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RESUMO 

Algumas áreas da psicologia têm se voltado para a compreensão das emoções positivas e sua 

relação com a cognição. Pesquisas têm mostrado que emoções positivas podem estar 

relacionadas à ampliação do foco atencional e estabelecimento de repertório de solução de 

problemas. Uma das emoções que tem chamado atenção nas pesquisas e demonstrado 

consequências cognitivas é a gratidão, que pode estar associada ao estabelecimento de 

vínculos sociais, aumento do bem-estar e satisfação no relacionamento. Apesar das 

consequências cognitivas dessa emoção, ainda não está claro se a gratidão pode facilitar o uso 

eficiente de estratégias de controle cognitivo das emoções e o presente trabalho buscou 

responder esta pergunta. Além disso, já que a gratidão é uma emoção com grande impacto 

social, este estudo buscou investigar se i) compartilhar com outra pessoa experiências que 

trouxeram gratidão e, ii) apenas escrever sobre tais experiências, poderiam impactar de 

maneira distinta as habilidades de aumentar ou diminuir uma emoção utilizando estratégia de 

reavaliação cognitiva. Para isto 73 participantes foram divididos em três grupos: grupo1 - 

escreveu e compartilhou experiências de gratidão; grupo2 - apenas escreveu sobre 

experiências de gratidão e; grupo3 - compartilhou experiências sem conteúdo emocional. Os 

três tipos de intervenção duraram quatro semanas. Para avaliar a habilidade de reavaliação 

cognitiva foi realizado um teste de julgamento de imagens emocionais, no qual os 

participantes precisaram usar as estratégias de aumento de emoção positiva, diminuição de 

emoção negativa ou manutenção da emoção. Foram realizadas medidas comportamentais 

(valência e intensidade, afetos positivos/negativos e gratidão) e medidas fisiológicas 

(condutância de pele e frequência cardíaca). Os resultados principais mostraram que os dois 

grupos experimentais obtiveram: i) aumento do escore no questionário de gratidão após a 

intervenção, ii) uso mais eficiente das estratégias de reavaliação cognitiva na escala de 

valência. Tais resultados podem indicar que tanto o compartilhamento quanto o simples 

direcionamento de atenção para situações específicas que tenham gerado gratidão são capazes 

de favorecer o aumento da percepção geral de gratidão do indivíduo sobre sua própria vida e 

melhorar a eficiência de estratégias de controle cognitivo de emoções positivas e negativas.  

Além disso, o grupo que compartilhou experiências de gratidão aumentou o nível de afetos 

positivos, enquanto o grupo que apenas relatou, manteve-o; e o grupo controle diminuiu o 

nível de afetos postitivos. Tais dados podem mostrar que gratidão foi um pano de fundo para 

a percepção de outros estímulos positivos, mas o compartilhamento potencializou este efeito. 

Houve diminuição de frequência cardíaca durante a manutenção da emoção nas imagens 



 
 

negativas por parte do grupo2, em relação à estratégia de diminuição da emoção, sugerindo 

maior engajamento cognitivo durante a reavaliação. Tais dados podem indicar que o grupo 

que apenas relatou as experiências pode ter necessitado de maior demanda cognitiva para 

reavaliar de forma eficiente em comparação ao grupo1. A análise do conteúdo dos relatos 

demonstrou que as palavras que apareceram mais no mapa semântico dos grupos 

experimentais foram palavras com conteúdo relacional, diferentemente do grupo controle, 

indicando que a relação social pode estar atrelada à gratidão como uma condição inerente.  

 

Palavras-chave: gratidão, reavaliação cognitiva, emoção.  

 

 

ABSTRACT 

Some areas of psychology have attempted to understand positive emotions and their relation 

with cognition. Researches have shown that positive emotions may be related to the 

broadening of attentional focus and establishment of problem solving repertoire. One of the 

emotions that has drawn attention in researches, demonstrating cognitive consequences is 

gratitude, which may be associated with establishing social bonds, increasing well-being and 

satisfaction in the relationship. Despite the cognitive consequences of this emotion, it is still 

not clear whether gratitude can facilitate the efficient use of strategies for cognitive control of 

emotions, and the present paper sought to answer this question. In addition, since gratitude is 

an emotion with great social impact, this study sought to investigate whether i) sharing with 

others experiences of gratitude and ii) only writing about such experiences could have a 

distinct impact on the ability to increase or to decrease an emotion (up and down regulation) 

using cognitive reappraisal strategy. For this study, 73 participants were divided into three 

groups: group1 - wrote and shared experiences of gratitude; group2 - only wrote about 

experiences of gratitude; and group3 - shared experiences without emotional content. The 

three types of intervention lasted for four weeks. To evaluate the cognitive reappraisal ability, 

an emotional image trial was performed, in which participants had to use strategies to increase 

positive emotion, decrease negative emotion or to maintain their naturally elicited emotion. 

Behavioral measures (valence and intensity, positive / negative affects and gratitude) and 

physiological measures (skin conductance and heart rate) were performed. The main results 

showed that the two experimental groups obtained: i) an increase in the gratitude 

questionnaire score after the intervention; ii) a more efficient use of the cognitive reappraisal 



 
 

strategy in the valence scale. Such results may indicate that both sharing and the simple 

attention directing to specific situations of gratitude are able to favor the increase of general 

perception of gratitude of the individual towards his own life and to improve the efficiency of 

cognitive control strategies of positive and negative emotions. In addition, the group that 

shared experiences of gratitude increased their level of positive affects, while the group that 

only wrote about their experiences maintained it; and the control group decreased the level of 

positive affects. These findings may show gratitude as a background for the perception of 

other positive stimuli, but sharing has potentiated this effect. There was a decrease in heart 

rate during the maintenance of elicited emotion in the negative images by group2, referring to 

the down-regulation strategy, suggesting greater cognitive engagement during reappraisal. 

These results may indicate that the group that only reported experiences of gratitude may have 

needed greater cognitive demand to efficiently use the reappraisal strategy compared to 

group1. The analysis of the content of the reports showed that the words that appeared more 

on the semantic map of the experimental groups were words with relational content, unlike 

the control group, indicating that the social relation may be linked to gratitude as an inherent 

condition. 

Keywords: gratitude, reappraisal, emotion.  
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1. INTRODUÇÃO  

 O tópico emoções despertou interesse ao longo do tempo não só pe la psicologia, mas 

por outras áreas das ciências sociais e humanas. A compreensão a respeito das emoções foi 

sendo modificada, de forma a acompanhar as mudanças culturais, e apesar de muitas teorias 

terem sido formuladas para explicar os aspectos relacionados às emoções (STEARNS, 2008; 

SOLOMON, 2008) ainda há inúmeras lacunas a serem preenchidas. Para a psicologia, as 

emoções motivam as relações sociais e o fluxo cognitivo e nas últimas décadas a psicologia 

cognitiva e as neurociências têm se dedicado a compreender mais a fundo este assunto 

(PANKSEPP, 2008).  

 Apesar do grande interesse da psicologia pelas emoções e por sua importância na 

cognição e no comportamento, durante muito tempo a investigação acerca do tema seguiu um 

viés negativo, do sofrimento, da doença mental e das psicopatologias (SELIGMAN, 2002; 

FREDRICKSON, 2013), e as emoções positivas acabaram sendo deixadas à parte. Entretanto, 

nas últimas décadas vem crescendo o interesse por estudar o outro lado do espectro das 

emoções, e a área da psicologia positiva tem se debruçado para compreender questões 

relacionadas à conquista do bem-estar e da satisfação com a vida.  

 Uma das primeiras teorias que surgiram a fim de explicar as consequências de 

emoções positivas na cognição e no comportamento foi a teoria Broaden-and-build, que 

explica que a vivência de uma emoção positiva pode favorecer a ampliação da cognição e do 

direcionamento atencional (Broaden) e a construção de recursos pessoais duradouros para 

resolução de problemas, impactando no bem estar subjetivo (FREDRICKSON, 1998). Uma 

das emoções que tem chamado a atenção dos pesquisadores da área é a gratidão, que pode ser 

definida como uma orientação de vida voltada para o reconhecimento e apreciação do que há 

de positivo no mundo (WOOD et al., 2010).  

 Há algumas evidências de que a gratidão pode ter impacto no direcionamento 

atencional, no estabelecimento de vínculos e no fortalecimento de relações sociais 

previamente estabelecidas (ALGOE, HAIDT e GABLE, 2008; ALGOE, FREDRICKSON e 

GABLE, 2013). Além disso, ela também se correlaciona positivamente com a habilidade de 

reavaliação cognitiva (FARMER e KASHDAN, 2012), uma estratégia de regulação 

emocional. A reavaliação cognitiva consiste em uma modificação de um pensamento 

associado a um estímulo emocional, resultando assim, na modificação da emoção resultante 

(GROSS, 2008; OCHSNER e GROSS, 2008). Apesar destes achados da literatura, ainda não 

se sabe se as mudanças cognitivas relacionadas à gratidão podem estar relacionadas à 
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habilidade de reavaliação cognitiva, sendo assim, esta pesquisa comportamental e 

psicofisiológica tem como objetivo geral investigar se a gratidão pode influenciar o 

desempenho de pessoas com desenvolvimento típico em uma tarefa de reavaliação cognitiva.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Considerando as perspectivas psicológicas clássicas sobre a função das emoções, do 

ponto de vista evolutivo, as emoções parecem ter tido papel fundamental no aumento da 

chance de sobrevivência das espécies (FRIJDA, 1986; LAZARUS, 1991). Os primeiros 

trabalhos científicos acerca das emoções foram do psicólogo William James, que conseguiu 

quebrar alguns paradigmas em relação à compreensão das emoções, vigentes pelo senso 

comum. Até então, acreditava-se que o comportamento era resultado de uma emoção, ou seja, 

no caso de uma emoção de tristeza, o senso comum acreditava que o comportamento de 

chorar era causado por sentir tristeza. Segundo a teoria de Wiliam James, a emoção seria na 

verdade uma consequência de uma alteração fisiológica. Nesse mesmo exemplo, a emoção de  

tristeza ocorreria em decorrência do choro e não o contrário (JAMES,1890).  

 Já em 1962, outra teoria importante foi a de Schachter e Singer, que identificaram que 

padrões semelhantes de excitação fisiológica poderiam estar envolvidos em emoções distintas. 

Sugeriram então que a emoção dependeria da interpretação que o indivíduo faz de suas 

respostas fisiológicas, ou seja, a emoção seria resultado de dois fatores: i) excitação 

fisiológica e ii) uma avaliação cognitiva, que segundo os autores, talvez seja ainda mais 

determinante na emoção resultante do que a própria resposta fisiológica. Acrescentaram ainda 

que este aspecto cognitivo de interpretação dependeria de experiências prévias e de 

expectativas do próprio indivíduo (SCHACHTER e SINGER, 1962; SMITH e LAZARUS, 

1990) e que tais interpretações seriam importantes até mesmo para as emoções que ocorrem 

de maneira automática (LAZARUS, 1991). Atualmente é aceito que algumas emoções mais 

básicas podem gerar reações emocionais tão rápidas que não dependem de inte rpretações, 

entretanto, quando se trata de emoções mais complexas, como será visto mais adiante, uma 

avaliação cognitiva é realizada e tem um papel essencial na resposta emocional (PHELPS e 

LEDOUX, 2005; LINDQUIST e BARRETT, 2008).  

 A psicologia por muito tempo investigou os aspectos relacionados às emoções através 

de um viés de sofrimento e de psicopatologias. As experiências marcadas pelo prazer e por 

emoções positivas acabaram sendo ignoradas durante boa parte da história da psicologia. É 

possível que esse fato esteja ligado a uma razão histórica, já que após a Segunda Guerra 
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Mundial a psicologia se inclinou a remediar os efeitos negativos e as patologias mentais 

decorrentes das dificuldades do período em questão (SELIGMAN, 2002; FREDRICKSON 

2013).  

O desenvolvimento da psicologia nessa linha pode ter feito com que sua imagem como 

ciência começasse a se vincular a esse viés do sofrimento e das psicopatologias. Alguns 

autores acreditam que possa ter existido uma preocupação em perder a impressão de rigor 

e/ou objetividade caso a psicologia não estivesse associada com temas de natureza grave, 

como doença mental, violência e ostracismo (SELIGMAN, 2002; FREDRICKSON 2013). 

Outra razão pela qual o lado positivo da psicologia acabou sendo deixado à parte foi o fa to de 

emoções positivas serem mais difíceis de serem estudadas individualmente. Enquanto as 

emoções negativas têm configurações de expressões faciais específicas, as emoções positivas 

comumente podem compartilhar expressões faciais semelhantes – sorriso duchenne 

(ECKMAN, 1992; FREDRICKSON, 2003).  

 Dentro desse viés das emoções negativas, os questionamentos acerca da importância 

das emoções para a espécie humana levaram à formulação de alguns modelos teóricos. O 

modelo de Luta e Fuga, por exemplo, mostra que emoções que aparecem em situações cuja 

sobrevivência está ameaçada têm papel fundamental em aumentar a chance de sobreviver, já 

que proporcionam respostas rápidas, estreitam o foco de atenção e levam a respostas 

específicas diretamente relacionadas ao problema (LAZARUS 1991, LEVENSON, 1992; 

COMPTON, 2005). Entretanto, emoções positivas não surgem nas mesmas circunstâncias de 

ameaca à vida e nem parecem gerar impulsos específicos que estimulam ações rápidas 

(FREDRICKSON, 1998), portanto, não podem ser explicadas pelo mesmo modelo teórico.   

 Apesar das emoções positivas terem inicialmente sido deixadas à parte, alguns autores, 

como Abraham Maslow, já haviam começado a discorrer sobre o tema. Em seu livro 

Motivation and Personality (primeira edição em 1954), Maslow discorre sobre auto-

realização e afirma que esta dependeria, dentre outras coisas, da satisfação de necessidades de 

afeto, amor e pertencimento (MASLOW e FRAGER, 1970). Outro autor que iniciou reflexões 

a respeito de emoções positivas foi Silvan Solomon Tomkins, que em 1962 publicou o 

primeiro volume de sua coleção Affect, imagery, consciousness, no qual discorreu sobre afetos 

positivos, do ponto de vista conceitual, fisiológico e social (TOMKINS, 1962).  

 Em 1998, Martin Seligman, enquanto presidente da American Psychological 

Association (APA) instituiu o surgimento da Psicologia Positiva propriamente como área da 

psicologia (FREDRICKSON, 2003). Desde então, a psicologia positiva vem produzindo 
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conhecimento científico a fim de buscar explicações e intervenções eficazes na conquista do 

bem-estar e da satisfação com a vida (SELIGMAN e CSIKSZENTMIHALYI, 2000). 

Inclusive no cenário Nacional, tópicos da psicologia positiva têm ganhado cada vez mais 

espaço e construído conhecimentos em temas como resiliência, emoções morais, gratidão 

(HUTZ, KOLLER e BANDEIRA, 1996; PALUDO, 2008), bem-estar e motivação 

(GOUVEIA, 2003; FONSECA, CHAVES e GOUVEIA, 2006) 

 Um dos primeiros modelos teóricos nesta linha é a teoria Broaden-and-Build, na qual 

a autora propõe que emoções positivas não estão relacionadas ao estreitamento do foco 

atencional, mas sim da ampliação do nível de atenção e cognição, proporcionando ampla 

gama de pensamentos e ações, que podem levar o indivíduo à ampliação duradoura de 

recursos pessoais para a resolução de problemas e pode impactar diretamente o bem-estar 

individual (FREDRICKSON, 1998 e 2001).  

A teoria mostra que existe um sentido adaptativo das emoções positivas ao longo da 

evolução e descreve emoções positivas como sendo importantes para (1) ampliação da 

cognição (Broaden) e (2) construção de recursos pessoais duradouros (Build). Alguns dos 

estudos que deram base para a formulação da teoria mostraram que pessoas que experienciam 

afetos positivos mostram maior abertura e eficiência em processos atencionais e cognitivos 

(ISEN et al., 1985; ISEN et al., 1987; ISEN et al., 1991; ESTRADA et al., 1997; ISEN e 

MEANS, 1983, SCHMITZ et al., 2009) e também maior eficiência na construção de 

características duradouras como resiliência e estratégias de enfrentamento de problemas 

(FREDRICKSON et al., 2003).  

O estudo de Alice Isen e colaboradores, por exemplo, utilizou filmes para induzir afeto 

positivo em participantes e na sequência avaliou a capacidade de associação de palavras. 

Verificaram que em comparação a um grupo controle, o grupo submetido à indução de afeto 

positivo realizou associações mais incomuns e diversificadas (ISEN et al., 1985). A mesma 

autora, em 1987, avaliou a criatividade de indivíduos que haviam passado por indução de 

afetos positivos e mostrou efeito significativo em comparação a um grupo controle (ISEN et 

al., 1987).  

Outra evidência importante de que afetos positivos ampliam aspectos da cognição, foi 

demonstrada por Fredrickson e Branigan em 2005. As autoras também utilizaram filmes para 

induzir afetos positivos, negativos e neutros e realizaram dois experimentos: no primeiro, 

após a indução, os participantes tiveram o seu nível de atenção avaliado através de um teste de 

processamento visual. O experimento avaliou a variação das estratégias de atenção (atenção 
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local e atenção global) em função das emoções induzidas. No teste de processamento visual, 

os participantes observavam uma série de trios de figuras geométricas e precisa vam avaliar 

qual dos trios se parecia mais com um modelo, que era apresentado concomitantemente. As 

autoras perceberam que a estratégia de atenção global foi utilizada com maior frequência no 

grupo que havia passado pela indução de emoções positivas.  

O segundo experimento do mesmo estudo avaliou a amplitude de pensamentos e de 

ação. Os mesmos participantes, após a indução de sentimentos positivos, negativos ou 

neutros, foram convidados a descrever com uma ou duas palavras a emoção mais forte que 

haviam sentido durante a apresentação do filme. Em seguida foi pedido para que se 

imaginassem em uma situação em que aquele sentimento seria eliciado e escrevessem o que 

fariam na situação imaginada. As autoras constataram que no grupo que havia assistido ao 

filme positivo, o repertório de ação foi mais amplo e diversificado, em relação aos outros dois 

grupos. Esse trabalho deixou clara a relevância do papel das emoções positivas na ampliação 

do processamento atencional, na criatividade e repertório cognitivo (FREDRICKSON e 

BRANIGAN, 2005). 

Isen, Rosenzweig e Young, em 1991, avaliaram se afetos positivos poderiam também 

influenciar no tempo de reação para tomada de decisão e resolução de problemas. Nesse 

trabalho, estudantes de medicina foram submetidos a uma experiência positiva e na sequência 

deveriam falar sobre o prognóstico e o plano de tratamento de um paciente hipotético. Em 

relação ao grupo controle, o tempo necessário para a realização da tarefa foi 

significativamente menor (ISEN, ROSENZWEIG e YOUNG, 1991). Outros estudos da 

mesma linha demonstram o efeito das emoções positivas na eficiência e na abertura para 

novas informações para tomada de decisão (ESTRADA, ISEN e YOUNG, 1997; ISEN e 

MEANS, 1983). 

Além das pesquisas que mostram que emoções positivas podem ampliar a atenção e a 

cognição, outras evidências mostram que experiências positivas podem proporcionar a 

construção de recursos mais duradouros de enfrentamento de problemas, resiliência e bem-

estar (TAYLOR et al., 2000; FREDRICKSON et al., 2003; LYOBOMIRSKY et al., 2005). 

Este ponto será retomado com maior detalhamento mais adiante.  
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2.1 GRATIDÃO  

Os estudos em psicologia positiva começaram discorrendo sobre algumas emoções  

que poderiam ser mais facilmente diferenciadas, como: alegria, interesse, contentamento e 

amor; tais emoções também parecem ser identificáveis em diferentes culturas. 

Posteriormente, outras emoções mais complexas também começaram a ser estudadas, como: 

serenidade, esperança, orgulho, inspiração, reverência e gratidão (FREDRICKSON, 2013). 

Apesar de serem emoções de naturezas diferentes e que são eliciadas tipicamente em 

contextos diferentes, todas elas têm o ponto em comum de promover a ampliação da cognição 

e de influenciar na construção de recursos pessoais duradouros. No presente estudo o maior 

enfoque será dado à emoção de gratidão.  

 A gratidão tem sido definida pela literatura como sendo uma emoção positiva com 

valoroso impacto social (McCULLOUGH et al., 2001; ALGOE, 2012), que pode ser 

considerada como uma orientação de vida voltada para o reconhecimento e apreciação do que 

há de positivo no mundo (WOOD et al., 2010). Em 2001, MCCULLOUGH e colaboradores 

publicaram um trabalho sobre gratidão, no qual teorizam que esta pode ser considerada uma 

emoção moral, que se encontra no mesmo grupo de outros afetos morais como empatia, 

simpatia, culpa, vergonha, entre outras. A gratidão parece estar relacionada com: a) aumentar 

a chance de alguém perceber a generosidade de outra pessoa para consigo, b) motivar aquele 

que percebeu a se engajar em uma resposta altruísta para com o (a) benfeitor(a), e c) motivar 

o(a) benfeitor(a) a se engajar em novos comportamentos pró-sociais no futuro.   

Algoe (2012) acrescentou ainda alguns pontos às teorias de Fredrickson (1998) e 

McCullough (2001), mostrando que a vivência de uma experiência que promove a grat idão 

pode aumentar a chance de o indivíduo se atentar para evidências que o levem a criar vínculos 

com outras pessoas, lembrar relacionamentos preestabelecidos e fortalecer novos laços. Ou 

seja, esta emoção pode estar ligada não só à retribuição de benefícios, mas também à 

manutenção de relacionamentos e até mesmo à construção de novas relações (ALGOE et al., 

2008; ALGOE 2012). Além disso, a gratidão pode promover uma reavaliação acerca das 

qualidades dos benfeitores e estimular a busca por formas mais criativas de serem generosos e 

expressarem a bondade e cuidado com as outras pessoas (ALGOE e HAIDT, 2009; 

FREDRICKSON, 2013).  

 Em 2008, Algoe, Haidt e Gable realizaram um estudo no qual membros mais velhos 

de uma universidade tiveram que presentear anonimamente membros mais novos durante uma 

semana. Os voluntários envolvidos não se conheciam antes da pesquisa. Após o recebimento 
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de cada presente, os beneficiados respondiam um primeiro questionário on-line sobre suas 

impressões e emoções em decorrência da experiência. Após uma semana, cada membro mais 

velho revelou sua identidade ao membro mais novo, a quem estava presenteando. Após cada 

dupla ter sido apresentada, todos os participantes enviaram um segundo questionário, a 

respeito de sua interação e sentimentos sobre o outro membro da dupla. Este questionário foi 

repetido um mês após a experiência. Os resultados mostraram que a gratidão referida pelos 

membros que haviam sido presenteados, foi preditora de relatos de bom relacionamento entre 

as duplas, tanto imediatamente após a experiência quanto um mês depois.   

 Em 2013, Algoe, Fredrickson e Gable testaram o efeito da gratidão entre casais. O 

estudo teve como objetivo geral avaliar se numa relação diádica, a gratidão de um dos 

membros do casal pode ter impacto expressivo no outro membro, que é alvo da gratidão. O 

estudo contou com a participação de 55 casais heterossexuais, que deveriam estar envolvidos 

em um relacionamento sério por no mínimo seis meses anteriores à data da pesquisa. Todos 

os casais tiveram que conversar entre eles sobre algo positivo, algo negativo e algo que 

tivesse gerado gratidão. Na primeira visita ao laboratório foram realizadas as duas primeiras 

condições: evento positivo e evento negativo, que foram utilizados como condições controle. 

Para estas duas interações era pedido para que cada membro de cada casal pensasse em um 

assunto que gostaria de contar para seu parceiro, entretanto, não poderia ser algo que tivessem 

vivido juntos. Na sequência interagiam sobre o assunto escolhido durante cinco minutos e, 

posteriormente, cada um respondia a uma escala sobre o que haviam sentido pelo parceiro no 

momento de interação.  

 Na segunda visita ao laboratório o procedimento foi semelhante, mas foi pedido para 

que cada membro de cada casal pensasse em algo que havia s ido feito pelo parceiro e que 

havia gerado em si próprio um sentimento de gratidão por aquele. Portanto, a proposta era 

para que o assunto fosse algo que tivesse ocorrido entre os membros do casal, por um deles e 

direcionado ao outro. Era dito ao participante também que o momento da interação seria a 

chance de agradecer ao parceiro por aquela atitude. Na sequência, o casal conversava sobre o 

assunto por cinco minutos e posteriormente, de forma individual, respondiam a uma escala 

sobre o que haviam sentido pelo parceiro no momento de interação. Seis meses depois, cada 

participante recebia via e-mail um breve questionário sobre o nível de satisfação com o 

relacionamento no momento atual (follow-up).  

 Os dados analisados mostraram uma forte correlação entre o nível de gratidão expressa 

por um dos membros do casal no momento do relato e o nível de satisfação no relacionamento 
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por parte do outro membro (follow-up), mostrando que expressar gratidão ao outro pode ser 

um importante preditor para o nível de satisfação deste outro em um momento posterior.  As 

autoras discutiram que a gratidão pode ser realmente uma emoção inerentemente relacional, 

que pode funcionar como um mecanismo de função pró-social, gerando um impacto 

psicológico a ponto de mudar o nível de satisfação daquele que foi alvo deste sentimento 

(ALGOE, FREDRICKSON e GABLE, 2013).   

2.2 AVALIAÇÃO DE EMOÇÕES  

 Ampliando novamente o olhar para as emoções de maneira geral, pode-se dizer que 

suas formas de manifestação, bem como seus substratos neurais e fisiológicos, são bastante 

variados. A partir de uma experiência emocional de qualquer natureza, o julgamento mais 

primário que é realizado diz respeito à chamada valência emocional, ou seja, o quanto a 

emoção é positiva e o quanto ela é negativa. Outra avaliação realizada tipicamente em 

paralelo é a da intensidade da emoção, que pode ser avaliada como muito intensa ou pouco 

intensa (BRADLEY e LANG, 1994; FRIJDA, 2000).  

Medir uma emoção pode não ser uma tarefa simples e a literatura vem mostrando que 

o uso de escalas ou auto-relatos são importantes, mas não são suficientes. Escalas podem ter 

alguns pontos negativos, como o nível de desejabilidade social dos indivíduos (DIENER et 

al., 1991) ou vieses de memória (KAHNEMAN, 1999), que podem distorcer a veracidade dos  

dados. Sendo assim, para além das medidas comportamentais, as tecnologias utilizadas pelas 

neurociências têm buscado enriquecer os dados sobre as emoções, pois possibilitam a melhor 

compreensão dos mecanismos subjacentes a elas.  

Algumas tecnologias, como eletroencefalografia (EEG) e ressonância magnética 

funcional (fMRI), buscam a melhor compreensão da relação entre as emoções e o sistema 

nervoso central. Já tecnologias que permitem a obtenção de dados sobre frequência cardíaca, 

diâmetro pupilar, temperatura corporal, condutância da pele e expressões faciais, podem 

ajudar a avaliar a relação entre as emoções e o sistema nervoso periférico (LARSEN et al., 

2008).  

Uma medida periférica bastante utilizada nos estudos com emoções é a medida da 

condutividade elétrica da pele, a chamada Electrodermal Activity (EDA). Pode-se dizer que a 

EDA é resultante de uma propriedade do corpo causada por uma variação na condutância da 

pele. Observa-se que é uma resposta fisiológica avaliada não só durante testes de atenção ou 

processamento de informação simples, mas também durante testes que avaliam o 
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processamento emocional.  A condutância da pele, geralmente, é mensurada através de dois 

eletrodos na palma das mãos, que medem a corrente elétrica que passa entre eles (DAWSON, 

SCHELL e FILION, 2007).  

Outra medida periférica que pode enriquecer significativamente os dados coletados em 

pesquisas com emoções é a atividade eletrocardiográfica (ECG), que é o registro da atividade 

elétrica do coração durante a realização de determinada tarefa. Há evidências na literatura de 

que a atividade cardiovascular varia não só em função da intensidade de um estímulo, mas 

também da valência (BERNTSON, QUIGLEY e LOZANO, 2007; AGRAFIOTI e 

ANDERSON, 2012).  

As emoções são claramente resultantes de uma série de fatores (JOHN e GROSS, 

2004). Para Gross e Thompson (2007), o processamento emocional ocorre em quatro etapas: 

(1) Situação; (2) Atenção; (3) Avaliação; e (4) Resposta. Após estas quatro etapas, a 

resultante emocional pode ser uma emoção adaptativa, ou seja, aquela que auxilia na 

resolução de um problema ou questão, mas também pode ser desadaptativa, do ponto de vista 

da duração, intensidade e valência. Neste caso, seria necessário regular tal emoção, para que 

desse lugar a uma resultante emocional mais adaptativa. A capacidade de aumentar ou 

diminuir o impacto causado por uma resposta emocional, pode ocorrer de várias maneiras e o 

conjunto dessas estratégias compõe a chamada Regulação Emocional (GROSS e MUÑOZ, 

1995).  

 Regulação emocional é o processo pelo qual uma resultante emocional é influenciada 

em duração, intensidade ou valência. Esse processo pode ocorrer de forma posterior ao 

aparecimento de uma resposta emocional ou até mesmo anterior. Como é mostrado na Figura 

1, traduzida de Gross e Thompson (2007), as diferentes estratégias de Regulação Emocional 

podem ocorrer em etapas diferentes do processamento. Podem ser destacadas cinco principais 

estratégias de regulação: 1) Seleção da Situação; 2) Modificação da Situação; 3) Mudança no 

foco atencional; 4) Reavaliação Cognitiva; 5) Modulação da Resposta.    
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Figura 1: Esquema traduzido de Gross e Thompson (2007) 

 

 A primeira estratégia, que diz respeito à seleção da situação, ocorre quando o 

indivíduo opta por não passar pela situação que provavelmente desencadearia uma resposta 

emocional desagradável, ou seja, há uma escolha de passar por outra situação que aumente a 

chance de experienciar uma emoção mais prazerosa. A segunda estratégia é a modificação da 

situação, que se caracteriza por uma alteração do ambiente para se modificar ou amenizar uma 

emoção, por exemplo, uma expressão facial de raiva por parte de um ouvinte, que pode mudar 

o curso da conversa por parte do falante (GROSS, 2008).  

 A terceira estratégia de regulação ocorre em nível cognitivo. Diz respeito à 

modificação do direcionamento da atenção. Nela, o indivíduo foca sua atenção em algum 

estímulo que possa gerar resposta emocional mais adaptativa, ao invés de focar no estímulo 

que elicia emoção desprazerosa (GROSS, 2008; OCHSNER e GROSS, 2008).  

 A próxima estratégia é a de reavaliação ou modificação cognitiva. Estar em uma 

situação desagradável pode ou não gerar uma emoção desadaptativa, já que a resultante 

emocional depende também de um significado ou rótulo cognitivo. A reavaliação cognitiva é 

a alteração desse significado, que leva à alteração da resposta emocional. A reavaliação pode 

promover (1) exacerbação/aumento da emoção vigente – up-regulation, ou (2) 

atenuação/diminuição da emoção vigente – down-regulation. Por fim, a última estratégia de 

regulação, que ocorre já no nível da resposta, diz respeito a uma modificação diretamente nos 

efeitos da resposta emocional, ou seja, das respostas fisiológicas (aumento de frequência 

cardíaca e sudorese, por exemplo), ou das respostas comportamentais (choro ou expressão 

facial de raiva, por exemplo). Como apontado por Gross (2008), exercícios de respiração e 
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relaxamento são alguns exemplos de medidas que podem ser eficazes para a modificação dos 

efeitos de respostas emocionais vigentes (GROSS, 2008; OCHSNER e GROSS, 2008).   

  

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 O presente estudo tem como objetivo geral investigar se a emoção de gratidão pode 

influenciar o desempenho de um grupo de pessoas com desenvolvimento típico em uma tarefa 

de reavaliação cognitiva.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Verificar se o compartilhamento de situações que geraram emoção de gratidão pode 

modular a eficácia na utilização de estratégias de reavaliação cognitiva (up-regulation, 

down-regulation e manutenção da emoção vigente) em termos comportamentais 

(avaliação da valência e da intensidade emocional).  

 Avaliar se o compartilhamento de situações que geraram emoção de gratidão pode 

modular a eficácia na utilização de estratégias de reavaliação cognitiva (up-regulation, 

down-regulation e manutenção da emoção vigente) em termos fisiológicos (frequência 

cardíaca e condutância de pele) 

 Investigar se o compartilhamento de situações que geraram emoção de gratidão pode 

modificar o humor em termos de afetos positivos e afetos negativos.  

 Avaliar se o compartilhamento de situações que geraram emoção de gratidão pode 

modificar o nível de gratidão relacionado a contextos mais gerais.   

 Analisar se o direcionamento atencional para situações que gerem emoção de gratidão 

pode modular a eficácia na utilização de estratégias de reavaliação cognitiva (up-

regulation, down-regulation e manutenção da emoção vigente) em termos 

comportamentais (avaliação da valência e da intensidade emocional).  

 Verificar se o direcionamento atencional para situações que gerem emoção de gratidão 

pode modular a eficácia na utilização de estratégias de reavaliação cognitiva (up-

regulation, down-regulation e manutenção da emoção vigente) em termos fisiológicos 

(frequência cardíaca e condutância de pele) 



22 
 

 
 

 Analisar se o direcionamento atencional para situações que gerem emoção de gratidão 

pode modificar o humor em termos de afetos positivos e afetos negativos.  

 Verificar se o direcionamento atencional para situações que gerem emoção de gratidão 

pode modificar o nível de gratidão relacionado a contextos mais gerais.   

 

4 JUSTIFICATIVA E HIPÓTESES  

 O presente trabalho se justifica pois há grande número de pesquisas que mostram o 

papel das emoções positivas em processos cognitivos como atenção, criatividade, resiliência e 

bem-estar (ISEN, JOHNSON, MERTZ, e ROBINSON, 1985; ESTRADA, ISEN e YOUNG, 

1997; FREDRICKSON e BRANIGAN, 2005; FREDRICKSON et al., 2003; 

LYOBOMIRSKY et al., 2005, GROSS e MUÑOZ, 1995) e especificamente o impacto da 

gratidão no direcionamento de atenção, estabelecimento de vínculos e bem-estar (ALGOE, 

HAIDT  GABLE, 2008, ALGOE, FREDRICKSON e GABLE, 2013). Entretanto, ainda não 

se sabe se as modificações em nível cognitivo decorrentes da emoção de gratidão podem estar 

relacionadas com modificações cognitivas que favoreçam a estratégia de reavaliação 

cognitiva, como parte do processo de regulação emocional. Considerando que existem alguns 

indícios de correlação entre emoções positivas e o uso de estratégias mais eficientes de 

reavaliação cognitiva (FARMER e KASHDAN, 2012), faz-se necessário investigar se a 

emoção de gratidão pode influenciar o uso de estratégias de reavaliação cognitiva (up-

regulation e down-regulation). Além disso, há algumas teorias que se referem à gratidão 

como uma emoção com forte impacto pró-social (McCULLOUGH et al., 2001; ALGOE, 

2012), sendo assim, existe a necessidade também de verificar se o direcionamento atencional 

para experiências que tragam gratidão e o compartilhamento de tais experiências com outra 

pessoa podem modular efeitos diferentes na tarefa de reavaliação cognitiva.  

 As hipóteses para o presente estudo são: i) Em relação aos dados comportamentais 

espera-se que os grupos experimentais deem notas mais altas de valência para as duas 

estratégias de mudança cognitiva em relação ao grupo controle; ii) em relação aos dados 

fisiológicos, são esperados menor recrutamento cardíaco e menores frequência, amplitude e 

magnitude de respostas de condutância de pele nas estratégias de reavaliação, em comparação 

ao grupo controle; e iii) são esperados efeitos comportamentais e fisiológicos 

significativamente maiores para o grupo que compartilhou experiências de gratidão em 
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relação ao efeito esperado para o grupo que apenas direcionou a atenção para tais 

experiências. 

 Observando também os achados prévios que mostram correlação positiva entre 

gratidão e afetos positivos (ROSMARIN et al., 2011), é esperado que os grupos experimentais 

aumentem o nível destes afetos após responderem aos oito questionários. Para este efeito 

também é esperado que o grupo que compartilhou os relatos de gratidão, mostre efeito com 

maior magnitude em comparação ao grupo que não compartilhou as experiências. Com base 

na definição da gratidão como sendo uma emoção com grande impacto social, é possível que 

o compartilhamento potencialize os efeitos comportamentais e fisiológicos esperados para os 

grupos experimentais.   

 Além disso, assim como descrito pela literatura, o uso de estratégias de reavaliação 

cognitiva modula a resultante emocional subsequente, tanto na resposta comportamental 

quanto na fisiológica (GROSS et al., 2015), outras hipóteses para o presente trabalho são: iv) 

que os três grupos mostrem diferenças comportamentais (maiores notas de valência) para as 

duas estratégias de reavaliação testadas em comparação à estratégia de manter; e v) os três 

grupos mostrem diferenças fisiológicas (menor recrutamento cardíaco e menores frequência, 

amplitude e magnitude de respostas de condutância de pele) para as duas estratégias de 

reavaliação testadas em comparação à estratégia de manter.  

5 MÉTODO 

Este estudo foi conduzido no Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social – Rua 

Piauí, 181, 10° andar, São Paulo (SP) – do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Este laboratório encontra-se plenamente equipado 

com todo o material descrito no presente método para a execução deste estudo.  

5.1.PARTICIPANTES 

 O estudo contou com a participação de 73 voluntários, que de forma randomizada 

foram divididos em três grupos. O grupo 1 (G1) contou com a participação de 27 pessoas, o 

grupo 2 (G2), com a participação de 21 pessoas e o grupo 3 (G3) foi composto por 25 

pessoas. Inicialmente, com base na literatura prévia estimou-se, com o software G*Power3®,  

um tamanho de amostra de 20 participantes por grupo, totalizando 60 participantes. 

Entretanto, para garantir o número adequado de dados, as coletas foram iniciadas com 30 

pessoas por grupo, totalizando 90 pessoas. Foram excluídos da amostra indivíduos com 
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histórico de epilepsia, neurocirurgia, traumatismo craniano, implante metálico, marca-passo e 

quadros de dependência química ou transtornos psiquiátricos.  Para controle de sintomatologia 

de depressão, foi utilizado o Inventário BECK de depressão (BDI) e excluídos participantes 

com pontuação acima de 13 pontos brutos.  

5.2 INSTRUMENTOS 

 Questionário Sócio Demográfico (ANEXO C) 

 Escala de Afeto Positivo e Negativo (PANAS) (SIQUEIRA, MARTINS, e MOURA, 

1999) (ANEXO D) 

 Inventário Beck de Depressão (BDI) (GORENSTEIN e ANDRADE; 1998) (ANEXO 

E) 

 Questionário de Regulação Emocional (QRE) (BOIAN, SOARES, e SILVA, 2009) 

(ANEXO F) 

 Escala de valência e intensidade – Self Assessment (BRADLEY e LANG, 1994) 

(ANEXO G) 

 Inventário de Empatia (FALCONE et al., 2008) (ANEXO H) 

 Questionário de Gratidão (QG-6) traduzido para o português (MCCULLOUGH et al., 

2002) (ANEXO J) 

 International Affective Picture System (IAPS) 

 BIOPAC® e software Acknowledge® (Biopac Inc.) 

 

5.3 DESCRIÇÃO DAS ESCALAS E QUESTIONÁRIOS 

 

Questionário Sócio Demográfico: Questionário com perguntas sobre idade, gênero,  

escolaridade, uso de medicamentos/drogas, histórico de problemas psiquiátricos, 

neurocirurgias etc. 

 

Escala de Afeto Positivo e Negativo (EAPN; SIQUEIRA, MARTINS, e MOURA, 1999) : 

versão brasileira da Positive and Negative Affect Schedule (PANAS; WATSON, CLARK, e 

TELLEGEN, 1988). Escala do tipo likert de cinco pontos, contendo 20 itens, os quais buscam 

avaliar o nível de afeto positivo e negativo. Desta escala derivam dois valores, um deles 
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referente a afetos negativos, que pode variar de 10 a 50 pontos, e o outro referente a afetos 

positivos, que varia também de 10 a 50 pontos. No presente trabalho, esta escala foi utilizada 

em três momentos para avaliar a variabilidade de afetos positivos e negativos. 

 

Inventário Beck de Depressão (GORENSTEIN; ANDRADE; 1998): Escala do tipo likert, que 

contém 21 questões as quais avaliam o nível de sintomas de depressão. O escore máximo é de 

63 pontos e as categorias são: a) 0-11 pontos, indicando ausência de quadro depressivo ou 

depressão em nível mínimo; b) 12-19 pontos, depressão leve; c) 20-35 depressão moderada; 

d) 36-63 depressão grave. A consistência interna da escala em português varia de 0,79 a 0,91.  

 

Questionário de Regulação Emocional (QRE; BOIAN, SOARES, e SILVA, 2009) : versão 

brasileira do Emotion Regulation Questionnaire (ERQ; GROSS e JOHN, 2003). Escala do 

tipo likert de sete pontos, contendo 10 itens, que buscam avaliar as estratégias de reavaliação 

cognitiva. O questionário possui dois subaspectos: i) Nível de Reavaliação Cognitiva (QRE-

RC), que pode gerar um escore final mínimo de 6 pontos e máximo de 42 pontos; e ii) Nível 

de Supressão Emocional (QRE-S), que pode gerar um escore final mínimo de 4 pontos e 

máximo de 28 pontos.  

 

Self Assessment Manikin : Versão adaptada para o Brasil das escalas do tipo likert de nove 

pontos (SAM; BRADLEY e LANG, 1994), as quais avaliam os níveis de intensidade e 

valência do estímulo emocional apresentado entre: (i) nada intensa (um ponto) e 

extremamente intensa (nove pontos); (ii) extremamente negativa (um ponto) e extremamente 

positiva (nove pontos). No presente estudo, estas escalas foram aplicadas imediatamente após 

a visualização de cada imagem no teste de reavaliação cognitiva, a fim de se avaliar a resposta 

emocional. 

 

Inventário de Empatia: (Falcone et al., 2008): Escala composta por 40 itens baseados nos 

componentes cognitivos, afetivos e comportamentais da empatia. As respostas para cada item 

podem variar de 1 (nunca) a 5 (sempre). As análises fatoriais do instrumento identificaram 

quatro fatores representativos da estrutura interna do instrumento: tomada de perspectiva, 

flexibilidade interpessoal, altruísmo e sensibilidade afetiva. Os coeficientes alfa para cada 

fator respectivamente foram: 0,85, 0,78, 0,75, 0,72.  
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Questionário de Gratidão (QG-6) (MCCULLOUGH et al., 2002): Esta medida foi 

originalmente elaborada em língua inglesa, sendo formada por seis itens, nos quais são 

avaliadas diferenças individuais na tendência a experimentar gratidão na vida diária. As 

respostas variaram em uma escala de 7 pontos: 1 = Discordo totalmente a 7 = Concordo 

totalmente. Seus autores reuniram evidências de que a versão original compõe-se em um 

único fator, com a consistência interna de 0,82. No presente estudo foi utilizada a tradução da 

versão original.  

 

5.4 PROCEDIMENTO  

 Todos os participantes que preencheram os critérios de inclusão do estudo foram de 

forma randomizada divididos em 3 grupos: G1, G2 ou G3. Aqueles que consentiram sua 

participação no estudo através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

deram continuidade aos procedimentos. Os grupos G1 e G2 preencheram um TCLE diferente 

de G3 e a diferença consistia na explicação a respeito do conteúdo dos questionários que 

responderiam pela internet. Os TCLEs encontram-se em anexo para melhores esclarecimentos 

(ANEXOS A e B). Cada participante, independentemente do grupo, compareceu ao 

laboratório duas vezes. Os procedimentos serão descritos separadamente para cada um dos 

grupos.  

5.4.1 Procedimentos para G1 

 Na primeira visita ao laboratório os participantes preencheram o Questionário Socio-

Demográfico, a Escala de Afetos Positivos e Negativos (PANAS), o Inventário Beck de 

Depressão (BDI), o Questionário de Regulação Emocional (QRE), o Inventário de Empatia e 

o Questionário de Gratidão traduzido. Na sequência leram uma definição de gratidão segundo 

Wood et al. (2010), Fredrickson (2013), Algoe et al. (2008), Algoe (2012), Algoe e Haidt, 

(2009); Fredrickson (2013) (ANEXO K), e receberam uma explicação detalhada a respeito 

dos procedimentos que ocorreriam antes da segunda visita ao laboratório. Foi explicado que 

durante as quatro semanas seguintes, cada um dos participantes do G1 trocaria com outro 

participante do mesmo grupo mensagens sobre experiências que tivessem tido e que tivessem 

gerado emoção de gratidão.  

 Todas as quartas e sextas-feiras, durante quatro semanas, cada participante recebeu um 

e-mail contendo um questionário previamente elaborado com o auxílio do software Survey 



27 
 

 
 

Monkey. Tal questionário continha três campos: 1) o relato do desconhecido, 2) um campo 

para que o participante escrevesse o próprio relato, 3) uma pergunta de múltipla escolha para 

que o participante desse uma nota de 1 a 5 para o nível de gratidão sentida em decorrência da 

experiência relatada. Na realidade os relatos dos desconhecidos foram previavente escritos 

para enviar aos participantes do G1, para que, desta forma, todos recebessem as mesmas 

histórias e os procedimentos fossem mais controlados. Sendo assim, a troca foi simulada. Foi 

pedido para que todos os participantes mantivessem os relatos recebidos em sigilo. As oito 

versões dos questionários utilizados para as trocas do G1 encontram-se em anexo (ANEXOS 

L, M, N, O, P, Q, R, S). 

 Após as quatro semanas, cada participante retornou ao laboratório para realizar a tarefa 

de reavaliação cognitiva. Ao entrarem na sala preenchiam novamente a Escala de Afetos 

Positivos e Negativos (PANAS), recebiam uma folha impressa com os relatos que haviam 

escrito em cada um dos oito questionários para que pudessem reler, novamente preenchiam a 

versão traduzida do Questionário de Gratidão e realizavam o teste computadorizado de 

Reavaliação Cognitiva com as medidas fisiológicas de frequência cardíaca e condutância da 

pele. Por último preenchiam novamente a Escala de Afetos Positivos e Negativos (PANAS).  

5.4.2 Procedimentos para G2 

 O procedimento do G2 foi semelhante ao do G1. A única diferença foi que o G2 

apenas escrevia os relatos de gratidão, portanto, o procedimento neste caso não simulou troca 

ou compartilhamento. Sendo assim, os questionários recebidos por este grupo tinham apenas 

dois campos: 1) espaço para que os participantes escrevessem uma situação vivida que tivesse 

gerado a emoção de gratidão, 2) questão de múltipla escolha para que o participante desse 

uma nota de 1 a 5 para o nível de gratidão sentida em decorrência da experiência relatada. Era 

dito aos participantes deste grupo que os questionários, assim que respondidos e concluídos, 

automaticamente iriam para um banco de dados e só seriam abertos para serem impressos e 

entregues para o próprio participante reler na segunda visita que fizesse ao laboratório. A 

versão do questionário utilizada para o G2 encontra-se em anexo (ANEXO T).  

 

5.4.3 Procedimentos para G3 

 Este grupo funcionou como um controle ativo na pesquisa. Os procedimentos eram 

semelhantes aos do G1, com algumas diferenças importantes. A primeira diferença se deu nos 
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procedimentos do primeiro encontro, no qual os participantes preenchiam apenas 

Questionário Socio-Demográfico, a Escala de Afetos Positivos e Negativos (PANAS), o 

Inventário Beck de Depressão (BDI), o Questionário de Regulação Emocional (QRE) e o 

Inventário de Empatia. Não preenchiam o Questionário de Gratidão e nem liam a definição 

teórica desta emoção. A segunda diferença foi o conteúdo dos oito questionários respondidos 

durante as quatro semanas. Foi dito aos participantes que trocariam com outro participante do 

mesmo grupo relatos sobre experiências realizadas que não tivessem nenhum conteúdo 

emocional. Era explicado que estas experiências deveriam ser referentes a ações simples, que 

fizessem parte da rotina e que tivessem sido realizadas sem o envolvimento de outras pessoas. 

No caso do G3, os relatos dos desconhecidos também foram previavente escritos para que 

todos recebessem o mesmo conteúdo e assim os procedimentos fossem mais controlados. Os 

questionários recebidos por este grupo continham três campos: 1) relato do desconhecido, 2) 

campo para que os participantes escrevessem a experiência sem conteúdo emocional, 3) 

escala de afetos relacionados à experiência relatada (foi utilizada como uma forma de garantir 

que as mensagens estavam realmente sendo referentes a experiências sem impacto 

emocional). As oito versões dos questionários utilizados em cada uma das trocas encontram-

se em anexo (ANEXOS U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC). 

 Para os participantes dos três grupos os questionários eram enviados às quartas e 

sextas-feiras pela manhã e era pedido para que fossem respondidos no mesmo dia. Entretanto, 

era considerada uma tolerância de um dia. Foram excluídos da amostra os participantes que 

não responderam algum questionário até o prazo máximo de 48 horas após o envio.   

 

5.4.4 Questionários e relatos 

 Todos os questionários enviados para os grupos G1, G2 e G3 foram construídos 

utilizando o software online SurveyMonkey e todo o conteúdo (notas e relatos) foi tabulado 

em uma planilha de Excel para posterior análise no pacote estatístico STATISTICA (versão 

8.0, cary, N. C., USA), onde foi realizada uma análise de conteúdo (Text Mining). Nesta 

análise o programa utiliza um algoritmo para transformar valores de frequência e força de 

cada palavra em uma derivação relacionada ao valor de importância. Desta forma torna-se 

possível detectar informações centrais pelos valores de importância relativa das palavras em 

cada um dos grupos e compará- los em termos de conteúdo.  
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5.4.5 Teste de Reavaliação Cognitiva 

 A tarefa foi uma adaptação do teste utilizado no trabalho de Ochsner et al., (2004). 

Foram utilizadas 96 imagens do International Affective Picture System (IAPS) e o objetivo 

dos participantes era avaliar cada uma das imagens apresentadas em termos de valência e 

intensidade (escalas likert de 1 a 9), utilizando alguma estratégia de reavaliação cognitiva.  

Destas 96 imagens, 48 eram de conhecida valência positiva e intensidade média e as outras 48 

eram de conhecida valência negativa e intensidade média. Em relação às estratégias de 

reavaliação, em metade das imagens positivas os participantes precisaram aplicar uma 

estratégia de up-regulation, ou seja, de aumento da emoção positiva e na outra metade das 

imagens positivas, precisaram utilizar estratégia de manutenção da emoção. Já nas imagens 

negativas, em metade das vezes os participantes precisaram aplicar estratégia de down-

regulation, ou seja, de diminuição da emoção negativa e na outra metade das imagens 

negativas, precisaram usar estratégia de manutenção da emoção.  

 Para que os participantes soubessem qual estratégia precisariam aplicar, antes da 

imagem havia uma tela de instrução. Nas imagens positivas em que precisavam aplicar 

estratégia de aumento da emoção a instrução era “imagine que a situação é melhor do que 

parece”. Nas imagens negativas em que precisavam aplicar estratégia de diminuição de 

emoção a instrução era a mesma, já que imaginar que uma situação negativa é melhor do que 

parece configura uma estratégia de diminuição da emoção vigente (down-regulation). Em 

todas as imagens em que precisavam usar estratégia de manutenção da emoção a instrução era 

“olhe a imagem”. A Tabela 1 demonstra as estratégias e suas respectivas instruções.  
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Tabela 1: Conteúdo do teste de Reavaliação Cognitiva: quantidade de imagens, valências, 

estratégias e instruções apresentadas antes da respectiva imagem.   

Valência da imagem Estratégias utilizadas Instrução apresentada 

Positiva 

(48 imagens) 

Manutenção da emoção 

(24 imagens) 
"Olhe a imagem" 

Aumento da emoção (up-

regulation) (24 imagens) 

"Imagine que a situação é melhor 

do que parece" 

Negativa 

(48 imagens) 

Manutenção da emoção 

(24 imagens) 
"Olhe a imagem" 

Diminuição da emoção 

(down-regulation) 

(24 imagens) 

"Imagine que a situação é melhor 

do que parece" 

 

 A tarefa foi construída utilizando o software E-prime 2.0® (Psychological Software 

Inc), e monitor de 32 polegadas widescreen (Samsung® 320BX). A sequência de 

apresentação (trial) ocorreu da seguinte forma: tela de 1000ms com a instrução sobre qual 

estratégia de reavaliação deveria ser desenvolvida; imagem emocional por 10000ms; tela com 

a avaliação de valência sem tempo máximo para a resposta; tela com a avaliação de 

intensidade também sem tempo máximo para a resposta; e por último, tela com uma cruz de 

fixação por 1000ms para preparação para a próxima sequência. A Figura 1 mostra o desenho 

experimenal da tarefa para melhor compreensão. Todas as imagens apresentadas (negativas e 

positivas) foram controladas quanto à resolução, seguindo o padrão de 1024x758 pixels e a 

tela de fundo utilizada durante toda a tarefa foi de cor preta. Os valores de valência e 

intensidade foram controlados previamente e a Tabela 2 mostra os valores normativos das 

imagens utilizadas no teste e a tabela completa sobre os dados normativos de valência e 

intensidade de cada imagem encontra-se no ANEXO I.   
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Figura 2: Desenho experimental do teste de reavaliação cognitiva. 
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Tabela 2: Valores normativos das imagens negativas e positivas utilizadas para a tarefa 
experimental, com relação aos eixos emocionais de valência e instensidade.  

  
VALÊNCIA INTENSIDADE 

IMAGENS 

POSITIVAS 

MÁXIMO 8,452 6,903 

MÍNIMO 6,920 4,000 

MÉDIA 7,630 5,038 

DP 0,459 0,743 

IMAGENS 

NEGATIVAS 

MÁXIMO 2,976 7,683 

MÍNIMO 1,510 5,179 

MÉDIA 2,286 6,905 

DP 0,405 0,563 

 

 

 

5.5 Registro da Atividade Eletrodérmica (AED) 

Os níveis da AED foram captados através do posicionamento de dois eletrodos 

localizados na face anterior das falanges distais dos dedos indicador e médio da mão não 

dominante. O contato dos eletrodos com a pele foi realizado através de eletrodos de EEG com 

diâmetro de 10mm e gel eletrolítico e foi realizada a limpeza do local com água previamente. 

Com relação ao traçado da AED coletada, inicialmente foi realizada uma fase de pré-

processamento que conteve: a) ganho de 1000µS/V; b) filtro de 10 Hz (Low Pass Filtering). 

Posteriormente, todo o registro da AED sofreu um processo de downsample para o registro de 

6.250 amostras por segundo. Em seguida, após detecção dos marcadores relativos ao início da 

apresentação das imagens emocionais de cada categoria, derivou-se o registro dos níveis de 

condutância da pele fásica a partir da mesma medida tônica. A partir deste procedimento, 

tornou-se possível a delimitação de respostas de condutância da pele e, com base na literatura 

prévia a respeito desta medida (BRAITHWAITE, WATSON, JONES, e ROW, 2013), 

considerou-se como critério de inclusão somente os sinais da AED que possuíram limiar de 

variação da condutância da pele superior a 0.01µS, no momento 0.250ms posterior à 

apresentação da imagem-alvo. Na sequência, todas as respostas de condutância da pele 

encontradas foram submetidas ao teste temporal, a fim de se verificar se as mesmas se 

encontraram dentro da janela temporal de 1000-10000ms após a apresentação da imagem-
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alvo, período este considerado para observação de respostas emocionais (BRADLEY e 

LANG, 2008). Uma esquematização da janela temporal considerada como linha de base e 

como área-alvo de análise dos níveis de variação da condutância da pele pode ser observada 

na Figura 2. 

A partir dos dados obtidos no pré-processamento foram calculados, para grupo e 

estratégia de reavaliação cognitiva, os valores máximos da amplitude da resposta de 

condutância da pele, sua magnitude, e a frequência com que tais respostas foram observadas 

em relação ao total de imagens-alvo apresentadas para cada estratégia. Ao final, para a 

homogeneização dos dados, todos os valores obtidos foram submetidos à correção 

logarítmica. A aquisição, o processo de limpeza e a análise dos dados da AED foram 

realizadas através do amplificador de sinal psicofisiológico BIOPAC® e software 

Acknowledge® (Biopac Inc.). 

 

Figura 3: Esquematização do procedimento realizado no pré-processamento dos dados de 

AED, com destaque para as regiões utilizadas como linha de base e de janela temporal para a 
observação de respostas de condutância da pele relativas ao processamento emocional.  

 

5.6 Registro da Atividade Eletrocardiográfica (ECG) 

O sinal do ECG foi captado através do posicionamento de três eletrodos, sendo o 

posicionamento dos polos positivo e negativo localizados respectivamente em ambos os 

encontros intercostais direito e esquerdo, e o eletrodo de referência na face anterior/inferior da 
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tíbia direita. Os eletrodos descartáveis utilizados apresentavam superfície de contato de 

10mm, e já possuíam gel condutor. Previamente ao posicionamento dos eletrodos era 

realizada a limpeza da região-alvo com algodão e álcool. Com relação ao traçado da ECG 

coletado, inicialmente foi realizada uma fase de pré-processamento que conteve: a) ganho de 

1000µS/V; b) filtro de 0.05Hz (High Pass Filtering); e c) filtro de 35Hz (Low Pass Filtering). 

Posteriormente, após detecção dos marcadores relativos ao início da apresentação das 

imagens emocionais de cada categoria, derivou-se o registro do tempo no intervalo entre 

batidas (IBI) ao longo do experimento como um todo. A partir deste procedimento e levando 

em consideração marcadores relativos ao início da apresentação das imagens emocionais de 

cada categoria, foram extraídos os valores de IBI em 13 pontos distintos, sendo eles: dois 

pontos anteriores à apresentação da imagem-alvo (IBI-2 e IBI-1); um ponto no momento 

exato de início da apresentação da imagem-alvo (IBI0); e 10 pontos posteriores à 

apresentação da imagem-alvo (IBI1, IBI2, IBI3, IBI4, IBI5, IBI6, IBI7, IBI8, IBI9, e IBI10). 

Assim como pode ser observado na Figura 3, considerou-se o intervalo de tempo de 1000ms 

entre cada um dos IBIs registrados. Este procedimento se encontra baseado em estudos 

anteriores, os quais utilizaram o valor do IBI-2 (dois segundos antes da apresentação da 

imagem-alvo) como medida de linha de base (MOOR, CRONE, e VAN DER MOLEN, 

2010). Portanto, para a correção dos dados em relação à linha de base e a partir da definição 

dos valores dos 13 pontos de IBI, o valor médio de IBI-2 para cada estratégia de reavaliação 

emocional de cada participante foi subtraído de todos os valores de IBI compreendidos entre 

IBI-1 até IBI10. Assim como o registro da AED, tanto a aquisição como a análise dos dados 

da ECG, foram realizadas através do equipamento de medidas periféricas BIOPAC® e 

software Acknowledge® (BiopacInc). 
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Figura 4: Representação do procedimento realizado no pré-processamento dos dados de ECG, 

com destaque para os diferentes canais (superior relacionado ao registro ECG, e inferior 
relacionado ao intervalo de tempo entre os batimentos cardíacos), e os momentos específicos 

para a derivação dos 13 pontos de IBI.  

 

5.7 Aspectos Éticos 

O estudo foi conduzido de acordo com os requerimentos do Comitê de Ética da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie e também baseado nas recomendações estabelecidas na 

Declaração de Helsinki (1964), conforme emenda em Tóquio (1975), Veneza (1983) e Hong-

Kong (1989). Todos os participantes tiveram pleno conhecimento dos objetivos e métodos do 

experimento assim como forneceram consentimento por escrito através do TCLE. Foram 

devidamente avisados que os mesmos poderiam deixar o estudo a qualquer momento que 

desejassem sem necessidade de justificativa. Além disso, todas as informações fornecidas 

foram estritamente sigilosas, e cada participante foi nomeado e referenciado através de uma 

codificação. A coleta de dados do presente estudo só deu início após aprovação da 

Qualificação de Mestrado e aprovação pelo Comitê de Ética da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e pela Plataforma Brasil (Adendo do projeto: CAAE: 42899215.2.0000.0084; 

parecer:1.022.355; data: 26/03/2015). 
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6 RESULTADOS 

Foi utilizado o pacote estatístico STATISTICA (versão 8.0, cary, N. C., USA) para a 

análise dos dados do presente estudo e considerado um erro α=5%. A seguir encontram-se as 

especificidades das análises estatísticas realizadas: 

a) Análises de caracterização da amostra: Foram realizadas seis Análises de Variância 

(ANOVAs) Univariadas, cujas variáveis dependentes de cada uma delas 

caracterizaram-se respectivamente pelos valores de Idade, BDI, Empatia, QRE (QRE-

RC e QRE-S).  

b) Análise da variação do escore de Gratidão: Foi realizada uma ANOVA para medidas 

repetidas, na qual as variáveis dependentes foram os valores obtidos no Questionário 

de Gratidão e os fatores foram TEMPO (primeiro dia e segundo dia), GRUPO (G1 e 

G2) e interação TEMPO*GRUPO.  

c) Análise de afetos positivos e negativos – PANAS: Foram realizadas duas ANOVAs 

para medidas repetidas, uma para afetos positivos e outra para afetos negativos. Os 

fatores foram TEMPO (primeiro dia, segundo dia antes do teste de reavaliação 

cognitiva e segundo dia depois do teste de reavaliação), GRUPOS (G1, G2 e G3) e 

interação TEMPO*GRUPO.  

d) Análise de Valência: Foram realizadas duas ANOVAs para medidas repetidas, uma 

para as images positivas e outra para as imagens negativas. As variáveis dependentes 

se caracterizaram pelos valores obtidos na avaliação das imagens para cada estratégia 

de reavaliação cognitiva e os fatores foram os GRUPOS (G1, G2 e G3), as 

ESTRATÉGIAS e a interação entre os fatores GRUPO*ESTRATÉGIA.  

e) Análise de Intensidade: Foram realizadas duas ANOVAs para medidas repetidas, uma 

para as images positivas e outra para as imagens negativas. As variáveis dependentes 

se caracterizaram pelos valores obtidos na avaliação das imagens para cada estratégia 

de reavaliação cognitiva e os fatores foram os GRUPOS (G1, G2 e G3), as 

ESTRATÉGIAS e a interação entre os fatores GRUPO*ESTRATÉGIA.  

f) Análise das notas dos relatos de gratidão: Foi realizada uma ANOVA para medidas 

repetidas, na qual as variáveis dependentes foram as notas dadas aos relatos e os 

fatores foram os GRUPOS (G1 e G2), os RELATOS (trocas 1 a 8) e a interação 

GRUPO*RELATOS.   
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g) Análise de AED: Com relação aos dados da AED foram realizadas duas análises, uma 

para as imagens positivas e outra para as imagens negativas. Para cada uma delas 

foram realizadas três ANOVAs para medidas repetidas, uma para cada medida 

(amplitude, frequência e magnitude). As variáveis dependentes se caracterizaram pelos 

valores obtidos nestas medidas para cada estratégia de reavaliação cognitiva e os 

fatores foram as condições de GRUPOS, ESTRATÉGIAS e a interação entre os 

fatores GRUPO*ESTRATÉGIAS.  

h) Análise de ECG: Com relação aos dados de ECG relativos aos tempos de cada IBI 

registrado (IBI-1 até IBI10), inicialmente foi realizada uma ANOVA para medidas 

repetidas, cujas variáveis dependentes caracterizaram-se pelos valores obtidos em cada 

IBI para cada estratégia de reavaliação cognitiva e os fatores foram as condições de 

GRUPOS, ESTRATÉGIA, o TEMPO e as interações GRUPO*ESTRATÉGIA, 

GRUPO*TEMPO, ESTRATÉGIA*TEMPO, e GRUPO*ESTRATÉGIA*TEMPO.  

 Nas ANOVAs multivariadas que apresentaram efeitos estatisticamente significativos 

(p<0,05), foram realizados testes Post-hoc de Fisher LSD para investigar o sentido dos efeitos 

observados. Especificamente em relação à análise conduzida para os dados do IBI, foi 

realizado teste post-hoc Duncan por conta das múltiplas comparações necessárias.  

i) Análise de conteúdo dos relatos: Para a análise dos relatos foi realizada uma Text 

Mining utilizando o pacote estatístico STATISTICA (versão 8.0, cary, N. C., USA) e 

utilizando a língua portuguesa como stemming language. Inicialmente cada grupo foi 

analiasado separadamente e foi gerada uma lista contendo as principais palavras e suas 

respectivas frequência e força. A partir desta lista, foi realizada a exclusão de stop-

words com o uso da lista de stop-words do português, na sequência aplicado um filtro 

a fim de excluir pronomes, conjunções, artigos e preposições. Posteriormente, foi 

aplicada uma lista de sinônimos para que fossem contabilizadas juntas as palavras com 

o mesmo sentido (ex: gratidão, grata, grato, gratas, gratos). A partir destas etapas foi 

gerada uma nova lista de palavras com os valores de frequência e força, a partir dos 

quais foram calculados inverse document frequency e a singular value decomposition, 

a fim de verificar a importância relativa de uma determinada palavra dentro de um 

conjunto de informações. Este valor foi representado em uma escala de 0 a 100, sendo 

0 o valor máximo de importância e 100 o valor mínimo.   
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6.1. DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

 Dos 90 participantes que inicialmente foram incluídos no estudo, foram computadas 

17 perdas, dentre as quais: 3 foram do G1, 9 do G2 e 5 do G3. Em relação às perdas do G1, 

uma foi por ausência de resposta aos questionários e as outras duas pelo fato de os 

colaboradores não terem conseguido disponibilizar horários para retornar ao laboratório no 

segundo encontro. Em relação ao G2, oito perdas foram por ausência de resposta aos 

questionários e uma foi devido aos dados comportamentais de valência e intensidade terem se 

desviado das respostas do grupo (M±2DP) em 82% das vezes. Em relação ao G3, quatro 

perdas foram por ausência de respostas aos questionários e uma foi devido aos dados de 

frequência cardíaca terem se desviado do grupo (M±2DP) em 100% das vezes.  

a) Análises de caracterização de amostra: 

 As ANOVAS univariadas realizadas mostraram que os três grupos não apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas em termos de idade (F2,70=2,762; p=0,0701), BDI 

(F2,70=0,735; p=0,483), empatia (F2,70=2,233; p=0,115), QRE-RC (F2,70=1,828; p=0,168) e 

QRE-S (F2,70=0,949; p=0,392). A Tabela 3 apresenta média (±Erros-Padrão) dos dados de 

caracterização da amostra para os três grupos.  

 

Tabela 3: Caracterização das amostras dos três grupos. Médias (M) e Erros-Padrão (EP) dos 
valores de idade, BDI, empatia, QRE-RC e QRE-S. 

  G1 (n=27) G2 (n=21) G3 (n=25) 

IDADE 22,074±0,483 20,762±0,548 20,56±0,502 

BDI 7,63±0,795 6,286±0,902 7,52±0,826 

EMPATIA 148,815±2,670 146,857±3,027 140,92±2,775 

QRE-RC 31,333±0,999 30,333±1,132 28,6±1,038 

QRE-S 13,593±0,915 13,333±1,038 15,08±0,951 

 

b) Análise da variação do escore de Gratidão:  

A ANOVA para medidas repetidas revelou efeito significativo de TEMPO (F1,46=4,240; 

p=0,045; ηp= 0,0844). Não houve efeito de GRUPO (F1,46=0,311; p=0,579; ηp= 0,006) e nem 

de interação TEMPO*GRUPO (F1,46=0,200; p=0,657; ηp= 0,004). O Post Hoc de Fisher LSD 

mostrou que os grupos G1 e G2 obtiveram escores mais altos de gratidão no segundo dia, em 
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comparação ao primeiro dia (p= 0,038). A tabela a seguir demonstra as médias e Erros-

Padrão (EP) dos grupos G1 e G2 no primeiro e no segundo dia: 

Tabela 4: Médias (M) e Erros-Padrão (EP) dos escores de no questionário de gratidão dos 

grupos G1 e G2 no primeiro e no segundo dia.  

    M (±EP) 

G1 (n=27) 
1º DIA 36,222 (±0,768) 

2º DIA 37,407 (±0,626) 

G2 (n=21) 
1º DIA 35,905 (±0,871) 

2º DIA 36,667 (±0,710) 

 

c) Análise de afetos positivos e negativos – PANAS:   

A ANOVA para medidas repetidas, referente a afetos negativos, revelou efeito 

significativo para o fator TEMPO (F2,70=8,032; p<0,001; ηp=0,103), mas não para o fator 

GRUPO (F2,70=1,376; p=0,260; ηp= 0,038) nem para a interação TEMPO*GRUPO 

(F4,140=1,433; p=0,226; ηp= 0,039). Como pode ser observado na Tabela 5, post hoc de Fisher 

LSD revelou que i) os três grupos obtiveram igual escore de afetos negativos no primeiro dia 

(p>0,05), ii) os três grupos mostraram menor escore de afetos negativos no segundo dia antes 

do teste de reavaliação (p<0,001) quando comparados ao primeiro dia, e iii) os três grupos 

obtiveram maiores escores de afetos negativos após o teste de reavaliação (p<0,001) e m 

comparação a antes do teste.  

Tabela 5: Médias (M) e Erros-Padrão (EP) obtidos no PANAS em relação a afetos negativos 

nos três momentos: primeiro dia, segundo dia (antes e depois do teste de reavaliação).  

    M (±EP) 

G1 + G2 + G3 (n=73) 

1ºDIA 15,583 (±0,658) 

2ºDIA ANTES 13,056 (±0,429) 

2ºDIA DEPOIS 14,616 (±0,513) 

 

Já com relação aos afetos positivos, ANOVA revelou efeito significativo para os fatores 

GRUPO (F2,70=15,756; p<0,001; ηp=0,310), TEMPO (F2,140=16,356; p<0,001; ηp=0,189) e 

também para a interação GRUPO*TEMPO (F4,140=15,850; p<0,001; ηp=0,312). Como pode 

ser observado na Tabela 6 e na Figura 4, post hoc de Fisher LSD realizado para o efeito de 

interação revelou que: i) os três grupos obtiveram o mesmo escore para afetos positivos no 
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primeiro dia (p>0,05), ii) G3 apresentou redução no escore de afetos positivos no segundo dia 

antes do teste de reavaliação em relação ao primeiro dia (p<0,001), iii) a redução do escore de 

G3 não foi observada nos grupos G1 e G2, ficando G3 com escore nos afetos positivos 

inferior aos observados para os grupos G1 (p<0,001) e G2 (p<0,001), iv) após o teste de 

reavaliação essa diferença continuou existindo em comparação a G1 (p<0,001) e G2 

(p<0,001).  

Tabela 6: Médias (M) e Erros-Padrão (EP) obtidos no PANAS para afetos positivos para os 
três grupos nos três momentos primeiro dia, segundo dia (antes e depois do teste de 
reavaliação). 

    M (±EP) 

G1 (n=27) 

1ºDIA  25,593 (±1,129) 

2ºDIA ANTES 28,593 (±1,207) 

2ºDIA DEPOIS 26,593 (±1,220) 

G2 (n=21) 

1ºDIA  28,714 (±1,280) 

2ºDIA ANTES 28,000 (±1,369) 

2ºDIA DEPOIS 25,810 (±1,383) 

G3 (n=25) 

1ºDIA  25,440 (±1,173) 

2ºDIA ANTES 17,840 (±1,254) 

2ºDIA DEPOIS 16,320(±1,268) 

 

 



41 
 

 
 

 

Figura 5: Gráfico dos valores das Médias (M) dos escores do PANAS para afetos positivos 
nos três momentos para cada um dos grupos. As barras verticais referem-se aos Erros-Padrão 

(EP). 

 

d) Análise de Valência: 

 A ANOVA para medidas repetidas para as imagens positivas revelou efeito 

significativo não só para os fatores GRUPO (F2,70=3,408; p=0,039; ηp= 0,089) e 

ESTRATÉGIA (F1,70=78,678; p<0,001; ηp= 0,529), como também para a interação 

ESTRATÉGIA*GRUPO (F2,70=3,543; p=0,034; ηp= 0,092). Post hoc de Fisher LSD 

realizado para a compreensão da direção do efeito de interação revelou que as notas de 

valência de G1 (p=0,019) e G2 (p=0,002) para a estratégia up-regulation de emoções 

positivas foram maiores em comparação ao G3. Não foram observados efeitos significativos 

entre os grupos para a estratégia de manutenção da emoção. A Tabela 7 apresenta os valores 

de Média (M) e Erros-Padrão (EP) em função dos grupos e das estratégias implementadas.  
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Tabela 7: Médias (M) e Erros-Padrão (EP) das notas de valência para up-regulation de 

emoções positivas para os três grupos.  

  M (±EP) 

G1 (n=27) 7,745(±0,152) 

G2 (n=21) 7,986(±0,172) 

G3 (n=25) 7,180(±0,158) 

 

 Para uma visão individual dos resultados, as Figuras 5 e 6 apresentam os valores 

médios de julgamento de valência para cada participante, classificados pelo grupo ao qual 

pertencia.  

 

Figura 6: Representação das médias das notas de valência para a estratégia de manter a 
emoção nas imagens positivas. Cada ponto do gráfico representa as médias de um 

participante.   
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Figura 7: Representação das médias das notas de valência para a estratégia de aumento da 
emoção nas imagens positivas. Cada ponto do gráfico representa as médias de um 

participante.   

 

 Com relação às imagens negativas, a ANOVA multivariada também revelou efeito 

para os fatores GRUPO (F2,70=3,679; p=0,030; ηp= 0,095) e ESTRATÉGIA (F1,70=100,629; 

p<0,001; ηp= 0,589) assim como para o fator interação ESTRATÉGIA*GRUPO 

(F2,70=11,920; p<0,001; ηp= 0,254). Post hoc de Fisher realizado para a compreensão da 

direção do efeito de interação revelou que as notas de valência de G1 e G2 para a estratégia de 

down-regulation de emoções negativas foram maiores (valências mais positivas) em 

comparação ao G3 (p<0,001 para as duas comparações). Não foram observados efeitos 

significativos entre os grupos para a estratégia de manutenção da apreciação das imagens. A 

Tabela 8 apresenta os valores de Média (M) e Erros-Padrão (EP) em função dos grupos e das 

estratégias implementadas. 

 

Tabela 8: Médias e Erros-Padrão das notas de valência na estratégia de down-regulation das 

imagens negativas para cada um dos três grupos.  

  M (±EP) 

G1 (n=27) 5,426(±0,278) 

G2 (n=21) 4,841(±0,315) 

G3 (n=25) 3,722(±0,289) 
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Para uma visão individual dos resultados, as Figuras 7 e 8 apresentam os valores médios de 

julgamento de valência para cada participante, classificados pelo grupo do qual faziam parte. 

 

 

Figura 8: Representação das médias das notas de valência para a estratégia de manter a 

emoção nas imagens negativas. Cada ponto do gráfico representa as médias de um 
participante.   

 
 

 

Figura 9: Representação das médias das notas de valência para a estratégia de diminuição da 

emoção nas imagens negativas. Cada ponto do gráfico representa as médias de um 
participante.   
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e) Análise de Intensidade:  

 Com relação às imagens positivas, a ANOVA revelou efeito para o fator 

ESTRATÉGIA (F1,70=58,929; p<0,001; ηp= 0,457) e para a interação 

ESTRATÉGIA*GRUPO (F2,70=3,231; p<0,001; ηp= 0,045), mas não revelou efeito de 

GRUPO (F1,70=0,809; p=0,449; ηp= 0,022). Post Hoc de Fisher LSD realizado para a 

compreensão da direção do efeito de interação revelou que as notas de intensidade para os três 

grupos foi estatisticamente maior para a estratégia de up-regulation quando comparada à 

estratégia de manter (p<0,001).  

Tabela 9: Média (M) e Erros-Padrão (EP) dos três grupos das notas de intensidade para as 
imagens positivas durante as estratégias de up-regulation e manter. 

    M (±EP) 

G1 + G2 + G3 (n=73) 
Up-regulation 5,878(±0,196) 

Manter 5,210(±0,201) 

 

 Para as imagens negativas a ANOVA também revelou efeito de ESTRATÉGIA 

(F1,70=6,267; p=0,0146; ηp= 0,082). Não revelou efeito de GRUPO (F2,70=0,791; p=0,458; 

ηp= 0,022) nem de interação ESTRATÉGIA*GRUPO (F2,70=1,844; p=0,166; ηp= 0,050). Em 

relação ao efeito de estratégia, foi possível observar que os três grupos deram notas de 

intensidade menores para a estratégia de down-regulation em comparação à estratégia de 

manter (p=0,019). 

Tabela 10: Média (M) e Erros-Padrão (EP) dos três grupos das notas de intensidade para as 

imagens negativas durante as estratégias de down-regulation e manter. 

    M (±EP) 

G1 + G2 + G3 (n=73) 
Down-regulation 5,627(±0,181) 

Manter 5,854(±0,176) 

 

f)  Análise das notas dos relatos de gratidão: 
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 A ANOVA para medidas repetidas não revelou efeito estatisticamente significativo 

para GRUPO (F1,49=1,602; p=0,212; ηp=0,032), nem para relatos (F7,343=1,773; p=0,092; 

ηp=0,035) e nem para a interação GRUPO*RELATOS (F7,343=1,030; p=0,410; ηp=0,021).  

Tabela 11: Médias (M) e Erros-Padrão (EP) das notas dadas nos oito relatos de gratidão pelos 
dois grupos experimentais G1 e G2 

  RELATO M (±EP) 

G1 (n=27) 

1 4,667(±0,110) 

2 4,519(±0,125) 

3 4,407(±0,154) 

4 4,333(±0,129) 

5 4,370(±0,156) 

6 4,333(±0,133) 

7 4,444(±0,138) 

8 4,444(±0,138) 

G2 (n=21) 

1 4,500(±0,117) 

2 4,458(±0,133) 

3 4,042(±0,164) 

4 4,542(±0,137) 

5 4,208(±0,166) 

6 4,333(±0,141) 

7 4,250(±0,146) 

8 4,125(±0,147) 

 

g) Análise de AED:  

 Com relação às análises relacionadas a variações nos níveis de condutância da pele 

foram realizadas duas análises, uma para imagens positivas e outra para imagens negativas, 

separadamente para cada uma das variáveis dependentes: Frequência, Magnitude e 

Amplitude.  

Inicialmente, em relação aos valores de Frequência das imagens positivas, a ANOVA para 

medidas repetidas não revelou efeito significativo para os fatores ESTRATÉGIA 

(F1,69=0,437; p=0,510; ηp=0,006), e GRUPO (F1,69=0,049; p=0,952; ηp=0,001) assim como 



47 
 

 
 

para a interação GRUPO*ESTRATÉGIA (F2,69=0,99; p=0,374; ηp=0,028). Com relação à 

análise dos valores de Frequência das imagens negativas, a ANOVA para medidas repetidas 

também não revelou efeito significativo para os fatores ESTRATÉGIA (F1,69=0,876; p=0,352; 

ηp= 0,012), GRUPO (F1,69= 0,018; p=0,981; ηp=0,001) e interação GRUPO*ESTRATÉGIA 

(F2,69=0,746; p=0,478; ηp=0,021). As Tabelas 12 e 13 apresentam os valores de Média (M) e 

Erros-Padrão (EP) para as frequências nas imagens positivas e negativas respectivamente.  

 

Tabela 12: Médias (M) e Erros-Padrão (EP) das frequências de EAD para as imagens 
positivas nos três grupos. 

    M (±EP) 

G1 (n=26) 
up-regulation 39,423(±4,374) 

manter 40,545(±3,914) 

G2 (n=21) 
up-regulation 41,468(±4,867) 

manter 41,270(±4,355) 

G3 (n=25) 
up-regulation 41,667(±4,461) 

manter 37,500(±3,991) 

 

Tabela 13: Médias (M) e Erros-Padrão (EP) das frequências de EAD para as imagens 

positivas nos três grupos. 

    M (±EP) 

G1 (n=26) 
down-regulation 38,272(±3,934) 

manter 38,580(±3,789) 

G2 (n=21) 
down-regulation 35,714(±4,461) 

manter 40,079(±4,297) 

G3 (n=25) 
down-regulation 37,500(±4,089) 

manter 37,333(±3,938) 

 

 

Em relação aos valores de Magnitude da resposta de condutância da pele para as imagens 

positivas, a ANOVA para medidas repetidas não revelou efeito significativo para os fatores 

ESTRATÉGIA (F1,67=0,457; p=0,501; ηp=0,007), GRUPO (F2,67=0,230; p=0,116; ηp=0,062) 

assim como para a interação GRUPO*ESTRATÉGIA (F2,67=0,168; p=0,196; ηp=0,047). Para 

as imagens negativas, a ANOVA também não revelou efeito significativo para os fatores 
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ESTRATÉGIA (F1,68=2,757; p=0,101; ηp=0,039) e GRUPO (F2,68=2,533; p=0,087; ηp=0,069), 

assim como para a interação GRUPO*ESTRATÉGIA (F2,68=1,345; p=0,267; ηp=0,038). As 

Tabelas 14 e 15 apresentam os valores de Média (M) e Erro-Padrão (EP) para a magnitude da 

EAD divididas por grupo. 

Tabela 14: Médias (M) e Erros-Padrão (EP) das magnitudes de EAD para as imagens 

positivas nos três grupos. 

    M (±EP) 

G1 (n=26) 
up-regulation 0,020(±0,006) 

manter 0,022(±0,006) 

G2 (n=19) 
up-regulation 0,037(±0,007) 

manter 0,037(±0,007) 

G3 (n=25) 
up-regulation 0,022(±0,006) 

manter 0,017(±0,006) 

 

 

Tabela 15: Médias (M) e Erros-Padrão (EP) das magnitudes de EAD para as imagens 
positivas nos três grupos. 

    M (±EP) 

G1 (n=27) 
down-regulation 0,018(±0,004) 

manter 0,025(±0,01) 

G2 (n=19) 
down-regulation 0,028(±0,005) 

manter 0,05(±0,012) 

G3 (n=25) 
down-regulation 0,018(±0,005) 

manter 0,016(±0,01) 

 

 

Para finalizar a análise dos dados relativos à resposta de condutância da pele, em 

relação aos valores de Amplitude para as imagens positivas, a ANOVA para medidas 

repetidas também não revelou efeito, seja para o fator ESTRATÉGIA (F1,67=0,567; p=0,454; 

ηp=0,001), como para o fator GRUPO (F2,67=0,663; p=0,518; ηp=0,019), ou para a interação 

GRUPO*ESTRATÉGIA (F2,67=1,270; p=0,288; ηp=0,037). Para as imagens negativas, a 

ANOVA para medidas repetidas não revelou efeitos de ESTRATÉGIA (F1,68=0,364; p=0,549; 
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ηp=0,005), como para o fator GRUPO (F2,68=1,755; p=0,181; ηp=0,049), ou para a interação 

GRUPO*ESTRATÉGIA (F2,68=1,089; p=0,342; ηp=0,031). As Tabelas 16 e 17 apresentam os 

valores de Média (M) e Erros-Padrão (EP) para a amplitude de EAD divididas por grupo. 

Tabela 16: Médias (M) e Erros-Padrão (EP) das amplitudes de EAD para as imagens positivas 
nos três grupos. 

    M (±EP) 

G1 (n=26) 
up-regulation 0,046(±0,022) 

manter 0,050(±0,012) 

G2 (n=19) 
up-regulation 0,072(±0,026) 

manter 0,075(±0,014) 

G3 (n=25) 
up-regulation 0,079(±0,022) 

manter 0,042(±0,012) 

 

 

Tabela 17: Médias (M) e Erros-Padrão (EP) das amplitudes de EAD para as imagens 

negativas nos três grupos. 

    M (±EP) 

G1 (n=27) 
down-regulation 0,046(±0,016) 

manter 0,054(±0,027) 

G2 (n=19) 
down-regulation 0,072(±0,019) 

manter 0,118(±0,032) 

G3 (n=25) 
down-regulation 0,062(±0,017) 

manter 0,041(±0,028) 

 

h) Análise de ECG:  

 Com relação aos valores obtidos em cada IBI para as imagens positivas, a ANOVA 

para medidas repetidas revelou efeito significativo para o fator TEMPO (F11,770=19,668; 

p<0,001; ηp=0,219), mas não para ESTRATÉGIA (F1,70=0,792; p=0,377; ηp=0,011), ou para a 

interação ESTRATÉGIA*TEMPO (F11,770=1,454; p=0,143; ηp=0,020); também não foi 

revelado efeito para o fator GRUPO (F2,70=1,992; p=0,144; ηp=0,054), ou para as interações 

GRUPO*ESTRATÉGIA (F2,70=0,788; p=0,459; ηp=0,022), e GRUPO*TEMPO 
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(F22,770=1,066; p=0,380; ηp=0,030), ou GRUPO*ESTRATÉGIA*TEMPO (F22,770=1,006; 

p=0,4546; ηp=0,030). 

Com relação aos valores obtidos em cada IBI para as imagens negativas, a ANOVA para 

medidas repetidas revelou efeito principal significativo para o fator TEMPO (F11,770=29,420; 

p<0,001; ηp=0,296), mas não para o fator GRUPO (F2,70=1,384; p=0,257; ηp=0,038), nem 

para o fator ESTRATÉGIA (F1,70=1,383; p=0,244; ηp=0,019). Além disso, a ANOVA não 

revelou efeito de interação ESTRATÉGIA*TEMPO (F11,770=0,488; p=0,912; ηp=0,007), mas 

revelou efeitos para as interações GRUPO*ESTRATÉGIA (F2,70=3,976; p=0,023; ηp=0,102), 

GRUPO*TEMPO (F22,770=1,970; p=0,005; ηp=0,053), e GRUPO*ESTRATÉGIA*TEMPO 

(F22,770=2,132; p=0,002; ηp=0,058). Como pode ser observado respectivamente nas Tabelas 18 

e 19, o post-hoc de Duncan revelou diferenças significativas entre as estratégias de 

diminuição e manter no G2, e diferenças significativas entre G2 e G3 com relação ao uso da 

estratégia manter. 

Tabela 18: Comparação entre estratégias down-regulation e manter nas imagens negativas 
para o G2 nos IBIs em que houve efeito significativo. Valores de p, Médias (M) e Erros-
Padrão (EP). 

Momento  Comparação M EP M EP p 

IBI0 Down regulation - Manter -0,024 0,008 -0,016 0,01 0,024 

IBI1 Down regulation - Manter -0,042 0,008 -0,027 0,01 0,017 

IBI2 Down regulation - Manter -0,029 0,008 -0,010 0,01 0,018 

IBI5 Down regulation - Manter 0,017 0,009 0,028 0,01 0,000 

IBI6 Down regulation - Manter 0,009 0,008 0,036 0,01 0,000 

IBI7 Down regulation - Manter -0,004 0,009 0,031 0,01 0,000 

IBI8 Down regulation - Manter -0,003 0,008 0,024 0,01 0,005 

IBI10 Down regulation - Manter 0,002 0,008 0,016 0,01 0,000 
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Tabela 19: Comparação entre G2 e G3 com relação ao uso da estratégia manter nos IBSs em 

que houve efeito significativo. Valores de p, Médias (M), Erros-Padrão (EP). 

Momento  Comparação M EP M EP p 

IBI2 G2 Manter - G3 Manter -0,01 0,008 -0,03 0,007 0,018 

IBI5 G2 Manter - G3 Manter 0,028 0,009 0,001 0,008 0,010 

IBI6 G2 Manter - G3 Manter 0,036 0,009 -0,004 0,008 0,015 

IBI7 G2 Manter - G3 Manter 0,031 0,01 -0,008 0,009 0,032 

 

 

Figura 10: Gráfico de IBIs ao longo do tempo para os três grupos para as estratégias de 
diminuição de emoção e manutenção nas imagens negativas. As barras são referentes ao 
intervalo de confiança de 95%. 
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Figura 11: Gráficos de IBIs das estratégias de diminuição e manutenção de emoção nas 
imagens negativas para os três grupos.  

 

i) Análise do conteúdo dos relatos: 

 Após a aplicação dos filtros e cálculos de inverse document frequency e singular value 

decomposition, os valores resultantes de importância relativa das palavras foram colocados 

em representações gráficas. Para isto, foram consideradas as 20 primeiras palavras da lista de 

cada um dos grupos, ou seja, as 20 palavras com maiores valores de importância. A tabela 24 

mostra as 20 primeiras palavras e seus respectivos graus de importância em ordem 

decrescente (a lista completa encontra-se em anexo – ANEXO AC). A Figura 11 representa a 

distribuição dos substantivos e a Figura 12, a distribuição dos verbos nos três grupos.  
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Tabela 20: Valores de importância relativa das palavras em cada um dos grupos. Os valores 

encontram-se em ordem decrescente de importância, sendo os valores mais próximos de 0 
(zero) referentes a maior grau de importância relativa.  

G1 importância 
 

G2 importância 
 

G3 importância 

gratidão 0,000 
 

amizade 7,928 
 

hoje 8,766 

fazer 12,911 
 

sentir 15,698 
 

manhã 34,627 

poder 19,197 
 

gratidão 19,157 
 

abrir 45,076 

ajuda 22,320 
 

dar 23,112 
 

ônibus 48,455 

dar 24,551 
 

mãe 29,372 
 

pegar 54,590 

amizade 25,399 
 

passar 31,562 
 

arrumar 54,903 

chegar 26,605 
 

ajuda 34,856 
 

quarta 55,206 

casa 27,465 
 

ficar 35,015 
 

casa 55,712 

saber 29,325 
 

pais 35,699 
 

sair 55,866 

pessoa 30,463 
 

vida 39,519 
 

chegar 58,112 

passo 30,921 
 

anos 40,934 
 

colocar 58,828 

anos 31,037 
 

faz 42,453 
 

pessoa 59,062 

família 31,566 
 

semana 43,123 
 

ver 59,062 

conversa 32,506 
 

pessoa 44,455 
 

escada 59,062 

faculdade 33,192 
 

terminar 44,704 
 

terminar 59,062 

melhor 33,490 
 

namorado 46,436 
 

volto 59,062 

senti 34,633 
 

acaba 46,745 
 

acendi 59,062 

hoje 34,699 
 

pode 46,986 
 

caneta 59,062 

vir 35,161 
 

apoio 47,739 
 

estojo 59,062 

tempo 35,591 
 

percebi 48,506 
 

notebook 59,062 
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Figura 12: Representação gráfica da distribuição dos graus de importância relativa dos 
substantivos para cada um dos grupos.  
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Figura 13: Representação gráfica da distribuição dos graus de importância relativa dos verbos 
para cada um dos grupos. 

 

7 DISCUSSÃO 

 O presente trabalho buscou investigar o efeito da emoção de gratidão em uma tarefa de 

reavaliação cognitiva. Os principais resultados do estudo foram: 

 Aumento significativo do escore no questionário de gratidão no segundo dia para os 

dois grupos que relataram experiências de gratidão;  

 Em relação aos níveis de afetos, houve aumento do escore de afetos positivos no 

PANAS para o grupo que passou pela experiência de troca de relatos de gratidão, 

manutenção dos afetos positivos no grupo que apenas escreveu sobre experiências de 
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gratidão e queda no grupo controle após o período de intervenção. Em relação a afetos 

negativos, os três grupos apresentaram diminuição do escore após a intervenção dos 

questionários. Os três grupos se mostraram iguais em afetos negativos após o teste de 

reavaliação cognitiva (em comparação a antes do teste), mas os grupos experimentais 

apresentaram maiores escores de afetos positivos em relação ao grupo controle; 

 Em relação à avaliação de valência das imagens durante o teste de reavaliação 

cognitiva, os dois grupos experimentais mostraram melhor desempenho tanto para 

aumentar a valência positiva dos estímulos positivos quanto para diminuir a valência 

negativa dos estímulos negativos. A atribuição de valência foi a mesma para os três 

grupos na estratégia de manutenção da emoção (tanto positiva quanto negativa); 

 Independentemente do grupo, houve efeito de estratégia de reavaliação em termos de 

valência e intensidade. Em relação à estratégia de manutenção da emoção, os três 

grupos deram notas de valência e intensidade mais altas durante as estratégias de 

aumento de emoções positivas e diminuição de emoções negativas;  

 Não houve efeito significativo em relação à condutância de pele ; 

 Quanto à atividade cardíaca, foi verificado um aumento de IBI para o G2 durante a 

estratégia de manter nas imagens negativas, em comparação à estratégia de down-

regulation longo do tempo. Na estratégia de manter, também houve aumento de IBI 

por parte do G2 quando comparado ao grupo controle.  

 Em relação ao conteúdo dos relatos foi observada uma diferença em relação aos 

grupos que escreveram sobre experiências de gratidão e o grupo controle. Nos grupos 

experimentais as palavras com maior importância relativa compuseram uma rede 

semântica com conotação relacional (G1: gratidão, ajuda, dar, amizade; G2: amizade, 

gratidão, dar, mãe, ajuda) enquanto as de maior importância para o grupo controle não 

tiveram uma relação direta com um sentido relacional, resultando em uma rede 

semântica mais individual e de atividades do dia-a-dia (G3: hoje, manhã, ônibus, 

quarta (quarta- feira)).  

 Não houve diferença estatisticamente significativa nas notas de gratidão nos relatos 

realizados dos dois grupos experimentais. Ou seja, os dois grupos igualmente 

relataram situações relacionadas a forte emoção de gratidão.  

Foi observado aaumento significativo do escore no questionário de gratidão para os dois 

grupos experimentais quando comparados aos escores do primeiro dia. Este achado indica que 
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a estratégia de escrever sobre conteúdos de gratidão foi capaz de induzir um aumento da 

percepção geral sobre esta emoção. O escore resultante do questionário de gratidão utilizado 

diz respeito ao nível geral de gratidão do indivíduo sobre sua própria vida (McCULLOUGH, 

EMMONS E TSANG, 2002; ROSMARIN e DIRUTINSKY, 2016). Sendo assim, os 

resultados do presente estudo podem indicar que após relatos de eventos específicos de 

gratidão durante quatro semanas, foi possível um significativo aumento na percepção geral do 

nível de gratidão do indivíduo sobre a própria vida.  

 Alguns estudos relacionam os níveis de gratidão com outras características como 

positividade e nível de satisfação com a vida e satisfação no relacionamento (ALGOE, 

FREDRICKSON e GABLE, 2013; ROSMARIN et al., 2011). O efeito observado nos afetos 

positivos após a intervenção nos grupos experimentais (aumento do afeto positivo no G1 e 

manutenção do mesmo em G2) em comparação ao grupo controle (diminuição de afetos 

positivos) corrobora com a literatura prévia, que mostra forte correlação positiva entre a 

percepção geral de gratidão e afetos positivos (ROSMARIN et al., 2011; ROSMARIN et al., 

2016). Para alguns autores, da mesma forma que a gratidão pode promover aumento no nível 

de outras emoções positivas, estas, por sua vez, também podem ser um contexto 

significativamente favorável para o aumento da percepção sobre a gratidão (EMMONS e 

McCULLOGH, 2003; McCULLOG, EMMONS e TSANG, 2002). Este fato pode estar 

relacionado à ampliação do foco atencional e de outros processos cognitivos, que tipicamente 

são decorrentes da vivência de uma emoção positiva (FREDRICKSON, 2013).  

 Segundo Fredrickson (2013), a ampliação da cognição pode aumentar a chance do 

indivíduo perceber outros detalhes positivos que antes poderiam não estar evidentes. Para os 

grupos experimentais do presente estudo, houve uma orientação clara para que os indivíduos 

pensassem e escrevessem situações ou fatos que tivessem trazido emoção de gratidão, 

colocando tais situações em evidência e possivelmente favorecendo o aumento da percepção 

de outros estímulos positivos. Além disso, a diferença entre os grupos experimentais e 

controle se deu também pela queda dos afetos positivos no grupo controle. Este efeito talvez 

reflita uma perda de interesse no estudo em função da aparente falta de propósito dos relatos 

solicitados. Nesse sentido, além de mostrarmos que trocar ou apenas se atentar a experiências 

de gratidão pode impactar na apreciação dos estados afetivos positivos, mostramos que a 

inserção em uma tarefa sem sentido ou sem identificação do ponto de vista afetivo pode 

impactar negativamente a apreciação dos afetos positivos.  
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 Em relação ao efeito de estratégia, o presente estudo mostrou resultados 

estatisticamente significativos para diferentes estratégias de reavaliação cognitiva, tanto na 

escala de valência quanto na escala de intensidade, confirmando a hipótese inicial. Foi 

demonstrado que na estratégia de aumento de emoção positiva, a valência e a intensidade 

apresentaram notas mais altas em comparação às estratégias de manter e diminuir, e na 

estratégia de diminuição de emoções negativas, valência e intensidade apresentaram notas 

mais altas em relação às estratégias de manter e aumentar. Esses achados demonstraram que o 

teste de avaliação de imagens construído para a pesquisa realmente avaliou a habilidade de 

reavaliação cognitiva. Demonstrou também que os três grupos experimentais de fato foram 

eficazes na aplicação de controle cognitivo das emoções, como apontado pela literatura que 

mostra a eficácia do uso da reavaliação cognitiva na manipulação da resultante emocional 

(OCHSNER e GROSS, 2005; OCHSNER e GROSS, 2008; GROSS, 2015).  

  Entretanto, em relação à valência, foi observado que a experiência de escrever relatos 

de gratidão teve um impacto positivo na capacidade de reavaliação cognitiva. Os dois grupos 

experimentais (G1 e G2) obtiveram melhor desempenho nas estratégias de aumento de 

emoção positiva e diminuição de emoção negativa. Este achado mostra que os grupos que 

escreveram sobre gratidão conseguiram de maneira mais eficaz imaginar que as situações 

positivas e negativas eram melhores, de acordo com a instrução da tarefa. Alguns achados 

prévios da literatura de emoções positivas e regulação emocional mostram evidências de que 

existe uma correlação entre o uso de estratégias de reavaliação cognitiva e o direcionamento 

atencional para eventos mais positivos (FARMER e KASHDAN, 2012), ao passo que alguns 

traços relacionados a ideação suicida, ansiedade ou dificuldades de lidar com emoções 

negativas estariam relacionados a estratégias menos eficientes de reavaliação (KUDINOVA et 

al., 2016; GOLDIN et al., 2009). Os resultados do presente estudo corroboraram com estes 

achados e indicam que lembrar e relatar histórias pessoais de gratidão pode melhorar o 

desempenho nas estratégias de reavaliação cognitiva testadas.  

 Um dado bastante importante que pode ser observado nos resultados deste estudo é 

que, por parte dos grupos experimentais, houve uma melhora apenas no uso das estratégias de 

mudança cognitiva, o que foge da ideia de que a intervenção de gratidão possa ter favorecido 

um viés positivo como um todo, já que não houve efeito significativo para a estratégia de 

manter a emoção vigente. Quando foi pedido para que os participantes mantivessem a emoção 

da imagem, o desempenho foi igual ao do grupo controle, mas durante as estratégias de 

aumento de emoções positivas e diminuição de emoções negativas, os participantes dos 
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grupos experimentais mostraram-se mais preparados para reavaliar a imagem de maneira mais 

eficaz. Esse aspecto é crucial, pois evidencia uma melhora especificamente na habilidade de 

reavaliar as situações e não simplesmente uma percepção positiva generalizada.  

 Alguns estudos prévios relacionam gratidão não só a contextos positivos, mas também 

a contextos negativos, o que pode ajudar a explicar o efeito de valência nas imagens 

negativas. Segundo Wood e colaboradores (2008), a gratidão pode aumentar a chance de 

perceber um benefício até mesmo em uma situação que não é favorável, ao mesmo tempo em 

que perceber benefícios também pode aumentar a chance de desenvolver o sentimento de 

gratidão. Em 2012, Bartlett, Condon, Cruz, Baumann e DeSteno realizaram uma tarefa na 

qual submetiam voluntários a um jogo de interação virtual e demonstraram que os 

participantes interagiam mais com um desconhecido que antes da tarefa  havia oferecido ajuda 

para o participante. Mas o curioso é que esta interação era significativamente mais custosa 

para o participante, quando comparada à interação com outro desconhecido que também fazia 

parte da tarefa, mostrando que a gratidão pode ocorrer mesmo quando o esforço é negativo 

(Bartlett, Condon, Cruz, Baumann e DeSteno, 2012; BARTLETT e DeSTENO, 2006).  

 Sendo assim, pode-se dizer que perceber pontos positivos parece ser uma condição 

inerente à emoção de gratidão, mas não necessariamente relacionada à sua causa ou efeito 

(WOOD et al., 2008). Segundo Wood, Froh e Geraghty (2010), a gratidão pode ser vista 

como uma orientação de vida voltada para o reconhecimento e para a apreciação do que há de 

positivo no mundo e os achados do presente estudo apoiam esta teoria, na medida em que 

mostram que pessoas que passaram pela intervenção de gratidão conseguiram avaliar mais 

positivamente ou menos negativamente quando precisaram reavaliar uma situação. Parece 

então que a gratidão pode estar envolvida na ampliação da cognição e na melhora da 

apreciação de um estímulo positivo ou negativo.  

 Sendo a gratidão uma emoção positiva com forte impacto social (McCULLOUGH et 

al., 2001; ALGOE, 2012), uma das hipóteses desta pesquisa era a de que os efeitos da 

melhora do desempenho das estratégias de reavaliação poderiam ocorrer de forma mais 

expressiva no grupo que compartilhou as experiências de gratidão, em comparação ao grupo 

que apenas escreveu as experiências. Entretanto, os achados do estudo apontaram que tanto 

para o questionário de gratidão, quanto para as notas de valência nas estratégias de 

reavaliação, os dois grupos experimentais tiveram resultados comportamentais sem diferenças 

estatisticamente significativas. Este achado sugere que o simples direcionamento atencional 

para experiências de gratidão durante um mês já foi o suficiente para produzir os efeitos de: i) 
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aumento da percepção geral de gratidão; ii) aumento da eficiência do uso de estratégia de 

reavaliação cognitiva para aumentar uma emoção positiva e iii) para diminuir uma emoção 

negativa.  

No entanto, o grupo que compartilhou os relatos com outras pessoas mostrou aumento 

de afetos positivos após a intervenção, enquanto o grupo que apenas escreveu os relatos 

manteve o mesmo escore. Estes achados indicam que o compartilhamento das situações de 

gratidão pode impactar significativamente mais na percepção de estímulos positivos e no 

consequente aumento de afetos positivos em comparação ao simples direcionamento 

atencional para situações de gratidão sem compartilhamento, sugerindo que relações sociais 

podem ter um papel importante no aumento de afetos positivos.  

 Através da análise dos relatos também foi possível identificar uma relação entre 

gratidão e impacto social. Primeiramente foi revelado que o conteúdo descrito foi condizente 

com a proposta de trazer à tona eventos relacionados à emoção em questão, tendo em vista 

que a média das notas referentes ao nível de gratidão sentida como consequência da vivência 

relatada ficou entre 4 e 5 (muito grata(o) e extremamente grata(o)) para os dois grupos 

experimentais. Posteriormente, através da análise de conteúdo, foi revelado que nos grupos 

experimentais as palavras com maiores valores no mapa semântico foram gratidão, ajuda, 

amizade, mãe, fazer, sentir e dar; ao passo que no grupo controle as palavras com maiores 

valores relativos foram hoje, manhã, ônibus, abrir, pegar, arrumar e quarta-feira. Foi 

possível perceber que as palavras cuja importância relativa foi maior para os grupos 

experimentais foram palavras com um sentido relacional, enquanto aquelas que ocorreram 

com maior grau de importância para o grupo controle não tiveram a mesma conotação. Este 

achado pode indicar que o impacto social (pró-social) pode estar atrelado à gratidão, não só 

como uma consequência do direcionamento atencional voltado para emoção de gratidão, 

corroborando a teoria de Algoe (2012), mas também como uma condição inerente a esta 

emoção.  

 Em relação aos dados fisiológicos, algumas hipóteses não foram confirmadas. Em 

relação aos dados de EAD, não foram encontrados efeitos significativos de grupos e nem de 

estratégias para os três aspectos relacionados: Amplitude, Magnitude e Frequência. Uma 

explicação para a ausência de efeito de variação de EAD pode ser a intensidade das imagens 

utilizadas no teste, que foram de nível médio, sendo que a literatura prévia aponta efeito 

significativo de atividade eletrodérmica diante de imagens de alta intensidade (FEESER et al., 

2014; GROSS, 1998). Além disso, a janela de tempo das imagens do presente estudo foi 
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2000ms maior em relação ao estudo de Feeser et al. (2014), o que pode ter contribuído para a 

estabilização da variação da EDA. Por último, é possível que a ausência de efeito também 

esteja relacionada à tela de instrução contendo a estratégia de reavaliação cognitiva, que pode 

ter funcionado como uma preparação para a imagem que vinha na sequência, atenuando os 

possíveis efeitos de condutância de pele diante das imagens apresentadas.  

  Quanto aos dados de frequência cardíaca, durante as imagens negativas, foi observado 

para o G2 um aumento dos IBIs para a estratégia de manter em relação à estratégia de 

diminuir nos momentos 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10. Considerando a literatura prévia, o aumento de 

IBI está associado à desaceleração cadíaca e, portanto, à diminuição do recrutamento cardíaco 

e possivelmente à diminuição da demanda cognitiva (MOOR, CRONE, e VAN DER 

MOLEN, 2010; MOOR, BOS, CRONE, VAN DER MOLEN, 2014). Sendo assim, os dados 

indicaram que em G2, durante a observação das imagens, houve uma desaceleração cardíaca 

durante a estratégia de manutenção da emoção negativa, enquanto na estratégia de diminuição 

houve aumento da demanda cardíaca e cognitiva. Além disso, foi possível observar que G2 

durante a estratégia de diminuição de emoção negativa, mostrou uma aceleração cardíaca no 

momento da apresentação da tela de instrução em comparação à apresentação da imagem, o 

que também sugere aumento da demanda cognitiva durante a preparação para a aplicação da 

estratégia de reavaliação dos estímulos negativos. Estes achados podem sugerir que apesar de 

comportamentalmente os resultados dos grupos experimentais terem sido semelhantes, os 

dados cardíacos podem apontar que o G2 necessitou de maior ativação periférica e maior 

demanda cognitiva tanto durante o preparo para a reavaliação (instrução), quanto para a 

reavaliação em si, o que pode ter sido fruto de maior dificuldade para a aplicação da 

estratégia. Sendo assim, esses achados podem mostrar que o compartilhamento de situações 

que tragam gratidão pode ter um papel importante na facilitação do efeito de reavaliação de 

emoções negativas.  

 Ainda com relação aos dados de frequência cardíaca, as análises revelaram que 

durante a estratégia de manter, G2 apresentou aumento dos IBIs em relação ao G3 nos 

momentos 2, 5, 6 e 7. Este achado pode significar uma desaceleração cardíaca de G2 nas 

estratégias de manter a emoção vigente durante a visualização das imagens negativas, quando 

comparado ao grupo controle, novamente indicando menor ativação periférica e menor 

recrutamento cardíaco em relação ao grupo controle apenas para a estratégia de manutenção 

da emoção, mas não para a reavaliação.  
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 Algumas limitações podem ser apontadas no presente estudo. Primeiramente, no grupo 

controle não foi aplicado o questionário de gratidão, sendo assim, não foi possível comparar 

os dados de gratidão do G3 em relação aos outros dois grupos. A escolha de aplicar o 

questionário apenas nos grupos experimentais foi para que o grupo controle não fosse 

enviesado, já que responder o questionário implicaria necessariamente pensar sobre gratidão 

em relação à própria vida e ao mundo de forma ampla e alguns estudos mostram que uma das 

formas de induzir a emoção de gratidão em laboratório é pedir ao participante para pensar em 

alguma situação que tenha lhe gerado esta emoção (WATKINS et al., 2003; JACKSON et al., 

2001). Entretanto, não ter esta medida impossibilitou a comparação dos três grupos na 

caracterização da amostra em relação ao escore de gratidão.  

 O estudo também apresentou como limitação o fato de não ter sido realizada a análise 

das notas dos relatos sem conteúdo emocional (G3). A ideia inicial era que os participantes 

dessem notas relacionadas a como haviam se sentido em decorrência da experiência relatada, 

para que fosse possível a comprovação de que os relatos realmente não envolviam emoção. 

Entretanto, boa parte dos participantes respondeu a escala da mesma forma como havia 

respondido ao PANAS no primeiro encontro, ou seja, deram notas relacionadas a como 

estavam se sentindo no momento do preenchimento, mas não em decorrência do 

acontecimento descrito no questionário. Dessa forma, tais dados não foram aproveitados. 

   

8 CONCLUSÃO  

 Diante dos resultados apresentados, foi possível responder à pergunta principal do 

presente estudo ao verificar a existência de significativa relação entre a gratidão e o controle 

cognitivo das emoções. O estudo mostrou que o direcionamento atencional para situações que 

tenham gerado gratidão aumentou a eficiência no uso de estratégias de reavaliação cognitiva, 

tanto para o aumento de emoção positiva quanto para a diminuição de emoção negativa; sem,  

no entanto, tornar a percepção dos indivíduos positiva de forma indiscriminada ou 

generalizada. Ademais, o direcionamento de atenção para a gratidão aumentou a visão geral 

do nível de gratidão dos indivíduos sobre a própria vida e o mundo, além de ter funcionado 

como pano de fundo para a percepção de outros estímulos positivos, aumentando o nível de 

afetos positivos na percepção subjetiva do indivíduo sobre si mesmo.   

 O estudo buscou também investigar sobre o papel específico do compartilhamento de 

situações de gratidão e mostrou que a relação social pode funcionar como um facilitador dos 
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efeitos obtidos pelo direcionamento atencional. O grupo que apenas se atentou para situações 

de gratidão obteve os mesmos resultados comportamentais em relação à reavaliação cognitiva 

das emoções quando comparado ao grupo que compartilhou as experiências, entretanto, tal 

resultado deu-se às custas de maior ativação periférica e maior demanda cognitiva, o que pode 

ter sido devido a um maior esforço. Além disso, o compartilhamento também potencializou a 

percepção de outros estímulos positivos, impactando mais positivamente na percepção de 

afetos positivos dos indivíduos sobre si mesmos.  

 O papel social ficou evidente também na análise do conteúdo dos relatos, que mostrou 

que as palavras de maior importância no mapa semântico dos grupos que escreveram sobre 

gratidão foram palavras com sentido relacional, enquanto para o grupo controle as palavras de 

maior importância não tiveram a mesma conotação. Este dado pode indicar que o impacto 

social pode estar atrelado à gratidão como uma condição inerente a esta emoção.  

 O teste de reavaliação cognitiva desenvolvido para esta pesquisa realmente mediu 

aquilo que se propôs, já que foi demonstrado efeito de estratégia, mostrando que através das 

instruções sobre aumento ou diminuição de emoção, os três grupos foram capazes de modular 

a resultante emocional de forma significativa. Além disso, as notas dos relatos de gratidão 

mostraram que o conteúdo relatado através dos questionários seguiu a proposta inicial e 

realmente foi a respeito de situações que haviam gerado gratidão. Estes dados apoiam a 

confiabilidade dos dados encontrados para os efeitos principais, sobre a relação entre gratidão 

e reavaliação cognitiva.  

 Apesar das limitações apresentadas, o estudo pôde contribuir para uma maior 

compreensão acerca do fenômeno do controle cognitivo das emoções e do papel da emoção 

de gratidão na cognição e na reavaliação cognitiva. Ainda são necessários novos estudos a fim 

de se compreender melhor o fenômeno tanto do ponto de vista comportamental como do 

ponto de vista psicofisiológico. Algumas direções para pesquisas futuras poderiam ser: a 

durabilidade do efeito da gratidão na reavaliação cognitiva, o papel de outras emoções 

positivas na mesma tarefa, ou o desempenho de grupos clínicos específicos (ex: depressão e 

ansiedade) submetidos aos mesmos procedimentos. O estudo em questão pôde avançar um 

pouco na compreensão acerca das emoções positivas e possivelmente contribuir para que no 

futuro seja possível construir intervenções clínicas mais eficazes com a finalidade de melhorar 

o uso das estratégias de regulação emocional.   
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ANEXO A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO G1 e G2 
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ANEXO B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO G3 
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ANEXO C 

QUESTIONÁRIO SÓCIO DEMOGRÁFICO  

Código:__________________ 

Nome (iniciais): 

_______________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ___/___/____. 

E-mail: ____________________________________________Telefone: __________________ 

Sexo: F (  ) M (  ) 

Medicação anticoncepcional:_____________________________________________________. 

Escolaridade: ___________________Profissão:______________________________________ 

Lateralidade: ___________________________________  

Medicações:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Uso de creme nas mãos: ( )Sim ( )Não     Doses por dia:__________  

Uso de drogas lícitas: ( )Álcool   ( ) Cigarro                             Último uso:__________________ 

Uso de drogas ilícitas ( ) Qual(is): _____________________Último uso: _________________ 

Faz uso de Café:( )Sim ( )Não     Doses por dia:__________  Último uso: _________________ 

Horário da última refeição:_________________  

 

Histórico de Doenças familiares (problemas cardíacos, psiquiátricos, etc):_______________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

. 
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ANEXO D 

ESCALA DE AFETO POSITIVO E NEGATIVO  

(EAPN; SIQUEIRA, MARTINS, e MOURA, 1999) 

Esta escala consiste em um número de palavras que descrevem diferentes sentimentos e 

emoções. Leia cada item e depois marque a resposta adequada no espaço ao lado da palavra. 

Indique até que ponto você tem se sentido dessa forma nesse momento. 

1 2 3 4 5 

Nem um pouco Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

 

 Nota 

Aflito  

Amável  

Amedrontado  

Angustiado  

Animado  

Apaixonado  

Determinado  

Dinâmico  

Entusiasmado  

Forte  

 

 Nota 

Humilhado  

Incomodado  

Inquieto  

Inspirado  

Irritado  

Nervoso  

Orgulhoso  

Perturbado  

Rancoroso  

Vigoroso  
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ANEXO E 

INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK - BDI  

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente cada grupo, faça um 

círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) próximo à afirmação, em cada grupo, que descreve melhor a 

maneira que você tem se sentido na última semana, incluindo hoje. Se várias afirmações num grupo 

parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada uma. Tome cuidado de ler todas as 

afirmações, em cada grupo, antes de fazer sua escolha.  

1 0   Não me sinto triste 

1   Eu me sinto triste 

2   Estou sempre triste e não consigo sair disto 

3   Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar  

7 0   Não me sinto decepcionado comigo mesmo 

1   Estou decepcionado comigo mesmo 

2   Estou enojado de mim 

3   Eu me odeio 

2 
0   Não estou especialmente desanimado quanto ao     futuro       

1   Eu me sinto desanimado quanto ao futuro 

2   Acho que nada tenho a esperar  

3   Acho o futuro sem esperanças e tenho a impressão de que as 

coisas não podem melhorar  

8 

0   Não me sinto de qualquer modo pior que os outros 

1   Sou crítico em relação a mim por minhas fraquezas ou erros  

2   Eu me culpo sempre por minhas falhas  

3   Eu me culpo por tudo de mal que acontece 

3 0   Não me sinto um fracasso 

1   Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum 

2   Quando olho pra trás, na minha vida, tudo o que posso ver é 

um monte de fracassos 

3   Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso 

9 
0   Não tenho quaisquer idéias de me matar  

1   Tenho idéias de me matar, mas não as executaria 

2   Gostaria de me matar  

3   Eu me mataria se tivesse oportunidade 

4 
0   Tenho tanto prazer em tudo como antes 

1   Não sinto mais prazer nas coisas como antes 

2   Não encontro um prazer real em mais nada 

3   Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo 

10 0   Não choro mais que o habitual 

1   Choro mais agora do que costumava 

2   Agora, choro o tempo todo 

3   Costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo, 

mesmo que o queria 

5 

0   Não me sinto especialmente culpado 

1   Eu me sinto culpado grande parte do tempo 

2   Eu me sinto culpado na maior parte do tempo 

3   Eu me sinto sempre culpado 

11 
0   Não sou mais irritado agora do que já fui 

1   Fico aborrecido ou irritado mais facilmente do que 

costumava 

2   Agora, eu me sinto irritado o tempo todo 

3   Não me irrito mais com coisas que costumavam me irritar 

6 

0   Não acho que esteja sendo punido 

1   Acho que posso ser punido 

2   Creio que vou ser punido 

3   Acho que estou sendo punido 

12 0   Não perdi o interesse pelas outras pessoas 

1   Estou menos interessado pelas outras pessoas do que 

costumava estar 

2   Perdi a maior parte do meu interesse pelas outras pessoas 

3   Perdi todo o interesse pelas outras pessoas 
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13 

0   Tomo decisões tão bem quanto antes 

1   Adio as tomadas de decisões mais do que costumava 

2   Tenho mais dificuldades de tomar decisões do que antes 

3   Absolutamente não consigo mais tomar decisões  

18 

0   O meu apetite não está pior do que o habitual 

1   Meu apetite não é tão bom como costumava ser  

2   Meu apetite é muito pior agora 

3   Absolutamente não tenho mais apetite 

14 

0   Não acho que de qualquer modo pareço pior do que antes 

1   Estou preocupado em estar parecendo velho ou sem atrativo  

2   Acho que há mudanças permanentes na minha aparência, 

que me fazem parecer sem atrativo 

3   Acredito que pareço feio 

19 0   Não tenho perdido muito peso se é que perdi algum 

recentemente 

1   Perdi mais do que 2 quilos e meio  

2   Perdi mais do que 5 quilos  

3   Perdi mais do que 7 quilos  

Estou tentando perder peso de propósito, comendo menos: Sim 

_____  Não _____ 

15 

0   Posso trabalhar tão bem quanto antes 

1   É preciso algum esforço extra para fazer alguma coisa 

2   Tenho que me esforçar muito para fazer alguma coisa 

3   Não consigo mais fazer qualquer trabalho  

20 0   Não estou mais preocupado com a minha saúde do que o 

habitual 

1   Estou preocupado com problemas físicos, tais como dores, 

indisposição do estômago ou constipação  

2   Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil 

pensar em outra coisa 

3   Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não 

consigo pensar em qualquer outra coisa 

16 0   Consigo dormir tão bem como o habitual 

1   Não durmo tão bem como costumava 

2   Acordo 1 a 2 horas mais cedo do que habitualmente e acho 

difícil voltar a dormir  

3   Acordo várias horas mais cedo do que costumava e não 

consigo voltar a dormir  

21 
0   Não notei qualquer mudança recente no meu interesse por 

sexo 

1   Estou menos interessado por sexo do que costumava 

2   Estou muito menos interessado por sexo agora 

3   Perdi completamente o interesse por sexo  

17 
0   Não fico mais cansado do que o habitual 

1   Fico cansado mais facilmente do que costumava 

2   Fico cansado em fazer qualquer coisa 

3   Estou cansado demais para fazer qualquer coisa 
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ANEXO F 

QUESTIONÁRIO DE REAVALIAÇÃO COGNITIVA 

(QRE; BOIAN, SOARES, e SILVA, 2009).  

Gostaria de fazer algumas questões sobre a sua vida emocional, em particular, como controla as suas 

emoções (isto é, como regula e conduz). As questões abaixo envolvem duas situações diferentes sobre sua 

vida emocional. A primeira refere-se a sua experiência emocional, isto é, o modo como se sente. A segunda 

refere-se a expressão emocional, ou seja, a forma como demonstra as suas emoções, ao falar, gesticular ou 

atuar.Apesar de algumas questões parecerem semelhantes, diferem-se em importantes aspectos. Para cada 

item, por favor, responda utilizando a seguinte escala: 

1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

Fortemente 

Discordo Discordo 

Levemente 

Neutro Concordo 

Levemente 

Concordo Concordo 

Fortemente 

 

 Nota 

Quando quero sentir mais emoções positivas (como alegria ou contentamento), mudo o que 

estou pensando. 

 

Eu conservo as minhas emoções para mim.  

Quando quero sentir menos emoções negativas (como tristeza ou raiva) mudo o que estou 

pensando. 

 

Quando estou sentindo emoções positivas, tenho cuidado para não expressa-las.  

Quando estou perante a uma situação estressante, procuro pensar de uma forma que me 

ajude a ficar calmo. 

 

Eu controlo as minhas emoções não as expressando.   

Quando quero sentir mais emoções positivas, eu mudo o que estou pensando em relação à 

situação. 

 

Eu controlo as minhas emoções modificando a forma de pensar sobre a situação em que me 

encontro. 

 

Quando estou sentindo emoções negativas, tento não expressá- las.  

Quando eu quero sentir menos emoções negativas, mudo a forma como estou pensando em 

relação à situação. 

 

 

  



78 
 

 
 

ANEXO G 

SELF ASSESSMENT MANIKIN 

(SAM; BRADLEY e LANG, 1994) 

 

 

 

 

 

 

  

NADA INTENSA MUITO INTENSA 
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ANEXO H 

INVENTÁRIO DE EMPATIA (FALCONE et al., 2008)  
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ANEXO I 

VALORES NORMATIVOS DAS IMAGENS EMOCIONAIS UTILIZADAS  

(Segundo levantamento realizado por RIBEIRO, POMPEIA, e BUENO, 2004). 

Nº Figura Descrição Valêcia DP Intensidade DP ESTRATÉGIA 

7230 Peru  8,45 1,57 5,23 3,36 aumento 

2311 Mãe 8,41 0,89 4,15 2,90 manter 

7340 Sorvete 8,38 1,27 4,89 2,96 manter 

8420 Parque  8,32 1,27 4,09 2,86 aumento 

5480 Fogos  8,32 1,18 4,57 2,76 aumento 

7470 Panquecas 8,29 1,15 4,18 2,96 manter 

8380 Atletas 8,23 1,11 5,16 2,38 manter 

8185 Paraquedas 8,19 1,75 6,58 3,23 aumento 

4608 Casal  8,15 1,20 5,32 2,97 aumento 

5623 Windsurfe 8,13 1,44 5,73 3,11 manter 

4607 Casal  8,00 1,69 4,60 3,14 manter 

8031 Esquiador 7,98 1,87 5,75 2,96 aumento 

1850 Camelos 7,96 1,17 4,00 2,14 aumento 

7480 Massa 7,90 1,58 4,81 2,80 manter 

7402 Salgados 7,87 1,95 5,29 3,01 manter 

8021 Esquiador 7,81 1,39 6,30 2,43 aumento 

8470 Ginasta 7,81 1,76 5,03 2,80 aumento 

7282 Bolo 7,79 2,03 4,21 2,89 manter 

7200 Brownie 7,78 1,66 4,40 2,57 manter 

5621 Paraquedas 7,78 1,39 6,20 2,79 aumento 

5628 Montanhas 7,76 1,78 4,99 2,90 aumento 

4609 Casal  7,74 2,25 4,77 3,22 manter 

8030 Esquiador 7,68 2,30 6,90 2,82 manter 

5470 Astronauta 7,65 1,76 5,55 2,83 aumento 

7502 Castelo 7,63 1,48 4,05 2,45 aumento 

8510 Carro  7,63 1,44 4,75 2,72 manter 

4532 Homem  7,63 2,02 4,71 2,99 manter 

1720 Leão 7,60 1,45 5,00 2,45 aumento 

8080 Velejador 7,58 2,50 4,65 3,47 aumento 

8200 Esquiador  7,44 1,68 4,94 2,44 manter 

2901 Garota  7,43 1,99 4,00 2,61 manter 

8502 Dinheiro 7,33 1,56 5,26 2,62 aumento 
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8032 Patins 7,29 1,57 4,31 2,40 aumento 

8260 Motoqueiro 7,26 1,88 5,87 2,78 manter 

7286 Panquecas 7,20 1,44 4,29 1,93 manter 

7475 Camarão 7,19 2,24 5,33 2,73 aumento 

4510 Homem nú  7,17 2,36 4,73 2,71 aumento 

1500 Cachorro 7,13 2,00 4,48 2,33 manter 

8350 Jogadora   7,11 1,69 4,07 2,39 manter 

4533 Homem  7,10 2,27 5,57 2,63 aumento 

8090 Ginasta 7,10 2,06 4,90 2,82 aumento 

5629 Alpinista 7,05 2,27 6,41 2,63 manter 

8311 Golfe 7,04 1,75 4,25 2,00 manter 

8300 Piloto 7,04 1,93 6,02 2,73 aumento 

4534 Dançarino 7,02 2,45 4,88 2,77 aumento 

4531 Homem 7,01 2,58 5,13 2,92 manter 

8040 Salto  7,00 2,02 5,91 2,56 manter 

9156 Avião 6,92 2,68 5,64 3,13 aumento 

MÁXIMO   8,45   6,90     

MÍNIMO   6,92   4,00     

MÉDIA   7,63   5,04     

DP   0,458780904   0,743226984     

 

Nº Figura Descrição Valêcia DP Intensidade DP ESTRATÉGIA 

9621 Navio 2,98 1,92 7,10 1,80 diminuição 

9561 Gato 2,88 2,03 5,43 2,75 manter 

9010 Arame  2,84 1,90 6,19 2,36 manter 

3280 Exame  2,82 1,76 6,04 2,46 diminuição 

9417 Multa 2,78 1,76 6,25 2,53 diminuição 

7361 Cortador  2,73 1,80 6,44 1,83 manter 

1101 Cobra 2,72 1,93 7,44 2,18 manter 

3300 Criança  2,71 1,69 7,02 1,75 diminuição 

9440 Crânios 2,69 2,07 7,08 2,04 diminuição 

6840 Polícia 2,67 1,85 6,87 2,27 manter 

1270 Barata 2,67 1,89 7,14 2,02 manter 

2682 Polícia 2,63 1,88 7,26 1,93 diminuição 

9390 Louças  2,61 2,01 5,93 1,30 diminuição 

3160 Rosto 2,58 1,85 6,49 1,95 manter 
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9480 Crânio 2,56 1,87 6,69 2,01 manter 

4621 Assédio 2,56 1,63 6,89 2,03 diminuição 

6243 Arma 2,53 2,74 7,50 2,56 diminuição 

9001 Cemitério 2,52 1,87 5,18 2,57 manter 

8231 Boxeador 2,46 1,86 6,37 2,10 manter 

2276 Garota 2,43 1,26 6,71 1,54 diminuição 

9592 Injeção 2,40 1,80 6,83 2,16 diminuição 

9090 Escape  2,40 1,47 6,42 1,79 manter 

2691 Revolta 2,34 1,76 7,41 1,67 manter 

9180 Peixes-boi  2,34 1,67 6,64 1,92 diminuição 

2120 Adulto  2,32 1,57 7,00 1,56 diminuição 

9373 Lixo 2,30 1,56 6,35 1,98 manter 

9250 Guerra 2,30 1,43 6,92 2,14 manter 

9810 KKK 2,29 1,72 7,04 2,50 diminuição 

9520 Crianças 2,20 1,86 6,93 2,00 diminuição 

9404 Soldados 2,19 1,68 7,46 1,56 manter 

9006 Tatuagem 2,15 1,48 7,63 1,62 manter 

8230 Boxeador 2,13 1,24 7,47 1,58 diminuição 

2751 Bebida  2,12 1,63 7,29 1,94 diminuição 

9500 Golfinhos  2,12 2,02 7,61 2,15 manter 

6312 Golpe 2,11 1,43 7,60 1,51 manter 

9470 Ruínas 2,10 1,53 7,20 1,68 diminuição 

2141 Desespero 1,96 1,33 7,22 1,85 diminuição 

9611 Avião caído 1,94 1,43 7,06 1,88 manter 

2722 Prisão 1,93 1,13 6,57 1,99 manter 

9280 Fumaça 1,81 1,53 7,50 1,82 diminuição 

9920 Acidente 1,75 1,41 7,37 2,22 diminuição 

2753 Alcoólatra 1,74 0,94 7,52 1,42 manter 

9415 Deficientes 1,67 1,26 7,31 1,99 manter 

3180 Mulher  1,67 0,90 7,02 2,11 diminuição 

9830 Cigarros 1,57 1,10 6,82 1,93 diminuição 

9320 Vômito 1,54 1,46 7,07 1,99 manter 

3130 Mutilação 1,52 1,20 7,68 1,75 manter 

9290 Lixo 1,51 0,97 6,51 2,06 diminuição 

MÁXIMO   2,98   7,68     

MÍNIMO   1,51   5,18     
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MÉDIA   2,29   6,90     

DP   0,404764538   0,563094658     
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ANEXO J 

O QUESTIONÁRIO DE GRATIDÃO (GQ-6) 

Utilizando a escala abaixo, escreva um número ao lado de cada afirmação indicando o grau de concordância 

ou discordância: 

 

1 

Discordo 

Totalmente 

2 

Discordo 

3 

Discordo 

um pouco 

4 

Neutro 

5 

Concordo 

um pouco 

6 

Concordo 

7 

Concordo 

Totalmente 

 

1.______ Sou grato(a) por muitas coisas na vida.  

2.______ Se tivesse que listar tudo pelo que sou grato(a), esta seria uma lista muito longa.  

3.______ Quando olho para o mundo, não vejo muita coisa para ser grato(a).  

4.______ Sou grato(a) a muitas pessoas.  

5.______ À medida que fico mais velho, sinto-me mais capaz de agradecer as pessoas, os eventos e as 

situações que têm feito parte da minha história de vida.  

6.______ Pode passar um longo tempo antes que me sinta grato(a) a alguma coisa ou a alguém.  
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ANEXO K 

Definição de Gratidão 

 Gratidão é uma emoção positiva que pode ser considerada como uma orientação de vida voltada para 

o reconhecimento e apreciação do que há de positivo no mundo e nas pessoas (WOOD et al., 2010). Este 

sentimento pode estar relacionado também com momentos em que nos damos conta de que recebemos algo 

positivo de forma inesperada e altruísta (FREDRICKSON, 2013). Quando nos sentimos gratos temos maior 

probabilidade de adotarmos uma atitude altruísta não só com a pessoa que nos beneficiou, mas com outras 

pessoas também. Sendo assim, este sentimento pode ter um papel importante não só na manutenção de 

relacionamentos existentes, mas na construção de novas relações (ALGOE et al., 2008; ALGOE 2012). 

Além disso, quando nos sentimos gratos, podemos perceber com mais facilidade as qualidades das pessoas e 

buscar formas mais criativas de sermos generosos e expressar bondade (ALGOE e HAIDT, 2009; 

FREDRICKSON, 2013). 
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ANEXO L 

 

 

 

 

Obrigada por participar deste estudo! 

 

Instruções para relembrar: 

  

Para essa pesquisa, foram sorteadas duplas para compartilharem experiências de vida. A seguir você lerá o relato de 

um desconhecido(a), contando uma experiência vivida por ele(ela), que tenha gerado um forte sentimento de 

gratidão. Na sequência você deverá contar, à mesma pessoa desconhecida, algo que tenha sido vivido por você e 

que também tenha lhe gerado emoção de gratidão. O seu relato será enviado a ele(ela) neste mesmo formato. Essa 

troca de mensagens ocorrerá duas vezes por semana durante quatro semanas, e será sempre entre você e a mesma 

pessoa desconhecida. Vocês serão apresentados(das) durante a sua segunda visita ao laboratório, quando será 

realizada a última etapa desta pesquisa. É muito importante relembrar que as histórias que forem compartilhadas 

com você nesta pesquisa devem ser mantidas em sigilo.  

 

Relato do desconhecido(a) para você: 

 

Na semana passada uma amiga recente minha, de forma inesperada, me deu um presente. Ela disse que iria se 

mudar para um apartamento muito menor, que por isso estava se desfazendo de algumas coisas e me presenteou 

com um disco antigo de uma das minhas bandas favoritas. Fiquei muito grata a ela por ter se lembrado de mim e por 

ter tido esta iniciativa tão carinhosa.  

 

* 1. Agora é sua vez! Conte uma situação que você tenha vivido e que tenha te gerado uma forte emoção de 

gratidão. Talvez outras emoções tenham aparecido ao longo da vivência, mas tente dar ênfase apenas à emoção de 

gratidão. O seu relato pode ser tanto de algo que você tenha vivido no passado e que tenha ficado marcado, como de 

algo que você tenha vivido recentemente, mas é muito importante que seja algo que tenha realmente ocorrido com 

você.  

 

  

 

 

* 2. Numa escala de 1 a 5, dê uma nota à intensidade da gratidão que você sentiu ao vivenciar a situação que foi 

relatada?  

( ) 1 (me senti muito pouco grato/grata) 

( ) 2 (me senti um pouco grato/grata) 

( ) 3 (me senti razoavelmente grato/grata) 

( ) 4 (me senti bastante grato/grata) 

( ) 5 (me senti plenamente grato/grata) 

1ª troca do Grupo 1 

 Troca de experiências de gratidão 
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ANEXO M 

 

 

 

 

Obrigada por participar deste estudo! 

 

Instruções para relembrar: 

  

Para essa pesquisa, foram sorteadas duplas para compartilharem experiências de vida. A seguir você lerá o relato de 

um desconhecido(a), contando uma experiência vivida por ele(ela), que tenha gerado um forte sentimento de 

gratidão. Na sequência você deverá contar, à mesma pessoa desconhecida, algo que tenha sido vivido por você e 

que também tenha lhe gerado emoção de gratidão. O seu relato será enviado a ele(ela) neste mesmo formato. Essa 

troca de mensagens ocorrerá duas vezes por semana durante quatro semanas, e será sempre entre você e a mesma 

pessoa desconhecida. Vocês serão apresentados(das) durante a sua segunda visita ao laboratório, quando será 

realizada a última etapa desta pesquisa. É muito importante relembrar que as histórias que forem compartilhadas 

com você nesta pesquisa devem ser mantidas em sigilo.  

 

Relato do desconhecido(a) para você: 

 

Eu sempre tive um carinho muito grande pelos meus avós, mas como eu moro em São Paulo e eles no interior, 

nossa convivência não é muito constante. Geralmente eu os vejo apenas nas férias ou em feriados mais longos. Em 

maio deste ano, minha avó me ligou e disse que eles estavam com muitas saudades e que mesmo não sendo férias 

eles gostariam de me ver. No sábado seguinte bem cedo, eu comprei passagem de ônibus e fui com a minha mãe 

até a casa deles no interior. Fiquei imensamente grata pelo final de semana agradável que tivemos e por ter avós tão 

carinhosos e que eu amo tanto.  

 

* 1. Agora é sua vez! Conte uma situação que você tenha vivido e que tenha te gerado uma forte emoção de 

gratidão. Talvez outras emoções tenham aparecido ao longo da vivência, mas tente dar ênfase apenas à emoção de 

gratidão. O seu relato pode ser tanto de algo que você tenha vivido no passado e que tenha ficado marcado, como de 

algo que você tenha vivido recentemente, mas é muito importante que seja algo que tenha realmente ocorrido com 

você.  

 

  

 

 

* 2. Numa escala de 1 a 5, dê uma nota à intensidade da gratidão que você sentiu ao vivenciar a situação que foi 

relatada?  

( ) 1 (me senti muito pouco grato/grata) 

( ) 2 (me senti um pouco grato/grata) 

( ) 3 (me senti razoavelmente grato/grata) 
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( ) 4 (me senti bastante grato/grata) 

( ) 5 (me senti plenamente grato/grata) 
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ANEXO N 

 

 

 

 

Obrigada por participar deste estudo! 

 

Instruções para relembrar: 

  

Para essa pesquisa, foram sorteadas duplas para compartilharem experiências de vida. A seguir você lerá o relato  de 

um desconhecido(a), contando uma experiência vivida por ele(ela), que tenha gerado um forte sentimento de 

gratidão. Na sequência você deverá contar, à mesma pessoa desconhecida, algo que tenha sido vivido por você e 

que também tenha lhe gerado emoção de gratidão. O seu relato será enviado a ele(ela) neste mesmo formato. Essa 

troca de mensagens ocorrerá duas vezes por semana durante quatro semanas, e será sempre entre você e a mesma 

pessoa desconhecida. Vocês serão apresentados(das) durante a sua segunda visita ao laboratório, quando será 

realizada a última etapa desta pesquisa. É muito importante relembrar que as histórias que forem compartilhadas 

com você nesta pesquisa devem ser mantidas em sigilo.  

 

Relato do desconhecido(a) para você: 

 

Eu faço iniciação científica na faculdade e durante a época das coletas de dados eu estava também com muitos 

afazeres dos estágios e estava tendo dificuldades para dar conta de todas as tarefas. Para conseguir realizar todas 

as minhas coletas de dados no prazo correto e não atrasar demais os relatórios de estágio, eu acabava ficando 

vários dias sem almoçar ou comer direito. Mas, em determinado momento eu comecei a receber ajuda de um colega 

de trabalho nas coletas, que inclusive me levou comida em um dos dias de maior co rreria. Não consegui comer na 

hora, mas fiquei muito grata pelo cuidado e atenção que ele teve comigo.  

 

* 1. Agora é sua vez! Conte uma situação que você tenha vivido e que tenha te gerado uma forte emoção de 

gratidão. Talvez outras emoções tenham aparecido ao longo da vivência, mas tente dar ênfase apenas à emoção de 

gratidão. O seu relato pode ser tanto de algo que você tenha vivido no passado e que tenha ficado marcado, como de 

algo que você tenha vivido recentemente, mas é muito importante que seja algo que tenha realmente ocorrido com 

você.  

 

  

 

 

* 2. Numa escala de 1 a 5, dê uma nota à intensidade da gratidão que você sentiu ao vivenciar a situação que foi 

relatada?  

( ) 1 (me senti muito pouco grato/grata) 

( ) 2 (me senti um pouco grato/grata) 

( ) 3 (me senti razoavelmente grato/grata) 
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( ) 4 (me senti bastante grato/grata) 

( ) 5 (me senti plenamente grato/grata) 
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ANEXO O 

 

 

 

 

Obrigada por participar deste estudo! 

 

Instruções para relembrar: 

  

Para essa pesquisa, foram sorteadas duplas para compartilharem experiências de vida. A seguir você lerá o relato de 

um desconhecido(a), contando uma experiência vivida por ele(ela), que tenha gerado um forte sentimento de 

gratidão. Na sequência você deverá contar, à mesma pessoa desconhecida, algo que tenha sido vivido por você e 

que também tenha lhe gerado emoção de gratidão. O seu relato será enviado a ele(ela) neste mesmo formato. Essa 

troca de mensagens ocorrerá duas vezes por semana durante quatro semanas, e será sempre entre você e a mesma 

pessoa desconhecida. Vocês serão apresentados(das) durante a sua segunda visita ao laboratório, quando será 

realizada a última etapa desta pesquisa. É muito importante relembrar que as histórias que forem compartilhadas 

com você nesta pesquisa devem ser mantidas em sigilo.  

 

Relato do desconhecido(a) para você: 

 

Há alguns dias eu vinha percebendo que uma amiga minha estava um pouco mais calada, mas, por mais que eu 

perguntasse ela dizia que estava tudo bem. Ontem, quando ficamos um pouco sozinhas nós conversamos e e la me 

contou o que está acontecendo e o motivo de sua tristeza. Fiquei muito grata por ela ter confiado em mim e por eu ter 

tido a oportunidade de ouvi-la e de ajuda-la. 

 

* 1. Agora é sua vez! Conte uma situação que você tenha vivido e que tenha te gerado uma forte emoção de 

gratidão. Talvez outras emoções tenham aparecido ao longo da vivência, mas tente dar ênfase apenas à emoção de 

gratidão. O seu relato pode ser tanto de algo que você tenha vivido no passado e que tenha ficado marcado, como de 

algo que você tenha vivido recentemente, mas é muito importante que seja algo que tenha realmente ocorrido com 

você.  

 

  

 

 

* 2. Numa escala de 1 a 5, dê uma nota à intensidade da gratidão que você sentiu ao vivenciar a situação que foi 

relatada?  

( ) 1 (me senti muito pouco grato/grata) 

( ) 2 (me senti um pouco grato/grata) 

( ) 3 (me senti razoavelmente grato/grata) 

( ) 4 (me senti bastante grato/grata) 

( ) 5 (me senti plenamente grato/grata) 
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ANEXO P 

 

 

 

 

Obrigada por participar deste estudo! 

 

Instruções para relembrar: 

 

Para essa pesquisa, foram sorteadas duplas para compartilharem experiências de vida. A seguir você lerá o relato de 

um desconhecido(a), contando uma experiência vivida por ele(ela), que tenha gerado um forte sentimento de 

gratidão. Na sequência você deverá contar, à mesma pessoa desconhecida, algo que tenha sido vivido por você e 

que também tenha lhe gerado emoção de gratidão. O seu relato será enviado a ele(ela) neste mesmo formato. Essa 

troca de mensagens ocorrerá duas vezes por semana durante quatro semanas, e será sempre entre você e a mesma 

pessoa desconhecida. Vocês serão apresentados(das) durante a sua segunda visita ao laboratório, quando será 

realizada a última etapa desta pesquisa. É muito importante relembrar que as histórias que forem compartilhadas 

com você nesta pesquisa devem ser mantidas em sigilo.  

 

Relato do desconhecido(a) para você: 

 

Durante as minhas últimas férias eu fui ao médico para fazer exames de rotina. Quando liguei para marcar, a 

atendente disse que se eu marcasse todos no m esmo dia, eu demoraria cerca de 4 horas no laboratório. Como eu 

não gosto muito de ambiente de laboratório, esperar todo aquele tempo sozinha não seria muito agradável. Mas, sem 

que eu pedisse, meu namorado se dispôs a ir comigo, passar a manhã de sábado no laboratório me fazendo 

companhia. Fiquei muito grata a ele por ter me ajudado a tornar o meu dia uma experiência bem mais positiva.  

 

* 1. Agora é sua vez! Conte uma situação que você tenha vivido e que tenha te gerado uma forte emoção de 

gratidão. Talvez outras emoções tenham aparecido ao longo da vivência, mas tente dar ênfase apenas à emoção de 

gratidão. O seu relato pode ser tanto de algo que você tenha vivido no passado e que tenha ficado marcado, como de 

algo que você tenha vivido recentemente, mas é muito importante que seja algo que tenha realmente ocorrido com 

você.  

 

  

 

 

* 2. Numa escala de 1 a 5, dê uma nota à intensidade da gratidão que você sentiu ao vivenciar a situação que foi 

relatada?  

( ) 1 (me senti muito pouco grato/grata) 

( ) 2 (me senti um pouco grato/grata) 

( ) 3 (me senti razoavelmente grato/grata) 

( ) 4 (me senti bastante grato/grata) 

5ª troca do Grupo 1 

 Troca de experiências de gratidão 

 



94 
 

 
 

( ) 5 (me senti plenamente grato/grata) 
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ANEXO Q 

 

 

 

 

Obrigada por participar deste estudo! 

Instruções para relembrar: 

  

Para essa pesquisa, foram sorteadas duplas para compartilharem experiências de vida. A seguir você lerá o relato de 

um desconhecido(a), contando uma experiência vivida por ele(ela), que tenha gerado um forte sentimento de 

gratidão. Na sequência você deverá contar, à mesma pessoa desconhecida, algo que tenha sido vivido por você e 

que também tenha lhe gerado emoção de gratidão. O seu relato será enviado a ele(ela) neste mesmo formato. Essa 

troca de mensagens ocorrerá duas vezes por semana durante quatro semanas, e será sempre entre você e a mesma 

pessoa desconhecida. Vocês serão apresentados(das) durante a sua segunda visita ao laboratório, quando será 

realizada a última etapa desta pesquisa. É muito importante relembrar que as histórias que forem compartilhadas 

com você nesta pesquis a devem ser mantidas em sigilo.  

 

Relato do desconhecido(a) para você: 

 

Eu tirei carta de motorista há pouco tempo e, portanto ainda tenho pouquíssima experiência na direção. Um dia 

desses eu saí sozinha de carro e tive que estacionar entre dois carros em uma vaga muito apertada. Depois de duas 

voltas no quarteirão para tentar achar outra vaga, percebi que teria que encarar aquela baliza mesmo... Fiz algumas 

tentativas de colocar o carro na vaga, mas foram frustradas e não consegui. Decidi que iria desistir , mas um senhor 

que estava sentado no ponto de ônibus veio na minha direção e perguntou se eu precisava de ajuda. Eu disse que 

tinha desistido de tentar e ele falou para eu tentar mais uma vez, que ele iria me orientando e que daria certo. E 

assim foi! Ele me deu as coordenadas e eu consegui estacionar. Fiquei muito grata àquele senhor, já que só 

consegui fazer a baliza graças à ajuda despretensiosa dele.  

 

* 1. Agora é sua vez! Conte uma situação que você tenha vivido e que tenha te gerado uma forte emoção de 

gratidão. Talvez outras emoções tenham aparecido ao longo da vivência, mas tente dar ênfase apenas à emoção de 

gratidão. O seu relato pode ser tanto de algo que você tenha vivido no passado e que tenha ficado marcado, como de 

algo que você tenha vivido recentemente, mas é muito importante que seja algo que tenha realmente ocorrido com 

você.  

 

  

 

 

* 2. Numa escala de 1 a 5, dê uma nota à intensidade da gratidão que você sentiu ao vivenciar a situação que foi 

relatada?  

( ) 1 (me senti muito pouco grato/grata) 

( ) 2 (me senti um pouco grato/grata) 
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( ) 3 (me senti razoavelmente grato/grata) 

( ) 4 (me senti bastante grato/grata) 

( ) 5 (me senti plenamente grato/grata) 
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ANEXO R 

 

 

 

 

Obrigada por participar deste estudo! 

 

Instruções para relembrar: 

  

Para essa pesquisa, foram sorteadas duplas para compartilharem experiências de vida. A seguir você lerá o relato de 

um desconhecido(a), contando uma experiência vivida por ele(ela), que tenha gerado um forte sentimento de 

gratidão. Na sequência você deverá contar, à mesma pessoa desconhecida, algo que tenha sido vivido por você e 

que também tenha lhe gerado emoção de gratidão. O seu relato será enviado a ele(ela) neste mesmo formato. Essa 

troca de mensagens ocorrerá duas vezes por semana durante quatro semanas, e será sempre entre você e a mesma 

pessoa desconhecida. Vocês serão apresentados(das) durante a sua segunda visita ao laboratório, quando será 

realizada a última etapa desta pesquisa. É muito importante relembrar que as histórias que forem compartilhadas 

com você nesta pesquisa devem ser mantidas em sigilo.  

 

Relato do desconhecido(a) para você: 

 

Na faculdade eu tenho um professor que não costuma se lembrar do nome de nenhum dos alunos. Ele mesmo diz 

que tem uma memória muito ruim. Hoje cedo eu tive aula com ele e ele me cumprimentou me chamando pelo meu 

nome. Me senti grata a ele por se lembrar de mim e por ter memorizado meu nome mesmo a minha sala de aula 

sendo tão numerosa. 

 

* 1. Agora é sua vez! Conte uma situação que você tenha vivido e que tenha te gerado uma forte emoção de 

gratidão. Talvez outras emoções tenham aparecido ao longo da vivência, mas tente dar ênfase apenas à emoção de 

gratidão. O seu relato pode ser tanto de algo que você tenha vivido no passado e que tenha ficado marcado, como de 

algo que você tenha vivido recentemente, mas é muito importante que seja algo que tenha realmente ocorrido com 

você.  

 

  

 

 

* 2. Numa escala de 1 a 5, dê uma nota à intensidade da gratidão que você sentiu ao vivenciar a situação que foi 

relatada?  

( ) 1 (me senti muito pouco grato/grata) 

( ) 2 (me senti um pouco grato/grata) 

( ) 3 (me senti razoavelmente grato/grata) 

( ) 4 (me senti bastante grato/grata) 

( ) 5 (me senti plenamente grato/grata) 
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ANEXO S 

 

 

 

 

Obrigada por participar deste estudo! 

 

Instruções para relembrar: 

  

Para essa pesquisa, foram sorteadas duplas para compartilharem experiências de vida. A seguir você lerá o relato de 

um desconhecido(a), contando uma experiência vivida por ele(ela), que tenha gerado um forte sentimento de 

gratidão. Na sequência você deverá contar, à mesma pessoa desconhecida, algo que tenha sido vivido por você e 

que também tenha lhe gerado emoção de gratidão. O seu relato será enviado a ele(ela) neste mesmo formato. Essa 

troca de mensagens ocorrerá duas vezes por semana durante quatro semanas, e será sempre entre você e a mesma 

pessoa desconhecida. Vocês serão apresentados(das) durante a sua segunda visita ao laboratório, quando será 

realizada a última etapa desta pesquisa. É muito importante relembrar que as histórias que forem c ompartilhadas 

com você nesta pesquisa devem ser mantidas em sigilo.  

 

Relato do desconhecido(a) para você: 

 

Eu não costumo gostar muito de apresentações de trabalho ou qualquer tipo de apresentação oral em público. Mas, 

ontem de manhã tive que apresentar um trabalho e acabei ficando responsável por falar uma boa parte. Eu me 

preparei muito, repeti a minha fala muitas e muitas vezes e, na hora da apresentação de ontem eu acabei me 

surpreendendo com a minha t ranquilidade. Fiquei muito grata por ter dado tudo certo!  No final das contas a 

professora até elogiou o grupo!  

 

* 1. Agora é sua vez! Conte uma situação que você tenha vivido e que tenha te gerado uma forte emoção de 

gratidão. Talvez outras emoções tenham aparecido ao longo da vivência, mas tente dar ênfase apenas à emoção de 

gratidão. O seu relato pode ser tanto de algo que você tenha vivido no passado e que tenha ficado marcado, como de 

algo que você tenha vivido recentemente, mas é muito importante que seja algo que tenha realmente ocorrido com 

você.  

 

  

 

 

* 2. Numa escala de 1 a 5, dê uma nota à intensidade da gratidão que você sentiu ao vivenciar a situação que foi 

relatada?  

( ) 1 (me senti muito pouco grato/grata) 

( ) 2 (me senti um pouco grato/grata) 

( ) 3 (me senti razoavelmente grato/grata) 

( ) 4 (me senti bastante grato/grata) 
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( ) 5 (me senti plenamente grato/grata) 

 

 

 

 

  



100 
 

 
 

ANEXO T 

 

 

 

 

 

Obrigada por participar deste estudo!  

 

Instruções para relembrar: 

 

Para esta pesquisa você precisará escrever sobre experiências que tenha vivido e que tenham lhe gerado um forte 

sentimento de gratidão. Este convite para redigir suas experiências de gratidão ocorrerá duas vezes por semana 

durante quatro semanas. Os seus relatos serão enviados ao banco de dados da pesquisa, ao qual ninguém terá 

acesso, e só serão lidos na sua presença durante a segunda visita ao laboratório, quando será realizada a última 

etapa desta pesquisa.  

 

 

* 1. Agora é sua vez! Conte uma situação que você tenha vivido e que tenha te gerado uma forte emoção de 

gratidão. Talvez outras emoções tenham aparecido ao longo da vivência, mas tente dar ênfase apenas à emoção de 

gratidão. O seu relato pode ser tanto de algo que você tenha vivido no passado e que tenha ficado marcado, como de 

algo que você tenha vivido recentemente, mas é muito importante que seja algo que tenha realmente ocorrido com 

você.  

 

  

 

 

 

 

* 2. Numa escala de 1 a 5, dê uma nota à intensidade da gratidão que você sentiu ao vivenciar a situação que foi 

relatada?  

( ) 1 (me senti muito pouco grato/grata) 

( ) 2 (me senti um pouco grato/grata) 

( ) 3 (me senti razoavelmente grato/grata) 

( ) 4 (me senti bastante grato/grata) 

( ) 5 (me senti plenamente grato/grata) 
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ANEXO U 

 

 

 

 

 

Obrigada por participar deste estudo!  

 

Instruções para relembrar: 

  

Para essa pesquisa, foram sorteadas duplas para compartilharem experiências sem valor emocional. A seguir você 

lerá um relato de um desconhecido(a), contando algo que tenha sido realizado por ele(ela) e que não tenha gerado 

sentimentos de qualquer natureza. Na sequência você deverá contar, à mesma pessoa desconhecida, algo que 

tenha sido realizado por você e que da mesma forma não tenha gerado nenhum sentimento. O seu relato será 

enviado a ele(ela) neste mesmo formato. Essa troca de mensagens ocorrerá duas vezes por semana durante quatro 

semanas, e será sempre entre você e a mesma pessoa desconhecida. Vocês serão apresentados(das) durante a sua 

segunda visita ao laboratório, quando será realizada a última etapa desta pesquisa. É muito importante relembrar que 

os fatos que forem compartilhadas com você nesta pesquisa devem ser mantidos em sigilo.  

 

Relato do desconhecido(a) para você: 

 

Hoje de manhã eu tranquei a porta da minha casa quando saí.  

 

* 1. Agora é sua vez! Conte algo que você tenha feito e que não tenha gerado nenhuma emoção. O seu relato pode 

ser sobre algo simples do cotidiano, mas é muito importante que seja algo que realmente tenha acontecido com você 

e que você tenha realizado sozinho(a).  

  

 

 

 

Agora classifique o quanto a experiência que você relatou te fez sentir cada uma das emoções abaixo. Considere as 

notas de 1 a 5, sendo: 1 = nem um pouco; 2 = um pouco; 3 = moderadamente; 4 = bastante; 5 = extremamente.  

 

 

( ) Aflito; ( ) Amável; ( ) Amedrontado; ( ) Angustiado; ( ) Animado; ( ) Apaixonado; ( ) Determinado; ( ) Dinâmico; ( ) 

Entusiasmado; ( ) Forte; ( ) Humilhado; ( ) Incomodado; ( ) Inquieto; ( ) Inspirado; ( ) Irritado; ( ) Nervoso; ( ) 

Orgulhoso; ( ) Perturbado; ( ) Rancoroso; ( ) Vigoroso
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ANEXO V 

 

 

 

 

 

Obrigada por participar deste estudo!  

 

Instruções para relembrar: 

  

Para essa pesquisa, foram sorteadas duplas para compartilharem experiências sem valor emocional. A seguir você 

lerá um relato de um desconhecido(a), contando algo que tenha sido realizado por ele(ela) e que não tenha gerado 

sentimentos de qualquer naturez a. Na sequência você deverá contar, à mesma pessoa desconhecida, algo que 

tenha sido realizado por você e que da mesma forma não tenha gerado nenhum sentimento. O seu relato será 

enviado a ele(ela) neste mesmo formato. Essa troca de mensagens ocorrerá duas  vezes por semana durante quatro 

semanas, e será sempre entre você e a mesma pessoa desconhecida. Vocês serão apresentados(das) durante a sua 

segunda visita ao laboratório, quando será realizada a última etapa desta pesquisa. É muito importante relembrar que 

os fatos que forem compartilhadas com você nesta pesquisa devem ser mantidos em sigilo.  

 

Relato do desconhecido(a) para você: 

 

Ontem eu abri a janela quando cheguei em casa. 

 

* 1. Agora é sua vez! Conte algo que você tenha feito e que não tenha gerado n enhuma emoção. O seu relato pode 

ser sobre algo simples do cotidiano, mas é muito importante que seja algo que realmente tenha acontecido com você 

e que você tenha realizado sozinho(a).  

  

 

 

 

Agora classifique o quanto a experiência que você relatou te fez  sentir cada uma das emoções abaixo. Considere as 

notas de 1 a 5, sendo: 1 = nem um pouco; 2 = um pouco; 3 = moderadamente; 4 = bastante; 5 = extremamente.  

 

( ) Aflito; ( ) Amável; ( ) Amedrontado; ( ) Angustiado; ( ) Animado; ( ) Apaixonado; ( ) Determinado; ( ) Dinâmico; ( ) 

Entusiasmado; ( ) Forte; ( ) Humilhado; ( ) Incomodado; ( ) Inquieto; ( ) Inspirado; ( ) Irritado; ( ) Nervoso; ( ) 

Orgulhoso; ( ) Perturbado; ( ) Rancoroso; ( ) Vigoroso
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ANEXO W 

 

 

 

 

Obrigada por participar deste estudo!  

 

Instruções para relembrar: 

  

Para essa pesquisa, foram sorteadas duplas para compartilharem experiências sem valor emocional. A seguir você 

lerá um relato de um desconhecido(a), contando algo que tenha sido realizado por ele(ela) e que não tenha gerado 

sentimentos de qualquer natureza. Na sequência você deverá contar, à mesma pessoa desconhecida, algo que 

tenha sido realizado por você e que da mesma forma não tenha gerado nenhum sentimento. O seu relato será 

enviado a ele(ela) neste mesmo formato. Essa troca de mensagens ocorrerá duas vezes por semana durante quatro 

semanas, e será sempre entre você e a mesma pessoa desconhecida. Vocês serão apresentados(das) durante a sua 

segunda visita ao laboratório, quando será realizada a última etapa desta pesquisa. É mui to importante relembrar que 

os fatos que forem compartilhadas com você nesta pesquisa devem ser mantidos em sigilo.  

 

Relato do desconhecido(a) para você: 

 

Hoje de manhã eu me lembro de ter olhado as horas duas vezes enquanto estava a caminho da faculdade.  

 

* 1. Agora é sua vez! Conte algo que você tenha feito e que não tenha gerado nenhuma emoção. O seu relato pode 

ser sobre algo simples do cotidiano, mas é muito importante que seja algo que realmente tenha acontecido com você 

e que você tenha realizado sozinho(a).  

  

 

 

 

Agora classifique o quanto a experiência que você relatou te fez sentir cada uma das emoções abaixo. Considere as 

notas de 1 a 5, sendo: 1 = nem um pouco; 2 = um pouco; 3 = moderadamente; 4 = bastante; 5 = extremamente.  

 

( ) Aflito; ( ) Amável; ( ) Amedrontado; ( ) Angustiado; ( ) Animado; ( ) Apaixonado; ( ) Determinado; ( ) Dinâmico; ( ) 

Entusiasmado; ( ) Forte; ( ) Humilhado; ( ) Incomodado; ( ) Inquieto; ( ) Inspirado; ( ) Irritado; ( ) Nervoso; ( ) 

Orgulhoso; ( ) Perturbado; ( ) Rancoroso; ( ) Vigoroso
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ANEXO X 

 

 

 

 

Obrigada por participar deste estudo!  

 

Instruções para relembrar: 

  

Para essa pesquisa, foram sorteadas duplas para compartilharem experiências sem valor emocional. A seguir você 

lerá um relato de um desconhecido(a), contando algo que tenha sido realizado por ele(ela) e que não tenha gerado 

sentimentos de qualquer natureza. Na sequência você deverá contar, à mesma pessoa desconhecida, algo que 

tenha sido realizado por você e que da mesma forma não tenha gerado nenhum s entimento. O seu relato será 

enviado a ele(ela) neste mesmo formato. Essa troca de mensagens ocorrerá duas vezes por semana durante quatro 

semanas, e será sempre entre você e a mesma pessoa desconhecida. Vocês serão apresentados(das) durante a sua 

segunda visita ao laboratório, quando será realizada a última etapa desta pesquisa. É muito importante relembrar que 

os fatos que forem compartilhadas com você nesta pesquisa devem ser mantidos em sigilo.  

 

Relato do desconhecido(a) para você: 

 

Ontem eu atravessei a rua da minha casa à noite quando estava voltando. 

 

* 1. Agora é sua vez! Conte algo que você tenha feito e que não tenha gerado nenhuma emoção. O seu relato pode 

ser sobre algo simples do cotidiano, mas é muito importante que seja algo que realmente tenha acontecido com você 

e que você tenha realizado sozinho(a).  

  

 

 

 

Agora classifique o quanto a experiência que você relatou te fez sentir cada uma das emoções abaixo. Considere as 

notas de 1 a 5, sendo: 1 = nem um pouco; 2 = um pouco; 3 = moderadamente; 4 = bastante; 5 = extremamente.  

 

( ) Aflito; ( ) Amável; ( ) Amedrontado; ( ) Angustiado; ( ) Animado; ( ) Apaixonado; ( ) Determinado; ( ) Dinâmico; ( ) 

Entusiasmado; ( ) Forte; ( ) Humilhado; ( ) Incomodado; ( ) Inquieto; ( ) Inspirado; ( ) Irritado; ( ) Nervoso; ( ) 

Orgulhoso; ( ) Perturbado; ( ) Rancoroso; ( ) Vigoroso
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ANEXO Y 

 

 

 

 

Obrigada por participar deste estudo!  

 

Instruções para relembrar: 

  

Para essa pesquisa, foram sorteadas duplas para compartilharem experiências sem valor emocional. A  seguir você 

lerá um relato de um desconhecido(a), contando algo que tenha sido realizado por ele(ela) e que não tenha gerado 

sentimentos de qualquer natureza. Na sequência você deverá contar, à mesma pessoa desconhecida, algo que 

tenha sido realizado por você e que da mesma forma não tenha gerado nenhum sentimento. O seu relato será 

enviado a ele(ela) neste mesmo formato. Essa troca de mensagens ocorrerá duas vezes por semana durante quatro 

semanas, e será sempre entre você e a mesma pessoa desconhecida. Vocês serão apresentados(das) durante a sua 

segunda visita ao laboratório, quando será realizada a última etapa desta pesquisa. É muito importante relembrar que 

os fatos que forem compartilhadas com você nesta pesquisa devem ser mantidos em sigilo.  

 

Relato do desconhecido(a) para você: 

 

Hoje eu tomei café da manhã usando uma caneca azul.  

 

* 1. Agora é sua vez! Conte algo que você tenha feito e que não tenha gerado nenhuma emoção. O seu relato pode 

ser sobre algo simples do cotidiano, mas é muito importante q ue seja algo que realmente tenha acontecido com você 

e que você tenha realizado sozinho(a).  

  

 

 

 

Agora classifique o quanto a experiência que você relatou te fez sentir cada uma das emoções abaixo. Considere as 

notas de 1 a 5, sendo: 1 = nem um pouco; 2 = um pouco; 3 = moderadamente; 4 = bastante; 5 = extremamente.  

 

( ) Aflito; ( ) Amável; ( ) Amedrontado; ( ) Angustiado; ( ) Animado; ( ) Apaixonado; ( ) Determinado; ( ) Dinâmico; ( ) 

Entusiasmado; ( ) Forte; ( ) Humilhado; ( ) Incomodado; ( ) Inquieto; ( ) Inspirado; ( ) Irritado; ( ) Nervoso; ( ) 

Orgulhoso; ( ) Perturbado; ( ) Rancoroso; ( ) Vigoroso
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ANEXO Z 

 

 

 

 

Obrigada por participar deste estudo!  

 

Instruções para relembrar: 

  

Para essa pesquisa, foram sorteadas duplas para compartilharem experiências sem valor emocional. A seguir você 

lerá um relato de um desconhecido(a), contando algo que tenha sido realizado por ele(ela) e que não tenha gerado 

sentimentos de qualquer natureza. Na sequência você deverá contar, à mesma pessoa desconhecida, algo que 

tenha sido realizado por você e que da mesma forma não tenha gerado nenhum sentimento. O seu relato será 

enviado a ele(ela) neste mesmo formato. Essa troca de mensagens ocorrerá duas vezes por semana durante quatro 

semanas, e será sempre entre você e a mesma pessoa desconhecida. Vocês serão apresentados(das) durante a sua 

segunda visita ao laboratório, quando será realizada a última etapa desta pesquisa. É muito importante relembrar que 

os fatos que forem compartilhadas com você nesta pesquisa devem ser mantidos em sigilo.  

 

Relato do desconhecido(a) para você: 

 

Ontem eu optei por voltar para casa de metrô em vez de ônibus.  

 

* 1. Agora é sua vez! Conte algo que você tenha feito e que não tenha gerado nenhuma emoção. O seu relato pode 

ser sobre algo simples do cotidiano, mas é muito importante que seja algo que realmente tenha acontecido com você 

e que você tenha realizado sozinho(a).  

  

 

 

 

Agora classifique o quanto a experiência que você relatou te fez sentir cada uma das emoções abaixo. Considere as 

notas de 1 a 5, sendo: 1 = nem um pouco; 2 = um pouco; 3 = moderadamente; 4 = bastante; 5 = extremamente.  

 

( ) Aflito; ( ) Amável; ( ) Amedrontado; ( ) Angustiado; ( ) Animado; ( ) Apaixonado; ( ) Determinado; ( ) Dinâmico; ( ) 

Entusiasmado; ( ) Forte; ( ) Humilhado; ( ) Incomodado; ( ) Inquieto; ( ) Inspirado; ( ) Irritado; ( ) Nervoso; ( ) 

Orgulhoso; ( ) Perturbado; ( ) Rancoroso; ( ) Vigoroso
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ANEXO AA 

 

 

 

 

Obrigada por participar deste estudo!  

 

Instruções para relembrar: 

  

Para essa pesquisa, foram sorteadas duplas para compartilharem experiências sem valor emocional. A seguir você 

lerá um relato de um desconhecido(a), contando algo que tenha sido realizado por ele(ela) e que não tenha gerado 

sentimentos de qualquer natureza. Na sequência você deverá contar, à mesma pessoa desconhecida, algo que 

tenha sido realizado por você e que da mesma forma não tenha gerado nenhum sentimento. O seu relato será 

enviado a ele(ela) neste mesmo formato. Essa troca de mensagens ocorrerá duas vezes por semana durante quatro 

semanas, e será sempre entre você e a mesma pessoa desconhecida. Vocês serão apresentados(das) durante a sua 

segunda visita ao laboratório, quando será realizada a última etapa desta pesquisa. É muito importante relembrar que 

os fatos que forem compartilhadas com você nesta pesquisa devem ser mantidos em sigilo.  

 

Relato do desconhecido(a) para você: 

 

Hoje eu tomei um suco de laranja para acompanhar o almoço.  

 

* 1. Agora é sua vez! Conte algo que você tenha feito e que não tenha gerado nenhuma emoção.  O seu relato pode 

ser sobre algo simples do cotidiano, mas é muito importante que seja algo que realmente tenha acontecido com você 

e que você tenha realizado sozinho(a).  

  

 

 

 

Agora classifique o quanto a experiência que você relatou te fez sentir cada uma das emoções abaixo. Considere as 

notas de 1 a 5, sendo: 1 = nem um pouco; 2 = um pouco; 3 = moderadamente; 4 = bastante; 5 = extremamente.  

 

( ) Aflito; ( ) Amável; ( ) Amedrontado; ( ) Angustiado; ( ) Animado; ( ) Apaixonado; ( ) Determinado; ( ) Dinâmico; ( ) 

Entusiasmado; ( ) Forte; ( ) Humilhado; ( ) Incomodado; ( ) Inquieto; ( ) Inspirado; ( ) Irritado; ( ) Nervoso; ( ) 

Orgulhoso; ( ) Perturbado; ( ) Rancoroso; ( ) Vigoroso
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ANEXO AB 

 

 

 

 

Obrigada por participar deste estudo!  

 

Instruções para relembrar: 

  

Para essa pesquisa, foram sorteadas duplas para compartilharem experiências sem valor emocional. A seguir você 

lerá um relato de um desconhecido(a), contando algo que tenha sido realizado por ele(ela) e que não tenha gerado 

sentimentos de qualquer natureza. Na sequência você deverá contar, à mesma pessoa desconhecida, algo que 

tenha sido realizado por você e que da mesma forma não tenha gerado nenhum sentimento. O seu relato será 

enviado a ele(ela) neste mesmo formato. Essa troca de mensagens ocorrerá duas vezes por semana durante quatro 

semanas, e será sempre entre você e a mesma pessoa desconhecida. Vocês serão apresentados(das) durante a sua 

segunda visita ao laboratório, quando será realizada a última etapa desta pesquisa. É muito importante relembrar que 

os fatos que forem compartilhadas com você nesta pesquisa devem ser mantidos em sigilo.  

 

Relato do desconhecido(a) para você: 

 

Hoje usei óculos para ler um texto. 

 

* 1. Agora é sua vez! Conte algo que você tenha feito e que não tenha gerado nenhuma emoção. O seu relato pode 

ser sobre algo simples do cotidiano, mas é muito importante que seja algo que realmente tenha acontecido com você 

e que você tenha realizado sozinho(a).  

  

 

 

 

Agora classifique o quanto a experiência que você relatou te fez sentir cada uma das emoções abaixo. Considere as 

notas de 1 a 5, sendo: 1 = nem um pouco; 2 = um pouco; 3 = moderadamente; 4 = bastante; 5 = extremamente.  

 

( ) Aflito; ( ) Amável; ( ) Amedrontado; ( ) Angustiado; ( ) Animado; ( ) Apaixonado; ( ) Determinado; ( ) Dinâmico; ( ) 

Entusiasmado; ( ) Forte; ( ) Humilhado; ( ) Incomodado; ( ) Inquieto; ( ) Inspirado; ( ) Irritado; ( ) Nervoso; ( ) 

Orgulhoso; ( ) Perturbado; ( ) Rancoroso; ( ) Vigoroso
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ANEXO AC 

TABELA GRAU DE IMPORTÂNCIA DAS PALAVRAS 

G1 importância 
 

G2 importância 
 

G3 importância 

gratidão 0,000 
 

amizade 7,928 
 

hoje 8,7660 

fazer 12,911 
 

senti 15,698 
 

manhã 34,6272 

poder 19,197 
 

gratidão 19,157 
 

abrir 45,0757 

ajuda 22,320 
 

dar 23,112 
 

ônibus 48,4550 

dar 24,551 
 

mãe 29,372 
 

pegar 54,5897 

amizade 25,399 
 

passo 31,562 
 

arrumar 54,9026 

chego 26,605 
 

ajuda 34,856 
 

quarta 55,2062 

casa 27,465 
 

ficar 35,015 
 

casa 55,7117 

saber 29,325 
 

pais 35,699 
 

sair 55,8657 

pessoa 30,463 
 

vida 39,519 
 

chego 58,1115 

passo 30,921 
 

anos 40,934 
 

colocar 58,8282 

anos 31,037 
 

faz 42,453 
 

pessoa 59,0616 

família 31,566 
 

semana 43,123 
 

ver 59,0616 

conversa 32,506 
 

pessoa 44,455 
 

escada 59,0616 

faculdade 33,192 
 

terminar 44,704 
 

terminar 59,0616 

melhor 33,490 
 

namorado 46,436 
 

volto 59,0616 

senti 34,633 
 

acaba 46,745 
 

acendi 59,0616 

hoje 34,699 
 

pode 46,986 
 

caneta 59,0616 

vir 35,161 
 

apoio 47,739 
 

estojo 59,0616 

tempo 35,591 
 

percebi 48,506 
 

notebook 59,0616 

semana 36,273 
 

ver 48,554 
 

mercado 59,0616 

dizer 36,507 
 

casa 48,821 
 

verificar 59,0616 

vida 36,783 
 

espera 49,589 
 

primeiro 59,0616 

conheci 37,095 
 

gosto 50,645 
 

vir 59,0616 

mãe 37,658 
 

especial 50,888 
 

relógio 59,0616 

coisa 38,297 
 

aprendi 53,007 
 

troca 59,0616 

gosto 38,478 
 

sonho 53,007 
 

perdi 59,0616 

dias 39,937 
 

esforço 53,007 
 

amizade 59,0616 

momento 42,433 
 

inteiro 53,007 
 

avós 59,0616 

bem 42,474 
 

tanta 53,868 
 

banco 59,0616 

vez 42,671 
 

próximo 53,868 
 

desligar 59,0616 

dia 43,982 
 

leve 53,868 
 

despertador 59,0616 

difícil 43,996 
 

colocar 53,868 
 

esqueci 59,0616 

ver 45,548 
 

trabalho 54,019 
 

sozinha 59,0616 

começo 45,592 
 

sair 54,635 
 

controle 59,0616 

primeiro 46,503 
 

situação 54,635 
 

elevador 59,0616 

próximo 46,506 
 

financeiro 54,752 
 

chão 59,0616 

lembro 48,213 
 

tento 54,752 
 

filtro 59,0616 

bondade 48,424 
 

caminho 54,752 
 

solar 59,0616 
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consegui 48,863 
 

embora 54,752 
 

aula 59,0616 

terminar 49,756 
 

capaz 54,752 
 

prendi 59,0616 

acompanhar 51,168 
 

incrível 54,752 
 

chuva 59,0616 

penso 51,168 
 

proporciona 54,752 
 

cozinha 59,0616 

pagar 51,168 
 

escolha 54,752 
 

sofá 59,0616 

mora 52,053 
 

trouxe 54,752 
 

enxugar 59,0616 

ano 52,446 
 

considere 54,752 
 

coisas 59,0616 

oportunidade 52,814 
 

estudo 55,222 
 

tempo 59,0616 

aula 52,872 
 

coisa 55,463 
 

café 59,0633 

local 53,003 
 

chamar 56,574 
 

rua 59,1172 

realizar 53,346 
 

faculdade 56,654 
 

fechar 59,1172 

fala 54,327 
 

aniversário 56,808 
 

ponto 59,1172 

beleza 54,434 
 

motivo 57,272 
 

atravessar 60,5081 

acontece 55,155 
 

hoje 57,584 
 

andar 60,5081 

deixo 55,247 
 

família 57,802 
 

sapato 60,5081 

visita 55,419 
 

força 57,839 
 

guarda 60,5081 

sozinha 55,439 
 

consegui 58,236 
 

janela 60,5081 

ficou 57,083 
 

bem 58,417 
 

senti 60,5081 

liga 57,955 
 

ano 58,587 
 

luz 61,0665 

dois 58,080 
 

achar 58,744 
 

sala 61,0665 

seguir 59,136 
 

curso 58,744 
 

chave 61,0665 

conta 59,370 
 

formatura 58,744 
 

computador 61,0665 

pai 59,708 
 

dia 60,359 
 

pai 61,0665 

acertar 59,966 
 

conversa 60,414 
 

tirei 61,0665 

acostumar 60,055 
 

encontro 60,523 
 

ler 61,0665 

corri 60,055 
 

pareça 60,695 
 

lavei 61,0665 

trouxe 60,055 
 

todas 60,695 
 

vesti 61,0665 

férias  60,896 
 

oferece 60,695 
 

prédio 61,0665 

novo 60,896 
 

grupo 60,695 
 

hora 61,0665 

junto 60,896 
 

cidade 60,695 
 

cara 61,0665 

parar 60,896 
 

tempo 60,925 
 

trabalho 61,2812 

surpresa 61,517 
 

amor 61,063 
 

pão 61,2812 

volto 61,821 
 

conheci 61,141 
 

espera 61,2812 

gesto 61,893 
 

melhor 61,455 
 

estudo 61,2812 

espera 61,949 
 

presença 61,506 
 

entrar 61,2812 

hora 62,621 
 

ganho 61,506 
 

porta 61,3098 

estar 63,109 
 

volto 61,506 
 

tomo 61,3630 

chama 63,502 
 

primeiro 61,939 
 

dentes 64,5001 

ônibus 63,691 
 

relacionar 62,474 
 

calça 64,5001 

lado 63,796 
 

época 62,474 
 

acorda 65,9641 

todas 64,022 
 

corri 63,014 
 

celular 65,9786 

tristeza 64,247 
 

problema 63,014 
 

tarde 67,3585 

oferece 64,247 
 

esqueci 63,014 
 

faz 67,6917 
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questionar 64,247 
 

surpresa 63,014 
 

caminho 67,6917 

nesse 64,303 
 

chego 63,043 
 

cabelo 67,6917 

perdi 65,061 
 

importante 63,244 
 

banho 70,9094 

motivo 65,878 
 

mackenzie 63,917 
 

cama 70,9094 

sala 65,919 
 

paulo 64,164 
 

escovo 70,9657 

percebi 65,952 
 

busca 64,164 
 

água 70,9657 

mal 65,966 
 

preparar 64,164 
 

faculdade 71,2814 

simples 66,406 
 

hospital 64,164 
 

tênis 74,2157 

grupo 67,152 
 

ocorre 64,164 
 

mackenzie 74,2157 

pegá 67,314 
 

ônibus 64,164 
 

bebi 74,2157 

namoro 67,395 
 

compra 64,164 
 

noite 75,2961 

encontro 67,531 
 

resolvi 64,164 
 

carregar 75,2961 

tomo 67,590 
 

oportunidade 64,215 
 

carro 77,7789 

período 67,590 
 

junto 64,560 
 

olhar 77,7789 

quarta 67,590 
 

vez 64,692 
 

transporte 78,9253 

segundo 67,590 
 

bondade 64,966 
 

metrô 79,9691 

apresentar 67,590 
 

avós 64,966 
 

roupa 79,9691 

estudo 67,655 
 

mora 65,440 
 

almoço 81,0248 

presença 67,820 
 

lado 65,774 
 

passo 81,0248 

atitude 67,967 
 

momento 66,424 
 

direção 82,1227 

importante 68,085 
 

professor 66,723 
 

caneca 82,1227 

irmã 68,420 
 

menino 66,723 
 

garrafa 82,1227 

amor 68,680 
 

começo 66,723 
 

meia 82,1227 

problema 69,801 
 

hora 67,253 
 

preparar 82,1227 

pequeno 70,062 
 

dias 67,253 
 

apertei 82,1227 

tia 70,062 
 

gera 67,375 
 

assisti 82,1227 

cansaço 70,062 
 

fala 67,445 
 

compra 82,1227 

festa 70,062 
 

mês 67,445 
 

desci 85,2089 

ensino 70,062 
 

nesse 67,514 
 

mochila 85,2089 

felicidade 70,078 
 

preciso 67,514 
 

estação 89,2224 

pais 70,415 
 

pai 67,683 
 

bolso 91,4877 

grande 71,893 
 

recente 68,274 
 

liga 92,9871 

trabalho 71,899 
 

acertar 68,274 
 

mãe 97,0856 

acorda 72,174 
 

noite 68,274 
 

catraca 100,0000 

apoio 72,536 
 

muda 68,274 
 

tv 100,0000 

ser 72,839 
 

realizar 68,714 
   

muda 72,872 
 

festa 69,508 
   

entrar 73,216 
 

estar 70,029 
   

pergunta 74,209 
 

grande 70,592 
   

viajar 74,237 
 

felicidade 70,713 
   

carinho 74,286 
 

perdi 70,768 
   

tarde 74,366 
 

sabe 70,848 
   

inteiro 74,366 
 

torno 70,985 
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pedi 74,511 
 

medo 70,985 
   

outras 74,511 
 

dizer 71,727 
   

diferença 74,511 
 

colégio 71,731 
   

curso 74,511 
 

irmã 72,263 
   

última 75,429 
 

penso 72,362 
   

recebi 75,437 
 

outros 72,362 
   

achar 77,219 
 

mal 72,362 
   

sair 77,558 
 

dois 72,362 
   

almoço 77,664 
 

descobri 72,362 
   

parte 77,822 
 

abrir 72,362 
   

época 79,547 
 

difícil 72,650 
   

relacionar 80,310 
 

acontece 72,650 
   

tento 80,448 
 

aula 73,187 
   

formatura 80,574 
 

conta 73,472 
   

preciso 80,947 
 

sala 73,704 
   

compra 81,239 
 

novo 74,909 
   

preocupo 81,614 
 

beleza 76,846 
   

situação 82,066 
 

verdade 78,436 
   

noite 82,202 
 

viajar 78,436 
   

super 83,522 
 

completo 78,474 
   

nota 83,589 
 

diferença 78,474 
   

leve 83,900 
 

carinho 78,474 
   

cidade 84,287 
 

ser 78,488 
   

especial 85,156 
 

pegá 80,503 
   

vontade 85,348 
 

local 80,557 
   

atenção 85,348 
 

lembro 81,783 
   

fato 85,402 
 

semestre 82,899 
   

mês 86,395 
 

deixo 82,899 
   

olhar 86,887 
 

duas 83,824 
   

acaba 86,925 
 

prova 84,405 
   

manhã 88,852 
 

recebi 84,734 
   

força 90,943 
 

parte 84,891 
   

aniversário 90,943 
 

vestibular 85,307 
   

prova 93,143 
 

experiência 88,686 
   

professor 93,143 
 

vir 93,674 
   

choro 96,517 
 

carro 93,811 
   

havia 97,237 
 

havia 96,487 
   

cuidar 100,000 
 

pagar 96,532 
   

 


