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RESUMO

A Attitudes toward Ethical Behavior Scale é uma escala de ética policial utilizada por Matthew Hickman no Departamento de Polícia da Filadélfia 
nos Estados Unidos da América. A referente escala é do tipo Likert de 5 pts e deve ser respondida segundo as opções: Concordo Plenamente [ 4 ], 
Apenas Concordo [ 3 ], Discordo [ 2 ], Discordo Plenamente [ 1 ] ou ainda sentir-se Indeciso [ 0 ]. Em sua aplicação realizada na América do Norte 
obteve coeficiente alfa igual a 0.83. Este instrumento mensura o constructo ética através das facetas: moral, integridade e exercício do poder. 
Diante de frequentes episódios envolvendo questões éticas na Polícia Militar, este estudo dedicou-se a realizar a adaptação transcultural do 
referido instrumento para população brasileira com a proposta de tornar-se um instrumento de auxílio na análise do comportamento ético de 
policias, da Policia Militar. Em relação à metodologia, foram seguidas as normas do International Test Comission e a pesquisa foi dividida em 
quatro etapas, sendo estas: tradução inicial, tradução reversa, elaboração de uma versão sintética e aplicação experimental. A aplicação foi 
realizada com uma amostra de 10 policiais para que o próprio público alvo pudesse discorrer sobre a escala e a compreensão da linguagem que 
esta apresenta. Algumas modificações foram feitas na escala mediante ao que foi expresso pelos participantes, porém todos eles apresentaram 
algum nível de resistência ao responder a escala, alguns inclusive com o discurso de medo de sofrer alguma punição de seus superiores, o que 
indica um alto nível de estresse desta população no Brasil. Apesar das diferenças significantes entre os países em que foi aplicada a escala, houve 
uma congruência no que se refere ao comportamento evitativo dos policias ao efetuar a atividade. Constata-se então, que para um futuro estudo 
realizado com esta amostra seria mais indicado a utilização de métodos projetivos, considerando a competência desse tipo de instrumento para 
dificultar a influência do avaliado no que se refere à desejabilidade social e/ou manipulação das respostas.
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