
 
 

Apêndice B - Resultados completos da dimensão de Civilidade e Proxêmica 
 

 

Na Tabela 1 – Apêndice B a seguir apresentam-se as médias e desvios padrões (DP) 

da percepção dos respondentes para cada ótica dos itens de Civilidade,) . 

 

Tabela 1 Apêndice B – Estatísticas descritivas dos itens de Civilidade: média e desvio padrão 

 Item Média DP 

1. 1 Sinto-me confortável em ser cumprimentado com 
um olhar e uma saudação ao encontrar meus 
colegas próximos do mesmo sexo 

4,73 0,59 

2.  Sinto-me confortável em ser cumprimentado com 
um olhar e uma saudação ao encontrar meus 
colegas próximos do sexo oposto 

4,70 0,57 

3.  Sinto-me confortável em ser cumprimentado com 
um olhar e uma saudação ao encontrar meus 
colegas distantes do mesmo sexo 

4,64 0,62 

4.  Sinto-me confortável em ser cumprimentado com 
um olhar e uma saudação ao encontrar meus 
colegas distantes do sexo oposto  

4,61 0,65 

5.  Sinto-me confortável em ser cumprimentado com 
um olhar e uma saudação ao encontrar meu chefe 
do mesmo sexo 

4,70 0,53 

6.  Sinto-me confortável em ser cumprimentado com 
um olhar e uma saudação ao encontrar meu chefe 
do sexo oposto 

4,66 0,58 

7.  Sinto-me confortável em ser cumprimentado com 
um aperto de mão ao encontrar meus colegas 
próximos do mesmo sexo 

4,41 0,93 

8.  Sinto-me confortável em ser cumprimentado com 
um aperto de mão ao encontrar meus colegas 
próximos do sexo oposto 

4,37 0,93 

9.  Sinto-me confortável em ser cumprimentado com 
um aperto de mão ao encontrar meus colegas 
distantes do mesmo sexo 

4,32 0,98 

10.  Sinto-me confortável em ser cumprimentado com 
um aperto de mão ao encontrar meus colegas 
distantes do sexo oposto  

4,31 0,99 

11.  Sinto-me confortável em ser cumprimentado com 
um aperto de mão ao encontrar meu chefe do 
mesmo sexo 

4,38 0,92 

12.  Sinto-me confortável em ser cumprimentado com 
um aperto de mão ao encontrar meu chefe do sexo 
oposto 

4,35 0,96 

13.  Sinto-me confortável em ser cumprimentado com 
um beijo no rosto ao encontrar meus colegas 
próximos do mesmo sexo 

3,00 1,58 



 
 

14.  Sinto-me confortável em ser cumprimentado com 
um beijo no rosto ao encontrar meus colegas 
próximos do sexo oposto 

3,49 1,38 

15.  Sinto-me confortável em ser cumprimentado com 
um beijo no rosto ao encontrar meus colegas 
distantes do mesmo sexo 

2,48 1,31 

16.  Sinto-me confortável em ser cumprimentado com 
um beijo no rosto ao encontrar meus colegas 
distantes do sexo oposto  

2,89 1,26 

17.  Sinto-me confortável em ser cumprimentado com 
um beijo no rosto ao encontrar meu chefe do 
mesmo sexo 

2,48 1,33 

18.  Sinto-me confortável em ser cumprimentado com 
um beijo no rosto ao encontrar meu chefe do sexo 
oposto 

2,91 1,32 

19.  Sinto-me confortável em ser cumprimentado com 
um abraço ao encontrar meus colegas próximos do 
mesmo sexo 

3,92 1,24 

20.  Sinto-me confortável em ser cumprimentado com 
um abraço ao encontrar meus colegas próximos do 
sexo oposto 

3,80 1,25 

21.  Sinto-me confortável em ser cumprimentado com 
um abraço ao encontrar meus colegas distantes do 
mesmo sexo 

3,09 1,26 

22.  Sinto-me confortável em ser cumprimentado com 
um abraço ao encontrar meus colegas distantes do 
sexo oposto  

3,01 1,25 

23.  Sinto-me confortável em ser cumprimentado com 
um abraço ao encontrar meu chefe do mesmo sexo 

3,22 1,31 

24.  Sinto-me confortável em ser cumprimentado com 
um abraço ao encontrar meu chefe do sexo oposto 

3,14 1,30 

25.  Sinto-me confortável em receber um elogio, sobre 
minha aparência geral, de parte de colegas 
próximos do mesmo sexo 

4,22 0,86 

26.  Sinto-me confortável em receber um elogio, sobre 
minha aparência geral, de parte de colegas 
próximos do sexo oposto 

4,12 0,87 

27.  Sinto-me confortável em receber um elogio, sobre 
minha aparência geral, de parte de colegas 
distantes do mesmo sexo 

3,78 1,04 

28.  Sinto-me confortável em receber um elogio, sobre 
minha aparência geral, de parte de colegas 
distantes do sexo oposto 

3,65 1,07 

29.  Sinto-me confortável em receber um elogio, sobre 
minha aparência geral, de parte de chefe do 
mesmo sexo 

3,87 1,03 

30.  Sinto-me confortável em receber um elogio, sobre 
minha aparência geral, de parte de chefe do sexo 
oposto 

3,72 1,10 



 
 

31.  Sinto-me confortável em receber um elogio, sobre 
minha roupa/vestimenta, de parte de colegas 
próximos do mesmo sexo 

4,20 0,87 

32.  Sinto-me confortável em receber um elogio, sobre 
minha roupa/vestimenta, de parte de colegas 
próximos do sexo oposto 

4,07 0,96 

33.  Sinto-me confortável em receber um elogio, sobre 
minha roupa/vestimenta, de parte de colegas 
distantes do mesmo sexo 

3,78 1,05 

34.  Sinto-me confortável em receber um elogio, sobre 
minha roupa/vestimenta, de parte de colegas 
distantes do sexo oposto 

3,62 1,10 

35.  Sinto-me confortável em receber um elogio, sobre 
minha roupa/vestimenta, de parte de chefe do 
mesmo sexo 

3,86 1,03 

36.  Sinto-me confortável em receber um elogio, sobre 
minha roupa/vestimenta, de parte de chefe do sexo 
oposto 

3,71 1,09 

37.  Sinto-me confortável em receber um elogio, sobre 
minha aparência física/meu corpo, de parte de 
colegas próximos do mesmo sexo 

3,68 1,21 

38.  Sinto-me confortável em receber um elogio, sobre 
minha aparência física/meu corpo, de parte de 
colegas próximos do sexo oposto 

3,42 1,26 

39.  Sinto-me confortável em receber um elogio, sobre 
minha aparência física/meu corpo, de parte de 
colegas distantes do mesmo sexo 

3,15 1,27 

40.  Sinto-me confortável em receber um elogio, sobre 
minha aparência física/meu corpo, de parte de 
colegas distantes do sexo oposto 

3,00 1,28 

41.  Sinto-me confortável em receber um elogio, sobre 
minha aparência física/meu corpo, de parte de 
chefe do mesmo sexo 

3,20 1,27 

42.  Sinto-me confortável em receber um elogio, sobre 
minha aparência física/meu corpo, de parte de 
chefe do sexo oposto 

3,05 1,31 

    

Fonte: elaborado pelo autor 

 

  



 
 

Na Tabela 2 – Apêndice B a seguir estão os itens do bloco de Proxêmica, sua média e 

desvio-padrão (DP). 

 

Tabela 2 – Apêndice B: Estatísticas descritivas de Proxêmica: média e desvio-padrão 

 Item Média DP 

1. 1 Sinto-me incomodado(a) em ficar a menos de 50 
cm (meio metro) de distância, ao saudar colegas 
próximos do mesmo sexo. 

2,46 1,21 

2.  Sinto-me incomodado(a) em ficar a menos de 50 
cm (meio metro) de distância, ao saudar colegas 
próximos do sexo oposto. 

2,54 1,21 

3.  Sinto-me incomodado(a) em ficar a menos de 50 
cm (meio metro) de distância, ao saudar colegas 
distantes do mesmo sexo. 

2,80 1,23 

4.  Sinto-me incomodado(a) em ficar a menos de 50 
cm (meio metro) de distância, ao saudar colegas 
distantes do sexo oposto. 

2,86 1,23 

5.  Sinto-me incomodado(a) em ficar a menos de 50 
cm (meio metro) de distância, ao saudar chefe do 
mesmo sexo. 

2,75 1,24 

6.  Sinto-me incomodado(a) em ficar a menos de 50 
cm (meio metro) de distância, ao saudar chefe do 
sexo oposto. 

2,82 1,25 

7.  Sinto-me incomodado(a) em ficar a menos de 70 
cm de distância, ao saudar colegas próximos do 
mesmo sexo. 

2,23 1,03 

8.  Sinto-me incomodado(a) em ficar a menos de 70 
cm de distância, ao saudar colegas próximos do 
sexo oposto. 

2,28 1,04 

9.  Sinto-me incomodado(a) em ficar a menos de 70 
cm de distância, ao saudar colegas distantes do 
mesmo sexo. 

2,45 1,09 

10.  Sinto-me incomodado(a) em ficar a menos de 70 
cm de distância, ao saudar colegas distantes do 
sexo oposto. 

2,50 1,10 

11.  Sinto-me incomodado(a) em ficar a menos de 70 
cm de distância, ao saudar chefe do mesmo sexo. 

2,46 1,11 

12.  Sinto-me incomodado(a) em ficar a menos de 70 
cm de distância, ao saudar chefe do sexo oposto. 

2,49 1,13 

13.  Sinto-me incomodado(a) em ficar a menos de 1 
metro de distância, ao saudar colegas próximos do 
mesmo sexo. 

1,98 0,96 

14.  Sinto-me incomodado(a) em ficar a menos de 1 
metro de distância, ao saudar colegas próximos do 
sexo oposto. 

2,02 1,01 

15.  Sinto-me incomodado(a) em ficar a menos de 1 
metro de distância, ao saudar colegas distantes do 
mesmo sexo. 

2,10 1,00 



 
 

16.  Sinto-me incomodado(a) em ficar a menos de 1 
metro de distância, ao saudar colegas distantes do 
sexo oposto. 

2,10 1,01 

17.  Sinto-me incomodado(a) em ficar a menos de 1 
metro de distância, ao saudar chefe do mesmo 
sexo. 

2,08 0,99 

18.  Sinto-me incomodado(a) em ficar a menos de 1 
metro de distância, ao saudar chefe do sexo 
oposto. 

2,11 1,02 

19.  Sinto-me incomodado(a) em ser tocado(a) nos 
membros superiores (braços), quando falam 
comigo colegas próximos do mesmo sexo. 

2,92 1,35 

20.  Sinto-me incomodado(a) em ser tocado(a) nos 
membros superiores (braços), quando falam 
comigo colegas próximos do sexo oposto. 

2,98 1,37 

21.  Sinto-me incomodado(a) em ser tocado(a) nos 
membros superiores (braços), quando falam 
comigo colegas distantes do mesmo sexo. 

3,27 1,29 

22.  Sinto-me incomodado(a) em ser tocado(a) nos 
membros superiores (braços), quando falam 
comigo colegas distantes do sexo oposto. 

3,28 1,30 

23.  Sinto-me incomodado(a) em ser tocado(a) nos 
membros superiores (braços), quando fala comigo 
o chefe do mesmo sexo. 

3,21 1,32 

24.  Sinto-me incomodado(a) em ser tocado(a) nos 
membros superiores (braços), quando falam 
comigo o chefe do sexo oposto. 

3,24 1,30 

25.  Sinto-me incomodado(a) em ser tocado(a) no 
ombro, nuca ou cabeça, quando falam comigo 
colegas próximos do mesmo sexo. 

3,66 1,28 

26.  Sinto-me incomodado(a) em ser tocado(a) no 
ombro, nuca ou cabeça, quando falam comigo 
colegas próximos do sexo oposto. 

3,69 1,27 

27.  Sinto-me incomodado(a) em ser tocado(a) no 
ombro, nuca ou cabeça, quando falam comigo 
colegas distantes do mesmo sexo. 

3,96 1,13 

28.  Sinto-me incomodado(a) em ser tocado(a) no 
ombro, nuca ou cabeça, quando falam comigo 
colegas distantes do sexo oposto. 

3,95 1,14 

29.  Sinto-me incomodado(a) em ser tocado(a) no 
ombro, nuca ou cabeça, quando fala comigo o 
chefe do mesmo sexo. 

3,91 1,18 

30.  Sinto-me incomodado(a) em ser tocado(a) no 
ombro, nuca ou cabeça, quando falam comigo o 
chefe do sexo oposto. 

3,95 1,14 

31.  Sinto-me incomodado(a) em ser tocado(a) na 
cintura, quando falam comigo colegas próximos do 
mesmo sexo. 

4,20 1,06 



 
 

32.  Sinto-me incomodado(a) em ser tocado(a) na 
cintura, quando falam comigo colegas próximos do 
sexo oposto. 

4,25 1,03 

33.  Sinto-me incomodado(a) em ser tocado(a) na 
cintura, quando falam comigo colegas distantes do 
mesmo sexo. 

4,45 0,84 

34.  Sinto-me incomodado(a) em ser tocado(a) na 
cintura, quando falam comigo colegas distantes do 
sexo oposto. 

4,42 0,89 

35.  Sinto-me incomodado(a) em ser tocado(a) na 
cintura, quando fala comigo o chefe do mesmo 
sexo. 

4,41 0,87 

36.  Sinto-me incomodado(a) em ser tocado(a) na 
cintura, quando fala comigo o chefe do sexo 
oposto. 

4,42 0,87 

37.  Sinto-me incomodado(a) em ser tocado(a) nos 
membros inferiores (pernas), quando falam comigo 
colegas próximos do mesmo sexo. 

4,40 0,96 

38.  Sinto-me incomodado(a) em ser tocado(a) nos 
membros inferiores (pernas), quando falam comigo 
colegas próximos do sexo oposto. 

4,45 0,91 

39.  Sinto-me incomodado(a) em ser tocado(a) nos 
membros inferiores (pernas), quando falam comigo 
colegas distantes do mesmo sexo. 

4,55 0,79 

40.  Sinto-me incomodado(a) em ser tocado(a) nos 
membros inferiores (pernas), quando falam comigo 
colegas distantes do sexo oposto. 

4,54 0,82 

41.  Sinto-me incomodado(a) em ser tocado(a) nos 
membros inferiores (pernas), quando fala comigo o 
chefe do mesmo sexo. 

4,54 0,82 

42.  Sinto-me incomodado(a) em ser tocado(a) nos 
membros inferiores (pernas), quando falam comigo 
o chefe do sexo oposto. 

4,56 0,80 

    
Fonte: elaborado pelo autor 

  



 
 
 

Na Tabela 3 – Apêndice B, temos as médias dos itens de percepção de 

civilidade segundo o gênero, feminino ou masculino, do respondente. 

 

Tabela 3 Apêndice B – Percepção de Civilidade segundo o gênero 

 Feminino Masculino 

Item Média DP Média DP 

     
Sinto-me confortável em ser 
cumprimentado com um olhar e uma 
saudação  

4,60 0,57 4,66 0,57 

Sinto-me confortável em ser 
cumprimentado com um aperto de mão  

4,38 0,76 4,34 0,99 

Sinto-me confortável em ser 
cumprimentado com um beijo no rosto  

3,30 1,11 2,51 1,02 

Sinto-me confortável em ser 
cumprimentado com um abraço ao 
encontrar meus colegas 

3,37 1,02 3,35 1,25 

Sinto-me confortável em receber um 
elogio, sobre minha aparência geral 

3,83 0,90 3,89 0,93 

Sinto-me confortável em receber um 
elogio, sobre minha roupa/vestimenta 

3,83 0,86 3,92 0,88 

Sinto-me confortável em receber um 
elogio, sobre minha aparência 
física/meu corpo 

2,96 1,09 3,54 1,13 

     
Fonte: elaborado pelo autor 

  



 
 
 

Na Tabela 4 – Apêndice B a seguir estão as médias e desvio padrão de 

cada item em relação ao gênero, feminino e masculino. 

 

Tabela 4 – Apêndice B: Percepção de Proxêmica segundo o gênero 

 Feminino Masculino 

Item Média DP Média DP 

     
Sinto-me incomodado(a) em ficar a menos de 
50 cm (meio metro) de distância, ao saudar / 
ser saudado(a). 

2,87 1,14 2,62 1,15 

Sinto-me incomodado(a) em ficar a menos de 
70 cm de distância, ao saudar / ser 
saudado(a). 

2,53 1,02 2,30 1,02 

Sinto-me incomodado(a) em ficar a menos de 
1 metro de distância, ao saudar / ser 
saudado(a). 

2,11 ,96 1,99 0,93 

Sinto-me incomodado(a) em ser tocado(a) nos 
membros superiores (braços), quando falam 
comigo. 

3,39 1,21 2,95 1,26 

Sinto-me incomodado(a) em ser tocado(a) no 
ombro, nuca ou cabeça, quando falam comigo. 

4,06 1,00 3,65 1,22 

Sinto-me incomodado(a) em ser tocado(a) na 
cintura, quando falam comigo. 

4,46 ,76 4,24 0,91 

Sinto-me incomodado(a) em ser tocado(a) nos 
membros inferiores (pernas), quando falam 
comigo. 

4,60 ,69 4,37 0,89 

     

Fonte: elaborado pelo autor 

 


