relacionarem de maneira 

distinta com seus filhos, transmitindo seus valores pessoais e próprios. 

Partindo para as correlações realizadas, foi possível afirmar que o jeitinho brasileiro 

está atrelado aos valores humanos, funcionando estes como critérios que orientam os pais em 

seus comportamentos, atitudes e ações.  
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Compreendendo os instrumentos, no QJB-I, os fatores de quebra de norma social e 

corrupção se definem como um lado negativo do jeitinho, salientando o indivíduo que procura 

resolver seus problemas priorizando o individual e se esquivando (quebra de norma social), ou 

até anulando regras que regem a sociedade, prejudicando um coletivo muitas vezes com ganhos 

físicos (corrupção). É importante mencionar que esses fatores negativos estão também atrelados 

ao conceito discutível de malandragem, definido pela esperteza e levando vantagem sobre o 

interlocutor (GOMES; MORAES; HELAL, 2015). Na pesquisa realizada, estes dois 

componentes do jeitinho brasileiro se correlacionaram positivamente, mostrando a ligação dos 

dois vieses negativos do construto. Adultos que pontuaram alto tanto em quebra de norma social 

também se mostram capazes de cometer atos corruptos, fortificando o jeitinho como um 

comportamento desmoralizador e aversivo para a comunidade (BARLACH, 2013).  

Em outro aspecto, corrupção se correlacionou negativamente à subfunção 

interacional, fator este que se identifica pelos valores de afetividade, apoio social e convivência. 

Compreende-se então que a resolução de problemas baseada na corrupção é caracterizado por 

um fenômeno egocêntrico, guiado pela individualidade e ganho pessoal, monetário ou não, o 

qual nega a relação ligada ao suporte coletivo com comportamentos pró-sociais e empáticos 

(FLACH, 2012; MORAES; GOMES; HELAL, 2016). 

A respeito da criatividade, pessoas que pontuaram mais neste fator também 

pontuaram alto na subfunção suprapessoal. Este último possui como valores a beleza, 

conhecimento e maturidade, fundamentando que o desenvolvimento de atributos como 

sabedoria, esperteza e desdobramento maturacional de capacidades se relacionam com a 

espontaneidade, inovação e proatividade do jeitinho brasileiro (FLACH, 2012; MORAES; 

GOMES; HELAL, 2016). A criatividade também se correlacionou com o fator de 

experimentação, em que os valores são emoção, prazer e sexualidade. Em seu conceito, a busca 

por novas experiências e a satisfação que o indivíduo possui em emitir novas respostas a partir 

de uma contingência antiga pode ser atrelada com o fator positivo do construto em questão, 

corroborando com estudos que salientam que o jeitinho brasileiro possui um viés positivo e que 

este fenômeno pode ser visto como algo agregador na sociedade, não se fundamentando apenas 

nas perdas que o mesmo pode trazer (BARBOSA, 2006) 

Interpretou-se ainda que a subfunção suprapessoal se correlacionou com todos os 

outros fatores dos valores humanos, corroborando com a teoria de Gouveia (2012) de que as 

subfunções centrais funcionam como uma espécie de “espinha dorsal” dos valores básicos, 
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sendo compatível com todas as outras, o que altera apenas é a magnitude. Porém, no caso da 

outra subfunção central, a de existência, apenas um fator dos valores humanos não se 

correlacionou significativamente: o de experimentação. 

Ademais, a subfunção de experimentação se correlacionou com os compoonentes 

interacional e realização.  A correlação experimentação-interacional ratifica a teoria de Gouveia 

(2013) sobre a congruência moderada de subfunções, em que as duas variáveis possuem o 

mesmo motivador. Já a díade experimentação-realização confirma a congruência alta de duas 

subfunções com a mesma orientação e motivadores diferentes. Outra congruência alta que foi 

evidenciada nas correlações foi a das subfunções interacional e normativa. Além disso, foi 

possível correlacionar normativa-realização, indicando uma congruência média e, por fim, 

interacional-realização, mostrando que adultos que valorizam a relação social pautada na 

pessoalidade também buscam êxito e reconhecimento neste mesmo contexto.  

Em suma, nas análises no contexto adulto entendeu que fatores negativos do 

jeitinho brasileiro não se correlacionam com os valores humanos, confirmando a pesquisa de 

Barbosa (2006) de que, apesar de boa parte da população considerar o jeitinho brasileiro como 

algo ruim, o mesmo é praticado constantemente. Pode-se afirmar então que essa prática 

negativa age como uma fenda nos valores estabelecidos pelos pais. Porém, na criatividade, o 

jeitinho se correlaciona com metas valorativas idealistas, caracterizadas como valores pautados 

em princípios (GOUVEIA, 2013), fortificando a criatividade como um processo de construção 

de objetivos, metas e ideais, em que sua prática não se destaca pelo prejuízo do outro, mas pela 

busca de alcançar uma resolução. 

No âmbito infantil, a criatividade se correlacionou positivamente como todos os 

fatores, tanto do QVB-INF (componente antissocial), quanto as subfunções de valores humanos. 

Entende-se que uma das justificativas foi a baixa desejabilidade social quando comparado ao 

adulto. Para mais, a criatividade se mostra um fenômeno positivo e reforçado pela comunidade, 

em que o “ser criativo” amplia o contato com a realidade, faz parte da infância mediante a 

construção de repertórios por meio da inovação, pela prática da descoberta de novas situações 

e pelo brincar, desenvolvendo diversas habilidades a nível cognitivo, motor emocional e social 

(SOUZA; PINTO, 2017).  

Quanto ao fator antissocial, este só se correlacionou positivamente com a subfunção 

normativa. Diante das teorias que embasam o estudo, este resultado não condiz com o esperado. 
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Apesar de identificar o jeitinho brasileiro antissocial como um fator que não se atrela com 

obediência, religiosidade e tradição, valores da subfunção, entende-se que crianças que 

pontuem alto nessa variável também pontuem alto em uma subfunção de expressão de 

necessidade materialista, que se define como ideias práticas, identificando a vida como fonte 

de ameaças (GOUVEIA et al., 2014). Para tanto, hipotetiza-se a ideia de que pais que possuem 

práticas parentais autoritárias, controladoras, com pouca atenção à fala da criança, reflete na 

transmissão de valores normativos, mas também de comportamentos antissociais do jeitinho 

brasileiro (CHECA; ABUNDIS-GUTIERREZ, 2018). 

Ademais, todas as subfunções valorativas se correlacionaram positivamente entre 

si, corroborando com a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos, a qual ressalta os valores 

humanos como são positivos e terminais (GOUVEIA, 2013). Isto posto, compreendeu-se por 

meio da correlação dos construtos no âmbito infantil uma acentuada divisão entre o fator 

positivo e negativo do jeitinho brasileiro, em que a criatividade é entendida como um 

componente naturalizado no universo infantil, atrelado a outros fatores e a variável antissocial 

foi atribuída como prática, relacionada a ideias pragmáticas e de alerta da criança (MENESES, 

2017). Diferente do contexto adulto, entendeu-se que para o filhos, todos os valores são 

importantes e que a prática negativa do jeitinho social, apesar de presente, se mostra menos 

evidente que a positiva em correlações. 

Após verificar os construtos adultos e infantis separadamente, foi necessário 

analisar a congruência de cada uma dessas variáveis através de correlações intraclasses 

apresentando como os fatores dos pais e dos filhos estão associados, além de regressões lineares 

simples e múltiplas para explicar as variáveis dependentes. Visto isso, após resultados, a 

criatividade de pais foi congruente com a criatividade infantil através da correlação de 

intraclasse e regressão linear simples. Quando acrescentada a subfunção de experimentação à 

criatividade dos pais no método de regressão múltipla, as mesmas se configuram como um 

modelo explicativo do componente infantil. Estes resultados explicam que crianças que 

socializam com agentes espontâneos, os quais buscam recursos eficazes e satisfatórios nas 

resoluções de problemas, definidos por comportamentos perspicazes, conciliadores e de 

abertura para mudanças, podem possuir como método de estratégia social de navegação a 

proatividade e o covencimento (FLACH, 2012). Consequentemente, isto prova que pais, como 

agentes socializadores, são decisivos para o desenvolvimento do comportamento infantil, além 
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de que a satisfação geral da família é valor decisivo para os filhos (MACARANI et al., 2010; 

TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 2019).  

Quando verifica o componente antissocial infantil, outro fator do jeitinho brasileiro, 

mediante o método intraclasse e regressão linear simples, a variável se mostrou congruente com 

a quebra de norma social e corrupção. Já na regressão linear múltipla, os dois componentes do 

QJB-I, acrescidos da subfunção valorativa de experimentação, gerou um modelo preditor 

satisfatório do componente infantil. Compreende-se que pais que quebram regras e normas 

sociais, afetam a necessidade coletiva através de poder, autoritarismo e ganhos pessoais, bem 

como passam uma falsa ideia de cordialidade em prol de satisfação própria (VIEIRA; 

BARBOSA; COSTA, 1985; GOMES; MORAES; HELAL, 2015) influenciam crianças em suas 

atitudes antissociais. Por conseguinte, as mesmas se utilizam de comportamentos aversivos para 

resolução de problemas. Lins e colaboradores (2015) reforçam ainda a concepção de que a 

estabilidade familiar emocional e afetiva efetiva a socialização de atitudes assertivas, além de 

que conflitos familiares repercutem em consequências negativas para a criança, como a 

escassez de repertórios de habilidades sociais e como comportamentos antissociais 

(CARVALHO, 2016).  

Diante das considerações, entende-se que o jeitinho brasileiro em crianças admite 

influências parentais por intermédio de práticas educativas. A socialização age como recurso 

motivador de processos comportamentais, em que o jeitinho brasileiro no escopo dos pais, além 

das transmissões de valores funcionam como componentes de impacto para que a criança 

desenvolva suas crenças, princípios e atitudes. Para mais, entendeu-se que os valores humanos 

infantis estão diretamente interligados ao jeitinho brasileiro, em que este último não funciona 

como um construto isolado, mas se relaciona com os princípios guias das crianças que permitem 

que esta aja na sociedade de acordo com seus aspectos motivacionais. 
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8 DISCUSSÃO GERAL E CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação possuiu o objetivo de verificar a relação do jeitinho brasileiro 

infantil com a transmissão de valores parentais. Mediante o exposto, dois estudos foram 

realizados a fim de alcançar a meta de pesquisa. Para conseguir realizar a análise dos dois 

construtos em questão em díades de pais e filhos (estudo 2), foi necessário adaptar um 

instrumento sobre o jeitinho brasileiro ao contexto infantil (estudo 1). 

No primeiro estudo, os resultados das análises se mostraram efetivos para adaptação 

e validação, indicando dois fatores, nomeados antissocial e criatividade. Essa diminuição de 

fatores de três (instrumento original) para dois se encaixa na concepção da moralidade da 

criança sobre a noção do bem e as regras propriamente estabelecidas pelos adultos (LIMA & 

SANTOS, 2018). Para Piaget (2015) a moralidade heterônoma, que salienta o sentimento de 

dever, fundamenta a moralidade autônoma da criança, que conduz o sentimento de bem, além 

de convicções que orientam suas ações individuais. 

Na realização do segundo estudo, foi possível perceber que o jeitinho brasileiro é 

transmitido pela socialização em práticas educativas parentais, em que os fatores em um 

contexto adulto são preditivos das variáveis infantis. Além disso, os valores humanos estão 

diretamente interligados com o conceito de jeitinho brasileiro, tanto em um âmbito infantil 

como adulto, além de amparar na explicação o construto de criatividade e antissocial em 

crianças. 

Em suma, compreendeu-se que os objetivos propostos pela pesquisa foram 

alcançados de maneira efetiva. No entanto, como qualquer estudo proposto, limitações também 

foram percebidas. 

No sentido de natureza da amostra, nos dois estudos, o fato de ser de conveniência, 

não probabilística, não representa a composição real da população, afetando a capacidade de 

generalização dos resultados, pelo fato da pesquisa ter sido restrita apenas à amostra em 

questão. Apesar da captação ter ocorrido de duas maneiras diferentes (internet e escolas), 

diversificando a amostra, o número de participantes que aderiram a pesquisa foi menor que o 

esperado, sendo ainda necessário a presença de estímulos reforçadores, como a entrega de 

chocolates (estudo 1) ou o sorteio de um eletrodoméstico (estudo 2) para quem trouxesse o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (assinado ou não). Adicionalmente ao tipo de 
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amostra utilizada, o delineamento experimental realizado nestes estudos também não permite a 

generalização dos resultados para além dos mesmos. 

Outro ponto limitante foi o meio de entrega dos instrumentos aos participantes. 

Através da internet, apesar de todas as perguntas serem obrigatórias ao preenchimento, não 

havia garantia de o preenchimento seria realizado de acordo com as instruções, em que, 

primeiro os itens seriam respondidos pelos adultos e, em seguida, pelas crianças. Já em escolas, 

a dificuldade encontrada foi no envio do livreto de instrumentos para os pais. Não houve 

nenhuma instrução verbal para os mesmos, a não ser as passadas dos pesquisadores às crianças, 

sendo possível que os pais encontrassem dificuldades de compreender itens de instrumentos e 

ainda possibilitando a influência da maneira em que responderam à pesquisa. A escolha pela 

forma de entrega do livreto nessa maneira se deu pela pouca adesão dos pais à reuniões 

presenciais para preenchimento de livretos. 

A desejabilidade social também pode ter influenciado as resoluções dos 

instrumentos, em que as respostas podem ter sido alteradas em prol da busca de resultados mais 

assertivos, principalmente por adultos. Além disso, os momentos cedidos pelas direções eram 

durante as aulas, em salas quentes, barulhentas e com a presença de outros alunos que não 

estavam preenchendo os questionários, mas realizando outras atividades.  

Para mais, houve a possibilidade de ter acrescentado mais instrumentos que 

poderiam ser relevantes ao estudo, como questionários relacionados a estilos parentais, 

socialização e habilidades sociais, porém, pelas quantidades de questionários e pela atenção 

concentrada das crianças, foi decidido não acrescentar. 

Adicionalmente, sugere-se trabalhar com as análises de variáveis relacionadas a 

classe econômica, escolaridade e jeitinho, com a possibilidade de conjecturar o construto em 

questão com a literatura, em que o configura como um controle social, atribuindo o poder e a 

dominação ao Estado e agindo como forma de controle de leis e regras que impedem muitas 

vezes o progresso de classes mais vulneráveis (MOTA; ALCADIPANI, 1999). 

Além da classe econômica e escolaridade, a idade das crianças e o gênero também 

poderiam ser analisados, permitindo elaborar um estudo consistente de como tais fatores 

poderiam ser relevantes para entender melhor o desenvolvimento e a prática do jeitinho 

brasileiro em crianças.  
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Para complemento dessa pesquisa, é necessário que aconteçam mais estudos, com 

amostras maiores e análises estatísticas mais robustas, trazendo dados adicionais para o 

cruzamento do construto questão, valorizando outros pontos consideráveis não evocados neste 

estudos. Muito pode ainda ser realizado, como aprimorar o QJB-INF, desenvolver a adequação 

em outros contextos culturais, avaliar sua validade convergente em relação a outras medidas, 

além de verificar sua estabilidade temporal (teste-reteste) (DÖRING, 2008). Sabe-se que 

existem outras definições semelhantes ao jeitinho brasileiro em diversos lugares do mundo. A 

possibilidade do desenvolvimento de um estudo macro sobre esse conceito e seus semelhantes 

pode levar ao desenvolvimento de um construto que englobe esses de uma maneira universal. 

Percebe-se que essa pesquisa se mostra relevante para os contextos sociais da 

criança, como a família e a escola, auxiliando na manutenção de comportamentos aversivos e 

antissociais perante as normas de cidadanias, com programas educativos voltados a promoção 

de comportamentos assertivos relacionados ao jeitinho brasileiro tanto para pais, como para as 

crianças. 

Por fim, este estudo possibilitou observar dados significativos acerca da 

transmissão do jeitinho brasileiro por meio da concepção de valores humanos parentais, 

mediante variáveis socioculturais fundamentais para o entendimento da demanda em questão. 

Espera-se que, por intermédio desta dissertação, haja a possibilidade de ampliar as pesquisas 

sobre esse construto tão relevante ao contexto nacional em um universo infantil que ainda se 

mostra pouco explorado. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO SOBRE O JEITINHO BRASILEIRO – VERSÃO 

INDIVIDUAL 

 

Instruções 
 

INSTRUÇÕES. A seguir você encontrará uma série de situações corriqueiras. Sua tarefa consiste 
em ler atentamente cada uma das situações e responder qual a probabilidade de você se comportar como 
a pessoa descrita em cada uma delas. Para dar sua resposta utilize a seguinte escala: 

 

Muito improvável 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito provável 

 

Assim, se você avaliar que é muito provável você se comportar como a pessoa descrita, você 
deve marcar um X no número 10. Por outro lado, se você considera muito improvável se comportar 
como a pessoa descrita, marque um X no número 0. Varie suas respostas em função do quanto você 
acha provável se comportar como a pessoa descrita em cada uma das situações. Tente usar toda a 
extensão da escala de respostas. 

 

Carla não conseguiu se organizar ao longo do semestre e, na época de avaliações, há um conteúdo muito 
grande a ser estudado. Dias antes da prova, lembra que a ementa da disciplina inclui um livro muito grande, 
que não terá tempo de ler. Assim, antes da prova, Carla lê o resumo encontrado na internet, para ao menos se 

inteirar do conteúdo do livro. 

Muito improvável 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito provável 

Daniel é morador de rua e percebe que está cada vez mais difícil receber esmolas. Assim, para garantir sua 
subsistência, decide improvisar apresentações de malabarismo numa praça movimentada, para arrecadar 

dinheiro. 

Muito improvável 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito provável 

É aniversário da mãe de Antônio e ele está sem dinheiro para comprar um presente para ela. A mãe dele gosta 
muito de flores perfumadas. Antônio decide, então, pegar uma flor do arranjo de flores de plástico de sua casa 

e dar de presente a sua mãe. Todavia, por ser de plástico, a flor não tem cheiro. Ele resolve esse problema 
colocando perfume na flor de plástico e presenteando sua mãe com a flor. 

Muito improvável 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito provável 

É dia do aniversário de um grande amigo de Joana e ela se esqueceu de comprar o presente. Além disso, está 
com problemas financeiros e acredita que não irá encontrar nada acessível de última hora. Joana, que é muito 

habilidosa, separa alguns materiais de escola e faz um belo cartão para presentear seu amigo. 

Muito improvável 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito provável 

Em uma empresa, quando a secretária do diretor falta, a funcionária Paula tem que assumir seu posto de 
trabalho. Contudo, Paula tem outros serviços para fazer. Se ela não fizer, o trabalho se acumula e outros 
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setores da empresa se prejudicam. Para que isso não aconteça, Paula propõe a outra pessoa que fique no lugar 
da secretária do diretor, nos momentos em que ela está muito assoberbada. 

Muito improvável 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito provável 

Flávio trabalha como corretor de imóveis em uma imobiliária. Às vezes, quando vê que o proprietário está 
pedindo um valor abaixo do valor de mercado, ele consegue cobrar um valor maior do comprador, sem 

constar do papel e, com isso, ganhar um dinheiro a mais por fora. 

Muito improvável 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito provável 

José, todas as vezes que toma taxis por motivos de trabalho, tem direito a pedir ressarcimento dos valores 
pagos. Quando está muito sem dinheiro, ele pega uma conta de valor maior que o real e apresenta no trabalho, 

de modo a ficar com um ganho extra. 

Muito improvável 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito provável 

Josué conheceu um novo restaurante em sua cidade. Ele gostou muito do estabelecimento e, para evitar 
esperar na fila nos dias que vai ao restaurante, decide dar boas gorjetas ao garçom, para que não precise 

esperar na fila. 

Muito improvável 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito provável 

Manuel é funcionário de confiança de uma empresa, sendo responsável pelos pagamentos da mesma. Como 
ele está todo endividado, aproveita-se de uma brecha e desvia um dinheiro extra para sua própria conta-

corrente, sem que ninguém perceba, conseguindo, assim, respirar um pouco mais aliviado em relação a suas 
dívidas. 

Muito improvável 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito provável 

Maria tinha uma reunião de trabalho programada para 8h. Todavia, ela se atrasou para ir até o local da 
reunião. Sabendo que não conseguiria chegar a tempo, e por não ter um motivo suficientemente forte para 
justificar a situação, ela liga dizendo que teve problemas com seu carro, mas que, apesar disso, já está se 

dirigindo ao local da reunião. 

Muito improvável 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito provável 

Marília trabalha como auxiliar de serviços gerais em uma grande empresa e não consegue renda suficiente 
para pagar as contas de sua casa. Então, para complementar a renda, ela conversa com seu chefe e pede 

autorização para vender sanduíches e salgados para os funcionários da empresa em que trabalha. 

Muito improvável 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito provável 

Marina precisa ir rapidamente ao mercado comprar somente um litro de leite para fazer a mamadeira de seus 
filhos. Ao chegar ao mercado, porém, verifica que não há vagas para estacionar o carro. Ela pára então o carro 

em cima da calçada, liga o pisca-alerta para disfarçar, e entra rápido no mercado para comprar o leite. 

Muito improvável 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito provável 

O professor de João havia passado para seus alunos um exercício a ser entregue na aula seguinte, como parte 
da avaliação da disciplina. João, porém, não conseguiu se organizar para finalizá-lo na aula programada. 

Assim, o aluno deixou de ir à aula e entregou a tarefa na aula seguinte, argumentando que não pôde 
comparecer à aula anterior. 

Muito improvável 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito provável 
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Os estacionamentos de shoppings ficam muito cheios em datas próximas a festividades. Sabendo que é muito 
difícil encontrar vagas nesse período, Camila conversa com sua avó e a convida para acompanhá-la às 

compras, para poder estacionar na vaga reservada a idosos. 

Muito improvável 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito provável 

Os ingressos para o último show da turnê do artista preferido de Eduardo já estão se esgotando e, ao chegar ao 
local de venda, ele vê que há uma fila muito grande e que dificilmente conseguirá comprar os ingressos. Logo 
no começo dessa fila, porém, ele encontra um colega de escola que já não via há algum tempo. Como Eduardo 

tem realmente muita vontade de ir a esse show, decide cumprimentar o amigo e pede para ficar com ele na 
fila. 

Muito improvável 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito provável 

Pablo está com a lanterna do carro quebrada. Dirigindo em uma estrada à noite, é parado por um policial 
rodoviário. Para não ser multado, Pablo oferece um dinheiro ao policial para que ele lhe deixe prosseguir 

viagem. 

Muito improvável 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito provável 

Paulo bate com seu carro e não tem seguro contra colisões. Para não ter um prejuízo muito grande, ele 
consegue fazer um seguro com data anterior ao acidente, de modo a que a seguradora possa cobrir os danos 

provocados pelo acidente.   

Muito improvável 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito provável 

Tampinha ganha a vida como motoboy. Para complementar sua renda, trabalha como garçom performático 
em um restaurante todas as noites, esbanjando simpatia. Com seu desprendimento, consegue conquistar toda a 

clientela. 

Muito improvável 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito provável 

Um vereador, muito conhecido em sua cidade, consegue obter ajuda em material de construção para a reforma 
de uma escola, com os construtores da região. Ele, porém, pega parte desse material e usa na reforma da casa 

de um de seus filhos. 

Muito improvável 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito provável 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO SOBRE O JEITINHO BRASILEIRO – VERSÃO 

INFANTIL 

 

Instruções 
 
Olá,  
A seguir você encontrará várias situações do dia-a-dia. Leia cada uma delas, prestando muita 
atenção, e responda qual a possibilidade de você agir como a personagem principal da estória. 
Para dar sua resposta utilize a seguinte escala: 
 
 

Nada provável       Muito 
provável 

1 2 3 4 5 6 

 

 
Se sua avaliação é de que, na situação da personagem principal,agiria como a pessoa da 

cena, você deve pintar o número 6 (Muito provável). Por outro lado, se considerar nada 
provável, pinte o número 1. Mas também pode marcar os outros números, de acordo com o 
quanto você acha mais ou menos provável se comportar como a personagem principal.   

 

1. Juliana estava participando de uma gincana na escola e sua equipe estava em terceiro lugar. 
O objetivo da gincana era conseguir o máximo possível de embalagens de plástico para 
reciclar. Vendo que sua equipe ainda perdia, Juliana decidiu cantar uma música pedindo 

para as pessoas escolherem sua equipe para entregar o material reciclável. 

Nada provável       Muito 
provável 

1 2 3 4 5 6 
 

2. É dia das mães e Isabela não sabia como presentear a sua. Para não pedir dinheiro ao pai, 
Isabela resolveu acordar sua mãe tocando flauta, seu instrumento favorito. 

Nada provável       Muito 
provável 

1 2 3 4 5 6 
 

3. Mateus queria ir ao cinema com seus primos. O ingresso do filme junto do lanche custa 20 
reais. Quando foi pedir dinheiro ao seu pai, Mateus disse que tudo custa 30 reais, para que 

ficasse com dinheiro que sobrou. 
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Nada provável       Muito 
provável 

1 2 3 4 5 6 
 

4. Carlinhos estava prestes a completar o seu álbum de figurinhas da copa. Juca tinha a 
figurinha que faltava, mas não interessava a ele nenhuma que Carlinhos tinha. Carlinhos 

então, para conseguir a que faltava, trocou as figurinhas enquanto Juca estava no banheiro. 
Assim, Carlinhos completou seu álbum de figurinhas. 

Nada provável       Muito 
provável 

1 2 3 4 5 6 
 

5. Júlia não gosta de estudar português. Sempre que tem atividade de escrita ela tira nota 
baixa. Júlia decidiu então dar o seu lanche para Camila, que sempre tira notas boas na 

matéria, para ela fizesse suas tarefas de casa quando fossem de português. 

Nada provável       Muito 
provável 

1 2 3 4 5 6 
 

6. Artur é o líder da sala e ajuda a professora Solange a distribuir materiais na hora da 
atividade. Quando tem atividade de pintura, a professora Solange pede para entregar um giz 
de cera para cada aluno, pois a quantidade é pouca. Na hora da atividade, tia Solange pediu 

para Artur distribuir os gizes de cera. Aproveitando que ninguém estava olhando, Artur 
pegou dois gizes para ter mais opções de cores e assim fazer um desenho mais bonito. 

 

Nada provável       Muito 
provável 

1 2 3 4 5 6 
 

7. A aula de Gustavo começa às 07:00. Como Gustavo acordou às 07:30, ele chegou atrasado 
na escola, contando ao diretor da escola que teve um problema no caminho. 

Nada provável       Muito 
provável 

1 2 3 4 5 6 
 

8. Marcela estava no 5º ano e precisava de 1 ponto para passar de ano. Então, para completar 
sua nota, ela pediu ao seu professor para que fizesse uma produção de texto sobre o que 

aprendeu no ano como atividade extra valendo 1 ponto. 

Nada provável 
      

Muito 
provável 



93 
 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 
 

9. Natália estava estudando para a prova de inglês na hora do intervalo da escola. Todos os 
dias, ela percebia que a fila da cantina é muito grande e não dava tempo lanchar. Então, 

Natália furou a fila para que comesse rapidamente e tivesse mais tempo para estudar. 

Nada provável       Muito 
provável 

1 2 3 4 5 6 
 

10. Aline tinha uma prova de matemática para fazer no dia seguinte. Como não tinha estudado 
o suficiente e não estava entendendo muito da matéria, ela disse para sua mãe que estava 
com dor de barriga e faltou a prova pensando que fazendo a segunda chamada teria mais 

tempo de estudar e entender o conteúdo. 

Nada provável       Muito 
provável 

1 2 3 4 5 6 
 

11. O primo de Alisson tinha um jogo que ele sempre quis, mas seus pais não conseguiam 
comprar, pois era muito caro. Alisson, que queria muito jogar, chamou seu primo que nem 

era muito seu amigo para passar o final de semana em sua casa e pediu para ele levar o jogo 
para que os dois brincassem juntos. 

Nada provável       Muito 
provável 

1 2 3 4 5 6 
 

12. Fernanda é uma menina muito popular na escola e muita gente quer ser amiga dela, como 
Felipe, por exemplo. Fernanda sabe que o lanche que Felipe trazia de casa era muito 

gostoso e ela sempre usava de sua simpatia para que ele lhe desse um pedaço. 

Nada provável       Muito 
provável 

1 2 3 4 5 6 
 

13. Bruna, jogando bola, quebrou o vaso favorito da mãe e sua irmã Mônica viu. Então, para 
que Mônica não contasse à sua mãe e essa a colocasse de castigo, Bruna deu toda sua 

coleção de brinquedos à irmã. 

Nada provável       Muito 
provável 

1 2 3 4 5 6 
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14. Caio tirou uma nota muito baixa na prova e estava com medo de mostrar para o pai, que é 
muito bravo e sempre pede para ver suas provas. Caio então mudou sua nota de 3 para 8 

com a caneta para que não ficasse de castigo e pudesse jogar bola. 

Nada provável       Muito 
provável 

1 2 3 4 5 6 
 

15. Guilherme estava precisando de nota boa em História. Como não estava se concentrando 
para conseguir estudar, ele inventou uma música para decorar a matéria e não esquecer nada 

na hora da prova. Como tem facilidade com melodias, a estratégia foi um sucesso. 

Nada provável       Muito 
provável 

1 2 3 4 5 6 
 

16. Léo é o líder da turma e, junto com sua sala estava organizando doações de comidas para 
um abrigo de idosos. Na organização dos alimentos, Léo percebeu que tinha doações de seu 
biscoito favorito. Léo então, sem ninguém perceber, levou alguns pacotes do biscoito para 

casa. 

Nada provável       Muito 
provável 

1 2 3 4 5 6 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE VALORES BÁSICOS – VERSÃO INFANTIL 

 

INSTRUÇÕES. Leia as afirmações abaixo e indique o quanto cada uma delas é importante 

para VOCÊ. Faça isso marcando um X na carinha ao lado de cada afirmação, segundo o que 

você acha. 

Nenhuma 
Importância 

Pouca 
Importância 

Média 
Importância 

Grande 
Importância 

Máxima 
Importância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 

 

SAÚDE. Não ficar doente; estar sempre animado(a), com vontade de 
brincar; e evitar fazer coisas que prejudiquem à saúde. 

 

ÊXITO. Ser o(a) vencedor(a) nas competições em que participe; ser 
o(a) número 1, o(a) melhor; e fazer as coisas melhor que os(as) demais 

colegas. 

 

TRADIÇÃO. Seguir as regras de boa educação e costumes da sua 
família; viver ou vestir do mesmo modo que seus pais; e seguir as 

normas de casa e da escola. 

 

IGUALDADE. Querer que não haja diferença entre ricos e pobres, que 
todos sejam tratados igualmente; dar as mesmas oportunidades a todas 

as pessoas; e tratar igualmente meninos e meninas. 

 

EMOÇÃO. Desafiar o perigo, procurar novas aventuras; assistir ou 
fazer esportes de emoção, como corrida de bicicleta; e buscar 

aventuras, como viajar com amigos(as) ou acampar em florestas. 

 

APOIO SOCIAL. Ser ajudado(a) pelos pais e familiares quando 
precise; ter alguém que cuide de você; e receber apoio dos amigos(as) 

em momentos difíceis. 

 

ESTABILIDADE. Ter segurança em casa e na escola; saber que 
nunca vai faltar dinheiro ou comida para você; e saber que seus pais 

têm um trabalho seguro. 

 

PODER. Ser o(a) chefe ou líder do grupo de amigos(as); mandar 
nos(as) outros(as) colegas; e ter poder para decidir as coisas. 

 

RELIGIOSIDADE. Rezar, orar e ir à missa ou culto religioso; crer 
em Deus como o salvador da humanidade; e participar das atividades 

da Igreja. 
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ARTES. Ir a exposições de quadros e esculturas; ouvir música, ir ao 
teatro ou ao cinema; e aprender a desenhar e pintar. 

 

PRAZER. Aproveitar a vida, brincar e se divertir; comer e beber tudo 
o que gosta; e ir à praia, aos shoppings ou parques onde possa se 

divertir. 

 

AFETIVIDADE. Ter uma relação de afeto profunda com seus(suas) 
irmãos(ãs) e/ou familiares; ter alguém com quem compartilhar suas 

alegrias, tristezas e segredos; e ter um(a) amigo(a) íntimo(a) em quem 
confiar. 

 

SOBREVIVÊNCIA. Ter uma casa para morar com seus pais; ter água 
e comida sempre que necessite; e poder dormir bem todos os dias. 

 

PRESTÍGIO. Saber que muita gente lhe conhece; receber elogios dos 
seus pais ou professores; e ser sempre escolhido(a) para representar 

os(as) seus(suas) colegas. 

 

OBEDIÊNCIA. Respeitar aos pais e aos mais velhos; obedecer aos 
seus professores e fazer os deveres de casa; e ser educado(a) e 

disciplinado(a). 

 

CONHECIMENTO. Descobrir coisas novas sobre o mundo; procurar 
saber tudo sobre a origem do homem e do universo; e conhecer como 

são e funcionam as coisas. 

 

ESTIMULAÇÃO. Sempre fazer algo diferente, não estar parado(a); 
participar em todas as brincadeiras que puder; e estar sempre se 

divertindo, buscando o que fazer. 

 

CONVIVÊNCIA. Conviver bem com familiares e vizinhos; ter 
amigos(as) no colégio ou no bairro; e participar de atividades e 

brincadeiras com os(as) colegas. 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO BIOSOCIODEMOGRÁFICO INFANTIL 

 

QUESTIONÁRIO BIOSOCIODEMOGRÁFICO INFANTIL 

 

Finalmente, gostaríamos de saber alguns dados sobre você: 

 Nasci dia: _____/_____/________ Tenho __________ anos de idade. 

 Sou:  Menina   Menino 

 Minha série é:  

3º ano 4º ano 5º ano 6º ano 7º ano 

 Outro: _______________ 

 Minha religião é: 

 Católica  Espírita  Evangélica   Não tenho religião  

 Tenho outra religião: ______________________ 

 Moro com (pode marcar mais de um): 

Mãe  Pai  Madrasta/Padrasto Avô/Avó      Tio/Tia

 Outra pessoa: _______________ 

 Quando estou em casa, passo mais tempo com (pode marcar mais de um): 

Mãe  Pai  Madrasta/Padrasto Avô/Avó      Tio/Tia

 Outra pessoa: _______________ 

 Quantos irmãos eu tenho:   

0  1  2  3  4  5 ou mais 

 Quantos irmãos mais novos eu tenho:  

0  1  2  3  4  5 ou mais 

 Quantos irmãos mais novos são mulheres: 

0  1  2  3  4  5 ou mais 

 Quantos irmãos mais velhos eu tenho: 

0  1  2  3  4  5 ou mais 

 Quantos irmãos mais velhos são mulheres: 

0  1  2  3  4  5 ou mais 

 Moro em: 

Casa  Apartamento Tenda ou barraca de lona  

Abrigo Rua   Outros. Qual? _________________ 

 Quantos quartos tem onde moro? __________ E quantos banheiros? _________ 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

DO ESTUDO 1 

 

 

Pesquisa: VALORES HUMANOS E JEITINHO BRASILEIRO: UMA ANÁLISE DA 

TRANSMISSÃO DE PAIS PARA FILHOS. 

 

Prezado (a) colaborador (a),  

 

Você é convidado (a) a participar desta pesquisa, que tem como finalidade conhecer a possível 

relação entre as transmissões de valores parentais e o jeitinho brasileiro em crianças. 

  

1. PARTICIPANTES DA PESQUISA: Crianças com idade entre 08 e 12 anos de ambos os 

sexos e alfabetizados. Esta será uma amostra de conveniência, não-probabilística. Participarão 

da pesquisa aqueles que, ao serem convidados a colaborar, voluntariamente concordem.  

 

2. ENVOLVIMENTO NA PESQUISA: Ao participar deste estudo a criança deve responder 

a um livreto, envolvendo perguntas sobre aspectos psicológicos e sociais, além de questões 

sociodemográficas. Lembramos que você tem a liberdade de se recusar a participar e pode ainda 

interromper a participação da crianças em qualquer momento da pesquisa, sem nenhum 

prejuízo. Além disso, ainda tem o direito de ficar com uma das vias do termo de consentimento. 

Sempre que quiser você poderá pedir mais informações sobre a pesquisa. Para isso, poderá 

entrar em contato com o coordenador da pesquisa. 

 

3. RISCOS E DESCONFORTOS: A participação nesta pesquisa não traz complicações; 

talvez, apenas, algum constrangimento que algumas pessoas sentem quando estão fornecendo 

informações sobre si mesmas. Os procedimentos utilizados nesta pesquisa seguem as normas 

estabelecidas pelasResoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde, e não oferecem 

risco à sua integridade física, psíquica e moral e nem a da criança. Nenhum dos procedimentos 

utilizados oferece riscos à sua dignidade e nem a da criança. 

 

4. CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Todas as informações coletadas neste estudo 

são estritamente confidenciais. Apenas os membros do grupo de pesquisa terão conhecimento 



99 
 
 

 
 

das respostas, e seu nome e o nome da criança não será usado em nenhum momento. Todos os 

dados serão analisados em conjunto, garantindo o caráter anônimo das informações. Os 

resultados poderão ser utilizados em eventos e publicações científicas.  

 

5. BENEFÍCIOS: Ao participar desta pesquisa você não deverá ter nenhum benefício direto. 

Entretanto, espera-se que a mesma nos forneça dados importantes da relação da transmissão de 

valores parentais e jeitinho brasileiro, o que poderá servir de base para possíveis estudos futuros 

e intervenções desse comportamento em crianças.  

 

6. PAGAMENTO: Você não terá nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa. E nada 

será pago por sua participação. Entretanto, se você desejar, poderá ter acesso a qualquer 

momento a informações referentes à pesquisa pelos telefones/endereço do pesquisador 

principal, abaixo indicados. 

 

Mestrando responsável: Marília Mendes Moreira de Sousa 

Orientador: Prof. Dr. Walberto Silva Santos  

Instituição: Universidade Federal do Ceará – Depto. de Psicologia  

Endereço: Av. da Universidade 2762 – Benfica – Fortaleza - CE  

Telefones p/contato: 33667723 ou 33667724 

E-mail p/contato: mariliamendesms@gmail.com 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ:  

 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará 

Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo 

Telefone: 3366.8344 / 46 

Horário: 08:00-12:00 horas de segunda a sexta-feira 

 

O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela 

avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos. 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO COMO SUJEITO 

O abaixo assinado______________________________________________,_____anos, 

RG:______________________, declara que é de livre e espontânea vontade que está como 

participante de uma pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu 

conteúdo, como também sobre a pesquisa, e recebi explicações que responderam por completo 

minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada deste termo. Tendo 

compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a participação do meu filho(a) 

no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das minhas responsabilidades, 

dos riscos e dos benefícios que a minha participação implica, concordo em dele participar e para 

isso eu DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO 

FORÇADO OU OBRIGADO. 

Fortaleza, ____/____/_____ 

 

Nome do participante da pesquisa  Data    Assinatura 

 

Nome do pesquisador principal  Data    Assinatura 

 

___________________________________________________________________________ 

Nome do Responsável legal/testemunha          Data    Assinatura 

(se aplicável) 

 

___________________________________________________________________________

Nome do profissional    Data    Assinatura 

que aplicou o TCLE 
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO DE VALORES BÁSICOS 

 

Instruções. Por favor, leia atentamente a lista de valores descritos a seguir, considerando 
seu conteúdo. Utilizando a escala de resposta abaixo, indique com um número ao lado de 
cada valor o grau de importância que este tem como um princípio que guia sua vida. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Totalmente não 

importante 
Não 

importante 
Pouco 

importante 
Mais ou menos 

importante 
Importante 

Muito 
importante 

Totalmente 
importante 

 
01.SEXUALIDADE. Ter relações sexuais; obter prazer sexual.  

1 2 3 4 5 6 7 
(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
02.ÊXITO. Obter o que se propõe; ser eficiente em tudo que faz.  

1 2 3 4 5 6 7 
(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
03.APOIO SOCIAL. Obter ajuda quando a necessite; sentir que não está só no mundo.  

1 2 3 4 5 6 7 
(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
04.CONHECIMENTO. Procurar notícias atualizadas sobre assuntos pouco conhecidos; tentar 
descobrir coisas novas sobre o mundo.  

1 2 3 4 5 6 7 
(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
05.EMOÇÃO. Desfrutar desafiando o perigo; buscar aventuras.  

1 2 3 4 5 6 7 
(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
06.PODER. Ter poder para influenciar os outros econtrolar decisões; ser o chefe de uma 
equipe.  

1 2 3 4 5 6 7 
(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
07.AFETIVIDADE. Ter uma relação de afeto profunda e duradoura; ter alguém para 
compartilhar seus êxitos e fracassos.  

1 2 3 4 5 6 7 
(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
08.RELIGIOSIDADE. Crer em Deus como o salvador da humanidade; cumprir a vontade de 
Deus.  

1 2 3 4 5 6 7 
(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
09.SAÚDE. Preocupar-se com sua saúde antes de ficar doente; não estar física ou mentalmente 
enfermo.  

1 2 3 4 5 6 7 
(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
10.PRAZER. Desfrutar da vida; satisfazer todos os seus desejos.  

1 2 3 4 5 6 7 
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(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
11.PRESTÍGIO. Saber que muita gente lhe conhece e admira; quando velho receber uma 
homenagem por suas contribuições. 

1 2 3 4 5 6 7 
(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
12.OBEDIÊNCIA. Cumprir seus deveres e obrigações do dia a dia; respeitar aos seus pais e 
aos mais velhos.  

1 2 3 4 5 6 7 
(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
13.ESTABILIDADE PESSOAL. Ter certeza de que amanhã terá tudo oque tem hoje; ter uma 
vida organizada e planificada.  

1 2 3 4 5 6 7 
(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
14.CONVIVÊNCIA. Conviver diariamente comos vizinhos; fazer parte de algum grupo, 
como: social, esportivo, entre outros.  

1 2 3 4 5 6 7 
(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
15.BELEZA. Ser capaz de apreciar o melhor da arte, música e literatura; ir a museus ou 
exposições onde possa ver coisas belas. 

1 2 3 4 5 6 7 
(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
16.TRADIÇÃO. Seguir as normas sociais do seu país; respeitar as tradições da sua sociedade.  

1 2 3 4 5 6 7 
(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
17.SOBREVIVÊNCIA. Ter água, comida e poder dormir bem todos os dias; viver em um 
lugar com abundância de alimentos.  

1 2 3 4 5 6 7 
(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
18.MATURIDADE. Sentir que conseguiu alcançar seus objetivos na vida; desenvolver todas 
as suas capacidades. 

1 2 3 4 5 6 7 
(      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
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APÊNDICE G – QUESTIONÁRIO BIOSOCIODEMOGRÁFICO ADULTO 

 

Finalmente, gostaríamos de saber alguns dados sobre você: 

 Data de nascimento: _____/_____/________ Idade: ______________ 

 Você é:  Mulher   Homem 

 Qual é sua escolaridade?  

Sabe ler Ensino fundamental incompleto Ensino fundamental completo

 Ensino médio incompleto  Ensino médio completo 

Superior incompleto      Superior completo Pós-graduação 

Outro: _______________ 

 Você tem religião? Se sim, qual? 

 Católica  Espírita  Evangélica   Não tenho religião  

 Tenho outra religião: ______________________ 

 Você mora com quem? 

Filhos Esposo(a) Mãe/Pai 

Irmãos Outras pessoas: _______________ 

 Quando você está em casa, quem passa mais tempo com você? 

Filhos Esposo(a) Mãe/Pai 

Irmãos Outras pessoas: _______________ 

 Quantos filhos você tem?   

0  1  2  3  4  5 ou mais 

 Quais idades? _____________________________________________________ 

 Quantos são mulheres? _____________ 

 Em comparação com as pessoas da sua cidade, você diria que sua família é da classe 

socioeconômica:  

Baixa Média-Baixa Média Média-Alta      Alta 

 Como é sua moradia: 

Casa  Apartamento Tenda ou barraca de lona  

Abrigo Rua   Outros. Qual? _________________ 

 Quantos quartos tem onde moro? __________ E quantos banheiros? _________ 
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APÊNDICE H – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

DO ESTUDO 2 

 

Pesquisa: VALORES HUMANOS E JEITINHO BRASILEIRO: UMA ANÁLISE DA 

TRANSMISSÃO DE PAIS PARA FILHOS. 

 

Prezado (a) colaborador (a),  

 

Você é convidado (a) a participar desta pesquisa, que tem como finalidade conhecer a possível 

relação entre as transmissões de valores parentais e o jeitinho brasileiro em crianças. 

  

1. PARTICIPANTES DA PESQUISA: Pais ou responsáveis das crianças participantes de 

ambos os sexos e alfabetizados. Esta será uma amostra de conveniência, não-probabilística.  

Crianças com idade entre 08 e 12 anos de ambos os sexos e alfabetizados. Esta será uma amostra 

de conveniência, não-probabilística. Participarão da pesquisa aqueles que, ao serem convidados 

a colaborar, voluntariamente concordem. 

 

2. ENVOLVIMENTO NA PESQUISA: Ao participar deste estudo você e a criança deverão 

responder a diferentes livretos, envolvendo perguntas sobre aspectos psicológicos e sociais, 

além de questões sociodemográficas. Lembramos que você tem a liberdade de se recusar a 

participar e pode ainda interromper sua participação em qualquer momento da pesquisa, sem 

nenhum prejuízo. Além disso, ainda tem o direito de ficar com uma das vias do termo de 

consentimento. Sempre que quiser você poderá pedir mais informações sobre a pesquisa. Para 

isso, poderá entrar em contato com o coordenador da pesquisa. 

 

3. RISCOS E DESCONFORTOS: A participação nesta pesquisa não traz complicações; 

talvez, apenas, algum constrangimento que algumas pessoas sentem quando estão fornecendo 

informações sobre si mesmas. Os procedimentos utilizados nesta pesquisa seguem as normas 

estabelecidas pelas Resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde, e não oferecem 

risco à sua integridade física, psíquica e moral. Nenhum dos procedimentos utilizados oferece 

riscos à sua dignidade. 
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4. CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Todas as informações coletadas neste estudo 

são estritamente confidenciais. Apenas os membros do grupo de pesquisa terão conhecimento 

das respostas, e seu nome não será usado em nenhum momento. Todos os dados serão analisados 

em conjunto, garantindo o caráter anônimo das informações. Os resultados poderão ser 

utilizados em eventos e publicações científicas.  

 

5. BENEFÍCIOS: Ao participar desta pesquisa você não deverá ter nenhum benefício direto. 

Entretanto, espera-se que a mesma nos forneça dados importantes da relação da transmissão de 

valores parentais e jeitinho brasileiro, o que poderá servir de base para possíveis estudos futuros 

e intervenções desse comportamento em crianças.  

 

6. PAGAMENTO: Você não terá nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa. E nada 

será pago por sua participação. Entretanto, se você desejar, poderá ter acesso a qualquer 

momento a informações referentes à pesquisa pelos telefones/endereço do pesquisador 

principal, abaixo indicados. 

 

Mestrando responsável: Marília Mendes Moreira de Sousa 

Orientador: Prof. Dr. Walberto Silva Santos  

Instituição: Universidade Federal do Ceará – Depto. de Psicologia  

Endereço: Av. da Universidade 2762 – Benfica – Fortaleza - CE  

Telefones p/contato: 33667723 ou 33667724 

E-mail p/contato: mariliamendesms@gmail.com 
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ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ:  

 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará 

Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo 

Telefone: 3366.8344 / 46 

Horário: 08:00-12:00 horas de segunda a sexta-feira 

 

O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela 

avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos. 

 

 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO COMO SUJEITO 

O abaixo assinado ______________________________________________,_____anos, 

RG:______________________ (dados do responsável), declara que é de livre e espontânea 

vontade que está como participante de uma pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive a oportunidade de 

fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a pesquisa, e recebi explicações que 

responderam por completo minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada 

deste termo. Tendo compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre minha 

participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das minhas 

responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação implica, concordo de 

participar e para isso eu DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU 

TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 

Fortaleza, ____/____/_____ 

 

Nome do participante da pesquisa (criança)    Assinatura 
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Nome do participante da pesquisa (adulto)    Assinatura 

 

MARÍLIA MENDES MOREIRA DE SOUSA 

Nome do pesquisador principal     Assinatura 
 
 
 
MARÍLIA MENDES MOREIRA DE SOUSA 
___________________________________________________________________________
Nome do profissional       Assinatura 
que aplicou o TCLE 

 

 

 

 

 

 


