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RESUMO

Mortes acidentais e suicídiossão as principais causas de morte entre os militares, e porque a
privação  do  sono  e  o  Transtono  do  Estresse  Pós-Traumático  (TEPT)  são  fatores  que
contribuem  para  isso,  esses  problemas  são  de  grande  importância.  As  colisões  de  USS
FITZGERALD  e  USS  MCCAIN  ocorridas  em  2017  custaram  as  vidas  de  dezessete
marinheiros.  Vinte  suicídios  diários  em  média  ocorrem  entre  os  veteranos  das  Forças
Armadas dos EUA. Isso é inaceitável e evitável. O objetivo desse estudo é explorar como a
privação do sono e o TEPT são tão  presentes  na  cultura  militar,  sob a  luz da  Teoria  da
Perspectiva  do  Tempo  (TPT)  de  Zimbardo  e  Boyd,  e  mostrar  que  a  TPT é  uma  valiosa
estrutura para líderes e tomadores de decisões em todos os níveis.  Nós mostramos que essa
perspectiva temporal representa uma estrutura sob a qual muitos comportamentos humanos
podem ser estudados, compreendidos e previstos tanto ao nível individual quanto ao nível de
grupo.  Também  mostramos  que  confiar  demais  em  uma  perspectiva  de  tempo,  seja  ela
passado, presente ou futuro, causará um viés na tomada de decisões que pode levar a um
profundo comportamento negativo. A privação do sono pode ser entendida como o resultado
de uma orientação muito tendenciosa ao futuro, e o TEPT resultaria de uma orientação forte
no passado. Sugerimos outras maneiras em que a TPT pode ser utilizada para compreender o
comportamento  individual  e  organizacional.  Recomendamos  que  a  TPT  seja  adotada  e
ensinada nas Forças Armadas para evitar o viés na tomada de decisões que poderiam levar a
acidentes e perdas de vidas.

Palavras-chave: viés na tomada de decisões, perspectiva do tempo, perspectiva temporal, sono
. TEPT, ZPTI, cultura, comportamento.

ABSTRACT

Accidental deaths and suicides are the leading causes of death in the military, and because
sleep deprivation and PTSD are contributing factors, these issues are of great importance. 
The 2017 collisions of the USS FITZGERALD and USS MCCAIN which cost 17 sailor's
lives, and the average of 20 veterans a day who commit suicide are unacceptable and pre-
ventable.  The objective of this study is to explore why sleep deprivation and PTSD are so
pervasive in military culture through the lens of Zimbardo and Boyd's Time Perspective The-
ory (TPT), and show that TPT is a valuable framework for leaders and decision makers at all
levels.  We show that time perspective represents a framework through which much human
behavior can be studied, understood and predicted both at individual level and in groups.  We
also show that too much reliance on a particular time perspective, past, present, or future,
causes a decision making bias that can lead to profound negative behaviors.  Sleep deprivation
can be seen to be a result of too much future orientation, and PTSD can be seen as a result of
too much past orientation.  We suggest other ways that TPT can be used to understand indi-
vidual and organizational behavior. We recommend that TPT be adopted and taught in the
military to avoid decision making bias that can lead to accidents and unnecessary deaths. 

 

Keywords:  decision making bias, time perspective, temporal perspective, sleep, PTSD, ZTPI,
culture, behavior
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1 INTRODUÇÃO 

Nas primeiras horas da manhã de 17 de Junho de 2017, o USS FITZGERALD

colidiu com o ACX CRYSTAL, resultando na morte de sete marinheiros e danos estimados

em mais de 350 milhões de dólares.  Na manhã de 21 de Agosto de 2017, o USS MCCAIN

colidiu com o ALNIC MC resultando na morte  de dez marinheiros,  além de gerar  danos

estimados  em mais  de 200 milhões  de dólares (DEPARTMENT OF THE NAVY, 2017).

Além das perdas de vidas e impactos financeiros, a Marinha dos Estados Unidos da América

(EUA)  sofreu  danos  imensuráveis  à  sua  reputação  tanto  em  projeção  nacional  quanto

internacional. Ambos os acidentes levantaram questões relacionadas à tomada de decisões em

todos os níveis de comando revelando importantes questões dentro da cultura da Marinha

Norte Americana.

Nos últimos dez anos, os acidentes são a maior causa de morte nas forças militares

dos EUA. Os acidentes que podem e deveriam ser prevenidos. Além disso, a segunda maior

causa de mortes entre militares dos EUA é o suicídio. Essas duas categorias de mortes são

responsáveis por mais mortes que as ações inimigas, apesar dos EUA estarem continuamente

envolvidos em conflitos durante esse período (MANN & FISCHER, 2018).

O Department of Veteran Affairs 2016 Suicide Study (em um relatório oficial dos

EUA), que examinou mais  de cinco milhões  de registros médicos,  relevou que em 2014,

dentre os veteranos houve média de vinte suicídios  por dia,  representando uma taxa 22%

maior que a média da população. Mesmo um suicídio é trágico, vinte suicídios diários entre

veteranos  dos  EUA é,  portanto,  assustador  (DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS,

2016). 

Muitos membros do serviço militar sofrem de Estresse Pós-Traumático (do inglês

Post Traumatic Stress Disorder - PTSD) o que pode contribuir para os casos crescentes de

suicídio. A maioria deles não dorme o suficiente, o que pode contribuir para acidentes, assim
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como pode aumentar os índices de doenças mentais.  Os recentes resultados do relatório sobre

comportamentos relacionado à saúde de 2015, liberados pelo Departamento de Defesa dos

Estado Unidos e publicados em 2018, fornecem importantes evidências comportamentais que

podem estar relacionadas com esse problema cultural.  Por que essas condições continuam a

persistir?  Existiria melhor maneira de compreender essas questões e suas respectivas causas?

Poderíamos encontrar uma solução? Uma possível resposta poderia estar na pouco conhecida

teoria de tomada de decisões em massa baseada na percepção temporal das pessoas, a Teoria

da Perspectiva do Tempo (TPT).

No presente  estudo,  providenciaremos  a  estrutura  teórica  baseada na  TPT que

explica o viés em decisões que podem acarretar em comportamentos indesejáveis. As pessoas

tomam decisões intuitivas o tempo todo baseada na sua própria perspectiva temporal, apesar

da TPT representar um possível viés ao qual todos podem estar susceptíveis.  

Em uma comunicação eletrônica pessoal com o Dr. Zimbardo, um dos autores do

livro “O Paradoxo do Tempo” (2008) e autor da TPT, ele apontou que não aplicara a teoria

especificamente em membros do serviço militar, mas que teria interesse em fazê-lo.1 

O presente trabalho objetiva mostrar que a TPT fornece a estrutura necessária para

que líderes militares a utilizem como ferramenta em todos os níveis estratégicos,  desde o

tático até  o político.  No intuito  de alcançar  esse objetivo,  as questões concernentes  serão

desenvolvidas nos capítulos dois, três e quatro.

O capítulo dois introduz e discorre sobre a Teoria da Perspectiva do Tempo de

Philip  Zimbardo  e  John Boyd  (1999)  em detalhes  e  com exemplos.  No capítulo  três,  os

aspectos da Teoria de Perspectiva do Tempo serão utilizados para explorar questões militares

atuais de Estresse Pós-Traumático e privação do sono como exemplos claros de como a teoria

pode explicar comportamentos indesejáveis e ser aplicada de maneira prática. Em adição, no

capítulo quatro, a teoria será proposta como uma valiosa ferramenta de liderança que poderá

1Comunicação pessoal eletrônica, 11-16 julho 2018
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ser  utilizada  ao  nível  de  tomada  de  decisões  além  de  auxiliar  na  compreensão  de

comportamentos culturais nas próprias organizações bem como com adversários e instituições

parceiras.

A  metodologia  utilizada  é  a  pesquisa  bibliográfica  e  utilização  da  Teoria  de

Perspectiva do Tempo como ferramenta para explorar problemas atuais de privação do sono e

Estresse Pós-Traumático nos militares dos Estados Unidos. O escopo do trabalho explorará

questões recentes e incluirá dados até agosto de 2018.
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2 TEORIA CONCEITUAL DAS PERSPECTIVAS TEMPORAIS

Como os humanos conceitualizam o tempo tem sido um tópico de estudo desde os

primórdios. No livro "The Concept of Time in Psychology: A Resource Book and Annotared

Bibliography (algo como: "O conceito de tempo na Psicologia: um livro fonte e bibliografia

comentada) de 2000, Roeckelein investiga o estudo do tempo sob um olhar pré científico e

bíblico até o ano de 1999 e sumariza uma vasta quantidade de estudos do tema. A quantidade

de  trabalhos  sobre  o  estudo  do  tempo  é  bastante  vasta e atravessa  desde  os  campos  da

antropologia e astrofísica à psicologia e filosofia. É obviamente um tópico de grande interesse

para os estudiosos. 

No campo mais específico da perspectiva do tempo e do comportamento humano,

Strathman  e  Joireman  compilaram pesquisas  mais  recentes  sobre  o  assunto  em seu  livro

Entendendo o Comportamento no Contexto do Tempo, Teoria, Pesquisa e Aplicação. (2005).

Grande  parte  desta  pesquisa  se  concentra  em como  os  humanos  vêem uma  categoria  de

tempo, como o passado, o presente ou, especialmente, o futuro, bem como a percepção da

passagem do tempo. Kurt Lewin (1890-1947) em sua obra "Field Theory in Social Science"

(1951) propôs uma construção na qual tanto o futuro psicológico quanto o passado têm um

impacto no presente. O trabalho de Zimbardo e Boyd (1999) expandiu essa estrutura. Com o

desenvolvimento do Inventário da Perspectiva do Tempo de Zimbardo (ZTPI), os estudiosos

desenvolveram uma estrutura que abrange perspectivas de tempo passadas, presentes e futuras

e  pode  ser  usada  para  compreender  uma  ampla  variedade  de  comportamentos  humanos

(STRATHMAN,  JOIREMAN  2005,  ZIMBARDO  BOYD,  1999).  Seu  trabalho  tem  sido

citado milhares  de vezes e tem sido aplicado a comportamentos de risco à saúde, uso de

drogas,  uso  de  cinto  de  segurança,  sexo,  e  em  jovens  adultos  (HENSON  et  al.,2006),

personalidade,  massa corpórea,  tabagismo e atividade física (ADAMS & NETTLE 2011),
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início  precoce  de  abuso  de  substâncias,  (WILLS  et  al.,  2001)  adolescentes  talentosos

academicamente  (WORREL,  MELLO,  2007)  e  bem-estar  geral  (DRAKE  et  al.,  2008).

Também tem sido aplicado internacionalmente no Brasil (MILFONT et al.,  2008), Lituânia

(Liniauskaitŷ,  Kairys, 2009), Itália (D'ALLESIO, GUARINO 2003), Suécia (CARELLI,  et

al.,, 2011), e Escócia (DRAKE, et al., 2008) entre outros.

2.1 Introdução às Teorias de Perspectivas Temporais

A Teoria da Perspectiva do Tempo (TPT) (ZIMBARDO & BOYD 1999) tem sido

amplamente utilizada para entender temas relacionados à cultura e ao comportamento.  No

presente estudo, analisaremos como a teoria pode ser aplicada à cultura militar dos Estados

Unidos da America (EUA). Neste capítulo, apresentamos a teoria e, nos capítulos seguintes, a

teoria é aplicada para explicar fenômenos presentes na vida militar e na tomada de decisões

militares em vários níveis.

O principal autor da TPT é Philip Zimbardo. Zimbardo criou o  Stanford Prison

Experiment,  atualmente  considerado  um  experimento  infame,  e  é  professor  emérito  de

psicologia na Universidade de Stanford. Ele também lecionou na Universidade de Columbia,

bem como na Pacific Graduate School of Psychology e na Naval Postgraduate School em

Monterrey, Califórnia. O outro autor-chave da teoria é John Boyd, que recebeu seu PhD em

psicologia em 1999 pela Universidade de Stanford, onde estudou ao lado de Zimbardo e foi

fundamental no desenvolvimento de sua teoria (ZIMBARDO & BOYD, 2008).

2.2 Teoria da Perspectiva do Tempo

A TPT descreve  um viés  de  tomada  de  decisão  presente  em  quase  todas  as
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decisões que uma pessoa toma, isto é, a perspectiva do tempo do indivíduo. A Perspectiva do

Tempo  é  essencialmente  o  processo  de  como  os  indivíduos  classificam  experiências  em

categorias temporais: passado, presente e futuro. A teoria explica que os indivíduos agrupam

todas  as  suas  experiências  e  decisões  de  vida  baseada  nessas  três  categorias  amplas  que

contém subdivisões. (ZIMBARDO & BOYD, 2008) 

As  pessoas  tendem a  desenvolver  um foco tendencioso  (viés)  em uma dessas

categorias e a subutilizar outras, conforme explica Boyd em Strathman (2005):

"Quando uma tendência se desenvolve para enfatizar habitualmente quadros temporais passados, futuros
ou presentes, ao tomar decisões, ela serve como um viés temporal cognitivo para ser, principalmente,
orientado para o passado, futuro ou presente. Quando cronicamente eliciado, esse viés se torna um estilo
disposicional; ou variável de diferença individual, que é característica e preditiva de como o indivíduo
responderá através de uma série de situações de escolha da vida diária. O viés temporal pode incluir tanto
a super ou subutilização habitual de um ou mais desses quadros temporais. Uma perspectiva de tempo
equilibrada, uma estrutura mental idealizada que permite que os indivíduos mudem de maneira flexível os
quadros temporais entre passado, futuro e presente, dependendo de demandas situacionais, avaliações de
recursos  ou  avaliações  pessoais  e  sociais  de  uma  pessoa."3  tradução  própria 2 (STRATHMAN  &
JOIREMAN, 2005, p88-89 tradução nossa)

Por exemplo, uma pessoa que olha para experiências e memórias anteriores para

determinar que escolha baseou sua decisão no passado tenderá a usar situações semelhantes

passadas como base para seguir em frente. Esse perfil de pessoas é orientado para o passado.

Outras pessoas podem tomar decisões baseadas principalmente nas circunstâncias atuais, no

que  está  acontecendo  atualmente  ao  seu  redor,  no  estímulo  presente.  Essas  pessoas  são

orientadas para o presente. Por último, muitas pessoas também olham para as consequências

futuras  imaginadas,  boas  ou  ruins,  para  tomarem decisões.  Eles  perguntarão  se  os  riscos

superam os benefícios de qualquer decisão em particular e avançarão somente se alcançarem

resultados positivos de suas decisões.  Esse perfil  de pessoas é orientado para o futuro.  A

perspectiva temporal pode ser resumida conceitualmente por este figura 1:

2 Texto original  em inglês: "When a tendency develops to habitually overemphasize past, future,  or present
temporal frames when making decisions, it serves as a cognitive temporal “bias” toward being primarily past,
future,  or  present  oriented.  When chronically elicited,  this  bias becomes  a dispositional  style,  or individual
difference variable, that is characteristic and predictive of how the individual will respond across a host of daily
life choice situations. Temporal  bias may include either habitual over- or underuse of one or more of these
temporal frames. Such limiting biases are in contrast with a “balanced time perspective,” an idealized mental
framework  that  allows  individuals  to  flexibly  switch  temporal  frames  between  past,  future,  and  present
depending on situational demands, resource assessments, or one’s personal and social appraisals STRATHMAN
& JOIREMAN, 2005, p88-89 
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(ZIMBARDO et al., 2012, p 37)

Essa  estrutura  simples  pode  ser  utilizada  para  avaliar  basicamente  qualquer

decisão que um indivíduo faz.

2.3 Orientação no passado

A orientação passada é dividida em um foco positivo e um foco negativo. O foco

positivo orienta-se para as lembranças dos “bons e velhos tempos”, da família e das tradições.

O  foco  negativo  tendência  para  memórias  de  trauma,  abuso,  falhas  e  arrependimentos.

Perspectivas negativas passadas podem ter manifestações negativas na vida de uma pessoa.

Nas forças armadas, podem ser observadas em várias circunstâncias. O transtorno de estresse

Pós-Traumático (TEPT) é um dos casos mais óbvios de perspectiva negativa do passado e

seus efeitos. Um veterano que passou por uma experiência traumática pode desenvolver TEPT

e se tornar incapaz de se libertar de sua experiência. Ele pode sentir uma culpa esmagadora.

Esse é um exemplo  claro  de como a perspectiva  temporal  pode ser  observada na cultura

militar e será discutida novamente no capítulo três.

Por outro lado, uma perspectiva positiva do passado pode ter muitos benefícios. Assim como
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o foco em experiências negativas pode produzir emoções negativas. Lembrar de experiências

de  um modo  positivo  pode  produzir  emoções  agradáveis.  As  pessoas  que  valorizam seu

passado positivamente são geralmente menos agressivas, menos ansiosas, menos deprimidas,

menos tímidas, têm mais energia e são mais conscienciosas, estáveis e amigáveis do que as

pessoas  que  mantêm sua  perspectiva  negativa  sobre  o  passado.  (ZIMBARDO & BOYD,

2008)

“Os psicólogos demonstraram que ninguém pode ter certeza sobre o que aconteceu no passado,
mas nossa pesquisa mostrou que o que as pessoas acreditam sobre o passado influencia como
pensar, sentir e se comportar no presente. As pessoas que têm atitudes positivas em relação ao
passado - independentemente de essas atitudes se basearem ou não em memórias precisas - tendem
a serem mais felizes, mais saudáveis e mais bem-sucedidas do que as pessoas que têm atitudes
negativas  em  relação  ao  passado.  Certamente,  todo  mundo  experimenta  eventos  positivos  e
negativos durante a vida. Como resultado, a maioria de nós carrega atitudes positivas e negativas
em relação ao passado.”  (ZIMBARDO & BOYD, 2008, pg 87, tradução nossa)3

Independentemente da perspectiva positiva ou negativa, uma perspectiva passada

excessivamente tendenciosa impede as pessoas de olharem para o futuro. Essas pessoas serão

menos  propensas  a  se  arriscarem,  a  tentarem  coisas  novas  e  a  fazerem  novos  amigos.

Conforme  explicam  Zimbardo  e  Boyd  (2008),  elas  hesitam  em  mudar  o  status  quo,

especialmente se o passado é visto de forma positiva. Por que mudar uma coisa boa? Se não

estiver  quebrado,  não conserte!  No entanto,  isso pode impedir  que as  pessoas  encontrem

maneiras  novas e  melhores  de fazerem  coisas,   impedindo a inovação.  (ZIMBARDO &

BOYD, 2008).  Essencialmente,  utilizar-se de experiências do passado, sejam elas boas ou

ruins,  para influenciar  na tomada de decisões atuais,  representaria  um viés em relação ao

passado.  Enquanto  focar  em  experiências  positivas  é  geralmente  algo  bom,  focar

exacerbadamente no passado pode ser prejudicial.

3Texto original em inglês: “Psychologists have demonstrated that no one can be certain about what happened in
the past, but our research has shown that what people believe about the past influences how the think, feel, and
behave in the present.  People who have positive attitudes about the past — whether or not these attitudes are
based upon accurate memories — tend to be happier,  healthier,  and more successful  than people who have
negative attitudes toward the past. Of course, everyone experiences both positive and negative events during life.
As a result, most of us carry both positive and negative attitudes toward the past” (ZIMBARDO, 2008, pg 87).
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2.4 Orientação no presente

Enquanto algumas pessoas são tendenciosas em relação às experiências passadas e

algumas são tendenciosas para imaginar resultados futuros, muitas pessoas tomam decisões

com base no presente. Elas se concentram nos eventos e estímulos imediatos que estão em seu

ambiente físico e social. 

A orientação do presente é subdividida em perspectivas hedonistas ou fatalistas.

Ou seja, a perspectiva hedonista foca no que é bom agora, no prazer, no risco e na busca de

sensações.  Por sua vez, a orientação fatalista do presente se concentrará na crença de que,

realmente não importa a decisão tomada, pois o indivíduo não tem controle sobre o futuro e, a

vida está destinada a seguir um determinado caminho, independentemente de suas escolhas.

Uma pessoa orientada para o presente não se importa com os resultados possíveis no futuro

de suas ações presentes. Isso decorre do fato de eles viverem pelo prazer, como no caso do

hedonista, ou de acreditarem que suas ações atuais não terão impacto sobre seu futuro, como

no caso do fatalista (ZIMBARDO & BOYD, 2008).

Outro  perfil  de  orientação  para  o  presente  identificado  por  Zimbardo  e  Boyd

(2008),  é  o  Holistic  Expended  Present,  que  seria  como o  foco  Zen no  presente,  onde o

indivíduo se concentra puramente no momento atual. No entanto, ainda segundo os autores

(2008), isso seria mais raro na cultura ocidental.  Pessoas com forte tendência ao presente-

hedonista têm mais energia, são menos tímidas e, são mais criativas e felizes do que as outras

pessoas.  Por  outro  lado,  esse  perfil  de  pessoas  tende  a  mentir,  roubar,  apostar,  ser  mais

agressiva e emocionalmente instável. Pessoas com forte perfil no presente-fatalista tendem a

serem mais agressivas, ansiosas e tímidas, bem como menos constantes. Elas tendem a ter

menos energia, serem menos felizes, ter baixa autoestima, e serem de temperamento forte.

Assim sendo, pessoas altamente orientadas sob o presente tendem a tomar decisões baseada
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em circunstâncias  de  seu  presente,  geralmente  ao  custo  de  seu  futuro.  Enquanto  pessoas

altamente  hedonistas podem ser mais  felizes,  divertidas  e  criativas,  o excesso de foco no

presente pode ser perigoso e resultar em comportamentos negativos (ZIMBARDO & BOYD,

2008).

2.5  Orientação no futuro

A orientação sob o viés do futuro, bem como a orientação no passado, também

subdivide-se  em duas  categorias,  o  Futuro  e  o  Futuro  Transcendental.  Na  orientação  no

Futuro, o foco é trabalhar metas,  prazos e alcançar objetivos.  O futuro transcendental,  no

entanto, se concentra na pós-vida espiritual, o nas gerações futuras, o que aconteceria após a

morte  e  na  eternidade.  A  pessoa  orientada  para  o  futuro  avaliará  o  risco  em relação  ao

resultado antecipado antes de tomar decisões. Ela fará uma lista do que precisa ser feito e

identificará os objetivos atendo-se a eles (ZIMBARDO & BOYD, 2008).

Pessoas  orientadas  para  o  futuro  são  geralmente  menos  agressivas,  menos

deprimidas, têm mais energia, usam menos drogas, têm mais autoestima e são menos ansiosas

do  que  pessoas  com  outras  perspectivas  de  tempo.  Eles  fazem  exames  médicos  e

odontológicos regularmente, por exemplo. A orientação futura é necessária para definir metas

e realizá-las, ter uma visão e permanecer competitivo em um trabalho. Esses seriam os traços

ideais (ZIMBARDO & BOYD, 2008).

No entanto, muitas vezes uma pessoa pode ficar tão conectada ao seu futuro que

isso faz com que ela desista do tempo com a família, amigos e até mesmo afete sua saúde.

Essas  pessoas  podem  trabalhar  exageradamente  como  “workaholics.”  Elas  podem

negligenciar comportamentos saudáveis como dormir e se exercitar para poder trabalhar mais.

Mais  uma  vez,  a  TPT demonstra  que  um excesso  de  viés  em uma perspectiva  pode  ser
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prejudicial. Um problema comum em pessoas altamente orientadas para o futuro é a sensação

de esmagamento do tempo ou compressão do tempo em que as pessoas estão constantemente

se sentindo apressadas e que não têm tempo suficiente para fazer tudo o que querem. Como

resultado, Zimbardo e Boyd (2008) explicam que essas pessoas acabam usando a tecnologia

de dispositivos que economizam tempo para fazer mais, porém acabam utilizando-se desse

tempo  economizado  para  trabalhar  ainda  mais  horas.  Ainda  segundo  os  autores,

paradoxalmente, elas estariam fazendo sacrifícios pessoais, e o tempo "poupado" custar-lhes-

ia momentos de recreação, de lazer, na igreja e em instituições de caridade e, até mesmo o

precioso momento com amigos e familiares. 

2.6 Paradoxos

Zimbardo  e  Boyd  (2008)  descrevem três  paradoxos  que  surgem da  TPT.  Em

primeiro lugar, a perspectiva do tempo é uma das influências mais poderosas nas decisões das

pessoas, mas a maioria desconhece isso e o papel que ela desempenha. Em segundo lugar,

algumas das categorias de perspectiva de tempo têm aplicações positivas, mas quando uma

categoria  é  muito  favorecida,  pode  levar  a  consequências  negativas.  E,  por  último,  a

perspectiva do tempo é um comportamento aprendido baseado na experiência  pessoal;  no

entanto,  coletivamente,  as atitudes  em relação ao tempo podem ter  consequências  a nível

nacional e geopolítico (ZIMBARDO & BOYD, 2008).

2.7 Combinação de perspectiva temporal ideal

Zimbardo e Boyd (2008) sugerem ainda que existe um perfil de perspectiva de

tempo  ideal  pelo  qual  as  pessoas  devem  se  esforçar.  Esse  perfil  se  equilibra  entre  as
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categorias  de  alta  perspectiva  positiva  no  passado,  perspectiva  moderadamente  alta  no

presente  hedonista  e  no  futuro,  e  baixa  perspectiva  no  passado  negativo  e  no  presente-

fatalista.  Além disso, eles sugerem que a chave é ser capaz de alternar entre a orientação

futura e o hedonismo atual, dependendo da situação, a fim de alcançar uma vida equilibrada.

O que isso significa para a tomada de decisões militares e seus impactos ainda está por ser

definido. 

O ideal proposto pelos autores considera que uma pessoa pode trabalhar duro para

atingir seus objetivos e ser bem sucedido, mas também ter a capacidade de desfrutar a vida.

Ações que são arriscadas também podem ser divertidas, como o paraquedismo. Atividades

que são insalubres também podem ser agradáveis, como beber com os amigos. A chave seria

alcançar um equilíbrio entre essas duas perspectivas sendo capaz de alternar-se entre elas,

mantendo uma visão positiva  do passado.  Uma pessoa não deve estar preocupada com o

trabalho em uma festa, nem deve festejar tanto que não possa trabalhar na manhã seguinte. O

ideal pode ser “work hard play hard”, o que é frequentemente ouvido no círculo militar.

2.8 Inventário de Perspectivas do Tempo de Zimbardo

Zimbardo e Boyd (1999) desenvolveram um questionário para medir a perspectiva

do tempo de uma pessoa, o Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI). 4 O teste mede as

perspectivas de tempo das pessoas através dos cinco fatores:  passado negativista,  passado

positivista, presente fatalista, presente hedonista e futuro - com um teste separado para medir

sua  perspectiva  futura  transcendental.  O  teste  consiste  em  56  declarações  onde  os

respondentes indicam, em uma escala de 5 pontos, quanto a instrução se aplica a eles. 

O anexo A é o questionário ZTPI em português e em inglês e a folha de pontuação

4O questionário  pode  ser  feito  online  em  http://www.thetimeparadox.com/zimbardo-time-perspective-
inventory/ (Anexo A)

http://www.thetimeparadox.com/zimbardo-time-perspective-inventory/
http://www.thetimeparadox.com/zimbardo-time-perspective-inventory/
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com o perfil  de  perspectiva  de  tempo  ideal  sugerido  por  Zimbardo,  marcado  por  pontos

vermelhos.  Além disso, a folha de pontuação do perfil já está organizada para mostrar os

resultados médios como 50% na escala. Um indivíduo que faz o ZTPI pode então traçar suas

próprias pontuações para entender como elas se relacionam com as médias e o ideal.

2.9 Cadência da Vida

Juntamente  com  as  orientações  passadas,  presentes  e  futuras,  as  pessoas  também

tomam  decisões  com  base  em  como  elas  percebem  o  próprio  tempo,  especialmente  a

passagem do tempo, o ritmo de vida. Provavelmente, todo mundo já passou por um período

em que os minutos parecem horas ou, inversamente, onde o tempo parece passar mais rápido

do que o percebido. Este é o conceito central do ritmo ou do ritmo temporal. Levine, em seu

livro "A Geography of Time, The Temporal Misadventures of a Social Psychologist, Or How

Every Culture Keeps Time Just A Littke Bit  Differently," (2006) Para algumas culturas,  o

tempo é circular, mas para outros é linear. Algumas culturas são baseadas em eventos e outras

são  baseadas  em  relógios.  Ou  seja,  algumas  culturas  esperam  que  um  evento  ocorra

exatamente no horário prescrito. Outras culturas, no entanto, esperam que algo ocorra em seu

tempo apropriado, em sua sequência apropriada. O tempo pode ser pensado como baseado em

eventos. Uma coisa ocorrerá depois da outra. 

Cada cultura varia em sua percepção do tempo, mas geralmente as culturas podem ser

pensadas  como  sendo  baseadas  em  relógios  ou  baseadas  em  eventos.  Ou  seja,  algumas

culturas  priorizam  quando  um  evento  está  programado  para  começar,  enquanto  outras

priorizam os eventos em si,  para que eles cheguem lá quando de fato for o momento de

chegarem lá, depois de fazer qualquer outra atividade que tenha prioridade. Por exemplo, em

uma cultura baseada no relógio, se uma festa estiver programada para às 18:00, as pessoas
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geralmente estarão lá pouco antes ou depois das 18:00. Em uma cultura baseada em eventos,

as pessoas poderão não aparecer mesmo várias horas após o início da festa (LEVINE, 2006). 

Uma cultura orientada para o futuro e no relógio pode levar a um ritmo de vida muito

acelerado. Apressar-se e ter um ritmo acelerado de vida podem causar profundos impactos.

Em um estudo,  os  pesquisadores  estudaram os  seminaristas  para  ver  se  estar  com

pressa ou atrasado influenciaria para que esses parassem para ajudar alguém em necessidade.

Com base  na  história  bíblica  do  Bom Samaritano,  os  pesquisadores  queriam testar  se  a

situação influenciaria o comportamento altruísta. Mesmo entre esses estudantes religiosos, os

que estavam com pressa e achavam que estavam atrasados tinham muito menos probabilidade

de parar e ajudar alguém em necessidade (DARLEY 1973).

Enquanto os seres humanos geralmente se enquadram nas categorias de orientação sob

o viés do passado, presente ou futuro, observamos que a predisposição em tender para alguma

das  categorias  temporais  em  detrimento  das  demais  pode,  possivelmente,  acarretar  em

comportamentos negativos ou consequências desfavoráveis. Isso é verdade não somente ao

nível  individual,  como  também  na  cultura  de  grupo.  A  chave  seria  desenvolver  uma

perspectiva temporal balanceada que possibilite planejar o futuro, usufruir o presente e as

lembranças positivas, sem se orientar demais para uma das categorias em prejuízo das demais.

Idealisticamente,  cada  um  seria  flexível  em  relação  à  sua  perspectiva  temporal,

tornando-se capaz de se empenhar para alcançar seus objetivos, porém com a habilidade de

relaxar e usufruir o momento, bem como conseguir ajustar seu ritmo temporal para que esse

se adeque à situações apropriadas. Assim, a Teoria da Perspectiva do Tempo fornece uma

estrutura  para  a  compreensão  de  uma  ampla  variedade  de  comportamentos  e  decisões

humanas, e pode ser aplicada a indivíduos, grupos e até mesmo na esfera geopolítica. Como a

teoria tem uma aplicabilidade tão ampla, a compreensão de seus partícipes e estrutura pode

ser muito útil para os tomadores de decisão em todos os níveis. 
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3 A Teoria da Perspectiva do Tempo aplicada às questões militares 

Por que a Teoria da Perspectiva do Tempo é importante na esfera militar? Por que um

líder militar deveria se preocupar sobre como um indivíduo lida com a percepção do tempo?

Essa seria apenas mais uma daquelas teorias elaboradas para que especialistas e pesquisadores

discorram sobre ela?

Diversas  teorias  são  ensinadas  em  cursos  de  liderança  e  diversos  testes  de

personalidade  são  aplicados  com  extensas  análises,  sem  que  alterações  comportamentais

sejam de fato observadas nos indivíduos avaliados. Seria a Teoria da Perspectiva do Tempo

aplicável na cultura militar e tomada de decisões?  

Elaboraremos uma situação em que a teoria pode ser aplicada na esfera militar tendo

em vista que já foi demonstrada sua predição comportamental, não apenas a nível individual

mas também a nível organizacional e cultural, como já discutido nos capítulos anteriores.

No  presente  capítulo,  exploraremos  diversos  comportamentos  inerentes  à  cultura

militar à luz da Teoria da Perspectiva do Tempo, elucidando novas interpretações acerca do

porque comportamentos desejáveis ou indesejáveis ocorrem. Apresentaremos como o Estresse

Pós-Traumático pode ser compreendido como o desbalanço no perfil da perspectiva do tempo

focado no passado negativista e como a privação do sono, que se tornou uma questão cultural

e de lugar comum, é fortemente influenciada pela percepção temporal, constante sensação de

ser pressionado pelo tempo (time crunch) e pelo ritmo operacional militar intenso (high tempo

command).

Questões sobre a saúde mental como o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e

a privação do sono são de grande interesse militar.  Os suicídios relacionados à saúde mental e

TEPT contabilizam mais mortes entre os militares dos EUA do que as mortes em combate.

Como apresentado no anexo B, mais de 55% das mortes de militares no período de 2006 a
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2018, totalizando 8.610 mortes, provenientes de acidentes e autoflagelação. 

A privação do sono tem sido identificada como um dos fatores que contribuem para

muitos  acidentes  e  somente em 2017 quatro sérios acidentes  envolvendo navios militares,

incluindo  USS  FITZGERALD  e  USS  MCCAIN  que  resultaram  na  baixa  de  dezessete

marinheiros e gastos de mais de 600 milhões  de dólares em reparos, além de dois navios

inoperantes  por  um  longo  tempo  (DEPARTMENT  OF  THE  NAVY,  2017)  (WERNER,

2017).

Em 2015, a empresa de consultoria "think tank" RAND avaliou que dentre os 17.000

militares americanos da ativa envolvidos na pesquisa de comportamento relacionado à saúde,

quase  18%  vivenciaram  pelo  menos  um  dos  três  problemas  de  saúde  mental  seguintes:

depressão,  transtorno  de  ansiedade  e  TEPT.  Pelo  menos  8,5% apresentaram TEPT,  47%

apresentaram  comportamento  agressivo  no  último  mês  e  12,7%  possuíam  critérios

característicos  de alta  impulsividade.  Além disso,  18% dos militares  avaliados  reportaram

vivenciar pensamentos suicidas em algum momento de suas vidas, sendo que 12% iniciaram

esses pensamentos após ingressarem na carreira militar. 5% reportaram tentativas de suicídio

em algum momento da vida,  1,4% haviam cometido tentativas de suicídio no último ano,

sendo que a taxa de tentativas de suicídios na população em geral é de 0, 5% (3X menor!!).

Mais  da  metade  dos  militares  avaliados  (56,3%)  reportaram  dormir  menos  do  que  o

necessário,  e quase 30% deles queixaram-se de fadiga como efeito  colateral  do mau sono

(RAND, 2018). Os dados claramente revelam que existe uma necessidade de mudar alguns

comportamentos negativos dentro da cultura militar.
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3.1 Compreendendo o TEPT à luz da Teoria da Perspectiva do Tempo

3.1.1 Introdução ao TEPT

O  Departamento  Norte  Americano  de  Assuntos  dos  Veteranos  (Department  of

Veterans Affairs)  descreve o TEPT como "problema de saúde mental que algumas pessoas

desenvolvem  após  vivenciarem  experiências  ou  serem  vítimas  de  eventos  de  ameaça  de

morte, como situações de combate, desastres naturais, acidentes automotivos, assédio sexual"

(Departamento Americano de Assuntos dos Veteranos, 2018) Os critérios para TEPT são:

 Critário A (um requerido): A pessoa ser exposta a: morte, ameaça de morte, lesão corporal
grave ou ameaça de lesão, ou violência sexual ou ameaça, nas seguintes formas:

 Exposição direta, vítima de trauma ser informado de que um parente
ou amigo próximo sofreu trauma,

 Exposição  indireta  a  detalhes  aversivos  do  trauma,  geralmente
decorrentes das atividades profissionais (e.g., profissionais médicos socorristas).

Critério B (um requerido): Os eventos traumáticos são persistentemente revivenciados das
seguintes  formas:  Memórias  tristes  indesejáveis,  pesadelos,  flashbacks,  angústia  após
exposição à memórias traumáticas, reação física após exposição à memórias traumáticas. 
Critário C (um requerido): Evitar estímulo trauma-relacionados após vivenciar trauma, nas

seguintes  formas:  pensamentos  ou  sentimentos  trauma-relacionados,  lembranças  trauma-

relacionados.

Critério  D  (dois  requeridos): Pensamentos  ou  sentimentos  negativos  que  começam  ou

pioram após o trauma, nas seguintes formas: inabilidade de recordar características chaves do

trauma, pensamentos negativos excessivos e suposições sobre si mesmo ou o mundo, culpar a

si  ou  os  outros  por  causarem traumas,  sentimentos  negativos,  desinteresse  por  atividades,

sensação de isolamento, dificuldade em vivenciar sentimentos positivos.

Critério E (dois requeridos): Excitação trauma-relacionada e reação que começa ou piora

após o trauma, nas seguintes formas: irritabilidade ou agressão, comportamento de risco ou

destrutivo,  hipervigilância,  reação  de  surpresa  aumentada,  dificuldade  concentração,

dificuldade de dormir.

Critério F (requerido): Os sintomas persistem por mais de um mês.

Critério  G (requerido): Os  sintomas  causam  angústia  ou  prejuízo  funcional  (e.g.:  social,

ocupacional).

Critério H (requerido): Os sintomas não estão relacionados à medicação, uso de substâncias,

ou outras doenças.

Duas especificações:

 Especificação  Dissociativa. Além  de  atender  aos  critérios  para

diagnóstico, um indivíduo vivencia altos níveis de um dos seguintes sintomas como reação

após estímulo trauma-relacionados:
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 Despersonalização.  Vivenciar  ser  um  observador  extremo  ou

desconectado de si mesmo (e.g., imaginar como se "isso não está acontecendo comigo"

ou como se o próprio estivesse em um sonho).

 Desrealização.  Vivenciar  irrealidade  distante  ou  distorcida  (e.g.,

"isso não é real").

 Especificação  atrasada. Todos  os  critérios  diagnósticos  não  são

atendidos  ao menos  seism ese  após o(s)  trauma (s)  apesar  dos  sintomas  começarem a

ocorrer imediatamente. (Departamento Americano de Assuntos Veteranos 2018)

O TEPT só foi definido como um problema médico desde 1980, mas é conhecido que

tenha  afetado  soldados  desde  a  Guerra  Civil  (1861-1865),  porém  sob  diferentes

denominações. Na Primeira Guerra Mundial (1914-1918) era conhecida como "shell shock"

(algo como trauma pós guerra). Tem sido conhecida como "fadiga de combate" ou até mesmo

"soldier's heart" (JAFFE 2012).

A  experiência  traumática  é  um  conhecido  risco  associado  ao  serviço  militar,

especialmente àqueles em combate. Entretanto, muitos integrantes do serviço militar vêm de

lugares onde já podem ter vivenciado traumas.

De fato, muitos membros do serviço militar podem entrar nas Forças Armadas já com

TEPT. Esses podem advir de comunidades carentes ou lares abusivos.  Eles podem ter visto

violência  em estágios  iniciais  da  vida.  O serviço  militar  oferece  um senso  familiar  e  de

irmandade que seus integrantes talvez jamais tenham vivenciado antes. Porém, eles podem

trazer seu passado negativo com eles. De fato, mais de 15% dos novos recrutas apresentam

sintomas  mensuráveis  de estresse pós-traumático,  mesmo antes  mesmo de ser  exposto ao

trauma e ao estresse associados  o serviço militar (STANDER, 2007).
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3.1.2 Teoria da Perspectiva do Tempo e TEPT 

A Teoria da Perspectiva do Tempo pode fornecer algum auxílio para pessoas que

sofrem de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT).  Existem tratamentos  e terapias

baseados em perspectivas temporais que podem auxiliar aqueles que sofrem a focarem menos

em suas experiências traumáticas do passado e olhar para seu presente e futuro.  Pelo fato da

perspectiva temporal ser uma perspectiva aprendida, ela pode ser alterada e modificada de

modo a ajudar um indivíduo que sofra de TEPT (ZIMBARDO et al., 2012).

Existe uma corrente em crescimento que tem redefinido o TEPT não como um

transtorno, mas sim como uma injúria. A razão seria que essa definição melhor representaria o

que acontece aos indivíduos acometidos pelo TEPT, reduzindo significativamente o estigma

da palavra transtorno. A maioria das pessoas, principalmente no meio militar, irão hesitar em

procurar  ajuda  profissional  se  sentirem  que  poderão  ser  taxadas  com  um  transtorno.

Entretanto, menos pessoas terão medo em buscar ajuda para tratamento de uma injúria. Faria

sentido imaginar que se uma pessoa precisa vivenciar algum tipo de trauma para desenvolver

o TEPT, isso seria visto essencialmente como uma injúria traumática na psique do indivíduo.

Algo traumático aconteceu a eles e agora eles têm um problema. Isso seria o mesmo que

sofrer uma queda que resultaria em um osso quebrado ou problemas em caminhar. Ninguém

hesitaria em ir ao ortopedista para tratar de um joelho injuriado e receber a terapia física.

Deveria ser o mesmo para uma mente injuriada. As injúrias podem melhorar e de fato são

melhoráveis  (JAFFE 2012).  A cultura  o comportamento  e  a  língua  estão  intrinsecamente

conectados e até mesmo a simples escolha de palavras tem seu efeito. Seja injúria ou doença,

naturalmente associamos um estado temporário para a primeira  e uma noção de condição

permanente  para  a  segunda  palavra.   Portanto,  a  simples  mudança  na  categorização  da

condição poderia ajudar àqueles que sofrem dessas condições.



26

3.1.3 Terapia da Perspectiva do Tempo no TEPT

O Dr.  Richard  Sword  (1947-2014)  é  um psicólogo  que,  juntamente  com sua

esposa Rosemary, possue um escritório no Havaí e trabalham especificamente com veteranos

da Segunda Guerra Mundial que sofrem de TEPT. Os Swords, com a ajuda do Dr. Zimbardo,

desenvolveram  uma  terapia  baseada  na  Teoria  da  Perspectiva  do  Tempo para  auxiliar

especificamente àqueles que sofrem do TEPT.  Não surpreendentemente, eles a chamaram de

Terapia da Perspectiva do Tempo. De seu livro The Time Cure:

O objetivo da terapia da perspectiva do tempo é estabelecer um equilíbrio entre as perspectivas
de passado, presente e futuro. O terapeuta auxilia o paciente com TEPT a sair da condição de
distúrbio mental - sob uma perspectiva severamente pautada no passado negative - para uma
perspectiva temporal onde o futuro melhor pode ser imaginado e possível....Para aqueles com
TEPT o passado negativo é tudo. Suas vívidas memórias e pesadelos fazem seu passado mais
real  do que qualquer coisa que esteja acontecendo agora - além de ser mais realista que o
futuro. Posto isso, nós nos concentramos em ajudá-los a se direcionarem para uma perspectiva
temporal  mais  promissora:  passado  positivo,  hedonismo  presente  selecionado,  e  future
positivista.  Nós focamos  em criar  metas,  na  elaboração  de planejamentos  específicos  para
alcançarem seus objetivos, seguir com esses planejamentos, envolvendo pessoas importantes
em suas vidas para auxiliá-las a completarem esses objetivos.  Pgs 25,67 tradução nossa 5

A Teoria da Perspectiva do Tempo é uma evolução de um tratamento comumente

aceito  para  TEPT  chamado  Terapia  de  Base  Cognitiva  (TBC).  Porém,  a  Terapia  da

Perspectiva  do  Tempo  funciona  especificamente  com  pacientes  para  compreender  suas

perspectivas  temporais,  relacionadas  aos  seus  traumas,  reconhecendo  o  TEPT como  uma

injúria,  ensinando comportamentos de auto-serenidade,  aumentando a perspectiva passado-

positiva, encorajando-os ao hedonismo presente saudável, encorajando-os ao comportamento

pró-social,  e  auxiliando-os  a  agirem com planos  de  curto  e  longo  prazo  para  um futuro

positivo. (ZIMBARDO & SWORD 2012). 

5  Texto original em inglês: The goal of time perspective therapy is to establish a balanced time perspective of
past,  present,  and  future.  The therapist  helps  the  PTSD sufferer  move  from mental  distress  -  from a  time
perspective that is seriously tipped toward the negative past – to a time perspective in which a brighter future can
be imagined and enabled. … For PTSD clients, the negative past is everything.  Their vivid, recurring memories
and nightmares make the past more real than  anything that is happening now – and more real that the future.
Given  this,  we  concentrate  on  helping  them  to  move  into  the  more  hopeful  time  perspectives:  past
positive,selected present hedonism, and future positive.  We focus on setting goals, making specific plans to
achieve those goals, following through with these plans, and involving the important people in their lives to help
them complete those plans.(ZIMBARDO SWORD SWORD 2012 ) Pp 25,67 
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Apesar  da  Terapia  da  Perspectiva  do  Tempo  é  relativamente  nova,  ela  tem

mostrado resultados promissores no tratamento de TEPT. Um estudo analisou 32 pacientes

com TEPT do Dr. Sword, que receberam tratamento com a Terapia da Perspectiva do Tempo.

Em seis meses, de janeiro a junho de 2009, o nível de depressão desses pacientes melhorou

89%, os níveis de ansiedade melhoraram em 70% e os níveis de trauma melhoraram em 52%.

Decorrido um ano, os veteranos foram reavaliados, e os progressos foram mantidos, enquanto

aproximadamente  dois  terços  desses  pacientes  apresentaram  progressos  ainda  mais

significativos. Ao longo de quase três anos e meio, 87% dos pacientes reportaram redução dos

traumas e sintomas de TEPT, e 100% deles reduziram sua taxa de depressão.  Essa é uma

pequena  amostra  apenas,  mas  demonstra  possibilidades  promissoras  para  a  Terapia  da

Perspectiva  do  Tempo  como  um  tratamento  comum  para  o  TEPT,  especialmente  para

militares e veteranos (ZIMBARDO et al., 2012). 

Um líder que esteja consciente da estrutura da Perspectiva do Tempo poderá usar

a teoria para ajudar seus seguidores a identificarem suas próprias perspectivas negativas do

passado, além de incluir o TEPT e trabalhar ne redução de seus efeitos negativos. Como um

líder,  pode ser muito útil  reconhecer  que um seguidor de baixo rendimento  ou um baixo

rendimento possa ser explicado pela atitude "presa ao passado". Onde o rendimento individual

pode ser negativamente afetado pelo constante pensamento sobre traumas e arrependimentos,

ao invés de focar no future. Um bom líder atento poderá ajudar uma pessoa a mudar sua

perspectiva negativa do passado, construindo novas memórias positivas como parte de uma

unidade, focando na tradição, coesão da unidade e reforço positivo. Lembranças úteis de que

o passado é passado e que não define uma pessoa é simples, poderoso e pode ser de extrema

ajuda.  Pequenos  passos  para  trazer  uma  pessoa  para  o  time  e  construir  novas  memórias

positivas, atingir novos sucessos, e seguir em frente podem fazer toda a diferença. Através de

treinamento militar, formação de equipe, competições e contínuo reforço positivo da cultura
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"pode fazer, faça", é possível que um bom líder poderá mudar a perspectiva passado-negativa

e criará uma perspectiva passado-positiva que levará à boa tomada de decisões.

3.2 Teoria da Perspectiva do Tempo aplicada à privação do sono

Desde os tempos primórdios, quando nossos ancestrais caíam no sono ao redor de

suas fogueiras e eram arrastados ou devorados por leões ou algo pior, as pessoas têm ciência

do quão o sono é importante.  Todos os avanços tecnológicos não aliviaram a necessidade

humana de descansar. A necessidade de dormir não irá se extinguir. Mesmo no seu célebre

livro de ficção científica Tropas Estelares, Robert Heinlein, ele mesmo um oficial reformado

da  Marinha  Americana  e  graduado  na  Academia  Naval  dos  Estados  Unidos,  previu  a

necessidade das tropas por dormir. Certamente há truques em seu futuro de ficção científica,

como  hipnose  para  que  os  soldados  caiam  no  sono  instantaneamente  e  acordem

instantaneamente, mas mesmo assim ele escreveu:

“A Felicidade consiste em dormir  o suficiente. Apenas isso e nada mais.
Toda  a  riqueza,  pessoas  deprimidas  tomando  pílulas;  uma  infantaria  não
precisa disso. Dê a um paraquedista um saco de dormir e tempo para ele se
aconchegar  e,  ele  será  tão  feliz  quanto  uma  larva  em  uma  maçã  -
adormecido"(HEINLEIN 1959)6 tradução nossa.  

Dormir foi importante no passado, é importante agora e será importante no futuro.

Como foi então que a Marinha Americana desenvolveu a cultura do "você poderá dormir

quando estiver morto" ou “sleep when you're dead”7 a cultura onde a privação do sono foi um

fator contribuinte em quatro dos maiores acidentes de 2017 envolvendo navios da Marinha

6Happiness consists of getting enough sleep.  Just that, nothing more. All the wealthy, unhappy people you’ve
ever met take sleeping pills; Mobile infantrymen don’t need them.  Give a cap trooper a bunk and time to sack
out in it, and he’s as happy as a worm in an apple - asleep.”  (HEINLEIN 1959).
7“Sleep when you're dead” é uma expressão comum nas forças armadas dos EUA e representa a atitude de que a
missão é mais importante que todo o resto. Essa atitude baseada na competitividade onde os marinheiros devem
geralmente  se  orgulhar  do  quanto  conseguiram  ficar  sem  dormir,  mesmo  quando  em  operações  normais.
Experiência pessoal do autor.
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Americana resultando na morte de 17 marinheiros? Olhar para a privação do sono sob a luz da

Teoria da Perspectiva do Tempo pode esclarecer essa questão.  

3.2.1. Orientação-futura, sono e cultura

Assim como a excessiva perspectiva de orientação no passado negativo pode ser

prejudicial,  também  é  uma  perspectiva  muito  orientada  para  o  futuro.  É  necessário  o

equilíbrio para evitar problemas e a consciência de um problema em potencial é requerida

para reconhecer quando esse balanço foi perdido. Enquanto um líder deve ter a perspectiva

moderadamente voltada para o futuro, esse não pode ficar muito atrelado a isso de modo a não

aproveitar o momento e ser competente no presente.  Um líder deve ter a orientação voltada

para  o  futuro  de  modo  suficiente  a  criar  objetivos  e  ser  capaz  de  cumpri-los  e,  a  ser

competitivo. Ter um pensamento visionário e combater seus inimigos de guerra progredindo

em sua carreira em tempos de paz. Esses seriam os traços ideais. Entretanto, em tempos de

paz, um militar frequentemente fica tão arraigado ao seu viés no futuro que isso acaba por

fazê-lo abrir mão da família, amigos, e até mesmo afetar sua saúde. Os militares podem estar

trabalhando, de longe, por horas demais. Eles podem estar negligenciando comportamentos

saudáveis,  como não dormir  ou praticar  exercícios  para trabalhar  mais.  Isso pode levar  a

marinheiros  sobrecarregados  e  riscos  a  segurança.  Recentemente,  como  resultado  dos

acidentes na Sétima Frota, o Escritório de Contabilidade do Governo Americano lançou um

relatório  resumindo  a  prontidão  desmantelada,  redução  da  equipe  contribuindo  para  a

sobrecarga  de  trabalho  e  riscos  à  segurança,  e  a  inabilidade  de  se  manterem  no  tempo,

descobrindo que alguns marinheiros estavam trabalhando por mais de 100 horas na semana

(GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE, 2017)
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Militares ao longo do mundo se utilizam da privação do sono como método de

simulação do estresse em situações de confronto. Os Fuzileiros Navais dos EUA se utilizam

de um evento conhecido como "The Crucible" (algo como "o molde")  que é o momento

culminante do campo de treinamento e sua doutrina de treinamento. O evento consiste em

ficar  54  horas  em  situação  onde  somente  pouca  comida  e  sono  são  permitidos.

(MARINES.MIL, 2018).  

Os SEALS da Marinha Americana tem sua "semana do inferno" que é ainda mais

longa  e  rigorosa,  cuja  intenção  é  permitir  que  apenas  os  "melhores"  passem  e  aqui

entendemos "o melhor" como aqueles de destacada resiliência.  O que raramente é discutido é

que após os treinos, o pessoal envolvido nesses eventos descansam e se recuperam. A semana

do inferno dura uma semana e não 52 semanas. Os principais exercícios de combate podem se

valer também da privação do sono como uma ferramenta de treinamento. 

O Capt Andrew Macrae membro da Artilharia Real relembra que comandantes da

OTAN usavam especificamente a privação do sono como uma ferramenta para estimular o

rigor do combate. Enquanto isso pode parecer compreensível sob certos aspectos, os riscos

devem ser cuidadosamente calculados. Durante o final de um dos exercícios de treinamentos

da OTAN, e após três dias sem dormir, o Capt Macrae adormeceu no topo de seu tanque de

armamento carregado, e em movimento,  e quase foi decapitado ao passar por uma ponte.

(comunicação pessoal) As tropas se movem pela noite e se exercitam ao longo do dia, os

comandantes  e  motoristas  ficam muito  sonolentos.  Ninguém reclamava porque isso era  o

esperado, e normal, mas não necessariamente inteligente (comunicação pessoal).

Enquanto a privação do sono pode ser útil como uma ferramenta de treinamento

básica,  ela  não  deveria  ser  o  padrão.  Infelizmente,  a  privação do sono essencialmente  se

tornou uma norma na cultura militar.  Em 2015 uma pesquisa promovida  pela  corporação

RAND para o Departamento de Defesa verificou que mais da metade (56,3%) dos membros
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do serviço na ativa reportaram dormir menos que o necessário, e aproximadamente um terço

(29,95) dos membros do serviço militar se queixaram, severamente ou moderadamente, de

estarem incomodados com a falta de energia decorrente da falta de sono. (RAND 2018)

 O sono anormal também está ligado a inúmeros outros problemas de saúde como

a obesidade, a hipertensão, o diabetes, doenças cardiovasculares, AVC, e até mesmo a alguns

tipos  de  câncer.  Outros  estudos  relacionam  o  sono  inadequado  com  o  risco  de

desenvolvimento de doenças psiquiátricas como a depressão e o TEPT.  A privação do sono

pode  levar  ao  aumento  de  acidentes,  injúrias,  reduzir  a  qualidade  de  vida  e  aumentar  a

mortalidade (ALEXANDER, 2010).

Na revisão pra compreender o acidente com a Sétima Frota, ocorrido em 2017,

um dos achados da Marinha dos EUA  foi que a cultura do "posso fazer" enfraqueceu padrões

básicos de segurança e vigilância: 

Historicamente, nossa cultura do "posso fazer" tem frequentemente nos diferenciado de nossos
adversários e tem sido crucial em trazer a vitória diante de inimigos esgotados. Essa cultura,
pró-inspiradora, de que a Marinha Americana se pauta em obter êxitos...Queremos a cultura do
"posso fazer"  precisamos criar a experiência e temperamento em nossos comandantes e equipe
que reforcem essa virtude. O conhecimento prévio de nossos navios, baseados no Japão, e altos
quartéis-generais era de que um acelerado ritmo operacional correspondesse a um alto estado
de proficiência. Em parte, essa crença levou a subestimar o fator da performance humana como
a fadiga. .  Quando combinada a um baixo treinamento básico e avaliação crítica, essa atitude
levou  a  lenta  erosão  dos  padrões,  deriva  organizacional  e  ao  deliberado  processo  de
administrar o tempo, recursos, descanso, e comprometimento com a segurança como um modo
operacional. (DEPARTMENT OF THE NAVY, 2017, p 19)8 . (tradução nossa)

O Chefe das Operações da Marinha dos EUA, ADM Richardson, comentou após

testemunhar no Congresso dos EUA que "a fatiga tem seu papel" e:

"O  aspecto  do  posso-fazer  de  nossa  Marinha  é  algo  que  queremos  preservar.  Esse
entusiasmo de conseguir realizar as tarefas…quando isso se vira contra nós e começa a
criar a sensação de 'devo fazer, preciso ir lá e fazer a qualquer custo' é aí então que começa
a se tornar tóxico" (BROWNE, 2017). (tradução nossa)

8Texto original em inglês:  Historically, our can-do culture has often differentiated us from our adversaries and
has been pivotal in bringing victory against overwhelming odds.  A can-do culture, when self-inspired, as a
virtue that the Navy relies on to be successful.... We want that can-do culture and must build the experience and
temperment in our Commanders and crews that will reinforce its virtue.  The prevailing belief of Japan-based
ships and higher headquarters was that a high pace of operations equates to a high state of proficiency.  In part,
this belief led to an undervaluing of human performance factors,  such as fatigue.  When combined with an
absence of foundational training and critical assessment, this attitude induced a slow erosion of standards, and
organizational drift from the deliberate processes used to manage time, resources,  rest and a commitment to
safety as a way of operating. (DEPARTMENT OF THE NAVY, 2017,) p 19 
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A privação do sono e sua consequente fadiga são sérios e significativos resultados

de um viés muito orientado para o futuro o que também resulta em estar sempre sob a pressão

do tempo. Parece que a cultura superficial da Marinha dos EUA em tempos de paz se tornou

tão orientada para o futuro que isso criou a cultura de trabalhar muito duro e por horas a fio

que  a  frase  destacada  anteriormente  "você  poderá  dormir  quando  estiver  morto"  é

constantemente ouvida.  Infelizmente, essa expressão se concretizou, vindo a tona, quando em

2017, as colisões de USS FITZGERALD e USS MCCAIN resultaram na morte de dezessete

marinheiros.  Em ambas  as colisões,  assim como em outros dois  acidentes  envolvendo os

navios da Marinha Americana, a privação do sono foi identificada como um dos fatores que

contribuíram para os acidentes. (DEPARTMENT OF THE NAVY, 2017).

Após  as  colisões  de  2017,  a  Marinha  Americana  tem  feito  tentativas  para

mudanças culturais significativas em sua força, alterando significativamente os treinamentos e

implementando a troca de guarnição seguindo o ritmo circadiano. A troca de guarnição pelo

ritmo circadiano intenciona que os marinheiros tenham sonos ininterruptos durante o mesmo

horário em cada dia. Entretanto, a questão na entrelinha parece ser como a Marinha permitiu

que essa cultura perpetuasse por tanto tempo que operar sob os efeitos da privação do sono se

tornaram quase lugar comum? Uma resposta é que, como organização,  a Marinha, e mais

especificamente suas forças de base desenvolveram um desequilíbrio na tomada de decisões

orientadas para o futuro e que indivíduos trabalhavam tão duro que acabavam por colocar a si

e aos outros em risco.

A  cultura  da  Marinha  dos  EUA  se  tornou  tão  vítima  da  cadeia  de  atividade

operacional intense e sucumbiu à pressão do tempo. Era tentado fazer tanto em tão pouco

tempo que a  noção central  de  sua  organização,  foco  e  valores  foram perdidos.  Como os

seminaristas citados no capítulo dois, que falharam em parar e serem bons samaritanos para

alguém em necessidade quando pensaram que estavam sem tempo, a Marinha dos EUA foi
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negligente ao não parar e fazer a coisa certa.  Como uma analogia, a Sétima Infantaria seria

como o seminarista que pensava estar muito atrasado para sua apresentação. Os comandantes

da tropa foram ignorantes,  omitindo-se, ou de outra forma sobrepondo-se às necessidades.

Nesse  caso,  a  necessidade  poderia  ser  observada  como  o  treinamento  adequado  e  boa

qualidade do sono para os marinheiros. No desejo de completar a missão, os comandantes da

Sétima Frota viram-se em um dilema similar aos seminaristas: parar para ajudar e fazer algo

que sabiam que devia ser  feito,  perdendo o compromisso,  ou seguir  adiante  e  cumprir  o

compromisso.  Infelizmente,  na  maioria  dos  casos,  seminaristas  e  comandantes  escolhem

seguir adiante. Os estudantes seminaristas têm apenas que lidar com a própria culpa  por não

se comportarem como sabiam que deveriam, mas na Marinha as consequências sofridas são

bem mais devastadoras. Lamentavelmente, foi apenas após as colisões que a Marinha parou

para  uma pausa  operacional  e  o  Chefe  de  Operações  da  Marinha  foi  acionado  para  uma

revisão compreensiva da situação (RICHARDSON, 2017).

Em  seu  endereçamento  aos  Oficiais  de  Comando,  acompanhando  a  pausa

operacional,  o  Chefe  das  Operações  Navais,  Almirante  Richardson  sintetizou  suas

preocupações imediatas:

Quando eu ouço algo sobre problemas como falta de sono, consistentes longas horas de trabalho
no porto, problemas com a vigilância básica, e mais, está claro para mim que muitas das soluções
estão nas mãos de nossos jovens líderes. Eles podem controlar tantas situações se dermos a eles
claras instruções, responsabilidades, autoridade, e contabilidade permitindo que eles se apropriem
da situação. Segundo minhas experiências, eles irão superar todas as expectativas se isso for dado
a eles. Na maioria dos casos, nossos maiores desafios e oportunidades para melhorar encontram-
se nessa escala de comando. Ao virtualizar uma pilha de serviços e programas colaterais sem
importância que pouco contribuem para a excelência operacional e de guerra, nós confundimos
esses líderes, fazendo com que seja difícil para eles enxergar através dessa pilha e a priorizar o
desenvolvimento pessoal e profissional de seu próprio pessoal. Um bem treinado e astuto chefe e
oficial de divisão irá assegurar que sua equipe esteja bem treinada, certificada, bem descansada,
seja respeitosa e pronta para a ação. Boas instruções e disciplina irão se manifestar na equipe.
Eles  serão  valentes.  Eles  estarão  preparados  para  se  encarregarem  dessa  responsabilidade
(RICHARDSON, 2017)9. (tradução nossa)

9 Texto original em inglês: When I hear about problems like persistent lack of sleep, consistently long work
hours in port, problems in basic watchstanding, and more, it’s clear to me that much of the fix is with our junior
leaders. They can control so much if we give them clear guidance, responsibility, authority, and accountability
allow them to own their  situations.  My experience  is  that  they  will  exceed  all  expectations  if  given  these
things....  In  many cases,  our  biggest  challenges  and  opportunities  for  improvement  are  at  this  scale  of  the
command. By virtue of piling on meaningless collateral duties and programs that contribute little to operational
and warfighting excellence, we have confused these leaders, making it hard for them to see through the chaff and
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 Outro fator causal identificado nas colisões dos navios USS FITZGERALD e

USS MCCAIN foi  o  baixo nível  de treinamento.  Frequentemente,  o  treinamento  base foi

insuficiente,  indisponível,  ou  inexistente  uma  vez  que  se  acreditava  que  os  marinheiros

devessem aprender no trabalho.  Entretanto, com o baixo nível da tripulação é frequentemente

difícil  para  marinheiros  e  oficiais  experientes  encontrarem  tempo  para  treinar  e  serem

mentores de seus discípulos. 

Esse  é  o  perfeito  exemplo  do  paradoxo  do  tempo  de  Zimbardo  em  ação.  A

Marinha Americana sabe que o bom treinamento é de suma importância, mas frequentemente

opta em relegá-la. Ao nível individual de liderança, isso é similar. Um chefe de departamento

sabe que precisa dedicar parte de seu tempo para treinar seus subalternos, com frequência,

mas se vê preso às suas tarefas que acaba por negligenciar o treinamento ou deixá-lo de lado.

Ele  sucumbe  à  pressão  do  tempo  que  frequentemente  acontece  como  resultado  de  uma

orientação demasiadamente voltada ao futuro.  

Se a Marinha dos EUA fosse culturalmente alterada e adotasse a perspectiva temporal,

indubitavelmente, uma nova luz poderia surgir sobre outros diversos problemas culturais e

comportamentais. 

A Marinha Americana  poderia  adotar  um perfil  de perspectiva  temporal  próprio e

rotineiramente revisitá-lo. Os oficiais poderiam ser treinados para perguntarem a si mesmo se

estariam sendo muito tendenciosos para a orientação no futuro, ou sendo muito precipitados

em suas decisões.

to prioritize the personal  and professional  development  of  their  people.  An astute and well-trained  division
officer and chief will ensure that their teams are trained, certified, well rested, respectful, and ready to go. Good
order and discipline will be manifest throughout the team they will be tough. They are ready to be accountable
for this responsibility  (RICHARDSON 2017).
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4 Recomendações para os líderes militares

Neste capítulo, iremos combinar os aspectos da Teoria da Perspectiva do Tempo e

da cadência operacional para propor uma estrutura na qual líderes e tomadores de decisões

possam melhor compreender o comportamento humano tanto em suas próprias organizações

como em outras. A perspectiva temporal desbalanceada e a cadência de atividade operacional

intensa  (high  tempo)  podem  ter  resultados  desastrosos  para  os  militares,  tanto  a  nível

individual como no caso de alguém sofrendo de TEPT quanto ao nível institucional como no

caso  de  acidentes  resultantes  da  cultura  de  ser  muito  orientado  para  o  futuro  e  muito

pressionado pelo tempo.

Com  muita  frequência,  os  Estados  Unidenses  são  vistos  como  pessoas

culturalmente  ignorantes.  O  estereótipo  do  americano  barulhento  e  impaciente  pode

rapidamente vir a mente. Para um turista com cultura diferente, esse comportamento pode ser

mal  interpretado  como sendo rude  e  incômodo,  entretanto,  para  um líder  ou  tomador  de

decisão essas más interpretações podem ter grande impacto e potencialmente resultar na falha

em  negociações,  operações  ou  políticas.  Com  a  crescente  globalização  e  engajamento

colaborativo, líderes militares irão constantemente se deparar com culturas pouco familiares.

Compreender  a cultura é essencial  para o sucesso do líder e tem sido demonstrado que a

perspectiva temporal é um componente chave da cultura  (LEVINE 2006).

Com apenas uma compreensão básica da estrutura da Teoria da Perspectiva do

Tempo, líderes em qualquer esfera, sejam ela tática, operacional, estratégica, ou até mesmo

política podem melhor compreender o comportamento humano. E não apenas em sua própria

organização, mas em adversários e aliados. A Teoria da Perspectiva do Tempo pode ser uma

lente  sob  a  qual  líderes  e  tomadores  de  decisões  poder  analisar  organizações  e  culturas

externas,  com  o  objetivo  de  predizer  comportamentos,  tomando  melhores  decisões  e
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administrando diferentes perspectivas temporais.

4.1 Autoconsciência,  a  importância  de  saber  seu  próprio  viés  da  perspectiva  do

tempo e identificar simples atividades que podem ajudar a alterá-las

Primeiramente,  todo  líder  deveria  entender  e  monitorar  seu  próprio  viés  de

perspectiva temporal.  Se não é aquilo que o agrada ou não se enquadra no atual trabalho,

deveriam se empenhar em mudar isso. Mesmo se seu perfil  é bom para o ambiente,  toda

pessoa  se  beneficiaria  por  ser  mais  consciente  sobre  suas  tendências.  Certas  situações

requerem  uma  orientação  mais  tendenciosa  ao  futuro;  outras  situações  poderiam  ser

vivenciadas com um pouco de hedonismo. Aplicar o ZTPI pode ser muito esclarecedor para

algumas pessoas. Certamente não fere aprender sobre nossas próprias predisposições em um

dado tempo ou momento e com esse conhecimento alterá-las.

Zimbardo  and  Boyd  (2008)  descreveram  inúmeras  técnicas  para  alcançar  o

equilíbrio da perspectiva temporal e alguns exemplos serão apresentados a seguir: 

i) Para aqueles com um viés fortemente passado-negativista eles sugerem focar

em  memórias  positivas,  e  reestruturar  as  experiências  negativas.  Outra  sugestão  seria

participar de eventos culturais, ligar para um velho amigo recordar uma história familiar. 

ii)  Para aqueles que são muito orientados para o presente-hedonista e desejam

aumentar  sua  orientação  para  o  future  há  muitas  sugestões  simples  como  fazer  listas,

determinar metas, ou até mesmo simplesmente utilizar um relógio. Evita o consumo de álcool

praticar dizer não à tentações e trabalhar na direção da estabilidade irá criar perspectiva no

future equilíbrio.

iii)  Para  aqueles  que  são  muito  orientados  para  o  futuro  e  desejam ser  mais

orientados para o presente as sugestões incluem praticar meditação e esvaziamento mental,
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separando um dia sem planos, ou simplesmente “going south” (algo como ir para um lugar

mais lento e desacelerar o ritmo de vida).  Tornar-se mais orientado para o presente inclui

atividades como sair para caminhar e curtir a natureza, conhecer novos restaurantes, tirar um

tempo pra  brincar  com as  crianças.  Um líder  usando a Teoria  da  Perspectiva  do  Tempo

deveria  perceber  quando  ele  estiver  se  tornando  muito  tendencioso  a  uma  perspectiva

temporal em relação a outra. Ele poderá se utilizar das técnicas sugeridas por Zimbardo e

Boyd para alcançar o equilíbrio na sua própria vida.

4.1.1 Comportamentos comuns que indicam viés da perspectiva temporal

Se  os  marinheiros  tiverem  problemas  no  trabalho,  por  exemplo,  talvez  sendo

desorganizado, isso pode ser um sinal de não ser suficientemente orientado para o futuro. Esse

perfil pode ser frequentemente associado ao comportamento hedonista e o abuso de álcool

tem  sido  destacado  como  a  causa  principal  de  comportamentos  indesejáveis.  No  estudo

RAND de 2015, a Marinha Americana e os Fuzileiros Navais recortaram os maiores níveis de

compulsão  ao  uso  de  álcool  dentre  os  militares  americanos  com  34,2%  e  42,6%

respectivamente. (RAND 2018) Alguém agora ciente do viés no presente hedonista deles teria

a opção de mudar alguns comportamentos para aumentar sua qualidade de vida futura. As

mudanças requeridas são surpreendentemente simples, podendo ser tão simples quanto fazer

uma lista de tarefas e determinar um curto tempo para alcançá-las e cumpri-las.

Se alguém está tendo problemas em casa, constantemente trabalhando por longas

horas ou trabalhando em casa e negligenciando a família, lar e suas necessidades. Esse oficial

poderá se utilizar de técnicas para focar mais no presente. Os líderes hoje em dia precisam ser

especialmente  atentos  a  sucumbência  das  demandas  do  senso  de  urgência  (time  crunch)

associado a cadência de atividade operacional intensa (high tempo). Os oficiais deveriam se
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perguntar se estão sacrificando que eles sabem ser importantes,  especialmente o sono, em

ordem de alcançar um objetivo futuro.

Se uma pessoa estiver tendo problemas de superar o passado negativo devido a

algum  arrependimento,  ou  talvez  até  mesmo  um  trauma,  essa  pessoa  poderá  utilizar  as

técnicas sugeridas pela Teoria da Perspectiva do Tempo para elevar sua perspectiva passado-

positiva, como, por exemplo, estar junto de um velho amigo e conversar sobre boas memórias

para auxiliar a prevenir o isolamento e assim agravar o viés passado-negativista.

Claramente, cada pessoa é diferente e o que funciona para uns pode não funcionar

para outros. Entretanto a estrutura da Teoria da Perspectiva do Tempo é simples e flexível o

suficiente  para que uma vez compreendida possa ser aplicada facilmente na vida de cada

pessoa.

Portanto, a Marinha Americana deveria ensinar a Teoria da Perspectiva do Tempo

em cursos de liderança para toda a força. Também o ZTPI deveria ser aplicado, não apenas

em  cursos  de  liderança,  mas  mais  abrangentemente,  talvez  até  mesmo  em  centros  de

treinamento de recrutas. Os benefícios que uma pessoa pode alcançar entendendo seu próprio

viés temporal poderão promover comportamentos mais adequados e apropriados ao longo de

toda a força.

4.2 Conhecendo sua organização, departamento, seção e seu papel nele

Após  compreender  seu  próprio  viés  temporal,  é  importante  entender  o  viés

temporal presente na cultura organizacional. A cultura da Marinha Americana, por exemplo,

pode ser muito fortemente orientada para o futuro, como discutido na seção sobre privação d

sono.  Talvez  a  Marinha  tenha  levado  a  atitude  do  "posso-fazer"  longe  demais.  Uma

exploração mais profunda e científica da perspectiva temporal ao nível organizacional poderia
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ajudar a responder questões sobre como a perspectiva no futuro da Marinha está dissonante

com seus resultados desejáveis.

A Marinha Americana poderia facilmente aplicar o ZTPI em suas escolas, campos de

treinamento e em universidades, não apenas para benefícios individuais, mas também adquirir

um senso de perspectiva temporal atual sobre a tropa/força. O ZPTI poderia até mesmo ser

incluído em estudos como realizado pelo RAND. De fato, isso seria uma maneira ideal dos

miliares investigarem como a perspectiva temporal afeta o comportamento em militares.

As lideranças da Marinha Americana então poderiam realmente explorar o que uma

perspectiva  temporal  ideal  seria  mesmo  entre  as  variadas  categorias,  postos  e  papéis  e

portanto alinhar políticas e treinamentos que combinem com os resultados desejados.  

Indubitavelmente,  a  perspectiva  temporal  ideal  para  um  Comandante  Oficial  da

Marinha difere daquilo que a Marinha gostaria de um marinheiro e daquilo que os Fuzileiros

Navais esperariam de um soldado.  Dito isso, uma certa quantidade de fatalismo e baixo grau

de orientação para o future poderia ser ideal para um pelotão de combate, e ser mais aceitável

em recém alistados. Porém assim que os marinheiros adquirem mais idade, esperar-se-ia que

esses  se  tornassem  mais  equilibrados  em  suas  orientações  para  o  futuro  a  medida  que

amadurecessem. Isso seria apenas natural de se esperar.

Jovens recrutas com alta  tendência ao presente-fatalista  tem absolutamente um

propósito no mundo militar. Um líder de uma pequena unidade provavelmente acharia muito

difícil atingir resultados com uma linha de frente composta de soldados altamente orientados

para  o  futuro,  dos  quais  muitos  poderiam  ter  filhos.  Os  Fuzileiros  Navais  por  exemplo

necessitam de jovens orientados para o presente para serem capazes de "tomar o morro". O

fuzileiro naval sargento major Dan Daly, condecorado com duas Medalhas de Honra, a mais

alta condecoração dos Estados Unidos, provavelmente estava subconsciente sobre seu viés

orientado para o presente quando notoriamente gritou "Venham seus filhas da mãe, vocês
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querem viver para sempre?"10 durante a batalha  Belleau Wood durante a  Primeira  Guerra

Mundial.  (HISTORY AND MUSEUMS DIVISION, 1978)

Mas,  como já  discutido  no capítulo  dois,  com as  tendências  temporais,  certos

outros comportamentos são esperados. Uma forte orientação para o presente é esperada e de

algum modo necessário durante o treinamento de jovens para o combate mortal, e não seria

uma surpresa que comportamentos menos desejáveis podem também ser uma consequência,

como o comportamento de risco, o abuso de álcool, a agressividade e a busca de sensações

(ZIMBARDO & BOYD, 2008).

Tendências  temporais  são  esperadas  de  se  correlacionaram  com  os

comportamentos que impactam na saúde, descritos na pesquisa RAND (2018). A pesquisa

explora o amplo espectro de comportamentos e questões incluindo: cuidados rotineiros com a

saúde; qualidade do sono; uso de suplementos, bebidas energéticas; enviar textos e e-mails

durante  a  direção;  abuso de  substâncias  químicas  incluindo  álcool,  tabaco;  saúde mental;

suicídio; saúde física; comportamento sexual de risco; realização de teste para HIV.

Nós esperaríamos uma perspectiva de tempo equilibrada ideal, como a sugerida

no capítulo dois, para correlacionar com comportamentos saudáveis como cuidados médicos

regulares e a prática de exercícios. Entretanto esperaríamos também que tendências para o

futuro correlacionassem com problemas  de sono e estresse.  Esperaríamos que orientações

para  o  passado-negativo  e  o  presente  se  correlacionassem com diversos  comportamentos

pouco saudáveis e problemas com a saúde mental, como a exposição sexual ao risco e abuso

de substâncias químicas. São necessárias mais pesquisas para aprofundar a relação que o viés

temporal possui com o comportamento, na esfera militar.

Os líderes  precisam entender  que diversos  comportamentos  podem resultar  do

desbalanço de perspectivas temporais e devem desenvolver habilidades e políticas voltadas a

resolução dessas questões. Talvez a conduta inadequada possa ser interpretada por lideranças

10Original em inglês: “Come on, do you sons of bitches want to live forever?!” 
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como não puramente a falta de disciplina, mas a existência de tendências temporais e assim

lidar corretamente com elas. 

A  presença  onisciente  e  ubíqua  de  câmeras  de  vídeo  em  telefones  celulares

erradicou  a  privacidade  e  a  necessidade  de  aliviar  o  estresse  tornou-se  pública  e

compartilhada.  Possivelmente,  os jovens, principalmente homens,  que estão se preparando

para  entrar  em  combate  seriam  esperados  de  se  engajarem  em  comportamentos  pouco

saudáveis como a compulsão por bebidas. Se esse é um cenário de sua orientação para o

presente, e de alguma forma é apropriada para a situação, então tal comportamento possa ser

previsto e administrável e, políticas e treinamentos poderiam ser aplicados refletindo essas

situações.

Por exemplo, uma política de tolerância zero ao álcool durante uma visita ao porto

antes  de  entrar  em  zona  de  combate  poderia  ter  pouca  influência  na  equipe  de  jovens

orientados  para  o futuro,  ao  invés  de diminuir  a  moral  desses  jovens e  gerar  um grande

volume de trabalho administrativo para processar os marinheiros que violaram as normas. A

imagem de um marinheiro beberrão na região portuária estrangeira é quase ubíqua e não é

exclusividade da Marinha dos EUA. Essa cultura é um resultado de um viés temporal para o

presente entre jovens marinheiros. As políticas adotadas deveriam refletir nesse entendimento.

A Marinha dos EUA já está trabalhando para fazer mudanças culturais. Após as

pausas operacionais nos casos das colisões dos navios USS MCCAIN e USS FITZGERALD

onde o fator fatiga se mostrou como um fator relevante, a Marinha dos EUA tem requerido

que  todos  os  seu  navios  usem condições  de  guarnição  baseada  no  ciclo  circadiano  para

assegurar que marinheiros tenham tempo suficiente de sono (LACROSSE, 2017).  Requerer

essa mudança é um bom começo, entretanto não atinge a causa original de uma ampla cultura

de problemas. Seria um passo na direção correta, porém talvez uma mudança de paradigma é

necessária para o total entendimento de problemas culturais presentes na Marinha Americana. 
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O  treinamento  de  oficiais  na  Academia  Naval  dos  Estados  Unidos  inclui  a

doutrinação em prioridades em como os oficiais devem ser mentalmente moldados em suas

ações.  Isso inclui  colocar  a  Constituição  dos  Estados Unidos no topo máximo possível  e

trabalhar  sob  suas  próprias  necessidades.  Isso  é  essencialmente  uma  lição  de  priorizar  a

missão  ante  a  si  mesmo.  A  frase  que  se  tornou  comum durante  esse  treino  foi  "Navio,

companheiro de embarcação, si mesmo" como uma maneira de destacar o que é importante.11

Enquanto essa atitude é necessária para a boa ordem e disciplina, levada muito a sério pode

resultar no desbalanço cultural  a Marinha tem vivenciado recentemente.  Posto isso, se "si

próprio" é sempre posto por ultimo na escala de prioridades na cultura do "posso-fazer", então

o que  resulta  é  a  privação  do sono,  problemas  de  saúde mental,  e  abuso de  substâncias

químicas. Em essência, os líderes devem perguntar, se você não pode cuidar de si mesmo,

como poderá cuidar dos outros?

No cenário  ideal,  a  Teoria  da Perspectiva  do Tempo poderia  ser  ensinada em

várias escolas do serviço militar para adquirir um maior equilíbrio cultural e de entendimento.

Dos campos de treinamento à Academia Naval  em Annapolis,  assim como em cursos de

liderança  e  até  mesmo  na  Escola  de  Guerra  Naval,  deveria  ser  ensinada  a  Teoria  da

Perspectiva do Tempo como ferramenta para compreensão comportamental. 

 4.3 Compreendendo o adversário

Assim como Sun Tzu notoriamente  declarou  em A Arte  da Guerra,  “Se você

conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de cem batalhas. ” 

Como já foi visto nas seções anteriores, a perspectiva temporal pode auxiliar a

Marinha Americana a compreender sua própria cultura e comportamento. Também pode ser

aplicada para compreender o adversário, seu próprio comportamento e a desenvolver táticas

11Experienca pessoal do autor



43

mais efetivas, operações, estratégias e até mesma políticas. A perspectiva temporal como um

viés na tomada de decisões deve ser levada em conta por planejadores quando considerado o

adversário.  A  Teoria  da  Perspectiva  do  Tempo  pode auxiliar  planejadores  a  chegar  com

políticas melhores e mais efetivas, especialmente ao lidar com ameaças assimétricas.

Grupos  terroristas  com  base  religiosa,  organizações  criminosas  violentas,  e

insurgências  possuem  diferentes  perspectivas  do  tempo,  que  muito  provavelmente  são

bastante diferentes daquelas das Forças Armadas Americanas.

Qualquer  pessoa  que  tenha  frequentemente  viajado para  fora  de  seu  país  tem

encontrado diferentes noções do tempo daquelas que eles têm em casa. De fato, você não

precisa viajar para fora, se você vive em uma grande e movimentada cidade e então viaja para

uma pequena cidade interiorana. Nessa situação o tempo parecerá passar mais lentamente e

vice-versa no caso inverso se você se deslocar  de uma cidade  pacata  para uma grande e

movimentada cidade.   Associado a essa noção de tempo,  há o senso de polidez e cultura

naqueles países onde o tempo parece ser mais generoso com as pessoas, que tenderão a dividir

seu tempo com os outros, sendo também mais polidos do que aqueles que vivem em cidades

muito agitadas.  Para aqueles que vivem no interior, as pessoas da área urbana podem parecer

sempre  apressadas  e  mal  educadas,  enquanto  na  situação  inversa,  as  pessoas  de  cidades

grandes podem achar que os cidadãos de cidades interioranas sejam preguiçosos ou lentos

Essas diferenças são ampliadas e diferentes entre pessoas que falam línguas distintas e entre

diferentes  países.  Se  a  perspectiva  temporal  de  uma  nação  anfitriã  não  é  claramente

compreendida, isso pode levar à frustração, confusão e possivelmente até insultos, mesmo que

não intencional.  

Em seu livro, “The Geography of Time” Levine (2006) sumariza seus anos de

estudos sobre a perspectiva do tempo  de várias pessoas e culturas ao redor do mundo. Suas

descobertas  não  são  apenas  fascinantes  ao  leitor  casual,  elas  deveriam  ser  aplicadas  e
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utilizadas para tomar decisões na esfera militar. Ao longo de 30 anos, Levine estudou o quão

rápido as  pessoas  andam,  quanto tempo levam para  efetuar  transações  comuns,  e  o  quão

acurado são os relatórios públicos ao redor do mundo. Ele identificou que há várias tendências

comuns  a  serem utilizadas  para  predizer  comportamentos  ao  longo de  culturas  e  nações.

(LEVINE, 2006) Enquanto isso é limitado em estereotipar para resumir toda uma cultura de

tendência comportamental, muitas generalizações podem ser descritas. Por exemplo, países de

clima temperado tendem a ter um ritmo mais acelerado quando comparado àqueles países

localizados  em  regiões  tropicais  do  planeta.  Algumas  religiões  possuem  um  ritmo  mais

acelerado e  mais  orientados pelo tempo do que outras  religiões  (ZIMBARDO & BOYD,

2008).

Isso  também  pode  ser  observado  na  língua  falada.  Um bom exemplo  seria  a

expressão  em  português  "hora  inglesa" que  literalmente  significa  hora  inglesa,  mas  é

comumente compreendida como ser pontual, hora do relógio, ou estar no horário programado

de fato. Essa única frase demonstra a cadência e perspectiva de tempo lentas frequentemente

presente no Brasil quando comparada aos Estados Unidos ou Reino Unido..  Ao contrário,

chegar  com pontualidade  britânica  quando não  é  esperado pode ser  considerado  rude  ou

causar problemas.  

Outro exemplo seria a frase em árabe “insha allah” (oxalá em português) que

significa "se Deus quiser" em relação a algo que alguém espera que ocorra no futuro. Essa

frase  simples  pode  também  relembrar  ao  fiel  que  o  future  está  além  de  seu  controle

(ESPOSITO 2003). Também seria um exemplo claro de presente-fatalista e orientação no

futuro-transcendental.

Em  inglês  Americano  "time  is  money’’  (tempo  é  dinheiro).  Dito  isso,  com

frequência a percepção na cultura Americana competitiva do ritmo-acelerado é aquela em que
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se uma pessoa não utiliza seu tempo para trabalhar, está perdendo dinheiro seu o da empresa

onde trabalha.   

Um líder precisa entender essas nuances na cultura e na perspectiva do tempo se

eles esperam ser bem sucedidos em compromissos internacionais.  Sem essa compreensão,

eles serão continuamente frustrados. Se dirigir a uma situação que requer uma noção diferente

do tempo mas continuar com a atitude "tempo é dinheiro" poderia ser desastroso e causar

maiores mal entendidos

4.3.1 Entendendo o viés de perspectiva do tempo em ameaças assimétricas

Se consideramos  os  casos  de  "homens-bomba",  muitas  pessoas,  especialmente

aquelas  com  fé  crista  terão  dificuldades  para  compreender  e  racionalizar  sobre  tal

comportamento. De fato, a maioria das pessoas não conseguem racionalizar sobre esse tipo de

comportamento e descrevem os indivíduos como radicais ou mentalmente doentes.  Porque

alguém iria se candidatar para se matar voluntariamente? Será que eles sofreram lavagem

cerebral ou foram perturbados mentalmente? Sob o ponto de vista de comandantes militares,

que possuem pontos de vista frequentemente orientados para o futuro, suicidar-se é uma ação

impensada que simplesmente não faz sentido.

A  estrutura  da  Perspectiva  do  Tempo  de  Zimbardo  sugere  que  o  ZPTI  de

"homens-bomba" apresentará um alto presente fatalista e alto future transcendental, deixando-

o vulnerável e aberto a ideia de que se matar agora terá benefícios no future. Uma perspectiva

alta no fatalismo leva a redução da esperança no indivíduo de influenciar seu próprio futuro.

Não há muita  razão ao indivíduo fatalista  em trabalhar  duro para alcançar  suas metas  no

futuro porque eles crêem que o futuro está além de seu controle. Isso acoplado à crença no

pós-vida e especialmente no pós-vida que é melhor porque a pessoa morreu por uma boa
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causa além dos ingredientes para um mártir estão todos presentes.  Sob essas condições faz

sentido que jovens de classe baixa explodam sua vida pelos ares (ZIMBARDO & BOYD

2008).

Compreender essas diferenças de pensamento é essencial se tivermos a esperança

de fazer  mudanças  efetivas  na política  de confronto  ao terrorismo moderno.  Esperança  e

desespero são fatores fortemente motivadores e a importância de ambos têm sido ensinada na

doutrina militar e de liderança desde Sun Tsu (544-496 A.C.).

Juntamente  com  organizações  terroristas  radicais,  outros  comportamentos

violentos de grupo podem ser explorados sob a luz da Teoria da Perspectiva do Tempo. Por

que um jovem decidiria entrar para uma gangue violenta como o MS-13, por exemplo?  Ele

realmente acredita que seria a melhor decisão para seus interesses a longo prazo? Esse seria o

caminho  para  alcançar  seus  objetivos  cuidadosamente  elaborados?  Certamente  que  não.

Através da Teoria da Perspectiva do Tempo, podemos facilmente observar porque esse jovem

integraria uma organização como essas acima citadas. Jovens de gangues como o MS-13 são

recrutados, não têm orientação para o futuro, porque obviamente a gangue não pode oferecer

algo mais que pareça interessante a esses jovens. Os riscos seriam, certamente, muito altos.

Essas gangues irão muito mais facilmente recrutar jovens com o presente orientado para o

fatalismo  e  ou  para  o  hedonismo.  Esses  serão,  consequentemente,  mais  facilmente

mergulhados  ao  mundo  das  drogas  e  promessas  de  ascensão  ao  poder  que  as  gangues

ilusoriamente oferecem.

4.3.2 Teoria da Perspectiva do Tempo no Planejamento Militar

As Forças Armadas dos EUA estão constantemente planejando. Planejam pelo

próximo grande conflito. Planejam operações de todos os tipos, desde de conter insurgências
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até  ajuda  humanitária  e  contenção  de  desastres.  Em todas  essas  operações,  a  cultura  dos

outros países precisa ser considerada, sejam amigos ou inimigos, adversários ou aliados.  A

Teoria da Perspectiva do Tempo pode ser uma valiosa ferramenta que planejadores podem

utilizar para melhor compreender e prever comportamentos.

Cada braço militar  dos  EUA possuem um grupo de  oficiais  especializado  nas

relações  e  culturas  estrangeiras.  Eles  são  conhecidos  como  Oficiais  da  Área  Estrangeira

(Foreign Area Officers).  A Marinha Americana  descreve os  Oficiais  da  Área Estrangeira

como profissionais internacionalmente engajados da Marinha, provedores de uma combinação

única de experiência  operacional,  conhecimento  cultural  e  expertise  em línguas  para suas

frotas.  Apoiando  diretamente  estratégias  nacionais  e  da  Marinha,  os  Oficiais  da  Área

Estrangeira  são  multiplicadores  forjando  relações  globais  críticas  através  da  presença

persistente e confiável em setenta países (NAVY PERSONNEL COMMAND, 2018). 

Eles são especialistas em suas regiões e precisam aprender a falar outras línguas a

nível  profissional,  além de  ter  experiências  no  exterior.  Os  Oficiais  da  Área  Estrangeira

provém aos  militares  inestimável  nível  de conhecimento  de países e  regiões  de interesse.

Entretanto, o braço de Oficiais da Área Estrangeira da Marinha Americana é pequena, menos

de quinhentos oficiais que fornecem um enorme serviço aos militares e seu número deveria

ser aumentado. 

Enquanto os Oficiais da Área Estrangeira da Marinha Americana se especializam

em países estrangeiros e suas culturas, a TPT poderia fornecer uma ferramenta útil para que

esses  se  aprofundassem ainda  mais  seu  entendimento  sobre  o  assunto.  A  teoria  poderia,

especialmente,  ser  utilizada  para  explicar  de  modo  simples  aos  superiores  certas

complexidades culturais, principalmente quando relacionada à considerações sobre o tempo.

Por exemplo, em muitas culturas as pessoas gostam de gastar o tempo, mesmo em reuniões

profissionais oficiais, para uma conversa fiada e um café antes do real assunto ser colocado



48

em pauta. Isso pode ser facilmente ao oficial superior como uma necessidade cultural baseada

na percepção cultural do tempo e do ritmo de vida. Caso um tomador de decisão mais sênior

desconhecer esse aspecto cultural ele poderá inadvertidamente ofender seu anfitrião.  

A Marinha Americana faria um bem não somente expandindo a linha de oficiais

da área estrangeira, como também adotando e treinando eles com as ferramentas da Teoria da

Perspectiva do Tempo.

Concluindo, esse capítulo descreveu como líderes e tomadores de decisões podem

aplicar aspectos da Teoria da Perspectiva do Tempo em um amplo sentido. A teoria tem sido

discutida e como ela pode ser aplicada a nível individual foi exemplificada.  Foi discutido

como líderes podem aplicar a teoria em um amplo senso cultural para examinar suas próprias

organizações e a como promover um equilíbrio melhor do comportamento desejado.

Para  atingir  esse  objetivo,  são  necessários  mais  estudos,  começando  com  a

recomendação para que o ZTPI seja amplamente introduzido no serviço militar, bem como foi

realizada  em estudos como o RAND do Departamento  de  Defesa  (RAND Department  of

Defense  Health  Related  Behaviors  Survey). A  Teoria  da  Perspectiva  do  Tempo  pode ser

aplicada a nível geopolítico a em culturas e organizações como uma estrutura para melhor

compreender diferenças culturais com enfoque em tomadores de decisões e como desenvolver

melhores políticas para lidar com adversários e aliados. Enquanto ainda são necessários mais

estudos, não se pode negar que teoria pode se provar uma ferramenta altamente valiosa para

líderes e tomadores de decisões em todos os níveis para compreender suas próprias tendências

temporais,  o  viés  temporal  na  cultura  de  suas  próprias  organizações  e  em  grupos  e

organizações distintas. 
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5 CONCLUSÃO

 O serviço militar dos Estados Unidos, especialmente a Marinha Americana tem

sofrido com um desequilíbrio cultural há anos, resultando de uma inaceitável quantidade de

mortes evitáveis decorrentes de suicídios e acidentes. Com a privação do sono como um fator

de inúmeros acidentes e doenças mentais como o TEPT compondo um importante fator para

os  altos  índices  de  suicídios,  a  Marinha  Americana  necessita  alterar  essa  cultura.   São

necessárias  mudanças  em  comportamentos  chaves  e  uma  estrutura  intelectual  capaz  de

compreender como e porquê esses desafios se desenvolvem em sua cultura.

Através de uma perspectiva temporal podemos verificar que a cultura da Marinha

Americana  é desbalanceada porque tem focado demais  em se preparar  para o futuro,  em

detrimento de focar nas necessidades diárias de seu pessoal. O resultado é a atitude do "eu

posso fazer" tomada ao extremo.  Isso pode ser observado em qualquer esfera da Marinha dos

EUA, nos altos e baixos da cadeia de comando, onde as pessoas simplesmente se cobram

demais. Isso resulta em marinheiros esgotados e em acidentes. Inevitavelmente, os custos são

extremamente altos, tantos de vidas quanto em dólares. A Marinha Americana investiga os

seus acidentes, e no caso das colisões com os navios USS MCCAIN e USS FITZGERALD,

toda a marinha tirou uma "pausa operacional" para confrontar essa tendência aos incidentes.

Infelizmente,  puxar o freio após um acidente não ajuda. Os freios precisam ser acionados

antes, e culturalmente a Marinha Americana necessita desacelerar ou ter força total de seu

pessoal  extremamente  competente  e  treinado,  com  seu  devido  descanso.  A  não  ser  que

significativas  mudanças  comportamentais  sejam  feitas  no  cerne  das  causas  dos

comportamentos perigosos, será apenas uma questão de tempo para que acidentes similares

venham a ocorrer novamente.

No capítulo dois, a Teoria da Perspectiva do Tempo foi explicada e demonstrou

ser uma ferramenta útil para introduzir o conceito de balanço e desbalanço da perspectiva
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temporal e, seus impactos na cultura. Foi proposto que a teoria (TPT) pode fornecer estruturas

simples  e  mensuráveis  para  compreender  o  que  vem  ocorrendo  os  níveis  individual  e

organizacional.  Através  dessa  estrutura,  poderemos  verificar  se  a  Marinha  Americana  se

tornou muito orientada ao viés do futuro ao custo de seu próprio presente. Ela tem agido por

tanto tempo sob o mote de seu próprio ritmo operacional que comportamentos indesejáveis

tornaram-se  não  somente  comuns,  mas  indiscutivelmente  requerido  para  a  ascensão

profissional.

Também  vimos  que  a  TPT  descreve  a  estrutura  mental  na  qual  todos  nós

agrupamos nossas experiências e decisões em categorias temporais de passado, presente e

futuro. Idealmente, teríamos o equilíbrio entre o passado-positivo, o presente-hedonista e o

futuro,  podendo  efetivamente  tomarmos  decisões  a  partir  desse  cenário  balanceado  de

perspectivas.   Essa teoria auxilia a compreender  comportamentos individuais e de grupos,

além   das  diferenças  entre  culturas  internacionais.  Estudos  demonstram  que  pessoas  em

diversas fases da vida desenvolvem viés em favor de uma perspectiva temporal ou outra, o

que pode levar a comportamentos desfavoráveis e decisões sem embasamento profundo.

Outro aspecto da perspectiva temporal  é aquela sobre o ritmo, na qual de que

modo a cadência da vida é percebida.  Essa percepção de ritmo varia significativamente tanto

para a própria pessoa quanto culturalmente.  Alguns podem se sentir apressados ou com o

tempo apertado, enquanto outros podem pensar que sempre há tempo suficiente para realizar

o que precisa ser feito. 

O TEPT e a privação do sono em membros da Marinha dos EUA vistos sob a luz

da TPT podem ser melhor  compreendidos e preditos,  auxiliando na explicação do porque

marinheiros apresentam esses problemas. O TEPT pode ser observado em indivíduos que não

necessariamente sofrem de uma desordem mental, mas que tenha sofrido uma injúria mental

como  resultado  de  um  trauma  no  qual  um  viés  fortemente  passado-negativo  tenha  sido
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desenvolvido. Compreender essa simples estrutura pode permitir que líderes militares melhor

auxiliem aqueles que sofrem de TEPT resultando em inúmeras vidas salvas.

A  cultura  de  privação  do  sono  propagada  na  Marinha  dos  EUA  pode  ser

interpretada na Teoria da Perspectiva do Tempo como o resultado da frota voltada ao viés de

orientação  no futuro  combinada  a  cultura  do  ritmo  operacional  militar.  Essa  combinação

levaria a cultura na qual a norma seria os marinheiros pulando horas de sono, e não treinando

adequadamente seus subordinados, tudo em nome de estarem sob constante alerta e preparo,

atendendo aos requisitos das missões.  Paradoxalmente, essa busca de constante preparo com

viés no futuro custa caro as tropas no momento presente.  Analisando ambas as questões nos

capítulos dois e três, demonstramos que a Teoria da Perspectiva do Tempo pode ser aplicada a

acidentes e TEPT de modo útil e significativo. 

O capítulo  quatro apresenta exemplos  sobre como a estrutura teórica pode ser

aplicada  ao nível  individual  para ajudar  líderes  a  compreenderem sua própria  perspectiva

temporal evitando assim viés na tomada de decisões. A teoria também poderia ser aplicada ao

nível organizacional, para auxiliar na compreensão de outros fenômenos culturais militares

além do TEPT e  da  privação  do sono e  se  mostrar  útil  na  predição  de  comportamentos

negativos  como  o  abuso  de  substâncias.  Enquanto  pesquisas  mais  aprofundadas  são

necessárias  nessa  área,  o  ZTPI  poderia  facilmente  ser  aplicado  em larga  escala  como no

Departamento de Defesa Norte Americana (Department of Defense Health Related Behaviors

Survey). Uma pesquisa poderia providenciar dados para definir a média e a variação do perfil

da  perspectiva  temporal  entre  militares.  Uma  análise  demográfica  aprofundada  incluindo

dados  de  acidentes  poderia  ser  correlacionada  com  comportamentos  documentados

relacionados  à  saúde.  Os  resultados  poderiam  se  mostrar  extremamente  relevantes  para

lideranças e auxiliar no desenvolvimento de políticas mais efetivas para o endereçamento a

certos comportamentos. 
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Demostramos  que  a  estrutura  da  Teoria  da  Perspectiva  do  Tempo  pode  ser

utilizada para analisar e melhor compreender diferenças culturais  entre nações e atores no

palco internacional. A teoria pode ser aplicada em casos de "homens-bomba" para analisar as

decisões de auto martírio arraigadas à perspectiva altamente presente-fatalista e com viés no

futuro-transcendental. Similarmente, poderia ser aplicada a outras ameaças assimétricas como

organizações criminosas internacionais violentas e então as lideranças poderão se empoderar

através  da  estrutura  da  teoria  e  desenvolver  melhores  estratégias  para  confrontar  essas

ameaças.

Concluindo,  verificamos  que  a  teoria  elaborada  por  Zimbardo  e  Boyd  (2008)

apresenta uma estrutura útil para entender tomadas de decisões em larga escala. A TPT pode

auxiliar  a descrever e compreender o porquê diversos comportamentos negativos ocorrem,

além de poder se provar extremamente útil às lideranças militares na tomada de decisões se

amplamente adotada. Identificar e compreender a tomada de decisão tendenciosa é o primeiro

passo  para  alterar  comportamentos  negativos.  Está  claro  que  minimizar  comportamentos

perigosos e destrutivos é de extrema importância  para a Marinha Americana.  O ZTPI e a

estrutura da Teoria da Perspectiva do Tempo devem guiar algumas mudanças políticas na

Marinha Americana.
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ANNEXO A

O ZTPI em ingles, disponivel em: <http://www.thetimeparadox.com/zimbardo-time-

perspective-inventory/>  e o ZTPI em português, traducao pela (MILFONT, ANDRADE, 

PESSOA, BELO 2008)

Read each item and, as honestly as you can, answer the question: "How characteristic or true 

is this of me?" Of the total 61 questions, you must answer all 56 of the required questions 

marked with a * in order for your survey to be submitted and for you to get results. 

 Very Untrue
 Untrue
 Neutral
 True
 Very True

1. I believe that getting together with one’s friends to party is one of life’s important 

pleasures. *

2. Familiar  childhood  sights,  sounds,  smells  often  bring  back  a  flood  of  wonderful

memories. *

3. Fate determines much in my life. *

4. I often think of what I should have done differently in my life. *

5. My decisions are mostly influenced by people and things around me. *

6. I believe that a person's day should be planned ahead each morning. *

7. It gives me pleasure to think about my past. *

8. I do things impulsively. *

9. If things don't get done on time, I don't worry about it. *

10. When I want to achieve something, I set goals and consider specific means for reaching

those goals. *

11. On balance, there is much more good to recall than bad in my past. *

http://www.thetimeparadox.com/zimbardo-time-perspective-inventory/
http://www.thetimeparadox.com/zimbardo-time-perspective-inventory/
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12. When listening to my favorite music, I often lose all track of time. *

13. Meeting  tomorrow's  deadlines  and  doing  other  necessary  work  come  before  tonight's

play. *

14. Since whatever will be will be, it doesn't really matter what I do. *

15. I enjoy stories about how things used to be in the "good old times". *

16. Painful past experiences keep being replayed in my mind. *

17. I try to live my life as fully as possible, one day at a time. *

18. It upsets me to be late for appointments. *

19. Ideally, I would live each day as if it were my last. *

20. Happy memories of good times spring readily to mind. *

21. I meet my obligations to friends and authorities on time. *

22. I've taken my share of abuse and rejection in the past. *

23. I make decisions on the spur of the moment. *

24. I take each day as it is rather than try to plan it out. *

25. The past has too many unpleasant memories that I prefer not to think about. *

26. It is important to put excitement in my life. *

27. I've made mistakes in the past that I wish I could undo. *

28. I feel that it's more important to enjoy what you're doing than to get work done on time. *

29. I get nostalgic about my childhood. *

30. Before making a decision, I weigh the costs against the benefits. *

31. Taking risks keeps my life from becoming boring. *

32. It is more important to enjoy life's journey than to focus only on the destination. *

33. Things rarely work out as I expected. *

34. It's hard for me to forget unpleasant images of my youth. *

35. It takes joy out of the process and flow of my activities if I have to think about goals,

outcomes, and products. *

36. Even when I am enjoying the present, I am drawn back to comparisons with similar past
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experiences. *

37. You can't really plan for the future because things change so much. *

38. My life path is controlled by forces I cannot influence. *

39. It doesn't make sense to worry about the future, since there is nothing that I can do about it

anyway. *

40. I complete projects on time by making steady progress. *

41. I find myself tuning out when family members talk about the way things used to be. *

42. I take risks to put excitement in my life. *

43. I make lists of things to do. *

44. I often follow my heart more than my head. *

45. I am able to resist temptations when I know that there is work to be done. *

46. I find myself getting swept up in the excitement of the moment. *

47. Life today is too complicated; I would prefer the simpler life of the past. *

48. I prefer friends who are spontaneous rather than predictable. *

49. I like family rituals and traditions that are regularly repeated. *

50. I think about the bad things that have happened to me in the past. *

51. I keep working at difficult, uninteresting tasks if they will help me get ahead. *

52. Spending what I earn on pleasures today is better than saving for tomorrow's security. *

53. Often luck pays off better than hard work. *

54. I think about the good things that I have missed out on in my life. *

55. I like my close relationships to be passionate. *

56. There will always be time to catch up on my work. *

57. What is your age?

58. What is your gender?

 Female
 Male

59. What is your religion?

 Agnostic
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 Atheist
 Buddhist
 Catholic
 Jewish
 Muslim
 Protestant
 Hindu
 Other religion 

60. What is your ethnicity?

61. In what country do you live?
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