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Resumo

O presente estudo visou analisar a influência do estado emocional sobre o comportamento
de ajuda, considerando a relação entre sentirse bem e o ato de ajudar. Estimulouse o
estado de afeto positivo dos participantes através do desconto de R$1,00 em suas cópias.
Participaram 60 sujeitos, distribuídos aleatoriamente em dois grupos contendo 30
membros cada. O grupo experimental com intervenção dos pesquisadores a fim de
provocar o bom humor  e o controle em que o estado emocional dos sujeitos não foi
manipulado. As respostas dos participantes, frente à situação de ajuda, foram comparadas
a fim de verificar a influência das variáveis experimentais. Os resultados obtidos através da
análise da Escala de BemEstar Subjetivo e Escala de Altruísmo Autoinformado indicaram
moderada relação (p=0,04; R=0,339).

Palavraschave: warm glow, comportamento de ajuda, afeto positivo.

PAY YOUR XEROX! A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN FEELING GOOD
AND HELP

Abstract

This paper intends to analyze the influence of the emotional state on the behavior of help,
considering the relationship between feeling good and the act of helping. For this, the
participants got a discount of R$1, 00 on their copying and printing services bill. Sixty
participants taken part on the research. The participants were randomized in two groups
having 30 members each one. One experimental group the researchers got involved in the
experimental group to provoke good mood and a control group the subjects of the control
group did not have their emotional state manipulated. The answers of the participants of
the control group were compared so that the influences of the experimental variables could
be verified. The results gotten by the Subjective WellBeing and SelfReport Altruism
Scales, indicate moderate relationship (p= 0,04; R= 0,339).
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INTRODUÇÃO

No Brasil ainda são poucos os estudos empírico publicados sobre a temática do
comportamento prósocial, denotando assim, a necessidade de produção de conhecimento
empírico e sistemático sobre esse comportamento (PILATI et al., 2008). Segundo Koller e
Bernardes (1997), a prósociabilidade pode ser conceituada como a ação de beneficiar o
outro, desconsiderando as influências ou pressões externas, sem o propósito de adquirir
algum tipo de recompensa material ou social; ou ainda, comportamentos que trazem
benefícios a um indivíduo ou a um grupo (BATSON et al., 2003; DOVIDIO e PENNER, 2001;
PENNER et al., 2005). Essa linha de abordagem é bastante abrangente, ela engloba temas
relevantes como, o altruísmo, bastante discutido e questionado; além do comportamento
de ajuda (SILVA e GÜNTHER, 2001). Algumas diferenças entre esses dois tipos de
comportamentos podem ser ressaltadas. O altruísmo é definido como um ato que não
implica recompensas evidentes, sejam elas internas ou externas, além de exigir maior
autossacrifício de quem o realiza. Enquanto o comportamento de ajuda se constitui como
um ato de assistência que tem um propósito definido e recompensa em grau
potencialmente maior do que no altruísmo (GOUVEIA et al., 2010). Na literatura o termo
também está associado a atos de cooperação, gentileza (kindness) e adesão a preferências
sociais (SEN, 1985).

O tema do altruísmo vem chamando a atenção dos psicólogos, no entanto, a maioria das
investigações empíricas focalizou em comportamentos de ajuda, de modo experimental ou
em cenários públicos (HOFFMAN ET AL., 2010). Pesquisas sobre comportamento de ajuda
realizadas fora do Brasil analisaram as influências de variáveis do ambiente além de
variáveis sócio contextuais acerca da probabilidade desse tipo de comportamento (SILVA E
GÜNTHER, 1999). Vários fatores foram detectados como estímulos que aumentam a
probabilidade de haver um comportamento de ajuda, dentre eles os fatores situacionais.
Pessoas se mostram mais favoráveis a ajudar, quando estão sozinhos do que com pessoas
ao seu redor (DARLEY E LATANÉ, 1968), quando possuem uma maior disponibilidade de
tempo (DARLEY e BATSON, 1973) e na presença de aromas agradáveis (BARON, 1997).

O estado emocional também exerce grande influência sobre o comportamento de ajuda.
Estudos indicam que o estado de humor pode influenciar a probabilidade do ato de ajudar.
Dovidio E Penner (2001) citam três fatores que podem anteceder o comportamento de
ajuda: a aprendizagem; o afeto e excitação emocional; e os padrões sociais e pessoais.
Esta pesquisa avaliou o comportamento de ajuda tomando como principal antecedente o
fator emocional.

Um dos primeiros autores a se debruçar sobre a relação entre o sentirse bem e o ato de
ajudar foi Alice M. Isen (1970). Em pesquisas subsequentes ela procurou manipular o
estado afetivo a fim de despertar o sentimento de bom humor que resulta em aumento da
probabilidade de ajuda. Em um de seus estudos observouse que os indivíduos que
inesperadamente recebiam uma moeda retornada do telefone público ajudaram mais
espontaneamente uma pessoa a apanhar papéis do que aqueles cujo telefone não foi
abastecido pela moeda. Ainda nesse estudo, os sujeitos que recebiam cookies se
mostravam mais solícitos a participar de pesquisas do que aqueles que não recebiam o
estímulo. A observação do experimento levou as autoras a concluírem que o determinante
de ajuda nesse caso tinha sido o estado de afeto positivo (ISEN e LEVIN, 1972).

Como demonstrado no experimento de Isen e Levin (1972), quando em situações de ajuda
de baixo custo, o estado de espírito positivo do indivíduo é um fator importante, que o leva
a ajudar outro. Em seu artigo, as autoras, chamam esse estado de espírito positivo do
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individuo, esse contentamento de, “warm glow”. Elas apontam ainda para existência de
termos parecidos na literatura, como Berkowitz e Connor (1966), que fazem referência a
um “brilho de boa vontade”.

A hipótese de Levin e Isen (1972) para explicar este fenômeno é a de que existe uma
associação entre humor e a vontade de interagir com os outros. Sendo assim, sugerese
que o estado de sentirse bem possibilita o desejo de se relacionar com os outros e,
portanto, o ato de ajudar seria fundado nesta vontade de interagir.

Este estudo pretende investigar o comportamento de ajuda sob a perspectiva de que o
estado emocional, como fator situacional, provocará um efeito significativo na ocorrência
do ato de ajudar. Para tal, a hipótese formulada é a de que os sujeitos que tiveram seu
estado emocional manipulado pelos experimentadores, a fim de despertar o bom humor,
apresentariam com maior frequência o comportamento de ajuda do que aqueles que não
passaram pela situação experimental.

Com a finalidade de provocar o bom humor nos sujeitos experimentais, era dado a estes,
desconto de R$1,00 em sua Xerox. Acreditase que tal desconto despertaria um estado de
contentamento, por se tratar de um pólo educacional onde existe o hábito de tirar Xerox, e
os gastos com tal são constantes no diaadia do universitário. Em uma pesquisa informal
feita pelos pesquisadores deste estudo, foi perguntado a 106 estudantes da Universidade
Federal de Sergipe de cursos diferentes, quanto eles gastavam por semana com Xerox. Em
média, os universitários alegaram gastar R$11,27 em cópias por semana. Em um ano esse
valor sobe para R$540,96. Em um curso com duração de cinco anos, os gastos dão um
total de R$ 2.704,80. Sendo assim, têmse fortes razões para acreditar que o desconto
configura um bom estímulo de indução ao bom humor.

MÉTODO

Participantes e local

A amostra foi composta por 60 sujeitos adultos, de ambos os sexos, sendo 40% feminino,
35% masculino. Os participantes foram os clientes de uma copiadora, localizada na cidade
de São Cristóvão, nas intermediações da Universidade Federal de Sergipe. Foram excluídos
aqueles que não estavam sozinhos e aqueles que foram ao estabelecimento com outra
finalidade que não a de tirar Xerox. A amostra foi colhida de forma aleatória.

Instrumento

De acordo com a hipótese levantada nesse estudo acreditase que os sujeitos que
receberam desconto em suas cópias apresentariam com maior frequência o
comportamento de ajuda. Nesse caso, o ato de ajudar se expressaria não só em se
disponibilizar a responder o questionário como também na quantidade de itens que o
sujeito se disponibiliza a responder. Com esse fim, construiuse um questionário com três
escalas diferentes, isso foi feito para obter um questionário com um considerável número
de itens.

Com a intenção de medir o estado de afeto positivo usouse a Escala de BemEstar
Subjetivo (ALBUQUERQUE, TRÓCCOLI, 2004). Vale ressaltar que para os fins desejados
nessa pesquisa mostrouse oportuno analisar apenas os 21itens da EBES que se dirigem a
mensuração do afeto positivo.

O questionário era composto também pela Escala de Altruísmo Autoinformado (GOUVEIA
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et al., 2010) e pela Escala de Autoconceito (KOLLER et al., 2005). Todas as escalas eram
do tipo Likert.

Por fim, as questões sociodemográficas correspondiam a informações pessoais dos
participantes, a saber, idade, gênero e profissão.

Procedimento

Grupo Experimental

Com a colaboração dos atendentes da copiadora, na hora de efetuar o pagamento pela
Xerox, era informado aos clientes que eles ganhariam o desconto de R$1,00 em suas
cópias. Isso foi feito com o intuito de despertar nos sujeitos o estado de espírito positivo
mencionado na literatura.

Logo na saída da copiadora, um confederado aproximavase do sujeito apresentandose
como estudante de psicologia da UFS e requerendo sua ajuda para responder um
questionário. Esta atividade foi realizada por confederados do sexo masculino e feminino.
Não se estipulou tempo para que os sujeitos respondessem aos questionários. É válido
esclarecer que em nenhum momento ficou perceptível aos participantes do experimento
que havia uma ligação entre a copiadora e os pesquisadores, não era possível estabelecer
uma relação entre receber o desconto e participar da pesquisa. Os participantes que
aceitavam responder o questionário assinavam um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.

Grupo Controle

O grupo controle foi composto por sujeitos que foram à copiadora tirar Xerox, mas que não
passaram pela situação experimental de indução ao bom humor. Sendo assim, estes
participantes não ganhavam o desconto de R$1,00 dado aos indivíduos do grupo
experimental. Ao saírem da copiadora, um confederado lhe pedia para que respondesse
um questionário  o mesmo instrumento aqui já discutido e que também foi respondido
pelos participantes do GE.

Assim como no GE, quando os sujeitos aceitavam responder o questionário era lhes dado o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Não se estipulou tempo para que os sujeitos
respondessem aos questionários.

RESULTADOS

Na amostra do Grupo Experimental composta por 30 sujeitos, 23 deles, para o qual foi
dado o desconto de R$1,00 na Xerox, ajudaram respondendo o questionário requerido
pelos pesquisadores. 7 participantes do GE não ajudaram. No Grupo Controle 22 sujeitos
ajudaram e 8 sujeitos não concederam a ajuda. Verificase não existir uma relação
estatisticamente significativa entre receber o desconto e ajuda proferida (X2=0,766, DF=1,
p =0,770). Entre os sujeitos que ajudaram e que, portanto, responderam o questionário
sociodemográfico, 24 eram do sexo feminino e 21 dos participantes do sexo masculino.
Vale ressaltar que não temos os dados daqueles que não se propuseram a ajudar.

As Escalas de BemEstar Subjetivo (alfa = 0,95) e de Altruísmo Autoinformado (alfa =
0,83) se mostraram eficazes em testar as variáveis que se propuseram a investigar. Em
nosso estudo a EBES apresentou alfa de 0,92; e a EAA 0,81.
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Ao relacionar os escores da EBES e da EAA foram encontrados resultados moderadamente
significativos (p=0,04; R=0,339). Os indivíduos que responderam mais positivamente a
escala de bemestar demonstravam na escala de altruísmo maior disposição em
comportarse altruisticamente.

DISCUSSÃO

Conforme visto na literatura, os fatores situacionais exercem influência sobre o
comportamento de ajuda. Esse estudo procurou investigar se pessoas que se sentem bem
respondem mais positivamente às situações de ajuda. Devido a algumas limitações, os
dados não foram conclusivos quanto à representação dessa influência. Contudo, foi
significativa a relação entre o sentirse bem e o altruísmo. Demonstrouse que as pessoas
que se sentiam bem eram as que mais tinham intenções de comportamento altruísta. Isto
pôde ser identificado estatisticamente através da análise das escalas de BemEstar
Subjetivo e a escala de Altruísmo AutoInformado. Segundo a Teoria da Ativação da
Norma, proposta por Schwartz (1977 em COELHO et al., 2006), o comportamento altruísta
vai depender da ativação de normas pessoais que se relacionam intimamente com os
valores do indivíduo. O estado emocional do indivíduo pode determinar a cadeia causal de
eventos que controlam os seus comportamentos (ALMADA, 2010).

Uma das possíveis explicações para os resultados encontrados seria a atribuição de
causalidade, que consiste na avaliação social. O indivíduo analisa se seria possível o sujeito
evitar a situação de pedir ajuda e resolver o problema sem a solicitação de outrem; quais
as causas que o levaram a pedir ajudam e se essas justificam o pedido (WEIMER, 1980).

A partir dessa atribuição de causalidade acionase a reação emocional motivadora ou não
do comportamento de ajuda. Se o julgamento acerca da pessoa que solicita ajuda for de
que ela poderia ter evitado essa situação, a intenção de ajuda por parte do indivíduo é
menor. Mas se este julgar aquela situação impossível de ser evitada pela pessoa que
solicita a ajuda, a disponibilidade de ajuda é maior, pois geraria sentimentos de simpatia e
condescendência com a vítima. Ou seja, o grau de culpabilidade seria um dos aspectos que
mais influenciaria na decisão de ajudar ou não. Considerando o fato que 81,3% da amostra
deste estudo foi composta por estudantes ou professores da UFS; entendese que eles
compreendem que em uma pesquisa desse caráter, a coleta de dados exige o pedido de
ajuda. Assim como foi mencionado por Pilati (2011) a limitação dos experimentos de
Weimer (1980), pode ser aplicada também a essa pesquisa, já que o cenário no qual foi
desenvolvido o pedido de colaboração para uma pesquisa é bem corriqueira. A situação de
ajuda, nesse ambiente, é considerada comum.

Há evidências de que o cenário em que experimentos são realizados influencia no
comportamento dos indivíduos. Sendo assim, o fato de a pesquisa ter sido em um
ambiente acadêmico se mostrou uma limitação. Supõese também, que por conhecerem a
importância de produzir conhecimento, os sujeitos se mostraram mais favoráveis a
situação de ajuda.

Também é colocado em questão o custo pessoal que o pedido de ajuda demanda.
Pesquisas apontam (DOVIDIO e PENNER, 2001) que quando o custo pessoal é menor, a
intenção de ajuda é maior. Essa pesquisa pode indicar que a situação de ajuda não
demandou tanto esforço dos participantes, ou seja, o custo em ajudar não foi alto
suficiente para que houvesse recusa por parte da maioria destes. Isso pode explicar o
efeito teto ocorrido nesse estudo. Em futuras pesquisas seria interessante a construção de
um instrumento que demande mais do sujeito, ou outra situação de ajuda que lhe custe
mais.
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O fato de os pesquisadores terem se identificado como estudantes de psicologia, também
pode ter influenciado no comportamento dos sujeitos. Segundo Rosenberg (em
RODRIGUES, 1999), os sujeitos ao tomarem conhecimento de que o experimento é de
cunho psicológico, supõem que todas as suas atitudes serão avaliadas e analisadas pelo
experimentador.

Um ponto importante a ser mencionado é a cultura do local onde foi realizada a pesquisa.
A pesquisa original foi realizada, em outro país onde a cultura, os valores são diferentes. A
perspectiva transcultural e aspectos como os valores sociais devem ser considerados de
extrema relevância. Ela não pode ser utilizada como um fator determinante, mas como
uma possível variável para os resultados encontrados. Destacamos a possibilidade da
construção de uma rede de interação entre pesquisadores de diferentes geografias.
Permitindo assim, analisar a influência cultural no comportamento de ajuda.

Estudar e entender os mecanismos por trás do comportamento prósocial é de grande
relevância social. Dessa forma seria possível a criação de intervenções que aumente a
frequência de comportamento de ajuda (RABELO et al., 2012). Estudos desse caráter são
incentivados pelos adeptos da Psicologia Positiva, um ramo da Psicologia que examina as
qualidades positivas do ser humano (GRAZIANO, 2005).

A falta de estudos sobre essa área no Brasil também revela a necessidade de se debruçar
sobre esse tema. Para os próximos estudos sugeremse mudanças quanto ao instrumento
utilizado, melhorando quantitativamente  aumento do número de itens; ou
qualitativamente, abordando outros antecedentes relacionados ao comportamento de
ajuda. Outra mudança que pode ser feita com o intuito de aprimorar a pesquisa é alterar o
cenário. Sair do meio acadêmico pode acarretar mudanças significativas nos resultados.
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