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RESUMO 

ROCHA, C. M. A influência cognitiva do tomador de decisão no processamento de 

informações sob a ótica da racionalidade limitada. 2016. 97f. Dissertação (Mestrado 

Profissional em Administração) – Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, 2016.  

Este estudo foi desenvolvido sob a perspectiva da racionalidade limitada, que considera a 

tomada de decisão estruturada no campo cognitivo do indivíduo. Entende-se que a tomada de 

decisão não deve ser vislumbrada como uma deliberação racional, mas como uma elaboração 

cognitiva. Desta forma, a tomada de decisão nesta pesquisa foi concebida como um processo 

cognitivo que tem lugar na mente do indivíduo. A racionalidade limitada preconiza que o 

tomador de decisão não possui acesso a todas as alternativas decisórias, pois, a capacidade 

cognitiva de processamento da informação é limitada por aspectos subjetivos. Deste modo, 

esta dissertação teve como objetivo geral compreender de que maneira a cognição do jurado 

no Tribunal do Júri interfere na interpretação da informação no processo decisório. Para tanto, 

estabeleceu-se como objetivos específicos descrever o processo decisório do Tribunal do Júri 

em uma Comarca do Tribunal de Justiça do Paraná; identificar os elementos e características 

cognitivas, que permeiam o processamento de informação na tomada de decisão dos jurados; 

e discutir a influência dos elementos e características cognitivas do decisor no processamento 

da informação na tomada de decisão. A abordagem metodológica escolhida foi qualitativa e 

tipologia descritiva, os dados foram coletados por meio de observação, entrevistas individuais 

e grupos focais. Um único Tribunal do Júri foi observado e os sete jurados que compuseram o 

conselho de sentença foram entrevistados. Os dados foram interpretados e analisados a partir 

da análise do discurso da vertente francesa, buscou-se uma relação entre o que foi dito pelos 

jurados, os diferentes discursos presentes em suas falas, suas posições defendidas frente ao 

discurso dominante e, principalmente, as condições sociais de produção desses discursos. Para 

que fosse possível evidenciar a influência da cognição na interpretação da informação na 

tomada de decisão.  Como resultados de pesquisa verificou-se que cada indivíduo identifica o 

problema de uma maneira, com base em seu gênero, idade, valores culturais e experiências. 

Após a fase de identificação, inicia-se a busca de informações para solucionar o problema. 

Dentre as informações disponíveis o decisor consegue assimilar apenas uma parcela, pois, a 

seleção e transformação estão condicionadas as representações do indivíduo. Todo o processo 

decisório depende do contexto cognitivo do decisor, suas características e elementos 

cognitivos. Assim, a decisão resulta em um processo cognitivo de decisor, relacionado ao seu 

gênero, idade, valores culturais e experiência, isto é, as características cognitivas são 

responsáveis pelo direcionamento da decisão. 

 

Palavras-chave: Tomada de decisão. Características cognitivas. Elementos cognitivos.  



 

 

RESÚMEN 

ROCHA, C. M. Influencia cognitiva quien toma las decisiones en el tratamiento de la 

información desde la perspectiva de la racionalidad limitada. 2016. 97f. Disertación 

(Maestría Profesional en Administración de Empresas) - University of Central Occidental, 

Guarapuava, 2016. 

Este estudio fue desarrollado desde la perspectiva de la racionalidad limitada, por lo que 

considera el campo individual estructurada cognitiva decisión. Se entiende que la toma de 

decisiones no debe ser vislumbrado como una deliberación racional sino como una 

elaboración cognitiva. Por lo tanto, la toma de decisiones en este estudio se diseñó como un 

proceso cognitivo que tiene lugar en la mente del individuo. La racionalidad limitada 

recomienda que el tomador de decisiones no tiene acceso a todas las alternativas de decisión, 

debido a que la capacidad cognitiva del procesamiento de la información está limitada por 

aspectos subjetivos. Por lo tanto, esta labor con el fin de entender cómo la cognición interfiere 

con la interpretación de la información en la toma de decisiones desde la perspectiva de los 

miembros del jurado en el jurado. Por lo tanto, se estableció objetivos específicos describen el 

proceso de toma de decisiones del jurado en un distrito de Paraná Tribunal de Justicia; 

identificar los elementos y rasgos cognitivos que subyacen en el procesamiento de 

información en la toma de decisiones de los jurados; y analizar la influencia de los elementos 

y tomador de decisiones de las características cognitivas en el procesamiento de la 

información en la toma de decisiones. El enfoque metodológico elegido fue de tipo cualitativo 

y descriptivo y exploratorio, se recogieron datos a través de la observación, entrevistas 

individuales y grupos focales. Se observó una sola jurado y los siete jueces que formaban el 

consejo de gobierno fueron entrevistados. Los datos fueron interpretados y analizados a partir 

del análisis del discurso lado francés, buscamos una relación entre lo que se dijo por los 

jueces, los diferentes discursos presentes en su forma de hablar, sus posiciones defendidas 

contra el discurso dominante y en especial las condiciones la producción social de estos 

discursos. Para que sea posible demostrar la influencia de la cognición en la interpretación de 

la información en la toma de decisiones. Como resultados de la búsqueda se encontró que 

cada individuo se identifica el problema de una manera basada en su género, valores y 

experiencias culturales. Después de la fase de identificación, se inicia la búsqueda de 

información para resolver el problema. Entre la información que toma las decisiones 

disponible puede asimilar sólo una parte, por lo tanto, la selección y la transformación son 

representaciones de la acondicionado individual. Todo el proceso de toma de decisiones 

depende del contexto cognitivo de quien toma las decisiones, sus características y elementos 

cognitivos. Por lo tanto, los resultados de la decisión en un proceso cognitivo de la toma de 

decisiones relacionadas con su género, los valores culturales y la experiencia, es decir, las 

características cognitivas son responsables de la dirección de la decisión. 

Palabras-llave: Toma de decisiones. Características cognitivas. Elementos cognitivos. 



 

 

ABSTRACT 

ROCHA, C. M. The cognitive influence of the decision-maker in the processing of 

information from the perspective of limited rationality. 2016. 97f. Dissertation 

(Professional Master in Administration) - State University of Central West, Guarapuava, 

2016. 

This study was developed from the perspective of limited rationality, which considers 

structured decision making in the individual's cognitive field. It is understood that decision-

making should not be seen as a rational deliberation, but as a cognitive elaboration. In this 

way, decision making in this research was conceived as a cognitive process that takes place in 

the mind of the individual. Limited rationality advocates that the decision maker does not 

have access to all decision alternatives, since the cognitive capacity of information processing 

is limited by subjective aspects. Thus, this dissertation had as general objective to understand 

in what way the cognition interferes in the interpretation of the information in the decision 

making from the perspective of the jurors in the Court of the Jury. For this purpose, it was 

established as specific objectives to describe the decision-making process of the Court of the 

Jury in a Court of the Court of Justice of Paraná; Identify the elements and cognitive 

characteristics that permeate the information processing in the decision making of the jurors; 

And discuss the influence of the decision-maker's cognitive elements and characteristics on 

information processing in decision-making. The methodological approach chosen was 

qualitative and descriptive and exploratory, data were collected through observation, 

individual interviews and focus groups. A single jury court was observed and the seven jurors 

who composed the sentencing council were interviewed. The data were interpreted and 

analyzed from the analysis of the discourse of the French side, a search was sought between 

what was said by jurors, the different discourses present in their speeches, their positions 

defended against the dominant discourse and, mainly, the conditions Of these speeches. So 

that it was possible to evidence the influence of cognition on the interpretation of information 

in decision making. As research results it has been found that each individual identifies the 

problem in a manner, based on their gender, cultural values and experiences. After the 

identification phase, it starts searching for information to solve the problem. Among the 

available information the decision maker can assimilate only a portion, since selection and 

transformation are conditioned the representations of the individual. The entire decision-

making process depends on the cognitive context of the decision maker, its characteristics and 

cognitive elements. Thus, the decision results in a cognitive process of decision maker, related 

to its gender, cultural values and experience, that is, cognitive characteristics are responsible 

for directing the decision. 

Keywords: Decision making. Cognitive characteristics. Cognitive elements. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo introdutório tem como finalidade delimitar e delinear a pesquisa, para 

tanto apresenta-se o tema em estudo e sua contextualização. Elucida-se o problema de 

pesquisa, cuja inquietação norteia e define os objetivos, os quais também se encontram 

elencados neste capítulo. Por fim, expõe-se a justificativa prática e teórica. O capítulo é 

concluído com as diretrizes de estruturação da dissertação.  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

Os estudos sobre racionalidade limitada no processo decisório buscam compreender 

a tomada de decisão sob a perspectiva do sujeito (LANGLEY et al, 1995). Isso porque, as 

organizações são compostas pelo agrupamento de indivíduos que tomam decisões em favor de 

objetivos específicos. Todavia, cada indivíduo possui sua própria forma de conceber a 

realidade, pois carrega consigo suas experiências, história de vida, trajetória, crenças e 

valores, peculiaridades que influenciam o seu modo de ver e decidir.  

Alguns autores, como Ansoff (1977), Simon (1979), Morgan (1986) e Motta (1998) 

afirmam que a essência das atividades organizacionais é, fundamentalmente, um processo de 

tomada de decisão, que por sua vez, é uma atividade peculiarmente humana. Para Hambrick e 

Manson (1984) o estudo do processo decisório é uma peça fundamental para a compreensão 

do comportamento organizacional, pois as organizações agem de acordo com as decisões 

tomadas pelos indivíduos que a compõem. Assim, no âmbito da teoria organizacional, 

existem três dimensões que envolvem o processo decisório: individual, organizacional e 

social. 

No campo do processo decisório as pesquisas têm negligenciado a maneira como os 

tomadores de decisão enquanto indivíduos pensam e se comportam (PASSOS, 2015).  Desta 

forma, o tema de pesquisa recai na Teoria da decisão a partir da estruturação do campo 

cognitivo do indivíduo, isto é, debater a construção da tomada decisão sob a ótica da 

influência cognitiva do decisor. Deste modo, estabeleceu-se como objeto de análise o 

indivíduo enquanto decisor, como elemento essencial das organizações. Para tanto, este 

estudo propõe uma diálogo entre a racionalidade limitada instituída por Simon (1979) e a 

abordagem cognitiva preconizada por Daft e Weick (1984). Entende-se que a tomada de 
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decisão não deve ser vislumbrada como uma deliberação racional, mas como uma elaboração 

cognitiva. Portanto, a tomada de decisão pode ser concebida como um processo cognitivo que 

tem lugar na mente do indivíduo (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2004).   

O modelo racional econômico prevalece nos estudos da tomada de decisão, para esta 

corrente, o tomador de decisão detém informações perfeitas e é capaz de avaliar 

racionalmente cada alternativa, para no final tomar uma decisão totalmente imparcial e 

condizente com o melhor para a organização (LOBLES; SIMONETTO, 2010). Todavia, para 

Tenbrunsel et al. (2014) os pressupostos da ação racional não se revelam como 

particularmente úteis na descrição da escolha real ou comportamento decisório de indivíduos.  

De outra face, na tentativa de explicar os desvios da escolha racional, Edward (1954) 

apresenta aos cientistas sociais um trabalho sobre comportamento decisório de economistas, 

estatísticos e filósofos. Após, Simon (1957) instituí a racionalidade limitada e assevera que 

para entender o comportamento decisório real é necessário focalizar aspectos perceptuais 

psicológicos e cognitivos que levam os seres humanos a tomarem as suas decisões.  

Neste sentido, a racionalidade limitada disseminada por Simon (1957) contrapõe o 

modelo da racionalidade absoluta, denota que o tomador de decisão não possui acesso a todas 

as alternativas, pois, a capacidade cognitiva de processamento da informação é limitada por 

aspectos subjetivos. Isso porque, a ação humana é influenciada por elementos incertos que 

transcendem os princípios nos quais as pessoas imaginam basear a sua ação (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2006).  

Ademais, entende-se que o homem possui um conhecimento fragmentado e 

influenciado pelos cenários sociais que o envolve. Neste contexto, corroboram os estudos de 

Simon (1979) ao investigar o comportamento administrativo e considerar a cognição como 

uma interferência nos processos organizacionais, que buscam resolução de problemas. Passe-

se a considerar a relevância dos aspectos cognitivos envolvidos no processo decisório. Para 

Simon (1979) há uma dificuldade intelectual dos tomadores de decisão em lidar com grande 

quantidade de informações e identificar todas as possíveis alternativas de ação. Portanto, o 

homem como um ator econômico é minado por escolhas e decisões, entretanto, detém um 

estoque limitado de informações e capacidades de processamento, o que faz com que as 

decisões sejam tomadas dentro de uma racionalidade limitada (FONSECA, 2003). 

Deste modo, suscita-se uma íntima concatenação entre tomada de decisão, 

informação e cognição. Entende-se que a decisão é resultado de um processo decisório, que 
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possui sua égide na informação, pois o ato de decidir requer seleção e interpretação das 

informações, com o intuito de inseri-las em uma situação problema que requer uma solução.  

A cognição pode ser compreendida como a capacidade humana de capturar estímulos 

externos e realizar representações mentais e processos imaginativos. Essas criações são 

desencadeadas por perturbações internas, isto é, estímulos advindos do ambiente no qual os 

seres humanos estão imersos (SANTOS; SOUZA, 2010). 

Deste modo, pode-se dizer que a capacidade do cérebro humano em processar 

informações é limitada e influenciada pela cognição, fatores e aspectos subjetivos, que 

modificam a forma de ver, de pensar, de analisar e de decidir do indivíduo (NONOHAY, 

2012). Assim, entende-se que o processo decisório tem seu alicerce na informação, a qual é 

assimilada e interpreta pelo indivíduo com base em sua cognição, para então suscitar a 

decisão.  

Ressalta-se que todo e qualquer processo decisório independente do tipo de 

organização e contexto possui fatores em comum, como por exemplo, indivíduos decisores, 

situação problema, informação, seleção, interpretação e decisão. O homem em suas atividades 

diárias é marcado pelo ato de fazer escolhas, de forma consciente ou inconsciente identifica 

uma situação problema, processa informações internalizadas ou obtidas do ambiente externo 

de acordo com suas características subjetivas e decide com base em suas interpretações de 

mundo.  

Igualmente os estudos de Fonseca e Machado-Da-Silva (2010) frisam que evidências 

empíricas têm apoiado a concepção de que a formação da estratégia também se configura 

como processo de cognição semelhante ao da tomada de decisão, pois tanto o estrategista 

como o tomador de decisões são indivíduos que carregam consigo valores, princípios, 

experiências, histórias de vida. Logo, os decisores ao realizarem suas escolhas para atingirem 

objetivos organizacionais não conseguem promover uma dissolução entre suas características 

subjetivas o ato decisório.   

Portanto, a decisão é o resultado de um processo cognitivo, cujo indivíduo imprime a 

sua forma de ver o mundo associada aos objetivos da organização que ele se insere, podendo 

ser esta organização uma família, igreja, hospital, presídio, comunidade, dentre outros. 
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1. 2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Para se entender o processo decisório de uma organização faz-se necessário 

compreender os aspectos comportamentais reais do indivíduo. O tomador de decisão ao fazer 

sua escolha é influenciado pelos seus valores, gostos, crenças e padrões culturais. Trata-se de 

características cognitivas moldadas por socializações passadas, histórias de vida, bem como a 

forma como o indivíduo interpreta as informações disponíveis para decidir (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2006).  

A ênfase nos indivíduos, a maneira como eles tomam decisões permite uma 

aproximação entre processo decisório e a forma como o indivíduo pensa, age e processa a 

informação para decidir. Logo, uma integração da teoria com a realidade (LANGLEYet al., 

1995; NUTT, 2011). Pois, pessoas em um mesmo contexto com acesso as mesmas 

informações tomam decisões diferentes ou em outra ocasião, com outras informações ou 

circunstâncias, as decisões podem ser diferentes, o mesmo indivíduo pode decidir de outra 

maneira. 

Neste contexto, suscita-se a seguinte inquietação que norteia esta pesquisa: De que 

maneira a cognição dos jurados no Tribunal do Júri reflete na interpretação da 

informação nos processos decisórios? 

Denota-se do problema de pesquisa que a investigação consiste no estudo do 

fenômeno da tomada de decisão realizada pelos jurados que compõem o Tribunal do Júri.   

O Tribunal do Júri é uma organização institucionalizada inserida pela Constituição 

Federal com ritual disciplinado pelo Código de Processo Penal, Decreto Lei nº 3.689 de 3 de 

outubro de 1941. Esta organização possui competência para julgar os crimes dolosos contra a 

vida, como homicídio, infanticídio, suicídio e aborto, tentados ou consumados. Os tomadores 

de decisão são sete jurados, os quais são sorteados aleatoriamente, todos maiores de dezoito 

anos, com notória idoneidade, são indivíduos envoltos pelas mais diversas histórias de vida, 

crenças, valores e posições sociais.   

Neste sentido, pesquisar os jurados do Tribunal do Júri torna-se um campo fértil para 

a pesquisa, pois os tomadores decisão encontram-se diante de uma mesma situação problema, 

julgar uma pessoa que cometeu um crime contra a vida, sendo que esta decisão deve ser de 

acordo com suas consciências, ou seja, uma decisão fundamentada em aspectos cognitivos. 

Ademais, compartilha-se dos ensinamentos de Bulgacov e Vizeu (2010), os quais 

consideram que o pesquisador não é um mero expectador e nem receptor. Estes autores 
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consideram o pesquisador como um sujeito concreto que imprime significados e indagações 

acerca da pesquisa, bem como necessita revelar o seu mundo vivido e suas aspirações de 

construção do conhecimento.  

Desta forma, a inquietação de pesquisa, o fenômeno estudado, as teorias escolhidas, 

os métodos científicos e a forma de condução, refletem a natureza humana da pesquisadora, a 

qual possui formação acadêmica em direito e secretariado executivo. Buscou no mestrado 

profissional em administração um diálogo interdisciplinar para sanar indagações que uma área 

de forma isolada não é capaz de responder.   

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Para que a inquietação de pesquisa fosse passível de resposta, foram tecidos objetivo 

geral e objetivos específicos. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Compreender de que maneira a cognição dos jurados no Tribunal do Júri interfere na 

interpretação da informação nos processos decisórios.   

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) descrever o processo decisório do Tribunal do Júri em uma Comarca do Tribunal 

de Justiça do Paraná;  

b) identificar os elementos e características cognitivas, que permeiam o 

processamento de informação na tomada de decisão dos jurados; 

 c) discutir a influência dos elementos e características cognitivas do decisor no 

processamento da informação na tomada de decisão.  

 

1.4 JUSTIFICATIVA PRÁTICA E TEÓRICA 

 

A realização de um estudo empírico que dialogue a tomada de decisão e a cognição 

permite ilustrar o comportamento real dos decisores, a forma como eles pensam e agem. Para 
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Machado-da-Silva, Fonseca e Fernandes (1999), pesquisas que debatem a abordagem 

cognitiva na área organizacional ainda são recentes. As contribuições que antecedem esta 

pesquisa são os estudos de Barr, Stimpert e Huff (1992), Cohen, March e Olsen (1992), 

Eisenhardt e Zbaracki (1992), Hayes e Allinson (1994), Lyles e Thomas (1988) Fonseca 

(2003), Hinings e Greenwood (1988), Langley (1989), Laroche e Nioche (1994) e Machado-

Da-Silva, Fonseca e Fernandes (1999). 

 A exploração das características individuais cognitivas dos tomadores de decisão, 

como personalidade, intuição, idade, valores culturais, histórias de vida e também elementos 

cognitivos como atenção, memória, emoção e categorização, já foram debatidos teoricamente 

por Spiegel (2011) e (2013) nos estudos de mestrado e doutorado. A pesquisadora explorou as 

contribuições das Ciências Cognitivas no processo decisório. Todavia, permaneceu a lacuna 

empírica acerca do fenômeno da influência cognitiva nas tomadas de decisão. 

 Entende-se que descrições mais detalhadas das maneiras como as cognições 

influenciam os indivíduos contribuem para o comportamento organizacional e as formulações 

estratégicas (TENBRUNSEL et al., 2014). Neste sentido, a relevância do estudo centra-se na 

desmistificação da tomada racional de decisões, busca-se explicitar os aspectos cognitivos que 

permeiam a interpretação da informação pelos indivíduos nas tomadas de decisões. Objetiva-

se demonstrar que dissidentes escolhas estão relacionadas às características e elementos 

cognitivos individuais do tomador de decisão, fazendo com que cada um interprete 

informações de formas variadas.   

Segundo Stubbart e Ramaprasad (1990) ter o conhecimento das intenções dos 

indivíduos, processos de representação do mundo e cognição, pode contribuir para a 

compreensão das organizações, pois estas são compostas por indivíduos, sendo que as 

decisões e ações deles refletem no comportamento organizacional.  Os autores Ramos, 

Ferreira e Gimenez (2011) acrescentam que as diferenças encontradas nas decisões 

estratégicas entre organizações que ocupam o mesmo contexto, estão associadas às variações 

de interpretações dos indivíduos decisores. 

Deste modo, entende-se que esta pesquisa ao buscar compreender os aspectos 

individuais cognitivos do tomador de decisão, pode cooperar para o entendimento de como o 

indivíduo assimila uma situação problema, interpreta informações e tomada a sua decisão. 

Outrossim, pode  contribuir para com as explicações acerca do porquê algumas organizações, 

enfrentando o mesmo contexto e com objetivos semelhantes  seguem caminhos diferentes 

(RAMOS; FERREIRA; GIMENEZ, 2011). 
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Destaca-se que este estudo tem como objetivo compreender a influência das 

características e elementos cognitivos dos decisores, no processamento de informações para a 

tomada de decisão. Portanto, o foco é o indivíduo e não a organização, a pretensão assenta-se 

no fazer falar o silêncio empírico e teórico sobre a relação dos aspectos cognitivos no 

processo decisório.  

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O estudo segue estruturado em 5 Capítulos gerais, conforme figura 1. 

 

Figura 1 – Estrutura da dissertação. 

 

 

Fonte: elaborado pela autora (2016). 
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O Capítulo 1, já apresentado, é composto pela introdução, delimitação do tema, 

problema de pesquisa, objetivos e justificativa; Capítulo 2, referencial teórico enfatiza a 

Teoria da decisão, o processo de tomada de decisão, com base na perspectiva da racionalidade 

limitada. Debate a cognição e seus desdobramentos, viés cognitivo, mapa cognitivos e 

esquemas interpretativos. Elementos cognitivos no processamento da informação na tomada 

de decisão; Capítulo 3, tece a metodologia, explicita os caminhos percorridos na execução da 

pesquisa, os materiais e métodos utilizados para responder o problema de pesquisa e alcançar 

os objetivos; Capítulo 4,  análise de dados,  evidencia os reflexos cognitivos no processo 

decisório, e Capítulo 5,  as considerações finais. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para a construção teórica do estudo, realizou uma pesquisa bibliográfica nas bases de 

dados Periódicos da Capes, Proquest, Scielo, Scopus, Spell, Web of Science, no intervalo 

temporal de 1957 quando Simon inicia as discussões sobre racionalidade a 2016, conforme 

sintetiza Figura 2. 

 

Figura 2 – Pesquisa bibliométrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                                       Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Definiu-se que o universo da pesquisa compreenderia artigos, teses e dissertações 

provenientes de diversas áreas do conhecimento, relações interdisciplinares entre a 

administração e psicologia, filosofia e sociologia A pesquisa bibliográfica foi realizada por 

meio de busca dos termos em língua portuguesa: cognição, elementos cognitivos, tomada de 

Palavras-chave 

Termos em português: cognição, elementos cognitivos, tomada de decisão e interpretação da informação. 

Termos em inglês: cognition, cognitive elements, decision-making e interpretation of the information. 
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decisão e interpretação da informação. Termos em inglês: cognition, cognitive elements, 

decision-making e interpretation of the information. 

Os filtros utilizados para localizar os artigos foram palavras pelo título, resumo e 

palavras-chave. Com a aplicação desses procedimentos foram encontrados 164 trabalhos. 

Após análise sistêmica dos textos, a qual consistiu em leitura e análise dos títulos e resumos 

dos 164 trabalhos, restaram 32 artigos. Evidenciou-se que os demais trabalhos não tinham 

relação com o objetivo deste estudo, portanto, foram excluídos da amostra.  

O primeiro estudo encontrado a partir do levantamento bibliográfico foi de Lindblom 

(1959), o pesquisador analisou a forma como administradores públicos americanos 

formulavam suas decisões sobre políticas governamentais. Em seu estudo o autor constatou 

que os tomadores de decisão não costumam têm claros os valores e objetivos da organização, 

mas escolhem de forma aparentemente fragmentada e confusa entre opções conjugadas de 

valores, objetivos e diferentes caminhos, incorporando aspectos de poder e experimentação na 

decisão. 

Em 1972, os autores Cohen, March e Olsen simularam um modelo em computador, 

através de trezentos e vinte e quatro situações decorrentes da combinação de quatro 

dimensões organizacionais. Os autores descrevem um modelo de tomada de decisão em 

organizações anárquicas, com base na teoria comportamental, considerando o impacto da 

estrutura organizacional no processo de escolha de alternativas para um problema.  O modelo 

desenvolvido por Cohen, March e Olsen (1972) é conhecido como modelo Garbage Can 

(“lata de lixo”), para esses autores as decisões não são resultado da análise racional, tampouco 

de coalizões de poder, mas decorrem de uma confluência randômica de eventos. 

Neste rumo, com base nos resultados oriundos de diversos estudos feitos com 

estudantes e profissionais os autores Tversky e Kahneman (1974), contrariarão a crença da 

influência da racionalidade, argumentam que as pessoas costumam depender de um número 

limitado de princípios heurísticos para reduzir o esforço em tarefas complexas para avaliar 

probabilidades e predizer valores em julgamentos simples. Esses pesquisadores consideram 

que as heurísticas se tornam úteis nos processos de decisão, porém podem conduzir os 

tomadores de decisão a erros sistemáticos de avaliação. 

Os autores Mintzberg, Raisinghani e Theoret (1976) a partir de uma análise de vinte 

e cinco processos decisórios, classificam as decisões estratégicas por tipo de estímulo 

(oportunidade, crise ou problema) e por tipo de solução (soluções determinadas, prontas, 
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customizadas ou modificadas). Apresentam um modelo de processo decisório estratégico 

composto de três fases (identificação, desenvolvimento e escolha). 

Com efeito, Pettigrew (1977), após realizar uma revisão teórica sobre processo 

decisório e afirmou que os processos políticos dentro das organizações envolvem tanto 

aspectos grupais, devido à divisão das atividades, quanto individuais, com a manutenção do 

sistema de status – decorrendo na criação de subgrupos com interesses específicos quanto à 

distribuição dos recursos organizacionais.  Para Pettigrew (1977) o processo decisório político 

pode ser entendido pela resolução de demandas conflituosas de interesses individuais e 

grupais. 

Argumentos contundentes de rompimento com a racionalidade limitada emanaram 

com Weick (1979), o qual questiona muitas suposições sobre o conceito de racionalidade 

limitada, através do seu trabalho em sensemaking. Esse autor desafia a ideia de que o 

ambiente é uma entidade objetiva que só pode ser parcialmente compreendida, devido à 

limitada capacidade de processamento. Afirma que os decisores literalmente criam seus 

próprios obstáculos através de um processo construtivo ativo, no qual eles rearranjam, isolam 

e destroem objetos aparentemente similares de seus entornos, ao passo que originam 

diferenças subjetivas na percepção. 

No mesmo ano que Weick, os autores Kahneman e Tversky (1979) apresentam a 

Teoria dos Prospectos, que se constitui em um modelo descritivo de comportamento decisório 

proposto como uma alternativa à teoria clássica normativa de tomada de decisão racional. O 

estudo desses pesquisadores foi embasado em um experimento de laboratório, no qual um 

conjunto de problemas financeiros foi apresentado a grupos de estudantes das universidades 

de Michigan e Stockholm. Para Kahneman e Tversky (1979) diante de uma situações de 

incerteza, as decisões tomadas pelas pessoas diferem conforme o enquadramento que dão ao 

problema examinado. Por isso, os pressupostos referentes a esses problemas são úteis aos 

tomadores de decisão, já que frequentemente tomam decisões com base neles, na ausência de 

certeza. Além disso, as pessoas tendem a perceber os resultados de uma decisão como ganhos 

ou perdas em relação a uma medida de satisfação pessoal. 

Nutt (1984) ao analisar setenta e oito estudos de caso de processos decisórios 

constatou que cada processo decisório começa com a formulação do problema e termina com 

a implementação da solução. Deste modo, apresenta um framework com atividades chave 

organizadas em estágios (formulação, desenvolvimento de conceito, detalhamento, avaliação 
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e implementação) e passos (busca, síntese e análise), usados em cada estágio, que constituem 

um método normativo. 

Com Hickson (1987) retoma-se a revisão teórica sobre decisões estratégicas, todavia, 

esse autor inclui em sua pesquisa como as decisões ocorrem, a influência da incerteza e dos 

interesses pessoais no processo. O autor afirma que há três principais abordagens a serem 

consideradas: o incrementalismo, a teoria da Garbage Can e o racionalismo dual (que envolve 

aspectos tanto racionais quanto políticos de um mesmo contexto decisional). O pesquisador 

argumenta que estas abordagens são, complementares e sobrepostas, permitem uma 

compreender as diferenças de decisões no âmbito das organizações, a importância da 

composição da decisão, qual é seu melhor funcionamento e as diferenças culturais e sociais 

que implicam no processo decisório. 

A formulação de um modelo de processo decisório estratégico baseado na cognição 

estratégica, com o uso de heurísticas e vieses cognitivos, pressupostos estratégicos, mapas e 

esquemas cognitivos e analogias e metáforas, advém com os estudos de Schwenk (1988). Para 

esse autor quanto mais bem sucedidas forem as experiências anteriores análogas as que são 

enfrentadas num processo de decisão estratégica, melhor será a definição do problema 

estratégico e melhores serão as recomendações para sua resolução. O pesquisador afirma que 

quando as decisões estratégicas são tomadas no âmbito dos grupos, estes podem estar sujeitos 

a vieses cognitivos associados ao pensamento de grupo. Porém, caso a decisão estratégica 

envolva um grupo de estrategistas que possuam diferentes tipos de experiência em um mesmo 

mercado de atuação, os envolvidos prestarão atenção intuitivamente em diferentes 

características do problema que está sendo analisado, tendendo a melhorar seu resultado. Isso 

explica porque as percepções dos indivíduos responsáveis para tomar decisões-chave são 

vitais no estudo que liga o meio ambiente, estratégia e estrutura organizacional. 

A autora Eisenhardt (1989) a partir de um estudo qualitativo com oito casos de 

empresas de tecnologia, onde foram realizadas com entrevistas com os principais executivos. 

Verificou que tomadores de decisões rápidos se valem de mais informações do que tomadores 

de decisão mais lentos, uma vez que desenvolvem múltiplas alternativas para solução de um 

problema. Em sua pesquisa a autora ressalta a importância do uso da habilidade de resolução 

de conflitos, como característica política do processo, que acaba influenciando na duração do 

processo decisório. O uso de conselheiros experientes também contribui para a velocidade das 

decisões em tais contextos. 
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Langley (1989) apresenta uma classificação de quatro categorias de propósitos por 

trás da análise formal (informação, comunicação, direção, controle, e finalidades simbólicas 

para análise). Para tanto foram realizados três estudos de casos com análise documental. Os 

resultados da pesquisa apontam que há diferenças no processo decisório por conta de 

diferentes estruturas organizacionais adotadas, mas que, devido à prática de análise formal, 

tais organizações tendem a se utilizar processos decisórios eminentemente racionais. 

Eisenhardt e Zbaracki (1992) apontam a existência de limitações ao modelo racional, 

conforme as características dos envolvidos e da organização, mas principalmente em função 

da situação-problema a ser analisada. Além disso, o estudo destaca aspectos políticos que 

ocorrem nos processos decisórios estratégicos se devem a desequilíbrios nas relações de 

poder, com influência negativa na performance organizacional. Os autores sustentam que, nos 

processos decisórios políticos, as pessoas são individualmente racionais, mas não o são 

coletivamente. Desta forma, os envolvidos agem visando manter seu status ou aumentar seu 

poder de influência nas decisões segundo seus próprios interesses. 

Dean e Sharfman (1993) realizaram um estudo de cinquenta e sete decisões 

estratégicas em vinte quatro empresas, assim, afirmam que a abrangência na busca por 

informações para a decisão e a análise de informações são relevantes para o processo 

decisório. Descrevem que técnicas de análise quantitativa nas decisões estratégicas podem 

influenciar os aspectos analíticos ou intuitivos no processo decisório estratégico e a deturpar a 

atenção dos decisores. 

Os autores franceses Laroche e Nioche (1994) afirmam que o processo cognitivo se 

inicia com viés cognitivo, o qual pode ser compreendido como um conjunto de fenômenos 

que interferem da racionalidade das decisões estratégicas. Entendem-se que a cognição 

quando não pautada na racionalidade obstaculariza e empobrece a reflexão estratégica. 

No mesmo sentido Das e Teng (1999) estabelecem um modelo integrado de decisão 

estratégica que contempla quatro vieses que influenciam a qualidade das decisões dos 

gestores: (1) foco em metas limitadas e hipóteses anteriores (correspondente à etapa de 

diagnóstico do processo decisório estratégico); (2) exposição a alternativas limitadas (que 

corresponde à etapa de geração de alternativas do processo decisório estratégico); (3) 

insensibilidade a probabilidades de resultados (que diz respeito à etapa de avaliação de 

alternativas do processo decisório estratégico); e (4) ilusão de controle (que está ligada à 

integração da decisão estratégica). 
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Gimenez (1998) em sua tese estudou as estruturas cognitivas adotadas por dirigentes 

de pequenas empresas na administração estratégica de seus negócios. Constatou que o estilo 

cognitivo não se associa as com escolhas estratégicas; no entanto verificou que há uma 

associação forte entre intenção de mudança na posição estratégica e estilo cognitivo. 

Os autores Solino e El-Aouar (2001) apresentam uma reflexão sobre alguns aspectos 

que influenciam o comportamento dos administradores no exercício do processo decisório das 

organizações em que atuam. Demonstraram as decisões nem sempre seguem um processo 

racional descrito na literatura organizacional, mas respaldam-se, muitas vezes, em formas 

intuitivas e criativas de decisão, que dependem muito mais do seu talento e da sua percepção 

sobre as ameaças e oportunidades do ambiente organizacional interno e externo do que 

propriamente de seu embasamento teórico. 

Ademais, Mâcedo (2002) estudou uma empresa familiar brasileira e apresentou o 

impacto da psicodinâmica do poder e da cultura organizacional no processo decisório. 

Constatou que o processo decisório tende ao improviso, busca consenso e é influenciado pelas 

relações de poder e por aspectos emocionais, ligados a fatores culturais das empresas 

familiares. 

Santos, Sisto e Martins (2003) com o objetivo de explorar a relação do estilo 

cognitivo com traços da personalidade, pesquisaram 135 universitários do sexo masculino e 

feminino. O estudo demonstrou que o estilo de pensamento divergente, correlaciona com 

todos os traços de personalidade. 

Bissoto (2007) realiza uma revisão teórica acerca dos conceitos de auto-organização 

e cognição corporificada. Contribui para a compreensão dos elementos cognitivos na tomada 

de decisão e aportes para a racionalidade limitada. 

 Andrade (2008) em sua dissertação buscou estudar o fluxo informacional na 

coordenação da triagem neonatal no Estado de Minas Gerais. O estudo evidenciou a natureza 

colaborativa das decisões e a importância dos aspectos cognitivos dos gestores para tratar dos 

temas delicados comuns no setor de saúde. Várias descrições do processo decisório foram 

adequadas para explicar a tomada de decisão na organização, demonstrando a complexidade 

do trabalho gerencial. 

Os autores Macedo e Fontes (2009) investigaram o impacto da racionalidade limitada 

no processo decisório, num ambiente de análise contábil-financeira com 91 analistas, que 

eram convidados a tomar uma decisão ou emitir uma opinião acerca dos aspectos abordados 

em cada uma das questões. Os resultados mostraram que, de maneira geral, no caso dos 
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analistas da amostra, o uso das heurísticas de julgamento, bem como da teoria dos prospectos, 

levam a vieses, que desviam a escolha de uma alternativa meramente racional. 

A pesquisa de  Lobler e Simonetto (2010) objetivou identificar os principais modelos 

de tomada de decisão e verificar como os aspectos cognitivos podem afetar o comportamento 

dos agentes envolvidos no processo. Os resultados demonstram que na há como negligenciar 

os fatores subjetivos e os diferentes estilos cognitivos na decisão, pois há um sistema de 

relações entre os elementos de natureza objetiva e os elementos de natureza subjetiva, 

prevalecendo o predomínio da influência dos valores dos decisores envolvidos, o que é visto 

como elemento motivador da decisão. 

Os autores Fonseca e Machado-da-Silva (2010) proporcionam um debate sobre o 

conceito de estratégia a partir das abordagem de escolha estratégica, cognitiva e institucional. 

Os autores introduzem a cognição como elemento construtivo da concepção de estratégia 

organizacional. 

De outra vértice, os pesquisadores Franklin, Kenski e Popadiuk (2011) defendem que 

as decisões profissionais continuam a serem racionais, mesmo quando presente a intuição. 

Porque ela foi inspirada e assimilada em uma base racional vivida em situações similares que 

foram enfrentadas em momentos anteriores e que são trazidas à tona no momento certo para 

resgatar a coerência interna no processo decisório racional. 

Silva et al. (2011) ilustram como o processo individual se concretiza na tomada de 

decisão, tida como uma ação particular e determinada pela reação e entendimento pessoal 

frente à determinada situação.Verificam que a tomada de decisão está de acordo com as 

informações recebidas ao longo do processo de aprendizagem e com visão de mundo do 

indivíduo e do seu conhecimento prévio incide sobre a solução demandada. 

No campo das pequenas organizações, Ramos, Ferreira e Gimenez (2011) descrevem 

os construtos mentais utilizados por dirigentes de pequenas organizações na avaliação de seus 

ambientes competitivos. Os  resultados perquiridos pelos autores indicam que o conjunto de 

construtos utilizados é único para cada dirigente. 

A pesquisadora Spiegel (2011) em sua dissertação a autora busca entender e 

melhorar a tomada de decisão, os processos cognitivos subjetivos das organizações.  Estrutura 

o processo decisório e expõe duas particularidades e elementos característicos. Apresenta as 

variáveis que afetam o processo decisório devem ser examinadas. Elementos como: atenção, 

categorização, emoção e memória.  
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Os autores Perdigão et al. (2012) relatam como as decisões são tomadas no contexto 

de três organizações, nos segmentos industrial, hospitalar, e educacional, localizadas na região 

Nordeste do Brasil. Como resultado, perceberam que mesmo sem a adoção formal por um dos 

modelos apresentados pela literatura pertinente ao tema processo decisório e tomada de 

decisão, as empresas em estudo apresentam em sua práxis fundamentos aderentes ao modelo 

de Simon, em maior ou menor proporção. 

Passos (2015) em sua dissertação objetivou verificar a relação entre potencial 

empreendedor e o estilo de tomada de decisão, por meio de uma pesquisa quantitativa. 

Evidenciou-se que o potencial empreendedor não tem uma relação significativa com o estilo 

de tomada de decisão. 

O estudo de Spiegel e Caulliraux (2016) abrange resultados da tese desenvolvida por 

Spiegel (2013), que buscou verificar por meio de uma revisão sistêmica os impactos da 

experiência do decisor na manifestação da atenção, categorização, memória e emoção. Como 

resultados são apresentadas 17 inferências que mostram qual o papel da experiência na 

tomada de decisão. 

Com base no levantamento bibliográfico verifica-se que os estudos sobre a Teoria da 

decisão encontram-se divididos em duas vertentes, as teorias prescritivas e as teorias 

descritivas.  As teorias prescritivas ou normativas concebem o indivíduo como racional, o 

qual toma decisões otimizadas e idealizadas com a intenção de maximizar algum objetivo. 

Enquanto que as teorias descritivas enfatizam o comportamento humano, buscam explicitar 

decisões reais e cotidianas.  

Os estudos sobre processo decisório no decorrer da história aceitam as limitações 

psicológicas do tomador de decisão. Observa-se que as reflexões de Simon (1959) acerca da 

racionalidade limitada estão inseridas direta e indiretamente nas pesquisas internacionais e 

nacionais. Embora diversos autores utilizem nomenclaturas diferentes eles abordam o 

processo decisório a partir de Simon com base em cinco perspectivas: a racional, a política, a 

do incrementalismo lógico, a da garbage can e a cognitiva. 

Extrai-se que os estudos sobre Teoria da decisão se debruçam a descrever os 

processos decisórios e já se iniciaram tentativas de relacionar a decisão com a abordagem 

cognitiva. Percebe-se, que a maioria das pesquisas discutem decisões finais, utiliza métodos 

quantitativos ou revisão de literatura para associar variáveis, como por exemplo, experiência, 

intuição, informações incompletas, poder e políticas a decisões finais. Assim, têm-se 
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paradigmas maduros, todavia, incompletos, há uma carência empírica que dialogue as 

influências cognitivas dos indivíduos com a tomada de decisão.  

Para Spiegel e Caulliraux (2016) para se entender a decisão humana e o 

comportamento organizacional é preciso estudar os processos cognitivos que interferem na 

decisão e que levam a escolha de uma alternativa.  Portanto, evidencia-se uma lacuna em 

relação aos estudos empíricos que relacionam tomadas de decisão e abordagem cognitiva. 

Sabe-se que cada indivíduo interpreta a realidade de acordo com as suas perspectivas, mas 

ainda faltam pesquisas que compreendam quais são as perspectivas cognitivas que se 

manifestam no processo decisório. Acredita-se que uma análise qualitativa, possa contribuir 

para a lacuna suscitada, para tanto, faz-se necessário um aporte teórico que sustente a 

interface da cognição com o processo decisório, iniciando com a Teoria Geral da Decisão e 

finalizando com a abordagem cognitiva. Destaca-se que não se pretende criar um modelo 

prescritivo, pois se entende que as tomadas de decisão são não lineares, busca-se com esta 

dissertação compreender a influência da cognição no processo decisório.   

 

2.1 A TEORIA DA DECISÃO 

 

A tomada de decisão consiste no resultado de uma escolha entre possíveis 

alternativas, com o objetivo de solucionar problemas ou conduzir caminhos.   Para Corrado et 

al.(2008) a decisão reside na avaliação de várias opções e posterior seleção de uma delas. 

Com efeito, Berthoz (2006) acrescenta que a tomada de decisão é um ato exercido pelo 

cérebro, o qual ao se deparar com uma gama de soluções para reconhecer um objeto, guiar um 

movimento, ou resolver um problema, seleciona uma solução em detrimento de outras.  

Para Bissoto (2007) as reflexões teóricas sobre tomada de decisão possuem bases 

filosóficas gregas e chinesas, fundamentadas na lógica racional e no princípio da utilidade, 

isto é, escolha de uma ação a partir de um conjunto de ações alternativas. (DOYLE; 

THOMASON, 1999). No século XVIII, o pensamento iluminista e principalmente Descartes 

introduziram a análise racional; os matemáticos também do século XVIII intensificaram a 

concepção racional com teorias de probabilidade e risco. O processo decisório assentava-se 

nas escolhas do ser humano como um processo inteiramente racional em busca do melhor 

resultado. No século XX houve um avanço na análise decisória, iniciou-se o debate acerca do 

por que alguns indivíduos abstêm-se de seus próprios interesses para agir de acordo com os da 

firma.  As considerações cognitivas apareceram somente na metade do século XX a partir dos 

estudos comportamentais de Herbert Simon (MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 
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Neste sentido, as contribuições são variadas, envolvem debates científicos 

antropológicos, sociológicos, filosóficos, econômicos e de gestão. Existem diversos modelos 

e contradições para explicar o mesmo fenômeno. Desta forma, segundo Spiegel (2013) 

embora haja um dissenso e uma multiplicidade de perspectivas, a distinção mais comum nos 

estudos da decisão advém da abordagem normativa e descritiva. Para abordagem normativa as 

decisões são proferidas por uma pessoa racional que faz sua escolha com o intuito de 

maximizar algum objetivo. Ao passo que a abordagem descritiva procura compreender e 

explicar como os indivíduos utilizam e processam as informações disponíveis para tomarem 

decisões (SHAFIR, 1999). 

Sob a ótica histórica, os modelos de decisão iniciaram-se na teoria econômica 

clássica, com a premissa de que o tomador de decisão possui um conhecimento absoluto de 

todas as informações disponíveis. Entende-se que ação sucumbe à razão e, portanto, todas as 

escolhas são racionais e consequentemente logram êxito nos objetivos definidos. O tomador 

de decisão tem acesso a todas as informações disponíveis, consegue escolher a melhor 

alternativa de forma objetiva. A visão do chamado homem econômico nos estudos 

organizacionais sugere que os indivíduos agem de modo calculista, a motivação reside nas 

recompensas econômicas laborais equivalentes aos seus interesses. (FONSECA; 

MACHADO-DA-SILVA, 2010). 

Neste contexto, Shafir (1999) ressalta que a precipitação dos estudos empíricos de 

tomada de decisão possui alicerce na economia, com a publicação do tratado da teoria da 

utilidade esperada de Von Neumann e Morgenstein (1947). A teoria da utilidade considera 

que o decisor é um agente racional que sempre se comporta de acordo com a regra da 

utilidade esperada, isto é, utilidade valor de cada consequência e a probabilidade de acontecer, 

a partir da alternativa selecionada.  (VON NEUMANN; MORGENSTEIN, 1947). 

Outrossim, passou-se a questionar as preferências e os valores subjetivos do decisor 

em relação a concepção de utilidade, que varia de pessoa para pessoa. Em resposta a estas 

considerações comportamentais, emanou a teoria da utilidade subjetiva. Esta considera que o 

decisor está ciente de suas utilidades pessoais, bem como de suas respectivas probabilidades 

(SAVAGE, 1954).  

A partir dessas duas teorias da utilidade, o decisor passou a ser vislumbrado como 

um processador de informações com capacidade limitada. Simon (1979) preconiza o conceito 

da racionalidade limitada e explica a impossibilidade da racionalidade objetiva, devido 
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incapacidade do homem em compreender a totalidade de informações e consequencias, além 

dos aspectos relacionados aos valores e as crenças individuais.   

Os estudos e os modelos organizacionais sobre tomada de decisão encontram-se 

divididos em quatro escolas, conforme Lipshitz et al., (2001, p. 331): 

 

a)Tomada de Decisão Clássica (Clasical Decision Making – CDM), estudada em 

Bernoulli (1738) e, mais recentemente, Von Neumann e Morgenstern (1944) e 

Savage (1954); 

b) Teoria da Decisão Comportamental (Behavioral Decision Theory – BDT) e 

Julgamento e Tomada de decisão (Judgement and Decision Making – JDM), vista em 

Edwards (1954) e Meehl (1954); 

c) Tomada de Decisão Organizacional (Organizational Decision Making – ODM), 

pesquisada em Simon (1957), March e Simon (1958) e Cyert e March (1963); 

d)Tomada de Decisão Naturalística (Naturalistic Decision Making – NDM), 

investigada em Klein (1999). 

 

O modelo clássico é caracterizado pelo formalismo, pela abstração e por testes 

quantitativas.  Considera o ambiente como algo fechado e irrigado por variáveis numéricas 

precisas (LIPSHITZ et al., 2001). A base das tomadas de decisão é homem econômico, 

dotado de racionalidade objetiva. Deste modo, a decisão para a teoria clássica necessita de 

informações completas. O decisor consegue visualizar todas as opções de curso e todas as 

consequências futuras podem ser determinadas.  

As expansões provenientes da teoria da utilidade inserida por Von Neumann e 

Morgenstern (1944), permitem considerações acerca da maximização da utilidade atrelada à 

aversão geral a riscos (SAVAGE 1954). O processo de tomada de decisão passou a ser 

embasado em julgamentos subjetivos sobre a probabilidade das alternativas, isto é, teoria da 

utilidade esperada. Para esta corrente os indivíduos são racionais e tomam duas decisões com 

base na ponderação do valor das opções probabilísticas de seu acontecimento.  

A escola comportamental da teoria da decisão tem como referência Edwards (1954, 

1961). Este modelo observou que o comportamento do homem desviava da racionalidade 

econômica e estatística.  Os desvios eram percebidos em tarefas de pouca complexidade, onde 

as pessoas não precisam fazer uso da racionalidade restrita (HODGKINSON; STARBUCK, 

2008). Assim, a teoria comportamental passou a investigar de que forma os referidos desvios 

ocorriam.  
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 Embora, a teoria da decisão comportamental preserve alguns princípios da escola 

clássica, a contribuição revela-se no reconhecimento de falhas/erros na racionalidade. Para 

esta corrente o decisor é entendido como um homem heurístico. Spiegel (2014) explica que o 

termo heurístico é utilizado pelas nas ciências da computação e nos estudos de tomada de 

decisão, refere-se ao movimento empírico do indivíduo para descobrir soluções ou respostas.    

A teoria da tomada de decisão organizacional emana da reflexão de Simon (1957) 

acerca dos preceitos da escola clássica, cuja critica a visão do homem econômico, que 

considera o decisor como detentor de uma racionalidade onisciente e absurda, cuja percepção 

das alternativas é completa. 

O modelo organizacional preconiza que o homem possui informações limitadas, 

limitações cognitivas e limitações de tempo e custo, trata-se de uma racionalidade limitada.  O 

tomador de decisão ao ser colocado em uma estrutura organizacional interage com objetivos 

que são mutáveis e contraditórios, o conhecimento das alternativas e consequências são 

imperfeitos. Desta forma, a decisão não é resultado de uma vantagem máxima, mas sim 

satisfatória (SPIEGEL, 2011). Para Bissoto (2007) o objetivo de Simon ao propor a 

racionalidade limitada foi fundamentar e entender o processo de tomada de decisão de forma 

mais próxima ao real funcionamento da cognição humana.  Assim, as pesquisas de Simon 

(1979) associam diversas áreas do conhecimento formam incorporadas no estudo da tomada 

de decisão, como filosofia, psicologia e sociologia. 

A escola naturalista denota a tomada de decisão como o estudo de como as pessoas 

utilizam suas experiências e conhecimentos contextuais para decidir. Os elementos que 

participantes e influenciadores das decisões são pressão de tempo, altos valores envolvidos, 

tomadores de decisão experientes, informações inadequadas, goals vagos, procedimentos mal 

definidos, aprendizado por pistas, contexto e condições dinâmicas e coordenação dos 

decisores (KLEIN, 1999; SPIEGEL, 2014).  

Verifica-se que a Teoria da decisão divide-se em quatro modelos, percebe-se que as 

correntes são evoluções uma das outras, bem como guardam relações entre si. Desta forma, o 

Quadro 1,  apresenta uma síntese dos modelos que integram a  teoria da decisão A 

racionalidade absoluta e cálculos probabilísticos são princípios do modelo clássico e modelo 

do comportamental. A segregação na literatura adveio somente com o modelo organizacional, 

quando Simon (1957), quando a impossibilidade de uma racionalidade ilimitada e debateu 

limitações cognitivas.  O modelo naturalístico, por sua vez, fundamenta-se os preceitos de 

físicos, químicos e biológicos. 
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Quadro 1 – Síntese dos modelos da teoria da decisão 

Modelo decisório Decisor Resultado da decisão Principais autores 

Modelo clássico Homem econômico, 

conhecimento completo 

de todas as alternativas e 

consequências. 

Resultado maximizado  Daniel Bernoulli 

(1738), John Von 

Neumann (1944) e 

Leonard Savage (1954).  

Modelo comportamental Homem Heurístico, 

julgamento e tomada de 

decisão baseada na 

probabilidade 

Resultado com desvios 

do ótimo 

Ward Edwards (1954) 

Daniel Kahneman e 

Amos Tversky (1974); 

Modelo organizacional Homem com 

racionalidade limitada, 

pelas informações e 

aspectos cognitivos  

Resultado satisfatório Herbert Simon (1957), 

Richard Cyert e James 

March (1963). 

Modelo naturalístico Homem com 

racionalidade ecológica, 

aspectos reais 

experiência e contexto. 

Resultado observado Gary Klein (1999). 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

Em que pese o entendimento da autora de que não existe um modelo certo ou errado, 

nesta dissertação optou-se por analisar a tomada de decisão a luz da perspectiva 

organizacional, a qual insere a concepção da racionalidade limitada. A escolha justifica-se 

pela coerência teórica com o problema de pesquisa.  

 

2.2 O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO SOB A PERSPECTIVA DA 

RACIONALIDADE LIMITADA 

 
O processo de tomada de decisão é uma atividade intrinsecamente humana, envolto 

por escolhas que objetivam solucionar problemas. Para Gomes (2007), a tomada de decisão se 

constitui em um processo de escolha, seja direta ou indiretamente, de pelo menos uma das 

diferentes alternativas apresentadas, devendo atender à resolução de problemas existentes. 

Com efeito, tomar uma decisão racional implica exaurir todas as alternativas 

existentes e identificar suas consequências (CHOO, 2006), conforme Figura 3.   

Figura 3 – Modelo decisório da racionalidade absoluta 

 

 

 

 

 

                      

                                               Fonte: Motta e Vasconcelos (2006, p. 97) 
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No modelo decisório da racionalidade absoluta, o tomador de decisões atua para 

cumprir metas que são conhecidas.  Os problemas estão precisamente formulados e definidos. 

O tomador de decisões esforça-se pelas condições de certeza, coletando informações 

completas. Todas as alternativas de resultados em potencial são calculadas. Os critérios para 

avaliação das alternativas são conhecidos. O tomador de decisões seleciona a alternativa que 

maximizará o retorno econômico para a organização. O tomador de decisões é racional e usa 

lógica par alocar valores, ordena preferências, avalia alternativas e toma a decisão que 

maximiza o alcance das metas organizacionais. 

 Nessa perspectiva, a cognição, os estilos cognitivos do decisor, não possuem espaço 

para debate. O racionalismo rejeita o conflito de interesses, as pressões exercidas sobre o 

homem pelos seus próprios limites, o papel do conhecimento, as reações afetivas e os valores 

do ser envolvido na decisão (LOBLER; SIMONETTO, 2010). O comportamento racional do 

homem é compreendido como aquele que, distanciado dos sentimentos e das paixões, pode 

examinar, à luz da razão e da inteligência, os melhores meios de atingir um objetivo 

organizacional.  

O processo de tomada de decisão inicialmente foi orientado pela concepção da 

racionalidade absoluta na escola da economia clássica. O modelo racional exige uma cognição 

completa e inalcançável das exatas ilações de cada escolha, presume uma deliberação 

consciente, totalmente livre e racional do decisor. Supõe que os tomadores de decisões 

abarcam informações perfeitas, bem como são capazes de avaliar racionalmente cada 

alternativa, para no final tomar uma decisão totalmente imparcial e condizente com o melhor 

para a organização (LOBLES; SIMONETTO, 2010). 

Entretanto, Simon (1979) ao investigar o comportamento administrativo passa a 

considerar que o homem possui um conhecimento fragmentado e influenciado pelas 

perspectivas sociais que o envolve. Neste sentido, Simon (1979) preconiza três aspectos que 

justificam a impossibilidade de se alcançar a racionalidade objetiva: 

 

 a) a racionalidade requer um conhecimento completo e antecipado das 

consequências resultantes de cada opção, entretanto, o conhecimento das 

consequências é sempre fragmentário;  

b) considerando que essas consequências pertencem ao futuro, a imaginação deve 

suprir a falta de experiência em atribuir-lhes valores, embora estes só possam ser 

antecipados de maneira imperfeita; e  
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c) a racionalidade pressupõe uma opção entre todos os possíveis comportamentos 

alternativos. O ser humano é incapaz de levar em consideração todas as alternativas 

possíveis.  

 

Assim, a racionalidade limitada apresentada por Simon (1979) abrange tanto a 

cognição do decisor ao processar informações quanto ao conhecimento que ele possui das 

circunstâncias, dos fatos e das variáveis que influenciam as decisões.  Passe-se a considerar a 

relevância da informação e dos aspectos cognitivos envolvidos no processo decisório.  Neste 

contexto, Simon (1979) contrapõe a racionalidade absoluta, entende que o tomador de decisão 

não possui acesso a todas as alternativas, pois, a capacidade cognitiva de processamento da 

informação é limitada por aspectos subjetivos. Além dos aspectos cognitivos, há também uma 

impossibilidade material de obter todas as informações, por isso as decisões não podem ser 

consideradas ótimas, conforme Figura 4. 

 

                                          Figura 4 – Modelo da Racionalidade Limitada 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                                                Fonte: Motta e Vasconcelos (2006, p. 99). 
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impossibilitado de encontrar alternativas ótimas e seleciona alternativas satisfatórias com base 

nas condições disponíveis. Portanto, há um contentamento do satisfatório em detrimento do 

ótimo. 

A relevância da limitação cognitiva no processo seletivo das alternativas levou 

Simon (1979) a propor a divisão do processo decisório em três fases: 

 
1) reconhecimento/inteligência: análise do ambiente, com o objetivo de identificar as 

situações que exigem decisão, problemas e oportunidades;  

2) concepção: criação, desenvolvimento e análise dos possíveis cursos da ação, onde 

o tomador de decisão formula o problema e analisa as alternativas disponíveis com 

base em seu potencial de aplicabilidade;  

3) escolha: seleção da alternativa ou curso da ação entre aquelas que estão 

disponíveis, em que o tomador busca informações para tentar garantir a melhor 

opção.  

 

Extrai-se que a informação disponível afeta o processo decisório, pois os indivíduos 

só podem escolher entre as alternativas que eles conhecem e que estão disponíveis 

(ANDRADE, 2008). A informação associada à cognição constitui a base do processo 

decisório.  Isso porque, em todas as fases o tomador de decisão precisa selecionar e interpretar 

as informações, com o intuito de inseri-las em uma situação problema. Simon (1979) destaca 

que a cognição afeta a distribuição e a interpretação das informações utilizadas no processo 

decisório. Deste modo, características do tomador de decisão, como por exemplo, nível de 

escolaridade,gênero, história de vida, cultura e valores, posição financeira, bem como fatores 

emotivos, atenção e memória refletem na percepção de mundo e no modo de decidir 

(LANGLEY et al., 1995; HAMBRICK, 2007; NASSIF, 2013).  

Assim, ao considerar a busca e o uso da informação para a tomada de decisão, 

questões cognitivas não podem ser desconsideradas. Pois, o processo decisório tem seu 

alicerce na informação, que, ao emergir no cognitivo do sujeito, desencadeia uma escolha. A 

cognição é responsável por criar representações da situação problema, conduzir a 

interpretação das informações de acordo com os estímulos recebidos do ambiente no qual o 

indivíduo está inserido, desta forma, a decisão torna-se reflexo dos aspectos cognitivos do 

homem.  
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2.3 ASPECTOS COGNITIVOS NAS TOMADAS DE DECISÕES 

 

A abordagem cognitiva emana na área da teoria das organizações e dentro da 

abordagem da escolha decisória, como uma contraposição à concepção da ação racional 

(DAFT; WEICK, 1984; FONCESA, 2003). A abordagem cognitiva sustenta que o ser 

humano, quando diante do complexo processo de tomar decisões, utiliza-se de esquemas 

mentais inconscientes e semiconscientes. Entende-se que fatores como emoção, atenção, 

memória, história de vida, características pessoais refletem na decisão do indivíduo. Portanto, 

entende-se a decisão como produto da elaboração cognitiva (MACHADO-DA-SILVA; 

FONSECA; FERNANDES, 1999). 

Neste contexto, para Daft e Weick (1984) a tomada de decisão não deve ser 

vislumbrada sob a perspectiva da deliberação racional, mas como uma elaboração cognitiva. 

Preconiza-se a decisão como o somatório da ação humana e do pensamento. Assim, a tomada 

de decisão é um processo cognitivo que tem lugar na mente do indivíduo (MINTZBERG; 

AHLSTRAND; LAMPEL, 2004). 

Destaca-se que a cognição pauta-se no modo como as pessoas processam e 

transformam as informações que recebem para a sua posterior utilização (LOBLER; 

SIMONETTO, 2010). Desta maneira, o reconhecimento de que a cognição influência a 

tomada de decisão implica aceitar que o processamento da informação também é limitado por 

aspectos cognitivos.   

Os adeptos ao enfoque da abordagem cognitiva na tomada de decisão dividem-se em 

duas correntes, segundo Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2004). A primeira é sustentada por 

uma visão positivista, que considera o processamento e a ordenação do conhecimento como 

consequência da captação objetiva e, por vezes, distorcida de informações pela mente. A 

segunda corrente assenta-se no construcionismo social de origem sociológica e psicológica. 

Preconiza-se que a cognição transpõe a mera produção mental dos elementos do mundo 

exterior e atinge a interpretação de informações e da sua descodificação, o que contribui para 

a elaboração dos conceitos de esquemas interpretativos e mapas cognitivos (FONCESA, 

2003). 

Os autores Laroche e Nioche (1994) afirmam que o primeiro estágio da abordagem 

cognitiva é o viés cognitivo, o qual pode ser compreendido como um conjunto de fenômenos 

que interferem da racionalidade das decisões. Com efeito, busca-se isolar fenômenos ou 

vieses cognitivos passíveis de reflexos na racionalidade do tomador de decisão. Entende-se 
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que a cognição quando não pautada na racionalidade obstaculariza e empobrece a reflexão de 

escolha (FONSECA; MACHADO-DA-SILVA, 2010), conforme Quadro 2. 

Quadro 2 – Viés cognitivo e decisão 

Etapas do processo de 

decisão 
Viés cognitivo Efeitos 

Formulação dos fins e 

identificação dos 

problemas 

Ancoragem: o decisor está atado a seu 

julgamento inicial e pouco sensível à 

informação nova e divergente. 

Não-percepção dos indícios e 

desvios. 

Comprometimento e escalada: o decisor 

persegue a ação, comprometendo-se ainda mais 

se ela não produz os efeitos esperados. 

Minimização dos desvios, 

não-revisão da estratégia. 

Raciocínio por analogia: o decisor transpõe o 

caso simplificado conhecido para o caso 

complexo. 

Supersimplificação do 

problema, estratégia não 

pertinente. 

Produção de um elenco 

de soluções 

Focalização sobre uma solução preferida de 

antemão: o decisor não vê senão as vantagens 

da solução que ele prefere a priori e os 

inconvenientes das outras soluções. 

Poucas soluções 

verdadeiramente estudadas, 

rejeição prematura, avaliação 

insuficiente da solução 

preferida. 

Avaliação e seleção de 

uma situação 

Falsa representatividade: o decisor generaliza 

abusivamente com base em situações passadas 

de ensaios, experiências, casos. 

Má apreciação das 

consequências da solução. 

Ilusão de controle: o decisor superestima seu 

grau de controle sobre o curso dos eventos. 
Má apreciação dos riscos. 

Desprezo das soluções incompletamente 

descritas: o decisor descarta as solução que não 

possuem vinculações com suas experiências 

Rejeição prematura das 

soluções. 

Fonte: Laroche e Nioche (1994, p. 86). 

 

 

Denota-se, entretanto, que a abstenção dos fenômenos cognitivos na tomada de 

decisão mostra-se complexo, pois, os vieses podem ter origem organizacional, individual e 

inter-relacional. 

Neste contexto, Laroche e Nioche (1994) preconizam que a ligação entre 

simbologias e situações realizadas pelo tomador de decisão é explicada pelos mapas 

cognitivos, enquanto modo de representação do entendimento da realidade, configurando-se 

como segundo estágio da abordagem cognitiva. Frisa-se que mapas cognitivos, para os 

autores Barr, Stimpert e Huff (1992), são conceitos e as associações que os indivíduos 

utilizam para compreender as situações ou ambiente, bem como o trajeto percorrido pelo 

raciocínio. 

Os mapas cognitivos se traduzem em paradigmas, como crenças e valores 

organizacionais, que respaldam as decisões. Para Fonseca (2003), os mapas cognitivos 

desencadeiam um referencial que norteia para o que se conhece e o que se acredita. Destacam 

também algumas informações e ocultam outras, permitindo descobrir o raciocínio subjacente 

à ação e à estrutura de pensamentos, o que viabiliza a comunicação. 
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Os mapas cognitivos, segundo a abordagem de Barr, Stimpert e Huff (1992), 

possuem quatro implicações. Em primeiro lugar o ambiente vislumbrado como uma realidade 

cognitiva, ou seja, cria-se uma realidade, para depois incorporar uma forma objetiva. Em 

segundo lugar, ocorre uma seleção de informações que receberão atenção e a consequente 

codificação. Terceiro, os estímulos serão interpretados com base no modelo mental vigente. E 

quarto, os modelos mentais comandam a ação e sinalizam as possíveis alternativas para a 

solução dos problemas identificados.   

Conforme Machado-da-Silva, Fonseca e Fernandes (1999) as quatros implicações 

dos mapas cognitivos revelam-se como pressupostos básicos, que edificam as crenças e os 

valores organizacionais e desencadeiam um modo próprio de fazer as coisas. Destaca-se que 

este modo próprio de fazer as coisas possui uma natureza dissidente dos mapas cognitivos 

individuais justapostos, refere-se a um sistema cognitivo comum de origem organizacional. 

Trata-se do terceiro estágio da cognição, denominado de esquemas interpretativos, paradigma 

estratégico ou visão de mundo (LAROCHE; NIOCHE 1994). 

Desta forma, os esquemas interpretativos podem ser entendidos como um conjunto 

de crenças, valores, ideias e hipóteses relativamente estáveis dentro de uma organização e 

tidas por verdadeiras (FONSECA, 2003). Influenciam a forma como os processos internos 

ocorrem e o modo como a estrutura organizacional é construída. Sendo assim, limitam os 

propósitos organizacionais, os princípios de organização e o critério de avaliação do 

desempenho apropriado (HININGS; GREENWOOD, 1988; MACHADO-DA-SILVA; 

FONSECA; FERNANDES, 1999). 

Portanto, a abordagem cognitiva se reveste do viés cognitivo, mapas cognitivos e 

esquemas interpretativos. No processo decisório, o processamento da informação mostra-se 

delineado por aspectos subjetivos e características dos decisores.  Os três estágios cognitivos 

desvelam-se respectivamente como identificação de problemas e limitação da informação, 

manifestações cognitivas que irão direcionar a decisão.    

 

2.3.1 Elementos cognitivos nas tomadas de decisão. 

 

A cognição pode ser entendida como a capacidade de atender a estímulos externos ou 

motivações internas, identificação de significados e apresentação de respostas. (PURVES et 

al., 2004). A cognição abrange o estudo científico da mente humana e como se processa a 

informação (LEVITIN, 2002). 
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Desta forma, Spiegel (2011) após realizar um mapeamento transdisciplinar entre 

Ciência Cognitiva e a tomada de decisão estratégica, elencou quatro elementos da cognição 

humana que permeiam o processo de tomada de decisão: atenção, categorização, memória e 

emoção, destes elementos são definidos como funções mentais do decisor, conforme Figura 5. 

Figura 5 – Elementos da cognição humana no processo decisório 

 

                                                          Fonte: Spiegel (2011, p. 258). 

 

A atenção pode ser compreendida como a capacidade do indivíduo em responder 

predominantemente os estímulos que lhe são significativos em detrimento de outros (LENT, 

2005). A atenção funciona como um filtro diante das grandes quantidades de informações 

disponíveis na memória. Logo, a atenção afeta a percepção inicial do problema e busca de 

informação para resolvê-lo. Frisa-se que fatores como cultura, interesse, experiência, idade 

intrínsecos aos indivíduos definem os objetos, palavras, ideias e ações que irão receber 

atenção (BEAR et al., 2002; SPIEGEL, 2014).   

A categorização é concebida como a operação mental que classifica os objetos e os 

eventos percebidos. Entende-se que a categorização permite construir e transformar as 

representações advindas das informações (SPIEGEL, 2014; THAGARD, 2007).    

A memória está intimamente relacionada à aprendizagem, refere-se ao 

armazenamento e recuperação de informações e experiências. Neste sentido, a memória no 

processo de tomada de decisão pode ser definida como fonte de informação e também como 

filtro restritivo a aquisição da mesma (SPIEGEL, 2011). A memória tem a importante 

incumbência nas tarefas que exigem a aquisição de informação ativa antes da escolha. Isso 

porque, a coleta e a reunião de informações acerca das alternativas requerem um lugar na 

memória, pois as escolhas são baseadas em informações memorizadas (RAKOW, et al., 

2010).  
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A emoção, por sua vez, nas palavras de Damásio (2005) consiste no conjunto de 

mudanças de natureza mental que ocorrem no corpo e no cérebro. Para este autor a emoção 

possui dois aspectos o primeiro relacionado a um sentimento subjetivo e o segundo à 

manifestação pública do sentimento.  

Em seus estudos Spiegel (2011) preconiza que os elementos da cognição humana, 

atenção, categorização, memória e emoção além de influenciarem a tomada de decisão, 

também possuem relações entre si, isto é, constituem um ciclo de ingerência não linear.                  

     Com base no modelo proposto, Spiegel (2011) esclarece como os elementos cognitivos 

interagem no processo decisório. A relação entre a memória e a emoção refere-se à 

capacidade da memória de restringir informações e fazer associações positiva ou negativa 

acerca das situações vivenciadas pelo tomador de decisão. As influências dos mecanismos de 

categorização nos processos emocionais manifestam-se a partir de conceitos padronizados e 

enraizados pelo decisor, como por exemplo, quais as experiências que serão comparadas e 

originarão determinados estados emocionais. As categorias provenientes da concatenação 

emocional direcionam a atenção do decisor para o ambiente. Por conseguinte, esta atenção faz 

com que o tomador de decisão selecione informações condizentes com o problema a ser 

sanado (SPIEGEL, 2014). 

O liame entre a memória e a categorização explica a origem das informações 

internas, que são recuperadas pelo decisor quando memorizadas em situações anteriores, as 

quais são influenciadas pelos conhecimentos e experiências prévias do tomador de decisão. A 

atenção atua na seleção de estímulos do ambiente externo e internos, e é restringida pela 

capacidade da memória que atua na restrição da aquisição de informações. A percepção do 

decisor é conformada pela sua capacidade de armazenamento e é orientada pelos mecanismos 

emocionais acionados diante dos estímulos. Além da precisão, os mecanismos atencionais 

também conferem velocidade à percepção, preparando o sistema para o processamento das 

informações. De modo integrado ao processo de categorização, em algumas situações o 

processamento é acompanhado pela manutenção da atenção a alguns estímulos (SPIEGEL, 

2011; SPIEGEL, 2014).  

Portanto, a atenção como seleção, preparação e manutenção, determina a percepção 

inicial do problema sob o qual recai a decisão. A categorização como base do reconhecimento 

da situação realiza o armazenamento das características percebidas e a reconstituição. Atua 

também como base de inferências sobre o problema. A memória revela-se como fonte de 

informação e restrição a aquisição da mesma. A emoção também manifesta-se como fonte de  
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informação, direciona a atenção para aspectos relevantes do problema, além de contribuir para 

o comprometimento moral do decisor. 

Este capítulo do referencial apresentou a cognição do indivíduo como uma 

característica e um elemento presente nos processos decisórios. Debateu a racionalidade 

limitada como uma abordagem coerente com as decisões tomadas pelos indivíduos nas 

organizações, independentemente da sua tipologia. Com efeito, o Quadro 3, sintetiza e 

explicita os conceitos assumidos nesta pesquisa. 

  

Quadro 3 - Síntese dos conceitos assumidos na pesquisa 

Tópicos Conceitos assumidos na pesquisa Autores embasados 

2.1 A TEORIA DA DECISÃO 

Tomada de decisão: Compreende-se a tomada 

de decisão como uma escolha entre possíveis 

alternativas. Sendo esta necessidade de decisão 

emanada de um contexto que requer a solução de 

um problema ou condução de caminhos. 

Abordagem descritiva: a tomada de decisão é 

realizada por indivíduos que utilizam e 

processam informações disponíveis. 

Modelo de Tomada de Decisão 

Organizacional: a tomada de decisão do homem 

não se resume a uma formula matemática. O 

indivíduo possui sua racionalidade limitada pelo 

acesso as informações e sua cognição. 

 

Berthoz (2006); Corrado 

et al. (2008); Shafir 

(1999); Simon (1957) 

2.2 O PROCESSO DE 

TOMADA DE DECISÃO SOB 

A PERSPECTIVA DA 

RACIONALIDADE 

LIMITADA 

Processo decisório: o processo decisório com 

base na racionalidade limitada é compreendido 

como uma atividade intrinsecamente humana, 

cuja escolha é influenciada pelos estímulos 

cognitivos do indivíduo. 

Tomador de decisão: indivíduo que necessita 

fazer uma escolha entre possíveis alternativas, 

todavia, não possui acesso a todas as 

alternativas, pois, a sua capacidade cognitiva de 

processamento de informação é limitada por 

seus aspectos subjetivos. 

Gomes (2007); Lobles e 

Simonetto (2010); 

Simon (1979). 

2.3 ASPECTOS COGNITIVOS 

NAS TOMADAS DE 

DECISÕES 

Cognição: modo como os indivíduos assimilam 

o ambiente, processam e transformam 

informações. 

Decisão: a decisão pode ser entendida como 

uma elaboração cognitiva que reside na mente 

do indivíduo. 

Daft e Weick (1984); 

Machado-da-Silva, 

Fonseca e Fernandes 

(1999); Mintzberg, 

Ahstrand e Lampel 

(2004). 

2.3.1 Elementos cognitivos nas 

tomadas de decisão 

Elementos cognitivos: funções mentais dos 

indivíduos que se manifestam nas tomadas de 

decisões, sendo eles atenção, categorização, 

memória e emoção. 

Levitin (2002); Spiegel 

(2011; 2014). 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Inicialmente, ilustrou-se no capítulo os modelos de tomada de decisão, para 

posteriomente apresentar a lente teórica que norteia esta pesquisa. Desta forma, debateu-se a 

cognição do indivíduo como um aspecto indissociável da tomada de decisão. Isso porque a 
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tomada de decisão transcende a racionalidade absoluta e assenta na subjetividade do homem, 

o modo como ele percebe, assimila e interpreta o mundo, o ambiente, as situações e as 

informações.  

Assim, pode-se dizer que o decisor diante de uma situação problema, a percebe de 

acordo com seus aspectos cognitivos, como por exemplo, cultura, experiência, idade gênero, 

escolaridade, história de vida. Da mesma forma, as informações coletadas, estas também são 

selecionadas e avaliadas de conforme as características subjetivas do homem, e 

consequentemente a decisão torna-se um resultado do processo cognitivo trilhado pelo 

indivíduo. 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Este capítulo expõe a metodologia utilizada para o desenvolvimento desta 

dissertação.  Primeiramente, realiza-se algumas considerações epistemológicas e ontológicas. 

Na sequência elucida-se o modelo teórico do estudo, as definições constitutivas e as 

operacionais das categorias de análise. Descreve-se a abordagem metodológica, estratégia de 

pesquisa, técnica de coleta de dados e instrumento de pesquisa, e técnica de análise.   

 

3.1 CAMINHOS EPISTEMOLÓGICOS E ONTOLÓGICOS 

 

A preocupação metodológica do pesquisador recai na responsabilidade de lidar com 

fenômenos sociais sem reduzir sua natural complexidade. Desta forma, algumas inquietações 

foram suscitadas para que fosse possível realizar a construção metodológica: qual método 

utilizar para compreender a influência dos estímulos cognitivos? Como me aproximar dos 

jurados sujeitos da pesquisa? Qual opção metodológica ou estratégia de investigação 

científica sustenta os argumentos teóricos?  

Deste modo, antes de adentrar nos caminhos percorridos para a realização do estudo, 

faz-se necessário preliminarmente, explicitar a posição ontológica e epistemológica para o 

trabalho e consequentemente o paradigma adotado. Isso porque, a visão assumida influência 

na escolha das bases teóricas, no método de pesquisa, na técnica de coleta de dados e na 

análise de dados.  

A visão de mundo ou a forma como os pesquisadores percebem a realidade social, 

constituí um guia para a construção da investigação científica (GODOI; BANDEIRA-DE-

MELO; Silva, 2010). Entende-se que um mesmo fenômeno pode ser compreendido por 

diferentes concepções ontológicas e epistemológicas, bem como a lente de cada paradigma 

implica visão do mundo. Rampazo (2009) acrescenta que evidenciar a posição perante o 

aparato teórico-técnico da pesquisa é inserir o ponto de vista do pesquisador.  

A posição ontológica para Grixx (2002) consiste na forma como o fenômeno social é 

percebido, manifesta-se por meio da resposta para a pergunta: qual a natureza da realidade 

social e política investigada? Neste sentido, assenta-se que fenômeno social desta pesquisa, a 

cognição na interpretação da informação na tomada de decisão, é percebido a partir da 

construção realizada pelos sujeitos sociais, os jurados por meio da perspectiva da 

racionalidade limitada. 



41 

 

Neste contexto, ontologia é sobre o que se pode saber, a epistemologia é sobre como 

chegamos a conhecer o que se sabe (GRIXX, 2002). Assim, o posicionamento epistemológico 

assumido, ou seja, o tipo de conhecimento utilizado para compreender a realidade social, é a 

perspectiva funcionalista levando em consideração o conhecimento construído a partir das 

percepções e significações dos sujeitos pesquisados. A compreensão da influência das 

características e elementos cognitivos na tomada de decisão no Tribunal do Júri deu-se a 

partir da construção social dos discursos dos jurados. Cumpre ainda, esclarecer que a 

racionalidade limitada e os aspectos que a permeiam, embora sejam critérios subjetivos que se 

tornaram acessíveis através das manifestações dos sujeitos sociais investigados.  

Com efeito, Burrel e Morgan (1979) ao considerarem que todas as teorias de 

organização são baseadas em suposições relacionadas à ontologia, à epistemologia, à natureza 

humana e à metodologia, inserem duas abordagens uma objetiva e outra subjetiva. Para 

Vergara e Caldas (2007) a abordagem objetiva contempla o mundo sob uma perspectiva 

realista, uma visão determinística da natureza humana e usa o método nomotético, ou seja, 

método ou disciplina que formula ou trata de leis gerais para o entendimento de um 

determinado evento, circunstância ou objeto. Ao passo que a abordagem subjetiva parte da 

premissa de que a realidade última do universo repousa no espírito, na ideia, mais do que na 

percepção sensorial.  

Igualmente, Burrel e Morgan (1979) preconizam quatro paradigmas sociológicos 

com base no objetivismo e subjetivo. Os paradigmas funcionalista e estruturalista radical 

como concepções objetivas de mundo, e os paradigmas interpretativista e humanista 

alicerçados na abordagem subjetiva. Nesta pesquisa, revelou-se coerente com as posições 

ontológicas e epistemológicas assumidas, fazer uso do paradigma funcionalista, pois se 

buscou entender a tomada de decisão individual como forma geradora de conhecimento 

empírico.  

Assim, após as considerações sobre a visão de mundo da pesquisadora e do trabalho, 

que nortearam esta pesquisa, bem como posições ontológicas e epistemológicas, cumpre tecer 

sobre a abordagem metodológica e os métodos escolhidos. O como fazer para adquirir a 

compreensão e o conhecimento proposto, quais procedimentos foram adotados e quais dados 

foram coletados.  
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3.2 MODELO TEÓRICO E DEFINIÇÕES CONSTRUTIVAS E OPERACIONAIS DAS 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Com a intenção de evidenciar a condução da pesquisa, constituiu-se um modelo 

teórico (Figura 6) representativo, que ilustra as categorias de análise, ressalta-se que o modelo 

teórico criado, não reside em uma fórmula prescritiva, a finalidade é meramente elucidar as 

influências cognitivas objetos de análise. 

                             Figura 6 – Modelo teórico 

 

                                       Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

Entende-se que o processo decisório inicia-se com uma situação problema que 

demanda uma decisão, desta forma, o decisor interpreta o problema e as informações 

recebidas com base em suas características cognitivas e elementos cognitivos. Tem-se uma 

interação não linear entre os aspectos cognitivos que o decisor detém e a interpretação da 

informação. As características e os elementos cognitivos condicionam a decisão e modificam 

a maneira como o decisor assimila e transforma a realidade.  

As categorias de análise abrangem as definições construtivas objetos de estudo na 

pesquisa e as definições operacionais, como os construtos serão investigados (COOPER; 

SCHINDLER, 2011). Para tanto, as definições constitutivas (DC) e definições operacionais 

(DO) esta dissertação, são embasas nos conceitos teóricos apresentados no estudo de Spiegel 

(2011).  
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Características cognitivas do decisor 

Idade 

DC – O decisor como ser humano, pode se encontrar-se em diferentes fases de sua vida. A 

idade está associada ao ciclo de vida e pode evidenciar um decréscimo na capacidade de 

processamento de informação. Por outro lado, o aumento da idade pode repercutir na 

experiência.    

DO – Os efeitos do fator idade foram analisados por meio de observação não participante no 

Tribunal do Júri e também realização de entrevistas (apêndice A) com os jurados que 

compuseram o conselho de sentença.  

 

Gênero 

DC – O gênero reflete nas condições psicológicas e sociais do comportamento. Homens 

apresentam maior confiança nas decisões do que as mulheres. As mulheres tendem a evitar 

decisões arriscadas. 

DO - Os reflexos associados ao gênero foram investigados por meio de observação não 

participante no Tribunal do Júri e também entrevistas (apêndice A) com os jurados que 

compuseram o conselho de sentença. 

 

Nível de Escolaridade 

DC – O nível de escolaridade ou a área de formação e atuação profissional interferem na 

concepção de mundo.  

DO – A identificação do nível de escolaridade foi por meio de entrevistas (apêndice A) com 

os jurados que compuseram conselho de sentença. 

 

Valores culturais 

DC – Os valores culturais são parte intrínseca da vida do decisor, eles são adquiridos no início 

da vida e permanecem por toda a existência do homem. 

DO - A intuição associada à percepção foi levantada por meio de entrevistas (apêndice A) 

com os jurados que compuseram o conselho de sentença.   

 

Experiência 

DC – experiência é entendida como o resultado de eventos pretéritos que foram vivenciados 

pelo homem em diferentes situações. 
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DO – A experiência foi identificada por meio de entrevistas (apêndice A) com os jurados que 

compuseram o conselho de sentença. 

 

Elementos cognitivos 

 

Processamento de informação 

DC - O processamento de informações é percebido em todas as fases da tomada de decisão, o 

decisor precisa selecionar e interpretar informações para solucionar problemas, que são 

sanados por escolhas. Todavia, entende-se que o processamento da informação é limitado por 

aspectos cognitivos.  

DO – Para que se pudesse compreender como ocorre o processamento das informações 

limitado pelos fatores cognitivos do decisor, foram realizadas entrevistas (apêndice A) com os 

jurados que compuseram o conselho de sentença. 

 

Atenção 

DC – A atenção é a capacidade do indivíduo em responder predominantemente os estímulos 

que lhe são significativos em detrimento de outros. 

DO – A análise da atenção foi por meio de observação não participante no Tribunal do Júri e 

também grupos focais (apêndice B) realizados os jurados que compuseram o conselho de 

sentença. 

 

Categorização 

DC – A categorização classifica os objetos e os eventos percebidos, os quais podem ser 

construídos, transformados e representados.   

DO – A categorização foi identificada por meio de grupos focais (apêndice B) com os jurados 

que compuseram o conselho de sentença. 

 

Memória 

DC – A memória refere-se ao armazenamento e recuperação de informações e experiências. 

DO – A memória foi levantada por meio de grupos focais (apêndice B) com os jurados que 

irão compor o conselho de sentença de um homicídio. 
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Emoção 

DC – A emoção é definida como conjunto de mudanças de natureza mental que ocorrem no 

corpo e no cérebro. 

DO – A identificação da emoção foi por meio de observação não participante no Tribunal do 

Júri e também realização de grupos focais (apêndice B) com os jurados que compuseram o 

conselho de sentença. 

 

3.3 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

A pesquisa realizada quanto ao seu tipo com base nos objetivos, classifica-se como 

descritiva. Isso porque, segundo Godoi, Bandeira-de-Melo e Silva (2010), a pesquisa 

descritiva busca ilustrar a complexidade da situação e os aspectos nela envolvidos. Apresenta 

um relato detalhado da configuração, estrutura, atividade, mudanças e relacionamentos com 

outros fenômenos. Deste modo, a pesquisa descritiva, foi utilizada com a finalidade de 

delinear a influencia dos aspectos cognitivos na interpretação da informação, com o objetivo 

de compreender como as características e elementos cognitivos dos jurados no Tribunal do 

Júri refletem na interpretação da informação no processo decisório.  

Quanto à abordagem configurou-se como qualitativa, a qual se aprofunda no mundo 

dos significados das ações e relações humanas. Trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. Processos e fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de varáveis (MINAYO, 2007).  

Sendo assim, entende-se que a pesquisa qualitativa é composta por uma gama de 

atividades de cunho interpretativo, não se restringindo a um único método.  Para Stake (2011), 

o problema de pesquisa deve ser a principal prioridade, primeiro deve-se perguntar o que se 

precisa saber, para depois definir o método para encontrar a resposta. Neste sentido, a escolha 

da abordagem qualitativa visou responder a seguinte pergunta: De que maneira a cognição dos 

jurados no Tribunal do Júri reflete na interpretação da informação nos processos decisórios? 

Para Dezin e Lincoln (2006) a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem 

naturalista interpretativa, os pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais, 

tentando entender, ou interpretar os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a 

eles conferem. Destaca-se que os fenômenos interpretativos desta pesquisa foram a cognição, 

a informação e a decisão, os quais foram investigados no Tribunal do Júri a luz dos 

significados que os jurados constituíram.  
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3.4 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 

No tocante ao método, elegeu-se estudo de caso, devido ao interesse em casos 

individuais, e não pelos métodos de investigação (STAKE, 2000). Desta forma, a investigação 

recaiu no estudo de um único Júri que teve como pauta um homicídio de natureza de gênero, 

bem como a particularidade do corpo de jurados, pessoas das mais distintas classes sociais, 

escolaridades, gêneros e idade. Portanto, o caso individual foi a investigação da influência dos 

aspectos cognitivos na interpretação da informação na tomada de decisão sob a perspectiva 

dos jurados que compuseram o conselho de sentença do Tribunal do Júri.   

Para Eisenhardt e Graebner (2007) o estudo de caso busca a partir de um conjunto 

particular de resultados, desenvolver proposições teóricas que sejam aplicáveis a outros 

contextos. Os casos são selecionados porque eles são particularmente adequados e possuem 

relacionamento lógico com os construtos ou categorias.  

Desta forma, o Tribunal do Júri revelou-se como um campo fértil para o 

desenvolvimento esta pesquisa. Isso porque os sujeitos analisados são dotados de crenças, 

valores e experiências, elementos estes intrínsecos a cognição e que interferem nas decisões 

dos indivíduos. Com efeito, o levantamento foi transversal, a pesquisa de campo ocorreu de 

27 de setembro de 2016 a 10 de outubro de 2016, sendo o nível de análise tático, a decisão 

dos jurados, cuja unidade de análise foram os jurados do conselho de sentença do Tribunal do 

Júri da Comarca de Guarapuava. 

 

3.5 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS E INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

A coleta de dados desdobrou-se em quatro instrumentos: 1) Entrevista com roteiro 

semiestruturado; 2) Grupos focais ; 3) Observação sistêmica; e 4) Diário de pesquisa. 

A entrevista na pesquisa qualitativa pautada na fala dos autores, objetiva conhecer 

como as pessoas percebem o mundo, vez que permite alcançar a compreensão da realidade 

humana por meio de discursos (STAKE, 2011). Busca-se uma representatividade dos 

significados, a entrevista permite ao entrevistador compreender em profundidade a realidade 

em estudo. Gaskell (2013) acrescenta que a entrevista qualitativa objetiva a compreensão 

detalhada das crenças, valores e motivações. Permite mapear e compreender o mundo de vida 
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dos respondentes, além de fornecer dados básicos para o desenvolvimento e compreensão das 

relações entre os atores sociais a sua situação. 

A entrevista possui três propósitos conforme Stake (2011): (1) Obtenção de 

informações singulares ou interpretação sustentada pela pessoa entrevistada; (2) Coletar uma 

soma numérica de informações de muitas pessoas; e (3) Descobrir sobre uma coisa que os 

pesquisadores não conseguiram observar por eles mesmos. 

Assim, para compreender como a cognição influencia a interpretação da informação 

do decisor no Tribunal do Júri. A entrevista seguiu um roteiro semiestruturado em 

profundidade, segmentado em dois eixos. Eixo 1: Características individuais dos tomadores 

de decisão/ jurados e Eixo 2: Processamento da informação.  

Os entrevistados foram os sete jurados que compuseram o conselho de sentença do 

Tribunal do Júri. As entrevistas ocorreram de maneira individual em uma panificadora uma 

semana após a realização do Júri, entre o período de 4 a 11 de outubro de 2016. Os 

entrevistados foram convidados a tomarem um café para que se pudesse criar um ambiente 

descontraído e as falas naturais. As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas, 

com o consentimento prévio dos entrevistados, que assinaram um termo de consentimento de 

livre esclarecimento (apêndice C). As entrevistas tiveram duração de 3h50min, o tempo de 

transcrição foi de 12 horas.   

Ressalta-se que foram realizados pré-testes dos roteiros de entrevistas com duas 

voluntárias. A partir dos pré-testes foram realizadas pequenas adequações. Após esta etapa de 

validação, estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (Comep) da Unicentro como 

preservação dos sujeitos e organização, envolvidos na pesquisa (apêndice D).   

O grupo focal segundo Schröeder e Klering (2009) pode ser usado tanto para 

explorar novas áreas de pesquisa como para investigar questões de pesquisa conhecidas a 

partir da perspectiva dos participantes. No caso deste estudo foi utilizado para que se pudesse 

obter o entendimento dos participantes sobre os elementos cognitivos na tomada de decisão. 

O foco ou o objeto de análise é a interação dentro do grupo, os participantes influenciam uns 

aos outros pelas por meio de suas respostas e colocações, fomentadas pelos comentários do 

moderador (ABREU; BALDANZA; GONDIM, 2009; OLIVEIRA; FREITAS, 2010; 

SCHRÖEDER; KLERING, 2009).  

Para a consecução do grupo focal presencial foi necessário cumprir com algumas 

etapas como planejamento, condução das entrevistas e análise de dados. O planejamento 

iniciou-se com a reflexão sobre o propósito das reuniões, bem como um plano cronológico, 
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incluindo as atividades de desenvolvimento das questões, conforme apêndice A. O número de 

participantes foram os setes que participaram do conselho de sentença. O nível de 

envolvimento do moderador, que foi um advogado criminalista não participante do Tribunal 

do Júri estudado, consistiu em  controlar os tópicos discutidos e a dinâmica da discussão. Os 

conteúdo da entrevista foram tópicos referentes aos elementos cognitivos atenção, 

categorização, memória e emoção.  O grupo focal ocorreu meia hora depois do termino do 

Tribunal do Júri, o local de realização foi a sala da ordem dos advogados localiza no próprio 

fórum, próxima a sala do Tribunal do Júri. O grupo focal teve duração de 40 minutos, a 

gravação da reunião foi apenas em áudio, os quais foram transcritos. 

A observação abrangeu tudo que não pode ser dito, porém pode ser captado pela 

observadora atenta e persistente. A observação objetivou descrever o processo decisório e o 

comportamento do humano, no sentido de compreender a forma como as pessoas agem no 

cotidiano (FRASER; GONDIM, 2004). 

As observações foram sistêmicas, não houve uma participação direta, foi mantido um 

distanciamento entre a observadora e o fenômeno a ser observado (FRASER; GONDIM, 

2004). Elas ocorreram no dia 27 de setembro de 2017, durante o Tribunal do Júri. Deste 

modo, a observação foi realizada para tentar compreender as práticas, interações e os eventos 

que ocorreram no Tribunal do Júri. Entende-se que os procedimentos observacionais ensejam 

a construção da própria realidade que se busca analisar, de modo que esta realidade é fruto de 

processos de construção social antes de ser observada (FLICK, 2009). 

O diário de pesquisa é um método de documentação, foi utilizado para registrar as 

experiências e os problemas no contato com o campo e com os entrevistados (FLICK, 2009). 

Deste modo, foi feito uso do diário de pesquisa durante as observações realizadas no Tribunal 

do Júri e também durante as entrevistas com os sete jurados. Destaca-se que o diário de 

campo foi utilizado conforme recomendações de Flick (2009). O autor assevera que este 

instrumento de coleta de dados deve documentar o processo de abordagem do campo, as 

experiências, as experiências e os problemas no contato com o campo ou com os 

entrevistados, e a aplicação dos métodos. Os fatos considerados importantes foram  

registrados no diário de campo.  
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3.6 TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS – ANÁLISE DO DISCURSO A PARTIR DA 

VERTENTE FRANCESA 

 

De acordo com o problema de pesquisa e os objetivos optou-se por fazer uso da 

análise do discurso (AD) a partir da vertente francesa, que tem o filósofo Michel Pêcheux 

como seu principal expoente.  

Para Maldidier (2003), é sobre a noção de língua que Pêcheux irá refletir em seus 

estudos voltados para a análise do discurso. No entanto, não é o estudo da língua na forma de 

texto, mas Pêcheux trabalha a língua em funcionamento. Ou seja, normalmente a língua é 

estudada através de regras ou normas de gramática, mas Pêcheux vai além disso, para o 

filósofo a língua produz sentidos, significações e ideias na forma de texto. 

Como coloca Orlandi (2007, p. 15), a análise do discurso não trata especificamente 

da língua, nem da gramática, embora sejam assuntos que lhe interessam; mas ela trata do 

discurso, isto é, “procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho 

simbólico, parte do trabalho social, constitutivo do homem e da sua história”. 

Dessa forma, na visão peuchetiana, é no discurso que a língua funciona, e é na 

materialidade desse discurso que se busca identificar os aspectos sociais e ideológicos 

contidos no discurso produzido. Nesse sentido, por meio da análise do discurso e das escolhas 

lexicais, isto é, a forma que as palavras foram empregadas e usadas, foi possível revelar a 

presença de diferentes discursos, que resultam em diferentes sentidos e ainda, expressaram as 

diferentes posições dos sujeitos em relação ao tema de pesquisa. A AD foi além dos 

pronunciamentos e além dos significados fixados em dicionários, buscou-se compreender no 

discurso o sentido das palavras, ou seja, o porquê determinada palavra foi empregada e não 

outra em dado tempo e local (ORLANDI, 2007). 

Sendo assim, atesta Orlandi (2007) que por causa dessa transitoriedade dos sentidos, 

os discursos nunca são fixos, estão sempre sofrendo alterações, ou seja, são sempre 

dependentes das transformações sociais e políticas nas quais estão inseridos, ou ainda, 

segundo Pechêux (1995), os discursos e os respectivos sentidos empregados são produzidos 

de acordo com o lugar ou as posições ocupadas pelo sujeito, e por esse motivo que os sentidos 

das palavras estão sempre mudando de acordo com o lugar ou posição ideológica daqueles 

que anunciam. 

Portanto, o estudo dos discursos e dos sentidos neles embutidos foi realizado 

investigando-se o que está fora dele, isto é, as condições propícias que envolveram o discurso 

e que fizeram que o mesmo pudesse vim à tona. Assim, um discurso foi pronunciado 
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conforme as condições de produção “aceitas”, os aspectos históricos, sociais e ideológicos 

que envolveram o discurso, e que possibilitaram sua produção (FERNANDES, 2008).  Com 

efeito, a análise do discurso será utilizada com o intuito de compreender o que está além da 

prática da linguagem, além da fala dos jurados, pode revelar o que foi omitido, silenciado nas 

falas, que produziu tanto sentido quanto as narrativas (ORLANDI, 2007).  

Desta forma, foi dada atenção às relações existentes entre o que foi dito pelos 

jurados, os diferentes discursos presentes em suas falas, suas posições defendidas frente ao 

discurso dominante e, principalmente, as condições sociais de produção desses discursos. Para 

que assim, pudesse ser evidenciado a influência das características e elementos cognitivos 

presentes na interpretação da informação na tomada de decisão.  

 

3.7 SÍNTESE DA METODOLOGIA 

 

Por fim, cumpre apresentar uma síntese da metodologia, Quadro 4, com a intenção 

de explicitar as relações entre os objetivos específicos, técnicas de coleta de dados e análise.   

 

Quadro 4 - Relação objetivos específicos e técnicas de coleta de dados.  

Objetivos específicos Abordagem da 

pesquisa 

Técnica de coleta de 

dados 

Técnica de análise de 

dados 

descrever o processo 

decisório do Tribunal do Júri 

em uma Comarca do Tribunal 

de Justiça do Paraná. 

Qualitativa Observação sistêmica, 

diário de campo e 

entrevista semiestrurada. 

Análise do discurso 

vertente francesa 

identificar os elementos e as 

características cognitivas dos 

decisores, que permeiam o 

processamento de informação 

na tomada de decisão dos 

jurados. 

Qualitativa Observação sistêmica, 

diário de campo, 

entrevista semiestrurada e 

grupos focais. 

Análise do discurso 

vertente francesa 

discutir a influência dos 

elementos e características 

cognitivos do decisor no 

processamento da informação 

na tomada de decisão. 

Qualitativa Observação sistêmica e 

entrevista semiestrurada e 

grupos focais 

Análise do discurso 

vertente francesa 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Investigar realidade social, requer sensibilidade do pesquisador, como por exemplo, 

interpretação e compreensão do fenômeno investigado, para tanto, verifica-se que a 

qualitativa foi utilizada em todas as fases da pesquisa 

Outrossim, além das técnicas de coleta de dados sintetizadas, fez-se uso superficial 

da pesquisa documental, acesso a legislação que disciplina o Tribunal do Júri e ao processo 
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criminal do homicídio estudado. Entretanto, esclarece que os dados analisados, foram 

somente a observação, entrevistas, grupos focais e o diário de campo. Isso porque, esta 

pesquisa fundamenta-se na construção social dos discursos e manifestações dos jurados 

investigados, o que consequentemente justifica a utilização exclusiva da técnica da análise do 

discurso. Logo os caminhos metodológicos percorridos permitiram que os resultados 

encontrados na pesquisa fossem imediatamente aplicados na resolução de problemas 

empíricos. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

As organizações segundo Etzioni (1984) podem ser compreendidas como um 

agrupamento humano, um conjunto de indivíduos que, intencionalmente construídas e 

reconstruídas para alcançar objetivos. Neste sentido, o Tribunal do Júri enquanto organização, 

consiste em um agrupamento de jurados, juiz, promotor e advogado reunidos com a intenção 

de julgar um crime doloso contra a vida.  

O Tribunal do Júri é inserido pela Constituição Federal e disciplinado pelo Código de 

Processo Penal, Decreto-Lei nº 3.689 de 3 de outubro de 1941. O Tribunal do Júri é 

responsável por julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo deles: homicídio, infanticídio, 

instigação ao suicídio e aborto.  

Em regra, compõem o Tribunal do Júri: um juiz, cujo preside a sessão; um promotor 

de justiça responsável por fazer a acusação do réu; um ou mais advogados com a incumbência 

de realizar a defesa do réu; e sete populares sorteados aleatoriamente, denominado jurados, 

que constituem o conselho de sentença e possuem a responsabilidade de decidirem sobre a 

conduta de um sujeito que praticou um crime doloso contra a vida.   

O juiz ocupa o centro da mesa, o promotor de justiça senta-se à direita do 

magistrado. O advogado de defesa não ocupa lugar na mesa central, fica em uma bancada ao 

lado direito desta mesa. Os jurados ficam em outra bancada ao lado esquerdo da mesa 

principal. 

A decisão dos jurados ocorre conforme as suas consciências e não com base nos 

conhecimentos legais. Desde modo, o juiz profere a sentença e fixa a pena conforme a 

vontade popular. Os jurados durante a sessão de julgamento não podem se comunicar, 

todavia, é permitido realizar perguntas para as testemunhas e para o réu. 

A vítima quando está presente é a primeira a ser ouvida, depois as testemunhas de 

acusação, as de defesa e por último o réu é interrogado pelo ministério público e depois pela 

defesa.  Finalizado os depoimentos, iniciam-se os debates, o promotor de justiça responsável 

pela acusação tem a precedência e pode arguir por uma hora e meia. Posteriormente, passa-se 

a falava ao advogado de defesa que possui o mesmo tempo.  

Ao final o juiz elabora os quesitos a serem votados pelos jurados, os votos são 

secretos e condicionam a sentença. Caso os quatro primeiros jurados decidam pela 

condenação ou absolvição, os demais votos não precisam ser abertos.  Concluída a votação o 

juiz elabora a sentença e faz a leitura perante o réu e todos os presentes. 
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A descrição e contextualização do Tribunal do Júri, neste estudo deram-se a partir 

dos dados coletados por meio da técnica de observação, que ocorreu em 27 de setembro de 

2016 e teve duração de 1h40min.  

O Tribunal do Júri investigado iniciou às 9h da manhã do dia 27 de setembro de 

2016, com a abertura do pregão pelo oficial de justiça. Este fez a leitura do número do 

processo e o nome das partes, réu e vítima. Após realizou a chamada dos vinte e um jurados, 

dos quais sete foram sorteados aleatoriamente e aceitos pela defesa e pela a acusação. Após a 

seleção dos populares, estes prestaram juramento e se comprometeram a julgar conforme suas 

consciências. 

O crime em pauta foi um homicídio, que ocorreu no dia 1 de março 2013 às 

00h00min aproximadamente. A vítima estava em uma lanchonete e teria assediado a ré que na 

ocasião trajava uma saia curta. O namorado da ré, inconformado com o assédio, esperou a 

vítima ir embora do bar e a encontrou na rua. Foi quando proferiu disparos com arma de fogo 

contra a vítima e a matou ao atingir o seu pescoço. Verificou-se que a ré não participou do 

homicídio, mas foi o pivô para que o crime acontecesse. Desta forma, os jurados tiveram que 

decidir se a ré foi ou não culpada pela morte da vítima e se teve participação no homicídio. 

Iniciado os depoimentos, as testemunhas de acusação e defesa foram dispensadas, 

houve apenas o interrogatório da ré. A juíza iniciou com perguntas sobre idade, estado civil, 

profissão e quantidade de filhos. A ré relatou ter 33 anos, casada, técnica em enfermagem e 

ter três filhos.  

A ré quando questionada pela juíza sobre o que aconteceu na noite do homicídio, 

narrou que ela e seu ex namorado foram a uma lanchonete beber e jogar sinuca. Contudo, o 

namorado na época se desentendeu com a vítima. A ré negou ter sido ela o motivo da 

discussão, disse que após a briga foi para casa dormir e apenas 15 dias depois teve 

conhecimento do assassinato.  A ré manteve uma postura calma e evitou olhar para os jurados. 

Da mesma forma estes evitaram olhar para ela.   

Terminado o interrogatório, o promotor de justiça iniciou a sua fala acusatória às 

9h20min, discursou no sentido de que todos que estavam no bar disseram que a ré usava 

roupa curta na noite do crime e que o homicídio ocorreu porque o namorado sentiu ciúmes. 

Destacou o ministério público que o namorado da ré entrou em vias de fato com outra pessoa 

que não era a vítima, no entanto, após a ré gritar que não era aquele homem que havia 

assediado, o namorado perguntou quem era e a ré apontou. Mas, naquele momento todos 

foram embora, pois a dona da lanchonete irresignada com a briga fechou o estabelecimento.   
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O promotor afirmou que meia hora depois da briga, uma testemunha contou que 

ouviu disparos de arma de fogo, ao abrir a cortina de sua casa viu a vítima caída na rua e o 

namorado da ré, puxando o corpo da vítima para dentro de um carro. Segundo esta 

testemunha, que por questões de segurança não teve a sua identidade revelada, a ré não 

participou dos disparos com arma de fogo, porém após os barulhos teria saído da casa de seu 

ex namorado, olhado a cena do crime e saído em direção incerta. A acusação encerrou a sua 

fala às 9h39min com a seguinte frase para os jurados “pensem a vida de alguém nas mãos de 

vocês. No Tribunal do Júri vocês têm que ser justos, absolver quando não tem provas. Existe 

o Tribunal porque qualquer um pode cometer um homicídio, quem nunca disse da boca para 

fora eu „quero matar aquele desgraçado‟, pensem a única testemunha do processo disse que 

não viu a ré participar do homicídio”. Durante o discurso do ministério público todos os 

jurados ficaram atentos, em nenhum momento demonstraram distração ou emoção. 

O advogado de defesa iniciou o seu discurso às 9h55min, cumprimentou os jurados e 

explanou que a ré não poderia ser condenada por usar roupa curta, que não foi ela quem atirou 

na vítima e se quer participou do crime. A defesa afirmou que segundo uma vizinha da ré, esta 

ao sair da lanchonete caminhou em sentido contrário ao local do homicídio, arguiu que a ré só 

ficou sabendo do assassinato 15 dias após o homicídio. Encerrou o discurso às 10h05min com 

a seguinte frase “não há provas que a ré praticou o crime, na dúvida ela deve ser absolvida, 

vocês jurados são o senso da boa justiça social, tenho certeza que irão decidir pela absolvição 

da ré”. Os jurados não modificaram os seus semblantes, permaneceram atentos sem qualquer 

manifestação de consentimento ou reprovação sobre as informações apresentadas.  

Finalizados os debates a juíza elaborou os quesitos, os quais foram: 1) se a ré havia 

realizado os disparos que matou a vítima; 2) se a vítima recebeu os disparos de arma de fogo e 

3) se a ré contribuiu para que o crime acontecesse. A decisão dos jurados em relação aos 

quesitos formulados ocorreu de forma secreta, todos os presentes no Tribunal do Júri, foram 

convidados a se retirarem. Esclarece que a pesquisadora interrompeu a sua observação e 

também saiu do Tribunal do Júri, para garantir o sigilo dos votos dos jurados.  

Quando todas as pessoas se retiravam da sala do Tribunal do Júri, o irmão da vítima 

levantou de seu assento e gritou que a ré estava no local do crime, que ela era amiga da vítima 

e não fez nada para ajudá-la. Esbravejava em tom de indagação porque a ré tinha ligado para 

o socorro, que ela era uma mentirosa e uma amiga traidora. O irmão gritou também que o 

ministério público não fez justiça, porque não pediu a condenação da ré. A mãe da vítima 

tentou acalmar o filho e o conduziu até a saída do fórum. Enquanto acontecia a votação, o 
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promotor de justiça saiu da sala do Tribunal do Júri e procura pelo irmão da vítima, todavia, 

não o encontrou.   

Liberado o acesso novamente a sala do Tribunal do Júri, a juíza pede para que todos 

fiquem em pé para que ela faça a leitura da sentença, com base na decisão dos jurados. A 

magistrada preferiu que por maioria dos votos, os jurados decidiram absolver a ré, entenderam 

que ela não poderia ser condenada pela morte de alguém por trajar roupas curtas. Encerrou-se 

o júri às 10h35min. 

Com base nas descrições observadas, verifica-se que a tomada de decisão no 

Tribunal do Júri, assemelha ao conceito de processo decisório definido por Nutt (1984), o 

qual consiste em um conjunto de atividades que se inicia com a identificação de um problema 

e termina com uma ação, isto é a decisão, conforme Figura 7.  

Figura 7 – Descrição da tomada de decisão no Tribunal do Júri 

 

                                     Fonte: Elabora pela autora (2016) 

A identificação do problema é a conduta do réu, que supostamente cometeu um 

crime e precisa ser julgado. Enquanto que a decisão é a escolha em condenar ou absolver o 

réu, bem como votar nos quesitos formulados pelo juiz com base nos argumentos do 

ministério público e advogado de defesa.  

Os jurados decisores têm como informações disponíveis para tomarem as sua decisão 

os discursos do promotor de justiça que faz a acusação e do advogado que faz a defesa.  Desta 

forma, os jurados após identificarem a situação que requereu uma solução, isto é a conduta do 

réu que devido à prática de um crime necessita de julgamento. Iniciam as análises das 

informações disponíveis e depois selecionam uma alternativa, ou seja, decidem.  O percurso 

destas três fases correspondeu à divisão do processo decisório de Simon (1979). Acrescenta-

se que os jurados não possuem o conhecimento completo de como aconteceu o crime, o 

promotor e o advogado fornecem informações fragmentas de acordo com suas atribuições 

dentro do júri. Consequentemente a imaginação dos jurados tenta suprir insuficiência 

informacional, a cognição passa a afetar a distribuição e a interpretação das informações 
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(Simon, 1979), entretanto, os indivíduos são incapazes de considerar todas as alternativas 

possíveis e decidem de modo mais satisfatório o possível.  

Portanto, as etapas identificadas no processo decisório do Tribunal do Júri 

correspondem aos preceitos disseminados por Simon (1957; 1979). Desta forma, 

independente do tipo de organização o processo de tomada de decisão segundo Silva et al. 

(2011) pode ser definido como a forma como os indivíduos agem quando se deparam com 

uma situação que demanda por uma ação decisória, a análise e o julgamento das informações 

disponíveis dependem da associação do ambiente em que o indivíduo está inserido.    

 

4.1 ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS CARACTERÍSTICAS COGNITIVAS INDIVIDUAIS 

DOS JURADOS A PARTIR DOS SEUS DISCURSOS 

 

Os tomadores de decisões têm limitações na sua capacidade de fazer escolhas, estas 

limitações referem-se à cognição dos indivíduos, conhecimento da situação problema, fatos e 

variedades que influenciam as decisões (SIMON, 1957). Desta forma, a tomada de decisão é 

um processo cognitivo relacionado às características individuais do decisor, por exemplo, 

idade, gênero, experiências, habilidades, modo de raciocínio, julgamento intuição, 

criatividade etc (LOBLER; SIMONETTO, 2010). 

Com o objetivo de evidenciar como a cognição interfere na interpretação da 

informação na tomada de decisão, isto é, compreender as características cognitivas do 

indivíduo de forma empírica nas tomadas decisões. Realizou-se entrevistas com os sete 

jurados que participaram do Tribunal do Júri observado.  Subsidiariamente realizou-se 

também grupos focais, após o encerramento do Tribunal do Júri, com a pretensão de comparar 

os discursos individuais e em grupo. A partir análise do discurso de linha francesa entende-se 

que os jurados não são quem formulam os seus próprios discursos, eles são reflexos de 

ideologias, do contexto que estão subordinados. Neste sentido, Eisenhard e Zbarack (1992) 

afirmam que o entendimento de como os decisdores pensam e se comportam é imprescindível 

para compreender processo decisório. Com efeito, Passos (2015) acrescenta que dentro da 

temática racionalidade, deve-se dar atenção as características pessoais dos decisores que 

influenciam o processo de escolha, pois o modo de decidir de um indivíduo explica a maneira 

de agir da organização.  

Deste modo, por meio das entrevistas e de modo secundário grupos focais, buscou-se 

extrair como os jurados enquanto decisores vislumbram a realidade e interpretam as 
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informações. Para manter o sigilo os jurados entrevistados receberam denominações fictícias, 

conforme Quadro 5. 

 

Quadro 5 – perfil dos entrevistados 

Nome fictício dos 

jurados entrevistados 

Idade Gênero Nível de escolaridade 

E1 58 anos Masculino Ensino superior 

E2 34 anos Feminino Ensino superior 

E3 30 anos Masculino Ensino superior 

E4 47 anos Feminino Ensino superior 

E5 31 anos Feminino Ensino superior 

E6 46 anos Feminino Ensino superior 

E7 28 anos Masculino Ensino superior 

 Fonte: Dados de pesquisa (2016) 

  

Observa-se que houve uma predominância do gênero feminino, desta forma, cabe 

esclarecer que o promotor de justiça responsável pela acusação da ré rejeitou duas juradas. A 

recusa pode ter sido motivada pelo crime de homicídio referir-se a questões de gênero. 

Segundo o Ministério Público a vítima foi assassinada por ter assediado a ré que trajava uma 

saia curta, o namorado da ré por desaprovar a situação matou a vítima com um disparo de 

arma de fogo. Desta maneira, juradas mulheres tornam-se desinteressantes para o promotor de 

justiça, que teve como atribuição acusar a ré. As demais categorias idades e nível de 

escolaridade se assemelharam desta forma, não foi possível realizar uma análise sobre estas 

categorias. 

Em que pese a constatação de Ramos, Ferreira e Gimenez (2011) de que não há 

diferenças nas dimensões de estilo cognitivo relacionados ao gênero e à idade. Verificou-se 

que embora a influência da característica idade não tenha sido identificada de forma direta na 

fala dos jurados, sua interferência foi constatada nos aspectos comportamentais. No tocante ao 

gênero, devido à situação problema envolver um homicídio de natureza feminina, o gênero 

pode ter influenciado as escolhas, conforme fragmento 01, proferido por um jurado homem, 

que releva uma percepção machista, isenta os homens de qualquer culpa e atribui às mulheres 

a obrigação de se vestir com trajes que não mostre nenhuma parte do corpo: 

  

001:Pode me chamar de antigo, conservador, machista, sei lá...Mas, eu acho que a 

mulher tem que se respeitar, usar roupas mostrando partes do corpo, a bunda e os 

peitos, pra mim é coisa de mulher... desculpa a expressão,  fácil. Veja se as mulheres 

casadas ou as solteiras com boa educação se saem por ai com roupas mostrando 

tudo...não saem! Um homem quando vê uma mulher usando roupas que mostram as 

partes...pensa o que? (E1). (destacamos) 
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O emprego do léxico “fácil” associado à figura da mulher e complementado com a 

frase “casadas ou as solteiras com boa educação”, demonstram um julgamento prévio das 

mulheres a partir das roupas que usam, isto é, as mulheres que mostram parte do corpo são 

categorizadas como fáceis e não merecedoras de respeito. Para Andrade (2008) cada pessoa 

possui um conjunto de regras e princípios (conscientes e inconscientes) que direcionam o 

comportamento e a tomada de decisão.  

Todavia, no grupo focal quando os entrevistados foram indagados sobre a percepção 

do homicídio motivado por uma mulher usou saia curta, o entrevistado E1 apresentou um 

discurso dissidente da entrevista individual: 

A mulher tem liberdade sobre o seu corpo e suas escolhas...penso que nós homens 

devemos saber respeitar né! O convívio em sociedade necessita de respeito...uma 

mulher ser julgada porque sua roupa mostrava suas partes...parece um retrocesso 

social (E1). 

 

Verifica-se que o discurso do entrevistado E1 quando em grupo diverge de seu 

discurso individual, destaca-se que todos os demais entrevistados manifestaram o mesmo 

posicionamento em grupo e individualmente. A diferença de discursos do entrevistado E1, 

justifica-se, pois a organização também influência o indivíduo, ela é resultado de uma ação 

coletiva, desta forma, o entrevistado E1, quando em grupo procurou sintonizar a sua fala com 

os demais entrevistados.  Neste sentido, Schwenk (1988) assevera que quando as decisões são 

tomadas no âmbito dos grupos, estes podem estar sujeitos a vieses cognitivos associados ao 

pensamento de grupo.  

Com efeito, para que se pudesse extrair o modo próprio de concepção de realidade 

dos jurados, bem como os valores culturais, solicitou-se nas entrevistas individuais que 

falassem um pouco sobre sua vida. Para Spiegel (2014) as decisões não são iguais e nem têm 

o mesmo grau de dificuldade, entretanto todas são dependentes do modelo mental e história 

de vida dos decisores. 

O fragmento 002, também demonstra que a entrevistada E5, possui seus valores 

familiares sedimentados na família: 

002 Sou feliz por ter casado com o homem da minha vida meu primeiro e único 

amor. Hoje está tão na moda, não casar ou não ter filhos...acho que cada um com os 

seus sonhos...respeito! [...] Acho que as pessoas deveriam sonhar mais e lutar pelos 

seus sonhos, também acho que caminhamos para um mundo egoísta e solitário. Vejo 

por mim, várias pessoas não se conformam pela escolha que fiz...casar e ter filhos 

sem nunca ter saído por ai beijando todos. Acho que no fundo nasci na época errada 

(risadas) (E5). (destacamos) 
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O discurso da jurada demonstra orgulho e felicidade por ter se casado com a pessoa 

que ama e por não ter tido outro homem em sua vida. A expressão “hoje está tão na moda, não 

casar ou não ter filhos” associada ao termo “mundo egoísta e solitário” denota que a 

entrevistada percebe na sociedade uma inversão de valores a frase “sem nunca ter saído por ai 

beijando todos” demonstra que na ótica da entrevistada a sociedade considerada a constituição 

familiar como uma exceção.  

Desta forma, pode-se dizer que quando um indivíduo prioriza seus valores, no caso 

da entrevistada E2, a família, a interpretação tende a ser coerente com os seus princípios. Isso 

se confirma com o fragmento 003, extraído da falada da entrevistada E5, quando respondeu a 

pergunta se após ouvir o promotor de justiça e o advogado ela havia ficado confusa ou em 

dúvida sobre o que aconteceu no homicídio: 

003:Eu pensei assim...ela é mãe de família, tem filhos pequenos...estuda...está 

buscando uma vida digna. O fato dela não estar mais com o cara não me deixou na 

dúvida. Achei os discursos parecidos do promotor e do advogado. Eu imaginei um 

bar e ela de roupa curta...um homem desaforado mexeu e o namorado não 

gostou...os dois discutiram e depois o namorado resolveu acertar as coisas...sem que 

a ré tinha participado (E5). (destacamos) 

Ao analisar o fragmento 002 e 003 pronunciados pela entrevistada E5, percebe-se 

que ela imprimiu em sua interpretação os seus valores familiares, as expressões “mãe de 

família, tem filhos” demonstram que a jurada não associa uma mulher que possui filhos com a 

possibilidade de participação no homicídio. Trata-se da heurística, uma tendência de embasar 

o julgamento em informações que estejam prontamente disponíveis, valores e emoções 

marcantes para a imaginação (SANTOS; WAGNER, 2008). 

No mesmo sentido, o entrevistado E1 demonstra a valorização da família, acrescenta 

Deus e educação: 

 
004: Quando criança morava na roça...e isso não foi obstáculo para os estudos, meus 

pais estudaram todos os filhos. Você veja né! Naquela época estudar não era 

fácil...mas meus pais sempre fizeram de tudo [...] Eu fico pensando nesses 

adolescente que a gente encontra na rua né...será que os pais não colocam limites? 

Não dão estudos? Você acredita que meus filhos me pedem a benção até hoje? tudo 

casado e com filhos e estendem as mãos. Minha infância não foi fácil, trabalhava na 

roça com meus pais, comecei cedo e nem por isso fiquei rebelde! Hoje os 

adolescentes têm de tudo e são tudo virado (E1).  (destacamos) 

 

A frase “naquela época estudar não era fácil”, evidencia superação e um elo de 

comparação com os dias atuais. O jurado, ao inserir o léxico “benção” seguido do 

complemento “até hoje”, considera que a sociedade perdeu os seus valores, um filho pedir 

bênção aos pais é algo raro. A expressão “têm de tudo e são tudo virado” chamam a atenção, 
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demonstra uma posição de inconformismo e incompreensão com os adolescentes, os quais são 

classificados como “rebeldes”. Neste fragmento discursivo fica explícita a visão de 

reprovação acerca das pessoas que não adotam um comportamento padronizado com 

respaldos familiares, religiosos e educacionais. Estes princípios também influenciam a visão 

da realidade do entrevistado E1, conforme fragmento 005: 

 

005:Você acha que uma menina dessa sai de casa com qual intenção...? è só para 

gerar discórdia. Não saem de casa com a pretensão de ir a missa, arrumar um 

namorado, porque que homem vai querer casar com um mulher que sai quase pelada 

se exibindo. Um homem quer uma mulher ao seu lado de respeito, ele precisa sentir 

orgulho da pessoa que tem ao seu lado. A mulher tem que ser vaidosa, tem, mas isso 

não tem nada a vê, com sair por ai semi nua....por outro lado também acho que isso 

não dá o direito de uma pessoa matar a outra. As coisas se resolvem no diálogo...por 

isso precisamos escolher bem as pessoas que vamos casar (E1). (destacamos) 

 

Identifica-se que o entrevistado E1 reflete em seu discurso os seus valores como 

família, Deus e educação. Ele interpreta a conduta da ré com reprovação, afirma que usar 

roupas curtas gera discorda, mas que os problemas devem ser resolvidos no diálogo.  

Evidencia-se também que para o entrevistado uma pessoa com trajes inapropriados não 

frequenta Igrejas.   

Neste contexto, enquanto os fragmentos acima mostram que os entrevistados E1 e E5 

possuem visões e valores sedimentados na família. O fragmento 006, pronunciado pela 

entrevista E6, contesta os padrões entendidos como tradicionais:   

 
006:Perdi meu marido recentemente...ele se matou...tem gente que fala que foi um 

acidente, mas sei que se matou por ser fraco. Nossa família era imperfeita, como 

toda família...os filhos maravilhosos...mas, o relacionamento se desgasta. Minha 

vida sempre foi cheia de aventuras. Meu casamento era um desafio diário! (silêncio 

30 segundos). Tínhamos uma relação diferente, um relacionamento não muito 

tradicional...nunca foi tradicional...No meu caso, o diferente também levou ao 

fracasso, ao fim do meu casamento e ao suicídio do meu ex marido. Então não 

existe regras! a vida é mesmo uma surpresa (E6). (destacamos) 

 

As construções discursivas destacadas no fragmento 006, ilustram que a entrevistada 

E6 considera o casamento como uma união fracassada e que leva ao desgaste afetivo. 

Observa-se que a posição da E6 é de uma mulher que perdeu o marido, cujo praticou suicídio. 

A afirmação “se matou por ser fraco” demonstra a percepção entrevistada em relação ao seu 

ex marido. O emprego do verbo “ser” atrelado ao adjetivo fraco, não questiona o suicídio, 

mas atribui a morte do marido como consequência de uma personalidade fragilizada. A 

expressão “família era imperfeita, como toda família”, demonstra uma visão generalista das 

famílias, descrença nos relacionamentos classificados como tradicionais. O termo “relação 
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diferente”, após a declaração de “vida sempre cheia de aventuras” deduz a prática e aceitação 

de atos extraconjugais.  

Portanto, percebe-se que a entrevistada refuta regras e padrões e implicitamente 

adota visão de mundo liberal. Estes posicionamentos tornam-se nítidos na interpretação da 

entrevistada E6, quando perguntada se já havia vivenciado ou teve conhecimento sobre 

alguém caso parecido com o que aconteceu no Tribunal do Júri. 

 

007: A sociedade é muito machista e ignorante, veja o caso do júri, pra mim foi por 

machismo e honra. A mulher uma coitada, se arrumou para sair, se divertir. Não tem 

culpa se um homem safado mexeu com ela. É igual a história do estupro...só porque 

está de curto, merece ser estuprada...a verdade é que existem pessoas doentes...uma 

pessoa que mata ou estupra não é certa...tem seus problemas intrínsecos como já 

disse. Vítima é a mulher que tem que andar como uma freira, com medo da 

sociedade julgar. Por favor! Vivemos em tempos modernos que tudo é muito rápido 

e ainda existem pessoas que cuidam do comprimento da roupa um do outro e ainda 

dizem que isso incita a violência e o estupro (E6). (destacamos) 

 

Conforme fragmento 007, a entrevistada E6 vislumbra a sociedade como machista, 

atribuiu a ré o adjetivo “coitada” por ter se arrumado para sair e se divertir e a noite ter 

terminado com tragédia, entende que vítima é mulher que “tem que andar como uma freira, 

com medo da sociedade julgar. A comparação com freira evidencia uma interpretação que a 

sociedade é regrada por falsos princípios. Ressalta ainda, a cultura do estupro que também 

atribui a mulher a culpa pelo crime.  Segundo Schwenk (1988) e Das e Teng  (1999) as 

decisões dos indivíduos são sustentadas por seus pressupostos de vida. Deste modo, percebe-

se uma coerência entre os valores da entrevistada E6 e sua concepção de mundo. 

O fragmento 008 ilustra uma percepção generalista da entrevistada E4: 

 
008:Afinal quem é que casa pensando em se separar né? Foi uma decisão difícil, 

pense... com duas crianças pequenas...eu com vinte e seis anos e com dois 

filhos...[...] Eu nunca quis casar de novo, acho que traumatizei...nunca suportei 

falsidade e fingimentos. Cada vez mais acredito que as pessoas vivem um teatro, 

aparentam ser o que convém, só mostram o que querem. Só que ninguém consegue 

fingir para sempre. Então vivo assim...comigo mesma... (E4). (destacamos). 

 

Percebe-se que a entrevista após o rompimento de um casamento que não deu certo, 

passou a generalizar com pessoas como falsas e fingidas, a expressão “acho que traumatizei” 

reporta a um passado com frustrações que reflete na concepção de que as pessoas são 

oportunistas e escondem suas intenções. Os termos “as pessoas vivem um teatro” e “só 

mostram o que querem” evidenciam uma preleção por comportamentos solitários e 

desconfiança nas pessoas. A visão generalista da entrevistada E4 repercute em seu 
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posicionamento, quando perguntada se em algum momento se colocou no lugar do réu, da 

vítima ou dos familiares deles: 

009:Sim, pensei que poderia ter sido eu caso tivesse ficado casada. Como disse não 

conhecemos as pessoas...as vezes passamos um vida com alguém e depois 

descobrimos que tudo era uma farsa. As pessoas escondem aquilo que acham que 

vai assustar...só que uma hora explodem. Talvez tenha sido o caso. Vítima foi a 

mulher, a ré que infelizmente atraiu e namorou o cara errado. Provavelmente não 

sabia com quem estava lidando. O ex namorado da ré...um desequilibrado, só 

mostrou quem ele era de verdade (E4). (destacamos) 

As expressões destacadas no fragmento 009 “não conhecemos as pessoas” e “pessoas 

escondem” evidenciam que entrevistada E4 tem um perfil desconfiado, considera que as 

pessoas escondem suas intenções. Depreende-se que a jurada caracteriza a ré como vítima do 

ex namorado, que apenas revelou quem era.   

Assim, percebe-se que os jurados têm suas percepções influenciadas pelo consciente 

e inconsciente, por fatores subjetivos que modificam a forma de ver, de pensar, de analisar e 

de decidir (ANDRADE, 2008).  Deste modo, entende-se que o tomador de decisões é dotado 

de características subjetivas que limitam a visualização de todas as informações e alternativas 

para se fazer uma escolha. 

A história de vida e preleções do entrevistado E3 também guardam relação com a 

interpretação dele sobre o homicídio por gênero, conforme revelam os fragmentos 010 e 011: 

 

010: [...] Eu sou solteiro, namorei duas vezes só...gosto de viver cercado de amigos 

e tomar uma cervejinha. Vou com frequencia ao bar, gosto de ir lá no cedeteg. 

Minha rotina de vida é trabalho, estudo e ir ao bar relaxar. Ah e pescar né. Aqui tem 

o alagado que é perto, gosto de reunir os amigos e ir queimar uma carne e pescar. Eu 

sou bem de boa...gosto de fazer amizades, já fiz uma faculdade e estou fazendo 

outra. Tudo ao seu tempo, eu estou na fase de aproveitar. Minha vida sem grandes 

emoções. Como disse sou tranquilo (E3).  

 

011: [...]Complicado né! Eu convido com meninada, já falei que gosto do bar. Eu 

tenho amigas que gostam de roupas curtas...(silêncio 13 segundos) cara são novas, 

não podem se vestir igual velhas, não devem nada para ninguém. Minhas amigas 

usam roupas curtas e não são biscates! Não entendo esse povo que julga pelas 

aparências...tenho também amigos ciumentos que não deixam as namoradas usar 

uma sainha colada ou curta. Acho errado, a mulher não é propriedade... Tem que se 

sentir a vontade e feliz...mas se a mulher aceita e não usa determinadas roupas para 

não brigar, ótimo se entendem. (E3) 

 

Extrai-se da história de vida do entrevistado E3, que ele possui uma vida boemia, 

consequentemente este perfil encontra-se retratado em sua percepção social, o trecho “amigas 

que gostam de roupa curta” atrelado a “cara são novas, não podem se vestir igual velhas” 

demonstram que o entrevistado além de jovem possui um circulo de amigas também com 

idades próximas a dele. Para este jurado usar roupas curtas é coerente com mulheres “novas”, 
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atribui o uso de roupas cumpridas a mulheres de idade mais avançadas. Isto permite a 

inferência de que na percepção do entrevistado E3, apenas mulheres jovens podem usar 

roupas curtas. A afirmação “usam roupas curtas e não são biscates” implicitamente 

demonstra, que de modo inconsciente este jurado relaciona roupas curtas a mulheres 

desrespeitosas.  

O entrevistado E7 se descreve como uma pessoa emotiva e solidária (fragmento 

012), estas características encontram-se refletidas na fala deste jurado quando narra que se 

colocou no lugar da ré (fragmento 013):  

 

012: [...] Acredita que não pudia ver um amigo matando um formiga ou jogando sal 

no sapo que eu quase chorava (risadas). Sou bobo, sou muito coração...o mundo 

precisa de amor. No banco gosto de atender pessoas idosas, porque são pessoas que 

precisam de atenção [...] (E7).  

013: Eu engoli o choro, que novidade né (risadas). Imagine uma mãe, enfermeira 

trabalhadora, só porque usou uma saia curta? Fiquei com dó dela. O cara que ela 

namorava só pode ser louco ou tinha uma briga antiga com o cara que 

morreu...Quem somos nós para dizer o que passou na cabeça do cara, cada pessoa 

pensa diferente uma da outra, conseguimos nos colocar no lugar, mas não 

reproduzir o mesmo sentimento, pois não somos a pessoa, não temos os mesmos 

pensamentos, educação e valores (E7). (destacamos) 

O entrevistado E7 confessa ter se emocionado e sentido dó da ré, a construção frasal 

“só porque usou roupa curta” demonstra que na visão deste jurado os valores importantes 

como ter filhos e uma profissão foram desconsiderados. Ele destaca que embora se consiga 

colocar no lugar das pessoas, o sentimento não tem ser reproduzir. Desta forma, percebe-se 

que a emoção é um elemento cognitivo influente na interpretação do jurado E7. 

Os fragmentos 014 e 015 extraídos do discurso da entrevistada E2, demonstra que as 

concepções podem mudar conforme o contexto e a realidade que o indivíduo está inserido.  

014: Na minha fase de universitária aproveitei bastante...no sentido de ir para as 

baladas com as amigas e se divertir. Nunca fui de bebidas alcoólicas. Então saia 

mesmo para dançar...relaxar após as provas. Conheci o meu marido na faculdade. 

Ele é daqui, mas foi morar comigo no Candoi. Sabe que antes de ter minha filha eu 

era muito cobrada, todo mundo pressionava...casada a dez anos e sem filhos...agora 

as pessoas dizem que minha filha precisa de um irmão...É fogo... o povo gosta de se 

o povo gosta de se meter. Eu e meu marido somos felizes assim. Não damos bola! 

decidimos tudo junto...Conversamos bastante...todo domingo vamos a missa. É 

importante o casal viver em Deus. Com filhos a vida muda, as prioridades e o 

pensamento mesmo (E2). 

015: Eu com um bebê em casa, pensei...precisamos ensinar nossos filhos desde 

pequenos a evitar confusão e respeitar os outros. Eu não uso roupas curtas...mas 

pensei que poderia ter sido eu. O homem que matou era um possessivo, 

provavelmente a mulher sabia disso...e o que mexeu um sem noção. Se a menina 

poderia ter evitado, não sei. Só sei que usar roupa curta não é motivo para sair 

matando (E2). (destacamos) 
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Observa-se que a maternidade modificou os preceitos da entrevistada E2, no final de 

sua história de vida ela afirma que “com os filhos a vida muda, as prioridades e o pensamento 

mesmo”, a demonstração de mudança de interpretação fica em evidencia quando a 

entrevistada responde a pergunta se ela em algum momento se colocou no lugar do réu, da 

vítima ou dos familiares deles. Ela inicia seu discurso com uma visão protetora, peculiar de 

mãe para com seus filhos. 

Os discursos dos entrevistados revelam as suas vivencias, percebe-se que cada 

indivíduo processa e transforma as informações de acordo com suas experiências, criam 

simbologias e julgamentos prévios. Pois, os indivíduos utilizam as associações e experiências 

para compreender as situações e problemas que necessitam de tomadas de decisão (BARR; 

STIMPERT; HUFF, 1992).  

Depreende-se dos discursos uma confirmação racionalidade limitada, instituída por 

Simon (1979), em que o indivíduo é influenciado por suas características cognitivas e 

consequentemente fica incapacitado de interpretar todas as informações e escolhas em sua 

plenitude. Assim, quando se reconhece a cognição influencia na escolha dos decisores, passa-

se a vislumbrar a tomada decisão como um processo ligado à personalidade e à história 

pessoal do decisor, que possui suas características individuais (LOBLER; SIMONETTO, 

2010). A Figura 8, ilustra as influências das características cognitivas individuais dos 

decisores identificadas nesta pesquisa. 

 

                                     Figura 8 – influências das características cognitivas 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

Percebe-se que o problema inserido em um determinado contexto é identificado pelo 

decisor, o qual interpreta a situação problema e as informações recebidas de acordo com suas 

características cognitivas. Para Spiegel e Caulliraux (2016) o processo decisório não se aplica 

ao problema tal como ele é, mas antes ao problema tal como o indivíduo, conscientemente ou 

não, o põe a si próprio. Estes autores acrescentam são as operações cognitivas que permitem 

construir e transformar representações.  
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Neste sentido, as características cognitivas identificadas nesta pesquisa consistem em 

idade, gênero, valores e experiência. A definição construtiva nível de escolaridade não foi 

possível ser verificada, pois este aspecto foi semelhante entre os entrevistados. Após o 

contexto e situação problema ser interpretados pelos decisores, estes proferem uma decisão 

condizentes com sua visão de mundo.  Para Machado-da-Silva, Fonseca e Fernandes (1999), 

os valores e as crenças que norteiam as escolhas dos indivíduos, as quais, por sua vez, são 

selecionadas e interpretadas mediante condições individuais e contextuais. 

 No tocante as características identificadas, o gênero feminino possui a imaginação 

mais aflorada, uma maior facilidade de se inserem na situação problema. Em relação aos 

valores destacaram-se a família e a religião, há uma preocupação dos indivíduos em 

decidirem de modo convergente com seus princípios familiares e religiosos.    A experiência 

decorre de vivencias acumuladas ao longo da vida do decisor. Nos estudos de Spiegel e 

Caulliraux (2016) foram identificados efeitos positivos e negativos da aquisição de 

experiência. Quando uma decisão é muito diferente de outras já tomadas, a experiência tem 

um efeito negativo, pois incorre o risco de generalizações inadequadas, a exemplo da 

entrevistada E6, que devido a frustrações afetivas generaliza erroneamente situações 

desconhecidas. Por outro lado, quando a decisão atual é similar a ações anteriores a 

experiência é positiva, pois, refere-se a contextos já explorados e vivenciados.  

Portanto, verifica-se que o decisor assume uma identidade psicossocial, que 

influencia sobre quem ele é, e a maneira como deve enfrentar certas situações. Entende-se que 

a cognição interfere na interpretação da informação e limita a racionalidade, onde os valores e 

as experiências direcionam as tomadas de decisão. As informações emergem como 

perspectivas, que dão forma e justificam a maneira como as pessoas trabalham decidem.  

 

4.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS ELEMENTOS COGNITIVOS NA INTERPRETAÇÃO 

DA INFORMAÇÃO 

 

Os indivíduos além de possuírem características cognitivas também são dotados de 

funções mentais, como atenção, categorização, memória e emoção. Para Spiegel (2011) estes 

elementos influenciam a capacidade do decisor identificar significados e apresentar respostas 

às situações problemas. Deste como, com a intenção relevar a interferência dos elementos 

cognitivos na interpretação da informação, os sete jurados entrevistados foram indagados em 

grupo sobre estes aspectos, por meio da técnica de grupos focais. Para as análises dos 
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elementos cognitivos foram distribuídas em quadros.  O Quadro 6, sintetiza os discursos dos 

jurados acerca da atenção: 

 
Quadro 6 – influência do elemento atenção na interpretação da informação. 

Vocês conseguiram prestar atenção em todas as informações fornecidas no Tribunal do Júri? 

E1 Nem todas, confesso que é um pouco cansativo. Algumas informações também não interessam 

ou não mudam em nada o que aconteceu. Acho que muita informação também, não dá para 

prestar atenção em tudo. (destacamos). 

E5 Confesso que não consegui...algumas coisas achei dispensável. Dei mais atenção ao que me 

interessava, acho que isso é normal né...é igual surdo só escuta  o que quer (risadas). 

(destacamos). 

Em algum momento vocês deram mais atenção a alguma informação em detrimento de outra? 

E2 Acho que é normal prestar mais atenção nas informações que nos agradam, nas informações 

que buscamos e acreditamos. Então valorava as informações que eu deveria prestar a atenção 

porque iriam acrescentar ou contribuir para a minha decisão. Sem valor nos valores...quando 

ouvia informações que contrariavam os meus preceitos...logo deixava de prestar atenção. 

(destacamos) 

E3 Dei sim...as informações que me soavam condizentes com o meu pensamento...as que de 

alguma forma faziam sentido e contribuíam para a construção da realidade que eu imaginava. 

(destacamos) 

E5 Ah sim, dei bem mais atenção a fala da ré...porque me identifiquei...na verdade comei a prestar 

mais atenção quando ela disse que era mãe. Ai essas coisas mexem demais comigo. O amor de 

mãe é incondicional... acho que ela jamais faria algo que depois prejudicasse os filhos. 

(destacamos). 

Você acredita que a sua experiência de vida, idade, valores culturais ajudaram você a conduzir a sua 

atenção para as informações relevantes? 

E1 Sim, a experiência ajuda muito, a idade nos traz maturidade...não caio em qualquer 

história...os valores culturais dão o direcionamento do que acreditamos. Então a atenção se 

volta para as coisas que na cabeça faz mais sentido. (destacamos) 

E2 Sim, quando possuíam relação com o que eu acreditava...era como se fosse mais uma 

evidencia para o que deduzia. Sabe como? Como se fossem provas para confirmar o que eu 

imaginava. (destacamos) 

E3 Sim, o fato de eu ter muitas amigas me ajudou a compreender o caso e prestar a atenção em 

informações chaves. (destacamos) 

E5 Sim, a minha atenção foi conduzida pelo meu espírito materno...pela intuição que fica mais 

evidente com a maternidade. Também acredito na liberdade das mulheres fazerem suas 

escolhas. (destacamos) 

E6 Muito...esta morte do meu marido me fez enxergar as coisas de uma forma diferente...sem 

comparações...sou outra pessoa...(destacamos). 

Fonte: dados da pesquisa (2016). 

Observa-se que os indivíduos não conseguem apreender todas as informações e nem 

prever todos os resultados das ações, as frases “muita informação” e “eu não consegui”, 

confirmam a atenção como um elemento limitador da racionalidade. Para Simon (1979), o 

indivíduo não é capaz de reter todas as informações e cursos de ação, não tem uma separação 

adequada do que é meio e o que é fim. Percebe-se que a atenção também é afetada pelo o 

excesso de informação, pois o decisor não consegue fazer uma absorção plena.  

Os trechos discursivos “informações que buscamos e acreditamos”, “contrariavam os 

meus preceitos...logo deixava de prestar atenção”,  “condizentes com o meu pensamento” e  

“realidade que eu imaginava”, relevam uma associação entre atenção com os valores dos 
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indivíduos. Neste sentido, Spiegel (2014) explica que os indivíduos ao tomarem uma 

determinada decisão, fazem uso de suas próprias interpretações. Assim, a qualidade de uma 

decisão não depende apenas das informações disponíveis, mas também do modo pelo qual o 

tomador de decisões entende estas informações. 

Ademais, os recortes “atenção se volta para as coisas que na cabeça faz mais 

sentido”, “o que eu acreditava”, “confirmar o que eu imaginava” e “morte do meu marido me 

fez enxergar as coisas de uma forma diferente”, demonstram que imaginação interpretativa 

tenta suprir a falta de conhecimento prévio sobre a situação problema, conforme afirmou 

Simon (1957). Percebe-se também que a experiência relaciona-se com a atenção, os decisores 

embora não tenham vivenciado o caso em discussão, utilizaram suas experiências para tentar 

compreender de desmistificar a situação problema. 

Entende-se que a atenção atua em níveis cognitivos superiores, como por exemplo a 

percepção inicial da situação e a avaliação da tarefa de decisão Desta maneira, os valores e a 

experiência afetam o modo com uma pessoa presta atenção aos acontecimentos nos mundos, 

físico, social e mental. As características cognitivas definem que objetos, palavras, idéias e 

ações irão receber atenção e durante quanto tempo (Spiegel, 2011). 

Portanto, verifica-se que os decisores perdem informações importantes em 

detrimento de seus valores e experiência, a atenção é conduzida pela forma como os 

indivíduos enxergam a realidade. Desta forma, para Simon (1957), a escolha final, a decisão 

recai em uma alternativa que satisfaça as expectativas do tomados de decisão.  

Assim, a atenção do ser humano é limitada pela forma como são percebidas as 

informações e identificado o problema, o que impacta todo o processo decisório (LEE et al., 

2002; SILVA et al., 2011). A tomada de decisão está de acordo com as informações recebidas 

ao longo do processo decisório e com visão de mundo do indivíduo, o conhecimento prévio 

incide sobre a solução demandada.  

Deste modo, o Quadro 7, demonstra os efeitos da categorização na interpretação da 

informação. 

Quadro 7 - influência do elemento categorização na interpretação da informação. 

Vocês tentavam relacionar as informações com os fatos construídos por vocês? 

E2  Associava as informações com as minhas criações dos fatos. Ou seja, interpretava as 

informações para atender o que eu havia construído como uma possível realidade do que 

aconteceu. (destacamos). 

E5 Eu tentava relacionar com as imagens construídas por mim com as informações ou o contrário 

pegas as informações e fazia construções. (destacamos) 

E6 Sim, quando já tinham falado sobre aquilo eu pensava...isso deve ter acontecido. Porque o 

promotor também falou...agora o advogado está falando. Claro que o primeiro discurso 

gravamos mais...)destacamos). 

Fonte: dados da pesquisa (2016). 
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A construção, transformação e representação da informação realizada pelo indivíduo 

é definida como categorização. Segundo Spiegel (2014) e Thagard (2007) a categorização 

refere-se a operação mental que classifica os objetos e os eventos percebidos. 

Denota-se dos trechos “associava as informações com as minhas criações dos fatos”, 

“interpretava as informações para atender o que eu havia construído como uma possível 

realidade do que aconteceu”, “relacionar com as imagens construídas por mim” e “ o primeiro 

discurso gravamos mais”, que a categorização no âmbito do processo decisório opera como 

um sistema de codificação e decodificação. Trata-se de reconhecimento e avaliação da 

informação e posterior transformação desta.  

Verifica-se que os decisores reconhecem as informações e as interpretam de acordo 

com suas criações e preceitos. Evidencia-se também que categorização relaciona-se com o 

conhecimento armazenado na memória de longa duração (Spiegel, 2011). Isso porque, as 

informações foram interpretadas com base em construções individuais advindas de fatos e 

conhecimentos assimilados anteriormente pelo decisor. Percebe-se que a categorização 

transforma e representa as informações que foram memorizadas pelo indivíduo (RAKOW, et 

al., 2010). 

Com efeito, a memória, está intimamente relacionada à aprendizagem, pois, refere-se 

ao armazenamento e recuperação de informações e experiências (SPIEGEL, 2011). O Quadro 

8, evidencia a interferência da memória na interpretação da informação. 

 

Quadro 8 - influência do elemento memória na interpretação da informação. 

Como vocês interpretaram as informações, imaginavam o caso ou reconstruíam, como foi? 

E2 Eu fui selecionando as informações conforme meus valores, escolhi o que achava que era o que tinha 

acontecido. O conceito de verdade é muito relativo...prefiro dizer que os meus critérios foram a minha 

interpretação e a minha consciência. (destacamos) 

E3 Eu interpretei como se fosse uma amiga minha, com roupa curta e no bar. Tentei associar com a 

minha realidade, mesmo sabendo que o contexto do crime era outro. Fiz uma analogia para me 

aproximar do que pode ter acontecido. (destacamos). 

E6 Eu me colocava no lugar dela...eu não estava julgando o namorado com o amigo que mataram a 

vítima...estava pensando na conduta da ré...interpretei tudo de forma favorável a ela...já de início 

entendi que ela era a verdadeira vítima...(destacamos). 

E7 Eu imaginei o caso...sem  muitos rodeios. Confrontei os discursos com a fala da ré. Eu interpretei de 

forma simples. Não viajei muito. (destacamos). 

Fonte: dados da pesquisa (2016) 

Os recortes proferidos em grupos “selecionando as informações conforme meus 

valores”, “eu interpretei como se fosse uma amiga minha, com roupa curta e no bar. Tentei 

associar com a minha realidade”, “colocava no lugar dela”, “interpretei tudo de forma 

favorável a ela” e “não viajei muito”, revelam que a memória possui a função de filtro no 

processo decisório, trata-se de uma seleção e restrição das informações que serão 
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interpretadas. Este filtro ou seleção são fundamentados nos valores e experiências dos 

indivíduos, os decisores a partir da memória fazem um pré julgamento das informações que 

consideram válidas para embasarem a sua decisão. Neste sentido, Spiegel e Caulliraux (2016) 

afirmam que a memória possui relação com a aprendizagem, pois as inferências são 

desenhadas e armazenados na memória e na capacidade de recuperar memórias particulares, 

trata-se de um elemento também dependente da situação mental que o indivíduo se encontra.   

Portanto, a memória é um elemento no processo decisório que interfere na seleção de 

informações e no resgate de experiências passadas, valores sedimentados pelo indivíduo como 

uma maneira de fundamentar a sua escolha decisória.  

O elemento emoção reside no conjunto de mudanças de natureza mental que ocorrem 

no corpo e no cérebro do indivíduo. Para Spiegel (2011) as emoções normalmente ocorrem 

quando o indivíduo percebe mudanças positivas ou negativas significativas em sua situação 

pessoal. Assim, o Quadro 9, busca demonstrar a influência da emoção no processamento da 

informação. 

 

Quadro 9 - influência do elemento emoção na interpretação da informação. 

Vocês se consideram uma pessoa emotiva? 

E1 Não muito...sou mais centrado. Não fico pensando no depois, na vítima ou na família. Também não 

sinto dó...se fez errado tem que pagar. (destacamos). 

E4 Não...já fui...hoje não sou emotiva...sou bem mais cabeça. (destacamos) 

E5 Um pouco...no júri me senti emotiva, fiquei nervosa também. (destacamos) 

E6 Tenho fases....no júri acho que não estava muito bem...lembrei do que aconteceu comigo...ainda é 

recente...ai difícil...(destacamos) 

Em alguém momento vocês olharam para os familiares da vítima? O que vocês sentiram? 

E2 O rapaz no final gritando me abalou muito...ele estava desesperado...não se conformava com a 

absolvição. Acho que ele era irmão da vítima né? Guardei ele ter falado que a ré viu tudo...que a ré 

negou socorro...que a ré mentiu que só ficou sabendo da morte no outro dia. Ele também falava como 

se a ré conhecesse muito bem a vítima...fiquei de coração partido...por outro lado...a ré não poderia ser 

condenada pela roupa que usava. (destacamos) 

E3 Não tinha muitos familiares...apenas o cara que saiu gritando no final. Eu vi muitas pessoas 

chorando...deve ser difícil tanto para a família da vítima como do réu. Eu vi que o promotor tentou ir 

conversar com o irmão da vítima...ele se alterou muito...saiu desesperado...culpou o promotor pela 

absolvição. (destacamos) 

E6 Evitei olhar para todos...porque me lembrava o velório do meu marido...todos me acusando...era isso 

que estavam fazendo ali...acusando a mulher. (destacamos) 

Fonte: dados da pesquisa (2016). 

As respostas para a pergunta se os jurados se consideram emotivos, divide as 

opiniões, apenas quadro entrevistados se manifestaram, dois afirmaram não ser emotivos e 

dois reconheceram ser emotivos.  Os trechos “sou mais centrado”, “sou mais cabeça”, “no júri 

me senti emotiva” e “no júri acho que não estava muito bem...lembrei do que aconteceu 

comigo”, evidenciam que todos os entrevistados responderam a partir de seus estados 

mentais, o que a constatação de Spiegel (2011). 
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Percebe-se que os jurados após presenciarem o inconformismo do irmão da ré, 

tiveram mudanças em seus estados emocionais. Para Bazerman (1994), parece razoável 

assumir que as emoções possuem efeitos desruptivos na tomada de decisão.  No mesmo 

sentido, Zhu e Thagard (2002) asseveram que quando as pessoas estão em estados 

emocionais, tais como raiva, alegria, medo, ciúme, constrangimento, vergonha, ou depressão, 

a sua tomada de decisão pode ser muito diferente de uma deliberação sensata. Todavia, como 

os jurados já haviam tomado as suas decisões, quando houve irresignação do familiar da 

vítima, não foi possível verificar o impacto da emoção na tomada de decisão.  

Por outro lado, com base nas observações realizadas no Tribunal do Júri, constatou-

se que a entrevista E5 e E6 durante o júri apresentaram comportamentos condizentes com a 

emoção, como por exemplo, manifestação de tristeza e indignação. Estas mudanças 

emocionais podem ter ocorrido devido a história de vida de cada entrevistada, a E6 por ter 

perdido o seu marido recente e ter sido acusa como motivara morta e a E5, por ser mãe e a 

todo pensar em seu filho. 

Verifica-se que além que as características cognitivas do decisor (valores e 

experiência) se relacionam com os elementos cognitivos, há uma conjunto de inter-relações 

entre os elementos atencionais, de categorização, de memória e emocionais do decisor que 

conformam o funcionamento do processo cognitivo. 

As características cognitivas dos indivíduos influenciam quais informações receberão 

atenção, evidenciou-se uma preocupação em filtrar informações legítimas e condizentes com 

as crenças individuais e/ou organizacionais. Notou-se que os valores e as crenças norteiam as 

categorizações. A memória seleciona informações condizentes com as percepções do 

indivíduo. Por fim, a emoção manifesta-se conforme experiências passadas e atuais do 

decisor.   

Portanto, a cognição interfere na interpretação da informação e limita a 

racionalidade, os valores e as crenças são os responsáveis pelo direcionamento das escolhas 

decisivas. A atenção como seleção determina a percepção inicial do problema sob o qual recai 

a decisão. A categorização como base do reconhecimento da situação realiza o 

armazenamento das características percebidas e reconstruídas. A memória revela-se como 

fonte de informação e restrição a aquisição informacional. A emoção, por sua vez, manifesta-

se como fonte de informação, direciona a atenção para aspectos relevantes do problema, além 

de contribuir para o comprometimento moral do decisor. 
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4.3 APRESENTAÇÃO DA INFLUÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS DOS ELEMENTOS 

COGNITIVOS DO DECISOR NO PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO NA 

TOMADA DE DECISÃO 

As características e os elementos cognitivos refletem na maneira como os indivíduos 

interpretam a realidade. No processo decisório as características e os elementos afetam a 

distribuição e a interpretação das informações utilizadas para tomarem suas decisões. A figura 

9, ilustra a influência das características e elementos cognitivos do decisor na tomada de 

decisão com base nos discursos dos jurados. 

Figura 9 – influência das características e elementos cognitivos na tomada de decisão 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

  A necessidade da tomada de decisão advém de uma situação ou um problema que 

requer uma decisão. Esta situação/problema é percebida pelo indivíduo com base em suas 

características e elementos cognitivos. Deste modo, cada indivíduo identifica o problema de 

uma maneira. Após a fase de identificação, inicia-se a busca de informações para solucionar o 

problema. Dentre as informações disponíveis o decisor consegue assimilar apenas uma 

parcela, pois, a seleção e transformação estão condicionadas as representações do indivíduo. 

A interpretação da informação depende do contexto cognitivo do decisor, suas características 
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e elementos cognitivos. Assim, a decisão resulta em um processo cognitivo de decisor, 

relacionado ao seu gênero, valores culturais e experiência. As características cognitivas são 

responsáveis pelo direcionamento da decisão.  

Entende-se que as informações emergem como viés cognitivo, mapas e esquemas 

interpretativos. Para Barr, Stimpert e Huff (1992) a perspectiva cognitiva se traduz no 

conjunto de fenômenos que interferem da racionalidade das decisões. A ideia de mapas 

cognitivos sugere que os decisores se movem dentro de uma realidade cognitiva, produto da 

sua criação, e não em uma realidade resultante de fatos objetivos. Os modelos mentais 

permitem determinar quais informações serão consideradas, delimitando a atenção para 

categorizar informações que serão interpretadas.  Desta maneira, o modelo mental do 

indivíduo direciona a ação e demarca a alternativa para a solução do problema identificado.  

Entretanto, Schwenk (1988) adverte a noção de esquemas interpretativos se distancia 

da noção de mapas cognitivos, ao enfocar a sua relação com valores e crenças. Os esquemas 

interpretativos são de natureza mais ampla, incluem os valores e as crenças, ou pressupostos 

básicos que sustentam a orientação da resolução de uma situação particular, e possibilitarem 

encontrar tal orientação por meio dos mapas cognitivos. Assim, embora os mapas cognitivos 

constituam como referência para os esquemas interpretativos, os valores e as crenças apenas 

se manifestam nos mapas cognitivos, quando o indivíduo associa a situação problema com 

seus valores e experiências. Deste modo, as informações são selecionadas, interpretadas e 

associadas às simbologias individuais, isto é, mapas cognitivos. No entanto, a base para a 

definição das informações são os esquemas interpretativos, as percepções de realidade do 

indivíduo.  

Portanto, conforme Duhaime e Schwenk, (1985), Schwenk, (1988), Das e Teng 

(1999), a decisão se baseia em experiências pregressas, crenças, percepção e conhecimento 

dos tomadores de decisão. As informações construídas com base em experiências passadas e 

valores influenciam a análise das alternativas e a tomada de decisões. Logo, as definições das 

alternativas à solução de problemas são limitadas à capacidade de percepção dos tomadores 

de decisão.   

Deste modo, dentre as definições construtivas elencadas acerca das características 

cognitivas, idade, gênero, nível de escolaridade, valores culturais e experiência, apenas a 

escolaridade não foi constatada. Isso porque, todos os jurados entrevistados possuem 

formações semelhantes. No tocante aos elementos cognitivos, atenção, categorização, 

memória e emoção, todos foram identificados como presentes na tomada de decisão no 
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Tribunal do Júri. Denota-se que a tomada de decisão é um processo não linear, onde as 

características cognitivas do indivíduo (idade, gênero, valores culturais e experiência) além de 

influenciarem a percepção do contexto onde o problema se insere, refletem nos elementos 

cognitivos (atenção, categorização, memória e emoção). Percebe-se que há um fluxo 

relacional entre características e elementos cognitivos, logo as manifestações dos elementos 

cognitivos dependem e variam de acordo com as características cognitivas individuais. Por 

exemplo, a atenção nos entrevistados com idade entre 25 a 30 anos se manifestou de forma 

diferente quando comparada com os entrevistados entre 30 a 50 anos. No mesmo sentido, a 

categorização, cuja é mapeada pelos valores culturais, as associações e transformações são 

realizadas conforme os critérios de certo e errado elencados pelos indivíduos. A memória 

depende das experiências, enquanto história de vida, bem como idade e gênero. Por fim a 

emoção se revela dissidente entre os gêneros femininos e masculinos, restou demonstrado que 

o gênero feminino possui uma visão protetora e facilidade de se colocar no lugar do outro, ao 

passo que o gênero masculino, evidenciou um posicionamento generalista e postura pouco 

flexível. 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este último capítulo aborda os principais resultados observados nesta pesquisa, 

retoma inicialmente o problema de pesquisa e os objetivos. As considerações finais abordam 

o alcance dos objetivos, as contribuições do estudo, limitações da pesquisa e sugestões para 

estudos futuros, pois, ao procurar respostas para inquietação de pesquisa, novas indagações 

foram suscitadas.   

Este estudo emanou de uma verificação na literatura, onde se identificou que os 

estudos sobre Teoria da decisão se debruçam a descrever processo decisório e a validar 

modelos por meio de técnicas quantitativas. Trata-se de paradigmas maduros, todavia 

incompletos, há um silencio sobre como os indivíduos tomam as suas decisões. As pesquisas 

no campo decisório organizacional carecem de evidências empíricas que dialoguem as 

influências cognitivas do indivíduo com a tomada de decisão. Desta forma, pretendeu-se 

responder ao problema de pesquisa que indagava, de que maneira a cognição dos jurados no 

Tribunal do Júri reflete na interpretação da informação nos processos decisórios. 

Ressalta-se que esta dissertação teve como égide a pretensão aproximar o processo 

decisório da abordagem cognitiva, demonstrar de maneira empírica como ocorre a tomada de 

decisão sob a perspectiva da racionalidade limitada, a qual considera interferências cognitivas 

na interpretação da informação e na decisão propriamente dita. Assim, as discussões 

compartilhadas nesta pesquisa a cognição do indivíduo na interpretação da informação na 

tomada de decisão, percebida a partir da construção realizada pelos sujeitos sociais 

investigados, os jurados.   

Esta pesquisa revelou que a cognição dos jurados no tribunal do Júri reflete em todo 

o processo decisório e não somente na interpretação da informação. As influências das 

características e dos elementos cognitivos se iniciam com a identificação do contexto, onde se 

insere o problema a ser sanado, cada decisor devido aos seus estímulos cognitivos percebe o 

contexto e o problema de modos dissidentes.  Deste modo, entende-se que o indivíduo diante 

de uma situação problema, realiza percepções de acordo com seus aspectos cognitivos, como 

por exemplo, cultura, experiência, idade gênero, escolaridade, história de vida. A informação 

levantada e interpretada possui a incumbência de fundamentar a decisão. Logo, as 

informações emergem como perspectivas, que dão forma e justificam a maneira como as 

pessoas trabalham decidem, a informação é assimilada e transformada conforme as 

características e elementos cognitivos do decisor.  
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Constatou-se que a tomada de decisão é um processo não linear, onde as 

características cognitivas do indivíduo (idade, gênero, valores culturais e experiência) além de 

influenciarem a percepção do contexto onde o problema se insere, refletem nos elementos 

cognitivos (atenção, categorização, memória e emoção). Neste sentido, evidencia-se que há 

um fluxo relacional entre características e elementos cognitivos, logo as manifestações dos 

elementos cognitivos dependem e variam de acordo com as características cognitivas 

individuais. Portanto a decisão é uma construção cognitiva é o resultado de manifestações 

subjetivas que desencadeiam uma escolha entre possíveis alternativas. 

Para que a inquietação fosse respondida, estabeleceu-se um objetivo geral, 

compreender de que maneira a cognição dos jurados no Tribunal do Júri interfere na 

interpretação da informação nos processos decisórios.  O subsídio teórico em um 

levantamento da Teoria da decisão e seus modelos de tomada de decisão. Por questões de 

coerência teórica e inquietação de pesquisa, optou-se por analisar a tomada de decisão a luz 

da perspectiva organizacional, a qual insere a concepção da racionalidade limitada.  

Na sequência foram definidos os caminhos metodológicos, fez-se uso da abordagem 

qualitativa e da tipologia descritiva, os dados foram coletados por meio de observação, 

entrevistas individuais e grupos focais. Um único Tribunal do Júri foi observado e os sete 

jurados que compuseram o conselho de sentença foram entrevistados. Os dados foram 

interpretados e analisados a partir da análise do discurso da vertente francesa, buscou-se uma 

relação entre o que foi dito pelos jurados, os diferentes discursos presentes em suas falas, suas 

posições defendidas frente ao discurso dominante e, principalmente, as condições sociais de 

produção desses discursos. Para que fosse possível evidenciar a influência da cognição na 

interpretação da informação na tomada de decisão.   

 O primeiro objetivo específico consistiu em descrever o processo decisório do 

Tribunal do Júri em uma Comarca do Tribunal de Justiça do Paraná. Este objetivo foi 

alcançado no Capítulo 4, onde com base nas observações realizadas verificou-se a tomada de 

decisão no Tribunal do Júri sedimenta-se em um conjunto de atividades que se inicia com a 

identificação de um problema e termina com uma ação, isto é a decisão. A identificação do 

problema é a identificação da situação que requer uma decisão, enquanto que a decisão é 

seleção de uma alternativa que satisfaça e seja coerente com os preceitos do decisor. 

Constatou-se que os decisores não possuem o conhecimento completo da situação/problema, 

as informações fragmentas de acordo os significados atribuídos. Desta forma, a imaginação 
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dos indivíduos tenta suprir insuficiência informacional, a cognição passa a afetar a 

distribuição e a interpretação das informações.   

O segundo objetivo específico, identificar os elementos e características cognitivas, 

que permeiam o processamento de informação na tomada de decisão dos jurados, foi atingido 

por meio da técnica de entrevistas e grupos focais, o Capítulo 4, itens 4.1 e 4.2 ilustraram os 

discursos dos entrevistados, que confirmaram racionalidade limitada. Percebeu-se que os 

indivíduos são influenciados por suas características cognitivas, e consequentemente ficam 

incapacitados de interpretar todas as informações. 

Com efeito, dentre as definições construtivas elencadas acerca das características 

cognitivas, idade, gênero, nível de escolaridade, valores culturais e experiência, apenas a 

escolaridade não foi constatada. Isso porque, todos os jurados entrevistados possuem 

formações semelhantes. No tocante aos elementos cognitivos, atenção, categorização, 

memória e emoção, todos foram identificados como presentes na tomada de decisão no 

Tribunal do Júri. Verificou-se que o gênero feminino possui uma visão protetora e uma 

facilidade de se colocar no lugar do outro, enquanto o gênero masculino demonstrou uma 

visão generalista e posicionamentos poucos flexíveis. Em relação aos valores destacaram-se a 

família e a religião, há uma preocupação dos indivíduos em decidirem de modo convergente 

com seus princípios familiares e religiosos. A experiência decorre de vivencias acumuladas ao 

longo da vida do decisor e elas direcionam a maneira como a informação são interpretada, os 

indivíduos no processo decisório relacionam o contexto da decisão com as experiências 

passas. Os elementos cognitivos, atenção, categorização, memória e emoção agem como 

funções mentais, estes elementos influenciam a capacidade do decisor em identificar 

significados e apresentar respostas às situações problemas. A atenção determina a percepção 

inicial do problema sob o qual recai a decisão. A categorização codifica e decodifica as 

informações, isto é, reconstrói e transforma as informações como base do reconhecimento da 

situação e realiza o armazenamento das características com base nas convicções do decisor. A 

emoção modifica a percepção do indivíduo, uma decisão tomada sob os efeitos da emoção se 

difere de uma escolha realizada em um contexto desprovido de sentimentos emocionais.  

O terceiro e último objetivo, discutir a influência dos elementos e características 

cognitivos do decisor no processamento da informação na tomada de decisão, foi cumprido ao 

longo desta dissertação, iniciou-se no Capítulo 2, com a revisão da literatura e foi 

aprofundado no Capítulo 4. Constatou-se que a necessidade da tomada de decisão advém de 

uma situação ou um problema que requer uma decisão. Esta situação/problema é percebida 
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pelo indivíduo com base em suas características e elementos cognitivos. Deste modo, cada 

indivíduo identifica o problema de uma maneira. Após a fase de identificação, inicia-se a 

busca de informações para solucionar o problema. Dentre as informações disponíveis o 

decisor consegue assimilar apenas uma parcela, pois, a seleção e transformação estão 

condicionadas as representações do indivíduo. A interpretação da informação depende do 

contexto cognitivo do decisor, suas características e elementos cognitivos. Assim, a decisão 

resulta em um processo cognitivo do decisor, relacionado ao seu gênero, valores culturais e 

experiência, que direcionam a decisão. 

Pode-se perceber que as informações são interpretadas como viés cognitivo, mapas e 

esquemas interpretativos. O viés cognitivo é o julgamento antecipado do indivíduo que afetam 

de maneira primária a informação e impossibilitam um discernimento completo do contexto 

decisório. Deste modo, as informações são selecionadas passam a ser associadas às 

simbologias individuais, isto é, mapas cognitivos. No entanto, a base para a reconstrução das 

informações são os esquemas interpretativos, as características cognitivas do decisor.  

Portanto, verifica-se que o tomador de decisão assume uma identidade psicossocial, 

que influencia sobre quem ele é e a maneira como deve enfrentar certas situações. Entende-se 

que a cognição interfere na interpretação da informação e limita a racionalidade, onde os 

valores e as experiências direcionam as tomadas de decisão. As informações emergem como 

perspectivas, que dão forma e justificam a maneira como as pessoas trabalham suas escolhas. 

Sendo assim, esta pesquisa contribuiu com uma aproximação da teoria e da prática 

por meio da análise empírica da maneira como o indivíduo toma de decisões, contribuindo 

para o preenchimento da lacuna apontada. A compreensão da tomada de decisão sob a 

perspectiva do sujeito implica entender o comportamento organizacional. Isso porque, as 

organizações são compostas pelo agrupamento de indivíduos, elas agem de acordo com as 

decisões tomadas pelos indivíduos que a compõem.  

Este pesquisa contribui também para a compreensão de como as estratégias são 

formuladas, pois se cabe ao indivíduo enquanto decisor assimilar a situação problema, 

interpretar as informações disponíveis e tomau uma decisão que satisfaça o problema. Ao 

estrategista enquanto indivíduo cabe identificar o cenário competitivo e o ambiente 

estratégico, bem como fazer escolhas estratégicas que mantenham as organizações 

sobreviventes e rentáveis. Ademais, o tomador de decisão assim como o estrategista é um 

indivíduo que carrega consigo valores, princípios, experiências, que influenciam as suas 

escolhas para atingir os objetivos organizacionais.  
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No tocante a contribuição à organização Tribunal do Júri, os dados aqui apresentados 

poderão direcionar os advogados e promotores de justiça, com a evidência de como os jurados 

tomas as suas decisões e quais fatores interferem na tomada de decisão. A defesa e a acusação 

poderão melhorar os seus discursos e argumentos no Tribunal do Júri, focando nas 

características e elementos cognitivos.  

A limitação da pesquisa assenta-se da institucionalização do Tribunal do Júri, que 

por questões de integridade e confiabilidade não permite que os votos os jurados sejam 

relevados. Desta forma, o desconhecimento sobre a maneira que cada jurado proferiu seu 

voto, constituiu uma limitação. Entende-se que caso os votos pudessem ser revelados os 

discursos poderiam ter sido confrontados com as decisões, o que desencadearia uma maior 

sustentação a esta pesquisa.  

No tocante a limitação enquanto pesquisadora, a análise dos dados exigiu um estudo 

interdisciplinar, empréstimos de métodos e conceitos de diversas áreas do conhecimento, 

como por exemplo, psicologia, que foge a área de formação da pesquisadora. 

Como sugestão para futuras pesquisas recomenda-se aprofundar os estudos da 

relação das influências cognitivas nas tomadas de decisão a partir da análise do discurso 

crítica, com a intenção de revelar as estratégicas discursivas de cunho cognitivo utilizados 

pela defesa e acusação. 
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APÊNDICE A  

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA. 

Prezado (a) Senhor (a) 

Esta é uma pesquisa de mestrado que tem por objetivo compreender como cognição 

dos jurados no Tribunal do Júri interfere na a interpretação da informação nos processos 

decisórios. Desta forma o (a) senhor (a) está sendo convidado a participar desta entrevista, por 

ter participado como jurado do Tribunal do Júri na Comarca de Guarapuava. 

O estudo é realizado no âmbito do Mestrado Profissional em Administração da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, minha pesquisa está sob a orientação 

da Professora Doutora Juliane Sachser Angnes. 

 

Será assegurado o anonimato e a confidencialidade das informações prestadas. 

 

Agradeço a colaboração, pois sua participação é fundamental para a pesquisa. 

 

CARLA MARLANA ROCHA  

Mestranda  

Email: carla.marlana@hotmail.com 

 
PROFESSORA DRA. JULIANE SACHSER ANGNES 
Orientadora da Dissertação 

Email: julianeangnes@gmail.com 

 

Não é necessário identificar-se. 

Data: 

Duração: 

 

Características individuais cognitivas 

1. Qual sua idade e gênero? 

2. Fala um pouco sobre sua vida. 

3. Como que você define sua personalidade? Como é seu comportamento diante das 

dificuldades? 

4. Quando você precisa fazer escolhas, como você trabalha com a sua intuição? 

5. Poderia comentar sobre os seus valores e princípios? Qual o peso que eles possuem em sua 

vida? 

mailto:carla.marlana@hotmail.com
mailto:julianeangnes@gmail.com
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6. No decorrer de sua vida, você já vivenciou ou teve conhecimento sobre algum caso 

parecido com o que aconteceu no Tribunal do Júri? Mesmo que não tenha acarretado em um 

homicídio. 

7.  Você em alguém momento se colocou no lugar do réu, da vítima ou dos familiares deles? 

Processamento de informações 

8. Como foi sua compreensão em relação ao discurso do promotor de justiça? Sentiu 

dificuldades? 

9. Como foi sua compreensão em relação ao discurso do advogado de defesa? Sentiu 

dificuldades? 

10. Após ouvir o promotor de justiça e o advogado, você ficou confuso ou em dúvida sobre o 

que aconteceu no homicídio?  

11. Você acha que as informações prestadas pelo advogado de defesa, promotor de justiça, 

testemunhas e réu foram suficientes para você tomar sua decisão? 

12. Você ouviu tanto a acusação como a defesa do réu. Quais foram os seus critérios de 

seleção das informações? Por exemplo, a distinção do que era possível ser verdadeiro ou não. 

13. Como você interpretou as informações, imaginava o caso ou reconstruía como foi?  

14. Conforme as informações prestadas no Tribunal do Júri, você pensava no contexto de 

como aconteceu o homicídio? 

15. Você conseguiu refletir sobre todas as opções e consequências? Como por exemplo, o 

tempo de prisão, se o réu realmente cometeu o crime.  
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ROTEIRO GRUPOS FOCAIS 

 

Elementos cognitivos 

 

1. Vocês conseguiram prestar atenção em todas as informações fornecidas no Tribunal do 

Júri?  

2. Em algum momento vocês deram mais atenção a alguma informação em detrimento de 

outra?  

3. Quando os fatos eram familiares ou faziam sentido, vocês davam mais atenção a eles? 

4. Vocês acreditam que a suas experiências de vida, idade, valores culturais ajudaram você a 

conduzir a sua atenção para as informações relevantes? 

5. Vocês tentaram relacionar as informações com os fatos construídos por você? De que 

forma?  

6. Antes de vocês tomarem suas decisões chegaram a fazer uma reconstrução geral das 

informações e dos fatos? 

7. Vocês se consideram uma pessoa emotiva? 

8. Em alguém momento vocês olharam para os familiares da vítima? O que vocês sentiram? 
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

PRÓ REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

                      

Prezado(a) Senhor(a),  

      Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa que tem como título A influência 

cognitiva do tomador de decisão no processamento de informações sob a ótica da 

Racionalidade Limitada, sob a responsabilidade de Carla Marlana Rocha, o estudo busca 

compreender e discutir de que maneira as características individuais da pessoa e a atenção, 

categorização, memória e emoção interferem na interpretação da informação na tomada de 

decisão no Tribunal do Júri da Comarca de Guarapuava.  

 

O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO.  

 

DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO  

emitido Pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 

 

Número do parecer:  

Data da relatoria:___/____/201___ 

       

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você responderá um 

roteiro de entrevista sobre elementos que influenciam a interpretação da informação na 

tomada de decisão no Tribunal do Júri. As suas respostas serão gravadas (apenas a voz) para 

facilitar a posterior análise.  Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a 

liberdade de não querer participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter 

iniciado a entrevista sem nenhum prejuízo para você. 

2. RISCOS E DESCONFORTOS: Os procedimentos utilizados são perguntas decorrentes 

da entrevista, abordagem pessoal, e gravação de voz. O participante poderá ter algum 

desconforto em virtude das perguntas ou intimidação devido à gravação de voz. O tipo de 
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procedimento apresenta um risco mínimo que será reduzido pela confidencialidade das 

respostas e anonimato dos participantes. Se você precisar de alguma orientação, por se sentir 

prejudicado por causa da pesquisa, ou sofrer algum dano decorrente da pesquisa, o 

pesquisador se responsabiliza pela assistência integral, imediata e gratuita na Unidade de 

Pronto Atendimento Municipal para atendimento especializado. 

3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de demonstrar que a 

relação entre as tomadas de decisão e as características individuais do decisor. Assim, você 

como participante da pesquisa irá contribui para o entendimento de como as estratégias são 

formuladas e as informações percebidas pelos estrategistas. 

 4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o(a) Sr.(a) nos fornecer ou que 

sejam conseguidas por meio da entrevista serão utilizadas somente para esta pesquisa. 

Seus(suas) respostas, dados pessoais, ficarão em segredo e o seu nome não aparecerá em lugar 

nenhum das entrevistas gravadas nem quando os resultados forem apresentados. Todas as 

informações que o(a) Sr.(a) nos fornecer ou que sejam conseguidas por questionários e 

entrevistas serão utilizadas somente para esta pesquisa. Suas respostas ficarão em segredo e o 

seu nome não aparecerá em lugar nenhum nas entrevistas gravação e posterior transcrição, 

nem quando os resultados forem apresentados.  

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos 

utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador responsável e/ou o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Unicentro. 

Nome do pesquisador responsável: Carla Marlana Rocha  

Endereço: Rua Padre Salvatore Renna, 875 - Santa Cruz  

Telefone para contato: (42) 3621-1015  

Horário de atendimento: das 13 às 17h, de segunda a sexta feira.  

Comitê de Ética em Pesquisa da Unicentro – Comep.  

Endereço: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Vila Carli  

Telefone: (42) 3629-8177 

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da pesquisa, 

não receberá nenhuma compensação financeira.   

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em participar 

deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se segue, em duas 

vias, sendo que uma via ficará com você.     

============================================================== 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

       Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 

Sr.(a)__________________________, portador(a) da cédula de 
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identidade__________________________, declara que, após leitura minuciosa do TCLE, 

teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas 

pelos pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido e, não 

restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

 

Guarapuava, _______ de ________________ de _____. 
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______________________________ 

Assinatura do participante  

 

      

_______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE D  

 

SUBMISSÃO E APROVOVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 


