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“É necessário que sejam obedientes, não somente por causa do 

temor da punição, mas também por dever de consciência” Romanos 

13:5 

 

 

 

“(...) A diferença entre um nômade e um colono não é a diferença; o 

motivo pelo qual o colono teme o nômade não é tanto porque este 

pode destruir a sua casa, sua vida, mas porque o nômade 

compromete a sua idéia de horizonte (...).”  J. Brodsky 
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RESUMO 

 

Souza, Marta V. O. (2011) Produção de sentidos quanto à dimensão moral da violência 

em jovens. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal da Bahia. 

 

 

O presente estudo pretende investigar, a partir dos discursos de jovens, como os valores 

morais estão presentes nas suas decisões diante de conflitos que envolvam violência. 

Além de descrever as decisões dos jovens diante de situações simuladas de violência, 

verificando como os adolescentes justificam suas decisões, objetiva-se também 

identificar os significados sobre a dimensão moral da violência, à luz da perspectiva 

histórico-cultural do desenvolvimento humano. Os participantes da pesquisa foram seis 

estudantes voluntários jovens do ensino médio, de ambos os sexos, três de cada escola. 

Utilizamos três cenas escritas envolvendo situação de violência e um dilema moral; e 

um roteiro de entrevista semi-estruturada composto por questões formuladas a partir dos 

objetivos da pesquisa. Os dados foram organizados com base na análise de conteúdo de 

Bardin, categorizados, foram interpretados dentro do modelo teórico da psicologia 

histórico-cultural. A partir dos relatos dos jovens, analisamos e discutimos os 

resultados, em que emergiram eixos temáticos e categorias que foram analisadas. No 

eixo temático de valores morais, emergiram três categorias: amizade, justiça e respeito; 

em julgamentos morais, dois posicionamentos foram encontrados, que chamamos de 

maniqueísta e relativista; do eixo de afetos morais, emergiram três sentimentos morais 

que foram analisados: indignação, vergonha e amor, assim com um sentimento não-

moral de vingança; por último, analisamos os comportamentos morais para o uso ou 

não uso da violência. Os adolescentes tomaram diferentes posicionamentos dependendo 

da situação analisada, embora mantivessem seus valores morais. 

 

Palavras-chave: valores morais, jovens, violência, significados. 
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ABSTRACT 

 

 

Souza, Marta V. O. (2011) Production of meanings in the moral dimension of violence 

in youth. Master dissertation. Federal University of Bahia.  

  

 

This presented study pretends to investigate, taking from youth discussions, how the 

moral values are present in their decisions up on conflicts involving violence. Beyond 

describing the youth decisions in similar situations of violence, verifying how teenagers 

justify their decisions, also it objectifies to identify the meanings of the moral 

dimension of violence in a cultural-historic view of the human development. The 

participants of the study were six young middle schooling volunteer students, It was 

used three written scenes involving violent situations and a moral dilemma; and one 

semi-strutted scripted interview with questions formulated from study objectives. Data 

were organized based on content analysis of Bardin, categorized, and were interpreted within 

the theoretical framework of cultural-historical psychology. Starting with the reports of the 

youth participants, we analyzed and discussed the results, emerging thematic 

errors and categories witch were analyzed. In the thematic part of moral values, 

emerged three categories: friendship, justice and respect. In the moral judgments two 

positions were found: we call them manichean and relativist. In moral affections part, 

emerged three moral feelings, which were analyzed: indignation, shame and love, and 

also a not-moral feeling of revenge. At last we analyzed the moral behaviors in the use 

or not use of violence.  The adolescents took different positions, depending on the 

situation, while maintaining the moral value. We suggest that further research be done. 

 

Key words: moral value, youth, violence, meanings. 
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APRESENTAÇÃO 

Passeando pela história da humanidade podemos perceber a preocupação de diversos 

teóricos - da filosofia e das ciências sociológicas e psicológicas, assim como da 

educação e do direito - com a boa convivência entre os seres humanos ou a harmonia 

social. A humanidade criou e continua criando e reavaliando suas regras, leis e normas, 

como forma de garantir a “boa convivência” e para apaziguar as relações de conflito, 

estabelecendo os limites fronteiriços entre os direitos e deveres das pessoas. Espera-se 

que as leis e regras sejam seguidas, caso contrário, são estabelecidas sanções, tanto de 

cunho social, a avaliação das pessoas; quanto legal, a legislação vigente. 

 

Na discussão sobre “convivência” humana, torna-se inevitável a idéia amplamente 

discutida das contraposições entre os interesses pessoais e os interesses coletivos. O 

advento das regras, como forma de organização e, ao mesmo tempo, de controle social, 

se, por um lado, impediu que a humanidade talvez se dissipasse enquanto espécie – pois 

as primeiras regras envolviam a idéia de não matar, por exemplo - por outro, gerou uma 

enormidade de manifestações puramente humanas, seja no desenvolvimento cognitivo 

altamente elaborado, seja na expressão de condutas que infringem algumas regras, como 

a violência, por exemplo.  

 

Portanto, saber o que é o certo e o errado, ter ciência de escolher ou mesmo refletir 

antes de agir para decidir aquilo que seria melhor fazer, parece que sempre foi a busca 

das disciplinas que se propõem a estudar a moral, dentre elas deontologia, educação 

moral, filosofia da moral, psicologia moral. Essas noções adentram as discussões 

também nas esferas sociais, políticas e econômicas, pois nossa organização social e 

nossas instituições não se têm mostrado competentes para formar cidadãos mais 

comprometidos com o coletivo e, deste modo, com consciência moral sobre o seu fazer, 

como também não têm gerado uma diminuição significativa nos índices de violência. 

 

Deste modo, a busca da compreensão das significações que orientam as ações pode nos 

encaminhar para os estudos da moral, principalmente quando se trata de atitudes 

contrárias à moral estabelecida, como as violências, por exemplo. Neste aspecto, moral 

e violência aparecem numa mesma dimensão. A violência se tornou um problema de 
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ordem social de grande preocupação para todas as áreas do conhecimento e, portanto, 

também para a psicologia. Além disso, tem fomentado inúmeras discussões entre 

filósofos, psicólogos, educadores, famílias, políticos, juristas, economistas, 

antropólogos, dentre outros, contribui para aumentar a relevância da pesquisa. 

 

Podemos considerar, segundo Nucci (2000), que preocupações com o desenvolvimento 

moral de crianças e adolescentes, com a educação do caráter também ganharam um 

novo impulso em todo o mundo nos últimos anos. Compreende-se que não só as 

diferenças culturais de nível macro, como as existentes entre o primeiro e o terceiro 

mundos, mas também as de nível micro, existentes no interior das sociedades entre os 

vários grupos sociais e étnicos, exigem formas diferenciadas de educação moral. Isso 

estabelece que o estudo da moral se torne cada dia mais atual, exigindo novos esforços 

teóricos e metodológicos. 

 

Tanto as pesquisas sobre moralidade quanto sobre violência têm sido realizadas 

amplamente ao longo do tempo, e, nos últimos anos, o interesse por esses temas têm 

aumentado. Não temos encontrado, contudo, muitos estudos que se preocupem em 

identificar e conhecer relações entre estes conceitos, faltando indicadores que 

possibilitem estabelecer a dimensão moral quanto às atitudes violentas. Também não 

encontramos muitos trabalhos que procurem estudar as temáticas referidas em uma 

perspectiva mais ampla, que traga a idéia do sujeito ativo na reelaboração das regras e 

normas estabelecidas pela ética; mesmo nos trabalhos na perspectiva do 

desenvolvimento cultural, em que os aspectos anteriores são assegurados, os aspectos 

históricos do desenvolvimento são ignorados.  

 

Para contribuir com esses temas, o presente estudo adota a perspectiva histórico-cultural 

do desenvolvimento humano que, além dos aspectos cognitivos e afetivos, traz um 

aspecto importantíssimo do desenvolvimento que é a relação pessoa e contexto, 

permitindo a emergência do novo. Importa-nos, portanto, a dimensão da moralidade 

entendida como a expressão de juízos e afetos morais envolvidos na resolução dos 

conflitos morais que emergem no desenvolvimento de crenças, valores e condutas de 

formas variadas, recebendo sentido diferente para cada sujeito em contexto. Desse 

modo, adotamos as exigências metodológicas implicadas na adoção dos conceitos e 

categorias utilizados no âmbito de tal perspectiva. Acreditamos que estudos desta 
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natureza possam fazer parte do conjunto de conhecimentos psicológicos que conduzam 

a uma maior compreensão da construção social da violência, contribuindo como 

subsídio à educação moral e, quem sabe, futuramente, à diminuição da utilização da 

violência como alternativa de resolução de conflitos. 

 

A importância de se empreender estudos acerca da dimensão moral da violência em 

jovens é dada, em primeiro lugar, pelas diversos aspectos que a violência assume 

enquanto um problema social de alta magnitude em várias dimensões, como: 

intensidade, quantidade, qualidade, forma; e pela amplitude de pessoas, principalmente 

na juventude, por ela atingidas, como vítimas ou agressoras. Segundo o IBGE (2010) os 

jovens compreendem a faixa etária que mais é atingida pela violência, seja pela 

quantidade de mortos ou pela quantidade de jovens envolvidos. Em segundo lugar, pela 

relevância do momento de desenvolvimento desses jovens, momento esse em que a 

sociedade começa a deles exigir uma postura coerente com valores sociais, morais, 

éticos e, até mesmo, religiosos que se julgam adequados, supostamente internalizados a 

partir de sua vivência social. 

 

Diante das controvérsias que envolvem os termos “jovens”/“juventude” e “adolescente” 

/“adolescência”, para se referir a esse momento de vida do ser humano, optamos por 

utilizar ambos os termos, embora utilizemos mais frequentemente jovem e juventude 

neste trabalho. Para isso, levamos em consideração as discussões de Coimbra, Bocco e 

Nascimento (2005) sobre a utilização do termo adolescência. Elas entendem que há uma 

construção como se essa fosse uma fase universal e a-histórica do desenvolvimento 

humano. Essa noção de adolescência emerge inteiramente vinculada à lógica 

desenvolvimentista da psicologia, sendo uma etapa do desenvolvimento pela qual todos 

passariam obrigatória e similarmente. Segundo as autoras, a adolescência surge como 

um objeto exacerbado por uma série de atributos psicologizantes e mesmo 

biologizantes, que apresentam “características que passam a ser percebidas como uma 

essência, em que „qualidades‟ e „defeitos‟ como rebeldia, desinteresse, crise, 

instabilidade afetiva, descontentamento, melancolia, agressividade, impulsividade, 

entusiasmo, timidez e introspecção passam a ser sinônimos do ser adolescente, 

constituindo uma „identidade adolescente‟" (p. 2). 
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Em alguns momentos, por motivos de estética textual, também utilizamos o termo 

adolescência, já que as próprias autoras afirmam que o “termo juventude, também 

produzido pelas práticas sociais, não resolve os impasses que desejam discutir nem 

desfaz os instituídos” (p.3).  Procuramos em nossa pesquisa, portanto, não perder de 

vista toda a construção científico-racional-capitalista que envolve o termo, contraposta 

pelas autoras. Em concordância com essa idéia, mas como uma crítica ao termo 

juventude, deparamo-nos com a reflexão de Bourdieu (1990), que se impôs como marco 

para os estudos envolvendo a juventude, já que considera a juventude como uma 

categoria teórica manipulada e manipulável. De acordo com o autor, juventude é uma 

palavra cuja definição se expõe a variada manipulação porque tende a ser percebida e 

definida biologicamente, escamoteando aspectos determinantes como classe social, 

gênero e raça que a tornam uma categoria socialmente construída. 

 

Esse trabalho apresenta ao todo nove capítulos. Inicialmente, no primeiro capítulo, 

apresentamos uma revisão da literatura na qual buscamos estabelecer as bases teóricas e 

os estudos mais atuais sobre violência. Após essa revisão sobre violência, no segundo 

capítulo, procuramos também conhecer os variados estudos sobre moral, ética e valores, 

assim como os estudos que objetivaram a compreensão desses fenômenos em relação, 

no terceiro capítulo - violência e moral. A seguir, no quarto capítulo, empreendemos um 

esforço para compreensão das discussões recentes sobre relativismo e universalismo 

moral. Destacamos, no capítulo cinco, a fundamentação teórica pautada nos conceitos 

da psicologia sócio-histórica de Vigotski sobre sentidos, significados e apropriação, 

conceitos que nos foram de grande importância para a compreensão dos 

posicionamentos, justificativas e valores que os jovens participantes apresentaram. O 

capítulo seis se refere às contribuições específicas de Vigotski para a compreensão do 

comportamento moral. Em seguida, no capítulo sete, apresentamos o método proposto e 

análise dos resultados, no capítulo oito, focalizamos nos eixos temáticos e as categorias 

que foram analisadas. Finalmente, no capítulo nove, estabelecemos as considerações 

finais. 
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INTRODUÇÃO 

░ CAPÍTULO 1   

 

Sobre a Violência 

 

A violência é um fenômeno social de uma complexidade tamanha que está disseminada 

por todo o mundo e tem aumentado e diversificado a cada dia suas formas de ocorrência 

e a quantidade de pessoas envolvidas, sejam vítimas ou algozes. Essa temática envolve 

diversos setores da sociedade: saúde pública, ciências políticas, segurança, economia, 

educação, religião, comunidades, e a própria academia num esforço para entender o 

fenômeno. Apesar de tamanha importância social, as ciências humanas e sociais nem 

mesmo têm compreendido o fenômeno com inteireza. Muitos autores em pesquisas 

recentes (Ristum, 2001; Minayo & Souza, 1998; Paim, Costa & Vilasbôas, 2009; 

Santos, Aléssio & Silva, 2009) concordam que estudar a violência não é tarefa fácil, 

principalmente porque existem muitas controvérsias quanto a diversos pontos: distintas 

abordagens e teorias para a compreensão e explicação das violências; dificuldade de 

delimitar seu objeto de estudo; muitas significações para seu conceito; a diversidade de 

motivos/causas para a ocorrência do fenômeno.  

 

A violência, portanto, é um fenômeno social que se encaixa certamente na idéia de 

Edgar Morin (1998) sobre complexidade. Para ele, um fenômeno que possui uma 

quantidade extrema de interações e interferências estabelecidas entre um grande número 

de unidades que interagem de diversas formas e desafiam nossa possibilidade de 

cálculo, mas também incertezas, indeterminações e fenômenos aleatórios – pode estar 

dentro desse conceito de complexidade. 

 

 Em uma breve revisão da literatura sobre a violência, Paim, Costa e Villasbôas (2009) 

afirmam que diversos estudos apontam as desigualdades sociais como um dos 

determinantes da magnitude e gravidade das violências, embora, dada a complexidade 

do fenômeno da violência, questionem a existência de relações de determinação 

unívocas e lineares. Ultimamente, constata-se uma abrangência maior das pesquisas, 

diversificando os enfoques teórico-metodológicos e os temas. A produção acadêmica 

dos cientistas sociais revela diferentes perspectivas de explicação e diversos campos 

temáticos: (a) reflexão sobre violência e seus significados; (b) representações sociais do 
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crime, medo e violência; (c) quantificação da vitimização; (d) relações entre pobreza e 

violência; (e) criminalidade como objeto de política pública (Zaluar, 1999). 

Quanto ao conceito de violência, concordamos com os esclarecimentos trazidos por 

Ristum (2001), quando argumenta que trabalhos publicados em revistas científicas e 

artigos de divulgação jornalística, mesmo tendo a violência como objeto de análise, com 

freqüência, omitem a sua definição ou o fazem de forma tão ampla que é capaz de 

abrigar muitas outras ações humanas. Junto com a autora, concordamos com as 

considerações de Débarbieux e Blaya (2002) quando chamam a atenção para o fato de 

que seria "um erro fundamental, idealista e a-histórico crer que definir a violência - ou 

qualquer outra palavra - consiste em se aproximar o máximo possível de seu conceito 

absoluto, de uma idéia que permite a ligação perfeita entre palavra e coisa" (p. 19).  

Portanto, apesar da ausência de uma definição precisa do conceito de violência, 

aceitamos, assim como os pesquisadores, que se trate de um fenômeno que pode ter 

diferentes configurações e significações, segundo a cultura e o momento histórico no 

qual ele se produz. Briones (2003) complementa afirmando que uma das primeiras 

coisas que devemos tentar compreender na complexa polissemia do termo "violência" 

em seus usos sociais é que se torna difícil chegar a um consenso provisório sobre alguns 

pontos. A proposta de Debarbieux parece nos servir, quando admite que é um erro 

acreditar que definir a violência implique em uma maior aproximação do fenômeno; 

definir violência é, antes de tudo, mostrar como ela é socialmente construída e isto 

remete a um sistema de normas sociais e de pensamento.  

Corroborando com tal posição, Teun Van Dijk (citado por Perelman, 2008) afirma que 

há um enorme corpo de conhecimento que nunca foi interrogado e é importante para a 

compreensão do fenômeno. Estes são os tipos de crenças que as pessoas assumiriam na 

interação cotidiana e no discurso. Portanto, a violência, como objeto social, está ligada a 

uma rede de significações, valores, crenças e normas que orientam as práticas sociais 

dos indivíduos. A pobreza e as más condições de vida, consideradas isoladamente, não 

podem explicar a violência. Nesse sentido, é preciso analisar o papel que os "fatores 

simbólicos" desempenham na sua determinação. (Santos, Aléssio & Silva, 2009). 

Portanto, encontramos aqui já alguma tentativa de compreensão do fenômeno levando 

em consideração seu aspecto ligado aos valores morais. 
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Numa revisão da literatura, encontramos diversos teóricos que tratam o tema da 

violência com enfoques diferentes. Encontramos concepções que enfatizam desde a 

natureza da violência mais instintiva a enfoques mais contextualistas. Um dos pioneiros 

da perspectiva “internalista” é Freud (1930-1950), que propunha existir o sentimento de 

agressão como instinto, no qual desde o momento da concepção o carregamos – 

chamado de pulsão de morte. O instinto de morte seria uma ânsia natural para destruir, 

esse gera impulso hostil que deve ser liberado de alguma forma: agredindo uma pessoa, 

contra si mesmo (suicídio) ou sofrendo distúrbio (doenças físicas ou mentais). As 

exigências sociais, para a renúncia aos instintos, promovem uma repressão sobre esses 

impulsos que, muitas vezes, só aparecem em algumas situações da vida do sujeito. A 

educação e a cultura fazem esse papel de reguladores dos instintos através do 

mecanismo chamado sublimação. Podemos encontrar autores com bases psicanalíticas 

como, por exemplo, Figueiredo (1998) que considera o instinto agressivo como 

indissociável do ser humano.  

Outros teóricos, de certa forma, compartilham com Freud a idéia de um instinto 

agressor, porém o tomam com enfoque diferente. Por exemplo, Dollard (1939) 

estabeleceu, através de suas pesquisas com crianças, a hipótese da frustração-agressão, 

ou seja, toda frustração provoca alguma forma de agressão e todo ato agressivo resulta 

de alguma frustração anterior. Existe um potencial no ser humano que se manifestará de 

forma agressiva ou violenta, caso haja a frustração. Segundo Myers, Michener e 

Delamater (2005), outros autores fizeram experimentos contestando essa hipótese e 

descobriram que: a frustração nem sempre produz reações agressivas (Zilman, 1979), 

pois as pessoas podem refrear-se com medo da punição; e a agressão pode ocorrer sem 

frustração prévia (Berkowitz, 1989). Embora identifique diversas manifestações para a 

agressividade e violência, os estudos de Averill (1982) procuram explicar de que forma 

os afetos hostis (emoção negativa que as pessoas costumam tentar reduzir ou eliminar) 

se manifestam quando provocadas pelo meio. O autor conclui que insultos tornam 

prováveis reações agressivas, apenas se atacarem aquilo que a pessoa valoriza. 

De uma perspectiva etológica, Lorenz (1979) confirma que a agressão é instintiva; para 

ele, a agressão é uma herança genética que contribuiu para a sobrevivência da espécie. 

Esse instinto estaria na gênese da violência na espécie humana, como também em outras 

espécies de animais. As autoras Otta e Bussab (1997), neste mesmo viés da etologia, 
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elegem uma base biológica para a agressividade e não um instinto generalizado, como 

Lorenz. Logo, atualizam a proposta do autor, quando apresentam a influência de fatores 

pessoais e situacionais na produção da violência.  Unindo o enfoque etológico com a 

teoria da aprendizagem social (comportamento agressivo pode ser adquirido através de 

modelos sociais), Gomide (1996) acredita que, a relação entre o aparato biológico e os 

modelos sociais de pessoas agressivas contribuam igualmente, para a adoção de 

comportamentos agressivos e violentos.  

Existem estudos que trabalham com o tema da violência de uma perspectiva 

“contextualista”, ou seja, o foco está na influência ambiental sobre o comportamento do 

sujeito. Destacamos três teóricos principais: Bandura (1973) e Skinner (1976,1982). 

Bandura (1973) criou a teoria da aprendizagem social, através da sua famosa pesquisa 

com crianças. Observando, durante certo período, um adulto usar um brinquedo de 

maneira agressiva, crianças passaram a se comportar igual. Esse experimento foi um 

marco para a compreensão da imitação (fazer semelhante ao que outra pessoa faz) como 

um processo por meio do qual as crianças aprendem muitos comportamentos, inclusive 

comportamentos agressivos.  

Skinner (1976, 1982), por sua vez, também se preocupou com a temática; para ele, uma 

pessoa emite comportamentos agressivos, a depender do contexto em que vive e da sua 

história de aprendizagens, de reforços ou punições, a que esteve exposto durante sua 

história de vida, assim como depende de contingências que atuam no momento da 

emissão do comportamento. Assim, pode ocorrer de uma pessoa emitir um 

comportamento agressivo porque prevê ou discrimina que aquele ato agressivo lhe trará 

algum benefício, ou reforço, como o autor prefere chamar; ou, de outra sorte, pode 

haver uma contingência extremamente coercitiva que gere efeitos colaterais no sujeito, 

como a revolta e agressividade. Para o autor, assim como todo comportamento humano, 

o comportamento violento tem a marca da interação entre a história filogenética 

(contingências de sobrevivência da espécie), a história ontogenética (contingências de 

reforço da história individual) e a história cultural (contingências culturais ou história 

dos grupos sociais).  

Também encontramos trabalhos que entendem a violência como fenômeno gerado nos 

processos sociais, históricos e culturais; a violência passa a ser vista como 

responsabilidade das condições criadas pela sociedade. Nesta perspectiva estão muitas 
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contribuições da psicologia social e da sociologia. Dentre os autores principais, 

encontramos os estudos de Vigotski (1984), Minayo (1994), Adorno (1998), Góes 

(1993) e Carvalho (1990). Eles concordam que a violência é um comportamento 

essencialmente humano, que apresenta um caráter histórico, ou seja, é perpassada por 

uma época, dependente das diversas formas em que o ser humano se organiza 

socialmente, das relações políticas, econômicas, culturais, institucionais que se 

engendram nesta sociedade, uma vez que sempre esteve presente nas diferentes 

sociedades.  A origem da violência é marcadamente social para esses autores, 

incompatibilizando-se, portanto, com as posições que defendem a natureza biológica da 

violência. Embora exista um potencial biológico para o desenvolvimento de qualquer 

comportamento, a violência é uma característica essencialmente humana, portanto 

culturalmente construída. O presente estudo adota essa posição, que será melhor 

explicitada no próximo capítulo. 

Valsiner (2008, pp.71) também traz uma contribuição importante sobre o estudo da 

violência, quando afirma que “o que é considerado ou não violência é o resultado da 

construção social de significados que acaba por legitimar aquilo que pode ser 

considerado ou não violência”. Baseado em Meinong (1983), Valsiner concebe que os 

signos são sistemas com significados duais, o objeto e a negação desse objeto ou 

conceito. Por exemplo, não tem como estudar e definir a violência sem analisar 

conjuntamente o sistema complexo de significado oposto, ou seja, a não-violência. 

Assim, em alguns momentos matar alguém pode adquirir um significado positivo 

(momentos de guerra) e em outro negativo (tempos de paz), havendo a legitimidade 

social para uma significação ou outra. 

Portanto, diversos são os fatores que podem contribuir para as ações violentas. Sobre 

este ponto, alguns dos autores (Minayo, 1994; Adorno, 1998; Gallo & Willams, 2005) 

acreditam, por exemplo, que a violência seria resultante da concentração de riquezas, 

das desigualdades sociais, da pobreza e, portanto, da miséria econômica, social, 

educacional, cultural e moral em que vive grande parte da sociedade brasileira. 

Admitem a moral ou a sua deficiência, desse modo, como um dos fatores que 

contribuem para gerar ações violentas. 

No seu texto sobre os fatores de risco e as condutas infracionais, Gallo e Willams 

(2005) afirmam que um indivíduo que viola normas sociais é uma pessoa que está 
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exposta a diversos fatores de risco pessoais, familiares, sociais, escolares e biológicos. 

Ainda assim, há muitas pessoas que foram ou são expostos a uma série de fatores de 

risco, mas são socialmente adaptados, não exibindo níveis de agressões e 

comportamentos infracionais. Nesse caso, pode-se dizer que fatores de proteção 

(anulam ou diminuem os fatores de risco) estão atuando na determinação dos 

comportamentos de tais jovens. Os autores explicam que os “fatores de risco” são as 

condições ou variáveis que estão associadas à alta probabilidade de ocorrência de 

resultados indesejáveis ao desenvolvimento humano, sendo que dentre tais fatores 

encontram-se os comportamentos que podem comprometer a saúde, o bem-estar ou o 

desempenho social do indivíduo. Os fatores de risco estão diretamente relacionados a 

dificuldades de aprendizagem e baixa escolaridade; vínculos frágeis e violência na 

família; violência no meio social; consumo de drogas; pobreza. Embora todos esses 

fatores, isoladamente, não determinem que jovens venham a cometer infrações, a 

conjunção desses fatores é encontrada em adolescentes em conflito com a lei. Alguns 

jovens, ainda assim, mesmo com todos esses fatores de risco presentes, não apresentam 

conduta infracional, e são apontados, pela literatura, como exemplos de resiliência.  

Alguns autores (Emery  &  Laumann-Billings, 1998; Ristum, 2004), numa tentativa de 

listar as causas da violência apresentam uma lista enorme que engloba a conjuntura 

econômica, social, política e cultural, pobreza, miséria, fome, desemprego, 

discriminação e marginalização social, violação de  direitos  humanos,  má  distribuição  

de  rendas,  exclusão  social, hegemonia de valores individualistas, impunidade de 

criminosos, contraventores e corruptos, cultura da violência, narcotráfico,  

autoritarismo, abandono de crianças, modelos de violência em casa, na rua e nos meios 

de comunicação, desorganização ou desestruturação  familiar,   uso predominante de 

punição  para  promover  a  disciplina  em  diversas  instituições  sociais  (família, 

escola, religião, etc). Outras causas são: consumo de drogas e álcool, desequilíbrio 

emocional, questões passionais, estresse, temperamento, auto-estima baixa ou alta. 

De acordo com Ristum (2004), há diferentes ênfases nos vários tipos de fatores que 

promovem a violência; há também concordâncias e divergências a respeito de quais são 

esses fatores e de qual a sua importância. Entretanto, parece existir uma clara 

unanimidade quanto a alguns aspectos que podem ser sintetizados em: a) 
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multicausalidade da violência; b) interação entre os fatores causais e c) atuação de 

fatores contextuais e pessoais na constituição da violência.  

A moral, portanto, é apenas uma dimensão da violência, uma das variadas causas que 

contribuem para a ocorrência da violência para alguns autores, outros nem sequer a 

consideram como um aspecto a ser analisado para a compreensão do fenômeno. Esta 

pesquisa destaca a dimensão moral e se preocupa em compreender a importância e 

relação com a violência nos discursos de jovens. Para tanto, não poderíamos deixar de 

apresentar a temática da moral, numa breve revisão de literatura. 
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░ CAPÍTULO 2  

 

 Sobre Ética, Moral e Valores 

 

2.1 – Algumas questões conceituais: 

Muito temos ouvido falar sobre ações éticas e morais em nosso momento histórico, seja 

pela dificuldade de estabelecermos padrões morais na atual organização social 

globalizada, seja por, no Brasil, assistirmos a tanta falta de condutas morais, por 

exemplo, em nosso cenário político. Por isso, tudo o que envolve ética, moral e valores 

é de grande curiosidade e interesse por estudiosos de diversas áreas. 

Compreender os conceitos de ética, moral e valores não se mostrou um empreendimento 

muito fácil para nós, pois não estamos tratando com conceitos já consolidados. O que 

verificamos foi uma grande dificuldade, entre os diversos teóricos e pesquisadores 

estudados por nós, em estabelecer com precisão científica esses conceitos. Talvez, por 

esse mesmo motivo, a área de estudo, não seja considerada ciência por alguns, até 

porque a maior parte do conhecimento partiu, inicialmente, da Filosofia.   

Mesmo sendo bastante estudados, como veremos, esses conceitos se mostram bastante 

controversos. Os temas da ética e da moral sempre conviveram e, muitas vezes, foram 

usados como se fossem sinônimos; porém, há uma diferença que deve ser 

compreendida.  São conceitos que se encontram e dialogam, sendo inseparáveis, pois a 

compreensão de um envolve o outro. Etimologicamente, o conceito de Ética vem da 

palavra grega “ethos” que significa modos de ser. Enquanto que Moral advém da 

palavra do latim “mores”, que significa costumes (Vasquez, 1993). A ética é a teoria da 

moral, envolve teoria e reflexão sobre os costumes (prática ou usos antigos e gerais; 

hábitos). E, como toda teoria, possui uma função fundamental de explorar, esclarecer e 

investigar uma determinada realidade. Para Vasquez (1993), a ética ocupa-se, portanto, 

de prover criticamente os princípios ou “legislações” para o “saber como agir” 

moralmente - recaindo sobre o estudo das atitudes - definindo o que é o bem e o mal e 

estabelecendo normas para orientar o “dever agir” moral. Já a Moral é eminentemente 

prática, compreendendo determinados campos da conduta humana - portanto recaindo 

sobre o campo das condutas concretas - ou seja, atos repetidos, hábitos, tradições que se 

expressam através dos comportamentos das pessoas em sociedade. 
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De La Taille (2001) diferencia ética e moral, afirmando que a moral refere-se às regras e 

valores que regulam as condutas humanas, enquanto a ética corresponde aos „ideais‟ 

que dão sentido à vida. Logo, enquanto a moral busca dar respostas à pergunta "como se 

deve agir?" ditando as ações do indivíduo que se relacionam a regras permeadas de 

valores, a ética tenta responder à pergunta de "como viver?" ou “qual a vida que se quer 

viver?” (Comte-Sponville, 2000), relacionando-se, portanto, ao ideal de vida, àquilo que 

o indivíduo deseja ser, ao projeto de futuro da pessoa, também embasado em valores. 

De acordo com La Taille (2004), a definição de moral sofreu mudanças ao longo do 

desenvolvimento dos estudos da psicologia da moral. Inicialmente, a moral era 

caracterizada como um conjunto de regras destinadas a concretizar um único ideal, o de 

justiça, e, posteriormente, passou a ser definida como um conjunto de valores. Portanto, 

o objeto de estudo para a compreensão da moral passou das leis e regras em si para os 

valores que fundamentam estas regras. Gomide (2010) alega que essas diferentes formas 

de analisar e interpretar a moral, possivelmente, decorre dos diferentes campos do saber 

e multidisciplinaridade de perspectivas que se debruçam sobre a moral, a saber: história, 

sociologia, direito, antropologia, pedagogia, economia, filosofia, artes, medicina e 

psicologia. 

 

Corroborando com essa idéia, Araújo (2000) afirma que a moral é estudada a partir de 

duas perspectivas básicas: a deontológica, que trata da moral do dever e traduz aspectos 

da construção eminentemente cognitiva da moral, a partir do senso de justiça que 

aparece nos conflitos interpessoais; a outra perspectiva, construída pelos estudos mais 

recentes, traz, além do aspecto cognitivo, a dimensão afetiva, na qual se inserem os 

valores (práticas e estudos axiológicos) e os aspectos intrapessoais, inclusive de 

formação da personalidade moral (Nuner-Winkler & Sodian, 1988; Lourenço, 2000; 

Araújo, 1999; La Taille, 2000). 

Entendemos que Vasquez (1993) é quem define de maneira mais clara as diferenças de 

significados entre ética e moral. O primeiro significado, para o autor, trata a moral como 

um conjunto de regras, valores e princípios, que a sociedade ou um indivíduo legitima e 

de consciência voluntária cumpre. E a ética, para ele, se refere à reflexão sobre tais 

valores, princípios e regras. O outro significado diz respeito às dimensões em que se 

situam: a moral, na dimensão do dever para tornar possível a convivência entre a 
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humanidade, e a ética na dimensão da busca pela felicidade e bem-estar de si e do outro; 

sendo que a ética seria superior à primeira. O autor afirma, ainda, que a ética é o estudo 

filosófico da moral. Muitos autores concordam com essa última afirmação, inclusive 

Vigotski (2004).  

Vasquez argumenta, ainda, que a moral deve ser compreendida como um conjunto de 

normas aceitas, livre e conscientemente, que regulam o comportamento individual e as 

relações entre as pessoas. Complementa que a moral possui duas dimensões: uma 

normativa, que implica em normas, regras ou leis de ações (prescritivas) e imperativos 

que enunciam o que deve ser feito, contribuindo para que a pessoa tome uma decisão 

diante de um dilema cotidiano. A outra dimensão, segundo o autor, é a da moralidade, 

“plano dos fatos morais”, constituídos por aqueles atos humanos sujeitos à aprovação ou 

reprovação social, uma vez que essas condutas afetam outras pessoas. Para Freitag 

(1992), a dimensão da moralidade supõe uma causa de ação, uma explicação para as 

razões que levam o sujeito a atuar de uma forma e não de outra.  A área da Psicologia 

Moral procura conhecer essas razões, motivos e intenções dos indivíduos.  

A partir dessas reflexões sobre esses conceitos, entendemos que se torna evidente que o 

estudo da moral pende sempre para o “agir fazendo o bem”, para promover o bem-estar 

das relações e convivência humana. Portanto, a moral é a meta desejável e aceitável 

para se escolher entre duas possibilidades de conduta (agir ou não moralmente) em 

qualquer situação cotidiana, principalmente, diante de um dilema moral. Para tal 

escolha, todo sujeito faz uma avaliação ou julgamento diante das situações em que 

deverá agir, cujos valores de certo e errado, bem e mal entram em jogo, aproximando as 

dimensões cognitivas e afetivas, pois toda escolha compreende não apenas um 

raciocínio sobre as suas consequências, mas possui afeto embutido. Pensando desse 

modo, a conduta será considerada moral quando conscientemente e voluntariamente 

almeja o bem (que é um valor): o de beneficiar o outro. Entendemos, ainda, que o que é 

moral vai além de fazer o bem apenas, pois também compreende os comportamentos 

direcionados para evitar o mal do outro, pois omitir ou negligenciar pode causar o mal e 

isso não é moral. Essa é a perspectiva que utilizaremos nesta pesquisa. 

Torna-se também imprescindível estudar o conceito e o papel dos Valores para 

compreensão dos conceitos de Moral e Ética, pois o conceito de valores aparece a todo 

tempo envolvido nas explicações sobre Ética e Moral. O conceito de valor também é 
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polissêmico e sofreu muitas modificações, desde seu uso na filosofia e, posteriormente, 

a partir das pesquisas empíricas. Goergen (2005) aponta a dificuldade de se estabelecer 

um conceito preciso para o termo valor. Ele afirma sua polissemia e empreende uma 

análise de sua evolução desde a Antiguidade até a Contemporaneidade. Na Antiguidade, 

valor era um termo mais utilitarista, no sentido de preço das coisas ou mérito de alguém. 

Dessa forma, inicialmente, o termo pertencia exclusivamente à área da economia e, 

somente depois, passa a se relacionar com a ética e a moral. Goergen cita vários 

filósofos que se debruçaram na tentativa de entender o que sejam valores: Sócrates, 

Aristóteles, Platão, Kant, Rousseau, Nietzsche. 

 

 Na filosofia da moral, relata Goergen (2005), os primeiros filósofos não falavam sobre 

valor, mas empregavam o termo virtude, como fazendo parte do sujeito. Sócrates, por 

exemplo, acreditava que o desenvolvimento da virtude era um processo individual e 

autônomo, que não podia ser ensinado. Ainda sob influência dessa forma de pensar, 

encontramos Kant já utilizando o termo valor relacionado à ética. Goergen coloca que 

Kant acaba por usar o termo apenas ligando-o às normas, por isso, entende que o valor é 

o resultado de um julgamento sobre a realidade, um juízo que atribui verdade, bondade 

e beleza às coisas. Mas é a partir do filósofo Nietzsche que o termo valor ganha os 

contornos da modernidade, adquirindo diversas possibilidades de compreensão, 

enfraquecendo todo tipo de absolutismo, mas fortalecendo o relativismo moral, valor 

para cada um.  

 

No dicionário Aurélio (on-line), encontramos a definição de valor como sendo a 

qualidade que faz estimável alguma coisa. Portanto, entendemos que o valor é uma 

atribuição que damos às coisas, dentro de uma escala que vai do positivo ao negativo, 

ou do bem ao mal (Vasquez, 1993). Em nossa sociedade, valoramos positivamente 

algumas coisas e negativamente outras e esses valores são apreendidos pelas pessoas no 

contexto social e histórico em que vivem. As coisas que valoramos positivamente ou 

como de bem, são as consideradas morais. Portanto, dentro da escala de nossos valores, 

podemos escolher condutas morais ou não.  A partir disso, compreende-se que agimos 

baseados em valores humanos que ora podem ser morais e ora não. Tognetta e Vinha 

(2009) classificam os valores como morais (voltados para o bem do outro) - justiça, 

veracidade, honestidade, generosidade, fidelidade e dignidade, entre outros; e não-

morais (voltados para si) - sucesso, riqueza, popularidade, poder etc.  
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De acordo com essas idéias, podemos refletir mais adiante: nem sempre o que é “bom” 

é “de bem”, porque existem coisas que podem ser boas para uma determinada pessoa, 

mas podem não ser de bem para os outros que com ela convivem. Essa é a dimensão do 

valor que se relaciona com a ética e a moral diretamente, a dimensão para o benefício 

das relações sociais. Dessa forma, fica claro que os valores morais se tornam um 

fenômeno psicológico, a partir do momento em que passa a existir a possibilidade de a 

pessoa ter uma consciência moral, ou seja, quando a pessoa se apropria, pelo convívio 

social, de valores morais que lhe permitam distinguir entre bem e mal e a sua escolha 

seja fazer o bem.  

 

À parte das diversas formas de entendimento do conceito de valor, compreendemos que 

se a moral é composta por um conjunto de valores e a ética é a ciência crítica dos 

valores universais e morais válidos (como, por exemplo, verdade e bem), como vimos 

anteriormente, então os valores morais são os indicadores ou a base de que precisamos 

para estudar a moral e a ética. Através do estudo dos valores morais, portanto, é que 

chegaremos ao conhecimento sobre moral, que pretendemos neste trabalho.  

 

Após essas reflexões de ordem conceitual, abordaremos, a seguir, como e sobre quais 

fundamentos a Psicologia Moral se formou, conhecendo os diversos posicionamentos 

teóricos que encontramos na literatura sobre Moral. 

 

2.2 – Psicologia e Moral: 

 

Um dos primeiros estudiosos a se interessar pelo tema da moral, trazendo-o do campo 

da filosofia - da “moral teórica” - para o campo da ciência foi Levy-Bruhl (1902) com a 

publicação do seu livro La Morale et la Science dês Moeurs (Paris, 1971). Ele defendia 

que a moral teórica – estudada pela filosofia - era especulativa, portanto, não existia. 

Levy-Bruhl aponta os três erros básicos desse tipo de conhecimento sobre a moral: as 

morais teóricas confundem explicação com normatização; servem às consciências 

morais de suas épocas; todas elas pressupõem uma natureza humana e uma harmonia da 

consciência moral, logo falseiam toda reflexão sobre a moralidade humana. A partir 

dessas reflexões, o número de estudiosos interessados em estudar o tema através de 

investigações científicas foi aumentando. 
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Nesta mesma época, na vertente sociológica, encontramos Durkheim que em 1902 

publicou um livro no qual analisa o processo psicológico que leva o indivíduo a pautar 

suas condutas pela moral. Muito citado em diversos estudos (Goergen, 2005; 

Molpeceres, Llinares & Musitu, 2006; La Taille, 2006; Ros, 2006), o autor defende que 

um ser capaz de despertar o sentimento do sagrado é o “ser coletivo”. A sociedade é a 

“força imensamente superior” a qual a pessoa deve temer e, ao mesmo tempo, é a 

sociedade que porta as qualidades apreciáveis e indissociáveis que o indivíduo deve 

desejar ter. Durkheim entende que as normas morais devem ser impostas aos indivíduos 

e não sofrerem influência destes.  

 

O sociólogo francês desenvolve um modelo de educação moral que se baseia em três 

resultados desejáveis, segundo Molpeceres, Llinares e Musitu (2006): 1) Sentido de 

disciplina em que a pessoa deve aderir às normas de sua própria cultura, sociedade ou 

grupo, incluindo o respeito pelas autoridades e o respeito pelos costumes, normas e 

tradições da sociedade. Quanto mais se consegue a conformidade aos valores, crenças e 

houver coesão das normas por gerações, maior o sucesso da educação; 2) Sentimento de 

solidariedade e vinculação com grupos sociais: a pessoa se torna moral quando possui o 

valor de bem-estar das outras pessoas ou do bem comum, sendo sensível para com os 

desejos e expectativas dos demais membros, gerando a contribuição entusiasmada para 

atingir as metas do grupo. Se a responsabilidade social e a empatia forem alcançadas, 

houve sucesso na educação; por último 3) Sentido de identidade, compreensão 

interessante para nosso estudo, em que a pessoa entende como é e como se posiciona, 

tendo capacidade para justificar sua postura para os outros, apresentando, portanto, um 

sistema coerente de valores e princípios morais. Nesta perspectiva, a pessoa é moral se 

for capaz de justificar seus comportamentos e escolhas em termos de princípios morais 

aceitos pela sociedade a que pertence. Os três resultados são complementares e 

precisam ser alcançados pela educação para torná-la eficaz. 

 

Em outra perspectiva, destacam-se os trabalhos de Piaget (1932) e Kohlberg (1976). 

Ambos se fundamentaram nos pressupostos desenvolvidos na filosofia kantiana sobre 

os imperativos categóricos que ordenam a razão humana (Kant, 1985). A razão é vista 

como elemento ordenador da relação do sujeito com o mundo que se impõe em todas as 

esferas da vida humana. 
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Piaget publicou o livro O Juízo Moral na Criança, em 1932, em que apresentou - 

através de pesquisas de campo, interrogando crianças sobre jogos, regras, justiça e 

deveres - uma teoria da moral humana através do juízo moral infantil. A grande 

contribuição dos experimentos desenvolvidos por Piaget com crianças pequenas para o 

tema da moral apontou para uma relação de dependência entre o desenvolvimento moral 

e a capacidade cognitiva, além de associar o desenvolvimento moral à flexibilidade das 

crianças em realizar operações e coordenações cognitivas entre seu ponto de vista e o de 

outras pessoas (Souza e Vasconcelos, 2003). 

 

Kohlberg (1976), por sua vez, desenvolveu pesquisas, seguindo o modelo psicogenético 

de desenvolvimento da moralidade, baseado em Piaget, consolidando assim a linha de 

pesquisa da Psicologia Moral. Trabalhou com o famoso dilema moral de Heinz, em que 

se interroga se deve ou não um homem, sem recursos, roubar o remédio de um 

farmacêutico, que se recusa a qualquer negociação, para salvar a sua esposa da morte. O 

autor defendia: a universalidade da moral, contrapondo-se ao relativismo cultural e 

ético; pautava-se no determinismo dos juízos morais e, portanto, no estudo da 

deontologia; sua ênfase estava concentrada no cognitivismo, ignorando a afetividade; 

acreditava que os dilemas morais são problemas de justiça e que o desenvolvimento 

moral se dava por estágios hierárquicos (Araújo, 2000).  

 

Para ambos, Piaget e Kolhberg, afirma Araújo (2000), os estágios superiores da moral 

seriam caracterizados por uma maior autonomia do sujeito, pela adoção de princípios 

mais gerais e abstratos, com referência valorativa, e por um senso de justiça mais 

equilibrado, fundamentado em inter-relações mais complexas entre os elementos 

presentes na situação, o que não é comum na maioria das pessoas. Portanto, consideram 

o desenvolvimento como tendo uma finalidade mais evoluída, seguindo essa mesma 

idéia quanto ao conceito específico da moral humana. 

 

Ainda que as contribuições de Piaget (1932) e Kolberg (1976) tenham sido propulsoras 

do interesse em pesquisa na área, e as pesquisas brasileiras, até hoje, produzam muito 

pautadas no modelo psicogenético de desenvolvimento, esses autores tem sofrido 

críticas. As pesquisas brasileiras se baseiam, para análise dos dados, nos três níveis de 

julgamento moral, idealizados por Piaget (1932): pré-convencional, convencional e pós-
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convencional. O Nível Pré-convencional possui uma orientação na "punição- 

obediência" e a pergunta que a pessoa nesse nível se faz é: Como eu posso evitar a 

punição?; assim como possui também uma orientação para o auto-interesse, ou o que 

chamou de “hedonismo instrumental", que leva à questão comum: O que eu ganho com 

isso? Já no Nível Convencional, o que orienta o raciocínio são os acordos sociais em 

conformidade com as normas sociais, levando ao julgamento sobre bom ou mau, certo 

ou errado; outra orientação para esse nível é a manutenção da ordem social, em que se 

necessita de uma moralidade pautada na lei e na ordem. A pergunta comum é: Está na 

lei? O último Nível é o Pós-convencional em que a orientação é o contrato social 

baseado em princípios éticos universais, momento em que se principia a consciência 

moral. 

 

 

Podemos citar alguns trabalhos que seguem essa linha: Bzuneck (1979); Koller (1989); 

Biaggio (1988); Freitag (1984); Menin (2000) e Guará (2000). No entanto, muitas 

foram as críticas sofridas (Gilligan,1985; Flanegan, 1996; Campbell & Christopher, 

1996;  Selman, 1989; Nuner-Winkler & Sodian, 1988; Lourenço, 2000; Araújo, 1999; 

De La Taille, 2000) e o desenvolvimento dos estudos da moral passou a dar nova 

guinada nas discussões, principalmente, quando passou a considerar a representação de 

valores morais, assim como das necessidades afetivas ligadas à moral.  

 

Destacamos a estudiosa Gilligan (1985) que faz críticas ao trabalho de Kohlberg, 

principalmente no que tange a idéia de moral centrada apenas no valor de justiça, 

pautada numa abordagem racionalista de moral, segundo ela, uma perspectiva que elege 

valores e condutas masculinas como parâmetro. A pesquisa da autora, com foco nas 

questões de gênero, utiliza entrevistas com meninos e meninas, trazendo achados como 

de duas orientações diferentes de moral: a “moral masculina”, centrada no valor 

racional de justiça e a “moral feminina”, centrada no cuidado com o outro.  

 

As contribuições da autora foram importantes porque destacaram a possibilidade de 

estudar a moral de maneira relativa; destituíram a possibilidade de entender a moral 

apenas como restrita aos direitos e deveres e, desse modo, apenas como no âmbito da 

deontologia, unicamente uma relação interpessoal de moral, como em Kolhberg. A ética 
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do cuidado força a leitura de uma moral intrapessoal, considerando as virtudes que 

trabalham a pessoa consigo mesma (De La Taille, 2004).  

 

Contudo, algumas críticas também foram tecidas ao trabalho de Gilligan, através das 

formulações de Campbell e Christopher (1996) em que afirmam ter faltado, no trabalho 

da autora, questionar a interpretação estruturalista do desenvolvimento moral por 

estágios como em Kolhberg e Piaget; careceu também realizar trabalhos empíricos 

voltados à compreensão, especificamente, do papel das emoções no raciocínio moral.  

Flanagan (1996) vai mais além quando critica Gilligan, dizendo que as duas orientações 

apontadas pela autora para a moral são insuficientes, exigindo uma análise mais ampla 

do fenômeno da moral, em que toda a complexidade do eu depende da conduta moral, 

lembrando que isso também dependerá da personalidade do sujeito e sua expressão está 

sujeita à situação, ou seja, ao contexto. 

 

Nos últimos anos, outros autores (Selman, 1989; Nuner-Winkler & Sodian, 1988; 

Lourenço, 2000; Araújo, 1999; De La Taille, 2000) passaram a orientar suas pesquisas 

incorporando a afetividade e os valores como variáveis que se relacionam com a moral 

humana. De maneira geral, a inquietação dos investigadores situou-se no estudo das 

atribuições de emoções e sentimentos às pessoas que transgrediam normas sociais e/ou 

morais.  

 

Nunner-Winkler e Sodian (1988), por exemplo, instituem uma linha de investigação que 

tem como objetivo identificar e analisar o desenvolvimento das concepções infantis 

sobre as conseqüências emocionais de ações moralmente relevantes. Os resultados 

obtidos apontaram para uma disposição evolutiva da moralidade humana, que vai de 

uma orientação emocional, centrada no transgressor, a uma orientação coerente com os 

comportamentos morais.  Ainda na linha das atribuições, Lourenço (2000) analisou as 

emoções positivas e negativas que crianças atribuem a personagens agressores em 

condições reais e ideais, relacionando tais emoções a seus comportamentos pró-sociais; 

dessa forma, relaciona moral e atitudes agressivas ou de violência. 

 

Araújo (1999) e De La Taille (2000), por sua vez, estudaram as atribuições do 

sentimento de vergonha em diversas pesquisas e chegaram a resultados que se 

comunicam: o primeiro concluiu que a vergonha não é atribuída espontaneamente a 
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personagens de histórias que transgridem as normas, mas apenas quando as crianças são 

levadas a refletir, reconhecem a possibilidade de os transgressores sentirem vergonha. 

Já em De La Taille, as crianças mais velhas atribuem a vergonha moral a personagens 

de uma história fictícia, somente se perderem a admiração perante os olhos daqueles que 

elas respeitam, normalmente figuras de autoridade. 

 

Os trabalhos citados anteriormente sobre a atribuição de emoções no âmbito da moral 

têm, em comum, a finalidade de buscar modelos teóricos mais amplos e completos 

sobre a moralidade humana e deixam claro o entendimento de que a moralidade 

pressupõe o encontro de fatores cognitivos e afetivos indissociáveis na elucidação do 

funcionamento psíquico humano. 

 

No final da década de oitenta, de acordo com Menin (2000), começaram a surgir 

trabalhos que utilizam outras metodologias e aportes teóricos, como as Representações 

Sociais no campo da moralidade e, mais especificamente, no que se refere ao conceito 

de justiça (Doise, 1991, 1995; Jakubowska, 1991; Kourilsky, 1996; Percheron, Chixe & 

Muxel- Douaine, 1987; Malewska-Peyre & Kurczewski, 1991; Malewska & Walgrave, 

1983). Segundo Menin (2000), estes trabalhos têm em comum uma preocupação em 

aproximar o estudo de concepções de justiça às próprias instituições de justiça da 

sociedade a que pertencem os sujeitos; buscam, também, verificar como a própria 

justiça e concepções sobre ela são apresentadas aos sujeitos no seu meio cultural, na 

forma de práticas ou de regras, leis ou princípios. O resultado desses estudos tem 

revelado tendências variadas de concepções sobre justiça, mais do que estágios fixos de 

desenvolvimento que deve alcançar, como postularam os teóricos clássicos. 

 

Existem também trabalhos na linha de investigação identificada como abordagem 

cultural do desenvolvimento moral, na qual encontramos alguns pesquisadores tais 

como: Tappan (1992), Shweder, Turiel e Much (1981) e Shweder e Much (1987). Esses 

autores privilegiam o uso de narrativas como recurso metodológico de investigação no 

estudo do desenvolvimento moral. Shweder e Much (1987), por exemplo, ilustram, de 

forma convincente, o quanto é necessário considerar a inserção do sujeito na cultura e 

seus processos de construção de significados pessoais no contexto em que vive. Os 

autores entrevistaram um indiano ortodoxo acerca dos dilemas morais e das questões 

morais do ocidente e obtiveram respostas muito diferentes das pessoas do Ocidente.  Já 
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Tappan (1992) focaliza a interpretação de narrativas de crianças, adolescentes e adultos 

sobre suas experiências de vida relacionadas a escolhas e conflitos morais, utilizando a 

linguagem como forma de entender as relações entre cognitivo, afetivo e cultural. Miller 

e Corsaro (1992) acrescentam a importância dos fatores afetivos na co-construção de 

significados, os quais, na área da moralidade, dão origem aos conteúdos a serem 

analisados.  

 

Os autores concordam que essa abordagem trabalha em torno dos seguintes princípios: 

(1) o caráter contextualizado do significado e do desenvolvimento; (2) a importância 

dos processos afetivos na criação dos significados e (3) o poder constitutivo da 

linguagem. Rommetveit  (1992) observa, a partir destas premissas, o caráter dinâmico e 

criativo que é conferido à linguagem em conjunção com a dimensão afetiva na 

construção de significados e, portanto, das crenças e valores, ao mesmo tempo em que 

se afirma a dimensão contextual em que se dá o desenvolvimento. 

 

Destarte, de acordo com essa revisão sobre moral, desde os clássicos com foco no 

cognitivo, também os que agregaram a afetividade para melhor compreenderem a 

moral, assim como os estudos de representações sociais sobre a justiça e os estudos de 

abordagem cultural do desenvolvimento, embora tenham trazido importantes 

contribuições para o avanço dos estudos sobre moral, parece-nos que alguns problemas 

não foram superados, como a emergência do novo e a historicidade do fenômeno. Por 

isso, essa pesquisa escolhe a abordagem histórico-cultural para auxiliar na compreensão 

desse fenômeno, tentando preencher as lacunas existentes (ver capítulo 4). 

 

2.3 – Psicologia, Valores Morais e Virtudes: 

 

Encontramos também outras pesquisas com perspectiva diversa das até então abordadas 

neste trabalho – trata-se das pesquisas sobre os valores humanos. Embora muitos 

estudos tenham sido empreendidos sobre os valores humanos desde o início do século 

XX até os nossos dias, com competentes pesquisadores trabalhando com a temática, de 

acordo com La Taille (2006), ainda há necessidade de avanços quanto às contribuições 

que focam os valores humanos do tipo “moral” como objeto de estudo. Encontramos 

um conjunto de estudiosos empíricos que se propõem explicar a temática, focando o 
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conhecimento dos valores humanos de uma forma geral, incluindo os valores morais 

apenas em um subgrupo.  

 

Segundo Ros (2006), as primeiras pesquisas sobre valores, na perspectiva sociológica, 

foram de Thomas e Znaniecki (1920) e de Parsons (1921). Thomas e Znaniecki (1920), 

em uma pesquisa documental, estudaram o processo de adaptação de poloneses nos 

Estados Unidos, conseguindo relacionar os aspectos éticos e culturais desse grupo com 

a cultura e normas do grupo local. Estabeleceram o conceito de atitudes e foram os 

primeiros a relacionar atitudes e valores, pois, para eles, a conexão das atitudes 

individuais com a estrutura social é estabelecida através dos valores.  

 

Com uma orientação distinta de Thomas e Znaniecki, Parsons (citado por Ros, 2006) 

estuda as ações das pessoas para atingir metas, postulando que toda ação tem limitações 

impostas pela situação e pelas orientações das pessoas, proporcionadas pela suas 

experiências e normas da cultura de que fazem parte. Portanto, para Parsons, existe uma 

diferença entre valores e normas; as normas informam o que, quando e como se deve 

fazer em situações específicas, porém, os valores são responsáveis por indicar, para a 

sociedade, que existe uma meta desejável. 

 

Já no âmbito da Psicologia Social, destacamos principalmente as contribuições de 

Rokeach (1973), de grande importância para o conhecimento dos valores humanos em 

geral, situando os valores morais apenas como parte ou tipo de valor humano. Rokeach 

além de ter organizado a área de estudo, construiu um instrumento para medir valores, o 

Rokeach Values Survey (RVS) e criou o Método de Autoconfrontação de Valores, que 

consiste em confrontar as pessoas com um grupo de referência positivo, para que o 

contraste induza a uma mudança nos seus valores. Deste modo, o autor considera os 

valores como crenças transituacionais que apontam para metas desejáveis; são 

classificadas por sua importância para as pessoas e atuam como guias para as atitudes e 

comportamentos. Assim, Rokeach destaca que nosso self é composto de valores, mesmo 

que, não sejamos conscientes dos valores que orientam nossa conduta.  

 

Realçamos como importantes para os avanços da área as distinções entre dois tipos de 

valores, feitas por Rokeach: os valores terminais e os instrumentais. Os valores 

terminais respondem às necessidades da existência humana e podem ser pessoais e 
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sociais. São exemplos de valores pessoais; auto-realização, felicidade, harmonia interna. 

São exemplos de sociais ou interpessoais: segurança familiar, segurança nacional, 

igualdade. Já os valores instrumentais são aqueles que constituem um meio para 

alcançar os fins da existência humana, compondo-se dos valores morais e de 

competência. São exemplos de valores de competência: auto-realização, ser eficaz, ser 

imaginativo. Já os exemplos de valores morais são: ser honesto, ser responsável; por 

serem interpessoais, a falta de seu cumprimento destes provoca sentimento de culpa e 

vergonha. Até então, não havia esta diferenciação e os valores morais estavam 

confundidos com os demais valores humanos. 

 

Nas décadas de 1980 e 1990, os valores foram destacados em estudos transculturais. De 

acordo com Ros (2007), o objetivo era encontrar dimensões comuns entre os planos 

individual e cultural que permitissem comparar sociedades e pessoas. Culturalmente, os 

valores são usados para caracterizar sociedades como um todo e representam critérios 

comuns que se tornaram úteis para solucionar problemas da coletividade. Já no plano 

individual, para a autora, os valores servem para caracterizar as prioridades que 

orientam as pessoas e as bases motivacionais nas quais os valores se apóiam, assim 

como servem para explicar as diferenças entre os indivíduos. Os valores estão 

relacionados às decisões que tomamos, segundo Schwartz (1997).  

 

Nos estudos de Triandis (1989), dentro da Psicologia Social, o nível de análise dos 

valores se dá através da explicação das interações entre cultura, situação social e pessoa. 

A cultura determina o tipo de pessoa que se constrói socialmente; para tanto, o autor 

diferencia cultura subjetiva de cultura objetiva. A cultura subjetiva compreende os 

significados partilhados, atitudes, normas e valores que caracterizam uma sociedade ou 

país. Já a cultura objetiva se caracteriza pelos produtos culturais, ou seja, sistemas de 

línguas, tecnologia, instituições políticas, educativas e religiosas. A pessoa pode 

apresentar três tipos de eu: privado (identidade pessoal), público (aquilo que os outros 

percebem sobre mim) e o coletivo (identidade social compartilhada). A situação 

favorece uma identidade se sobressair à outra, incluindo normas e regras que modulam a 

articulação entre cultura e self.  

 

Höffe (citado por Santos, 2010) faz uma distinção entre níveis de valores e os concebe 

como valores instrumentais, valores pragmáticos e valores básicos. Os primeiros, não 
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apresentam valor em si e são funcionais para a vida, tais como: obediência, 

pontualidade, concentração, dentre outros. Os valores pragmáticos estão a serviço da 

sobrevivência ou do bem-estar, são exemplificados por garantias legais, prudência etc. 

Os últimos são valores básicos, são fundamentos para os dois primeiros e válidos para 

toda a humanidade; são considerados valores morais propriamente ditos e os direitos 

humanos são exemplos destes. 

 

Autores mais atuais nos dão novas possibilidades de compreendermos os valores. Na 

perspectiva histórico-cultural, quem também empreende alguma análise sobre o 

conceito de valores é Bruner (1997). Para ele, os valores são também construções 

coletivas, conhecimentos compartilhados e se manifestam através da relação entre 

indivíduo e cultura de que faz parte. Os valores teriam duas funções simultâneas, a de 

situar a pessoa na cultura e a de integrar a sua subjetividade. Ele afirma que os valores 

são fundamentos culturais que geram e embasam diferentes estilos de vida, com 

concepções de realidade que correspondem a eles. 

 

Embora os vários estudos sobre valores tenham especificidades e diferenças, todos 

confluem pelo menos para a afirmação de que os valores são construções coletivas, 

portanto, sociais e historicamente situadas, que dependem da inter-relação constante 

entre a pessoa e a sociedade. Desse modo, como as culturas se reinventam, os valores 

também mudam, e não somente isso, como defende Santos (2010), os valores mudam 

para cada sujeito, ao longo da vida, e para cada cultura, de geração a geração. Essa idéia 

se coaduna com a proposta de Vigotski que será mais explicitada em nossa 

fundamentação teórica. 

Ainda temos os estudos sobre virtudes que possuem uma relação estreita com a moral e 

valores. As virtudes foram bastante estudadas pelos filósofos (Aristóteles, Kant, Turiel e 

Tungendhat, por exemplo), porém de certa maneira esquecidas pela psicologia moral. 

Segundo La Taille (2000), isso se deve ao fato de que os estudos da moral, 

principalmente nos estudos de Kohlberg e Piaget, foram entendidos como direitos 

morais, concentrando-se na virtude de justiça como a que merecia ser estudada por ser 

um valor moral puro e sempre bom, uma virtude verdadeira. Isso implicou no estudo 

mais aprofundado desse valor em detrimento dos outros. Contudo, La Taille propõe que 

todas as virtudes devem ser estudadas e aponta Gilligan como a primeira teórica a abrir 
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o caminho da área para que outras virtudes pudessem ser conhecidas. Ela aprofundou 

seu estudo na generosidade (moral do cuidado) e, por conta disso, esta virtude ganhou o 

status de ser também uma “boa” virtude. 

O conceito de virtude, para La Taille (2000), indica que esta tem relação com as 

qualidades das pessoas ou juízo de valor feito sobre o indivíduo. O autor concebe que 

esse conceito precisa ser entendido como um vetor para qualidades pessoais que são 

apreciadas, admiradas e almejadas socialmente, apontando para uma excelência do ser, 

um ideal. Portanto, as virtudes remetem não somente a uma leitura valorativa da pessoa 

humana, como também se referem a qualidades desejadas – esta é a dimensão ética das 

virtudes que define o caráter de uma pessoa (caráter, entendido como a avaliação ética 

da personalidade). 

Não queremos deixar de enfatizar, nesse bojo, que compreendemos que as virtudes 

recebem tratamento diferente tanto de cultura para cultura quanto de um momento 

histórico para o outro. Por exemplo, o que tem o significado de coragem para um 

cavaleiro feudal, pode significar temeridade para um pai de família atualmente; a 

prudência social de um democrata pode significar covardia para um revolucionário (La 

Taille, 2000). Porém, estudar as virtudes em um dado momento histórico nos ajuda a 

compreender como os valores se formam, seja numa criança ou jovem. Essa idéia se 

coaduna perfeitamente com teses de Vigotski sobre significados, quando afirma que os 

significados sofrem modificações ao longo da história, endossando o seu caráter 

temporário. 

La Taille defende, ainda, que o estudo sobre virtudes morais (moral entendida como 

relação social e não de direitos apenas) compreende as condutas determinadas pelo 

reconhecimento dos direitos dos outros, como também por todas as condutas que 

beneficiam outrem. A virtude de justiça pode ser a mais importante, mas não é a única. 

“Todas as virtudes que, por altruísmo ou por contrato, dizem respeito ao outro são 

merecedoras de estudos psicológicos” (p. 12). Pertencem a esse conjunto: a justiça, a 

generosidade, a gratidão, a fidelidade, a tolerância, a polidez, estas são traduzidas por 

regras de conduta. Já humildade, coragem, temperança, prudência, dignidade e humor, 

embora possam ser virtudes descartadas do ponto de vista axiológico, elas podem 

desempenhar um papel importante na construção da moralidade do sujeito.  
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Os estudos sobre virtudes, portanto, de uma maneira geral, apresentam como objetivo 

principal investigar as bases do desenvolvimento das personalidades morais para 

compreender as escolhas que cada indivíduo faz diante de situações que se configuram 

em decisões éticas. 

Enfim, após análise de todo o capítulo, podemos perceber que a compreensão sobre 

moral é bastante complexa e, por isso, igualmente interessante. A própria psicologia a 

tem estudado através de diversos caminhos metodológicos que, muitas vezes, não se 

comunicam, se desenvolvendo de maneira independente, não somente pelo referencial 

teórico diverso, mas principalmente pelo método de análise.  Os estudiosos que 

investigam a compreensão dos juízos morais o fazem de forma diversa daqueles que 

estudam os afetos morais e, diferem completamente daquele que estudam os valores 

morais como parte dos valores humanos, ou mesmo, dos que focam no conhecimento 

das virtudes. 

 

Passaremos, no capítulo seguinte, a conhecer os estudos recentes que tem relacionado os 

temas da Moral e da Violência, os quais se aproximam do que pretendemos nesta 

pesquisa. 
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░ CAPÍTULO 3  

 

  Moral e Violência 

 

 

Numa revisão de literatura, relacionando os temas de moralidade e violência, 

encontramos poucos trabalhos em que a moral e a violência foram abordadas como 

temas com alguma relação entre si. A maioria deles focou na população de adolescentes 

infratores. Contudo, encontramos dois estudos que trabalham com várias populações de 

diferentes idades. É o caso do estudo de Lourenço (2000), já citado anteriormente, e o 

de Maleswka e Walgrave (1983), em que essas populações possuíam graus de instrução 

e profissões diversas, comparadas no modo como julgaram vinte e cinco infrações numa 

escala de gravidade. De um modo geral, as infrações consideradas mais graves foram as 

ligadas à violência física às pessoas (latrocínio, assassinato).  

 

Esses resultados foram repetidos também nos estudos de Menin (2000) sobre 

representações sociais de justiça de adolescentes infratores, apesar de ser um estudo 

piloto e das limitações apresentadas pela autora como, por exemplo, a entrevista que foi 

utilizada e a necessidade de replicar a pesquisa em contextos sócio-econômicos 

diferentes. Para os adolescentes participantes da pesquisa, a justiça aparece como 

repressiva. Embora os discursos tenham sido bem diversos, os adolescentes também 

apresentaram, em seus relatos, princípios como respeito, liberdade e igualdade.  

 

Outro trabalho que também pode ser destacado é o de Souza e Vasconcelos (2003), 

desenvolvido no Brasil, em que levam 20 adolescentes infratores a refletirem sobre uma 

história de conflito moral, envolvendo agressão e roubo, com o enfoque da teoria dos 

modelos organizadores do pensamento. Segundo os autores: “a agressão e o roubo são 

comportamentos condenáveis na maior parte dos modelos, mas considerados 

eventualmente necessários, diante de uma situação. Tal fato indica que regras sociais 

mais gerais são internalizadas pelos adolescentes, mas relativizadas na ação dependendo 

das contingências e necessidades do sujeito” (p.23). Souza e Vasconcelos fazem uma 

discussão interessante, confrontando os dados da pesquisa com o discurso corrente de 

que o adolescente infrator não pensa nas conseqüências dos seus atos, sendo imediatista. 

Isso leva ao descrédito de possíveis intervenções, por acreditar-se que são sujeitos “sem 

moral” ou que se encontram em estágios pouco desenvolvidos do processo de 
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desenvolvimento moral. Os resultados da pesquisa demonstraram que havia uma 

diversidade de modelos organizadores do pensamento, apontando para a necessidade de 

se enfocar os conteúdos na construção dos raciocínios morais. 

 

Guaná (2000) desenvolveu uma pesquisa acerca dos padrões morais de jovens infratores 

em regime de internamento, concluindo que a realidade destes é atravessada pela 

existência de diversos padrões morais contraditórios e conflitantes. Os adolescentes 

criam regras de conduta para reger os espaços de convivência, por exemplo, os 

alojamentos, baseados em padrões morais que também os ajudam a avaliar os atos 

infracionais aceitáveis ou não por eles. Os participantes, avaliando o mundo do crime, 

relataram que é um mundo permeado por regras de conduta rígidas, de modo que 

transgredi-las significava punições severas. Assim, estupro, matricídio ou mesmo 

delação não são bem vistos pelos grupos. Desse modo, existem leis e valores como a 

lealdade entre os adolescentes infratores que, se não cumpridas ou violadas, pode haver 

necessidade de afastamento para evitar punições como violência física e até homicídios. 

Essa pesquisa, portanto, aponta para a presença de valores como honestidade e 

humildade entre os jovens, contudo destaca que esses valores acabam sendo 

relativizados por conta da ausência de modelos sociais que demonstrem a validade de 

tal virtude. O autor aponta que “dois pontos são importantes para que o 

desenvolvimento moral ocorra de forma satisfatória: a elaboração de normas e a 

necessidade de figura de autoridade como modelo” (p.49). 

 

Diante dessa explanação da literatura recente sobre a violência e a moralidade, assim 

como no que tange às relações entre os temas, torna-se evidente a busca por novos 

modelos de pesquisa e referenciais metodológicos. Percebe-se a necessidade de se 

explorar a temática de forma a, primeiro, utilizar uma ótica sobre o desenvolvimento 

humano - englobando o da moral - que se preocupe em deixar clara a perspectiva de um 

desenvolvimento dinâmico e interativo; segundo, precisa-se adotar uma perspectiva em 

que sujeito e contexto façam parte de um único todo em constante troca e constituição; 

terceiro, que essa teoria e metodologia dêem conta da emergência do novo e do papel do 

próprio sujeito como agente ativo socialmente, dando novos sentidos às regras, valores 

e julgamentos morais; e quarto, não ignorando que se trata de um sujeito que é 

perpassado pelo momento histórico em que vive. 
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Para contemplar esses aspectos, optamos pelas formulações de Vigotski, que trouxe 

grandes contribuições para o entendimento do desenvolvimento humano numa 

perspectiva histórico-cultural. Porém, antes de discutirmos a fundamentação teórica, 

vamos conhecer as considerações mais atuais sobre as possibilidades de universalização 

ou não da Moral em nosso mundo globalizado. 
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░ CAPÍTULO 4 

 

Relativismo Moral x Universalismo Moral 

 

Antes de nos determos na fundamentação teórica proposta, não poderíamos deixar de 

comentar sobre o relativismo moral, foco mais atual dos debates sobre moral e ética. 

Essas discussões surgem a partir do questionamento: serão os valores morais 

universais? Essas reflexões também se tornam importantes quando pensamos no mundo 

globalizado, que se depara com culturas muito diversas. Essas culturas vivenciam, no 

seu cotidiano, mais especificamente, alguns episódios que podem, por um lado, ser 

entendidos como tradições culturais ou, por outro lado, como violência e violações dos 

direitos humanos.  

 

Podemos citar algumas situações que nos impõem tal reflexão: temos as mulheres em 

diversas regiões da África e da Ásia que tem o seu clitóris mutilado para que não sintam 

prazer; diversas tribos indígenas brasileiras que enterram vivas crianças que nascem 

com algum tipo de deficiência física ou mental, albinos ou gêmeos (assunto central do 

documentário chamado “Hakani”); tribos na América Central que tem como costume 

que a pessoa que está em luto possa cortar a cabeça de quem aparecer pela frente, dentre 

outras situações que, se por um lado, chocam pela barbárie, por outro, é algo de uma 

tradição cultural milenar. 

 

Toda essa discussão se dá a partir de dois posicionamentos sobre a possibilidade ou não 

de universalização de uma só moral para todas as culturas. De um lado, temos o 

relativismo moral e, do outro, o absolutismo ou universalismo moral. De um lado, os 

relativistas culturais, defendendo os diferentes padrões de cultura e, do outro, os 

defensores dos direitos humanos e das diversas religiões. Longe de ser uma discussão 

tranqüila, os dois lados apresentam argumentações muito consistentes. 

 

Segundo Berry (1999), a abordagem relativista assume que todo comportamento 

humano é culturalmente determinado e as explicações da diversidade humana devem ser 

procuradas no contexto cultural em que as pessoas se desenvolvem, ou seja, os valores e 

os significados que o grupo confere ao fenômeno. Segundo o autor, estudos empíricos 

indicam que em populações culturais particulares existem variações culturais e 
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diferenças individuais em crenças e atitudes. Mas, as compreensões individuais não 

espelham esses significados de modo determinístico. Além disso, os subgrupos 

particulares, em função de sua experiência e/ou poder, podem acessar diferentemente as 

mensagens culturais específicas ou ter influências diferenciadas sobre sua formação. 

Isto não quer dizer, porém, que suas práticas e significados sejam tão diversos que 

inviabilizem caracterizá-los em termos de tendências temáticas significativas (Miller, 

1996). Isso quer dizer sim, que as pessoas precisam pensar, sentir e agir, tomando como 

referência as práticas, os relacionamentos, as instituições e os artefatos locais. 

 

Os padrões culturais são diferentes para sociedades diferentes e variam no espaço e 

tempo. Essas diferenças seriam prova de que não existiriam verdades objetivas e 

independentes do contexto no domínio moral (Berry, 1999). Por isso, nenhum código de 

conduta estaria certo ou errado. Nessa posição, então, tudo é relativo, não existem 

verdades absolutas, o bem e o mal são convenções sociais e a moral é um produto da 

cultura. Assim, os valores morais só teriam aplicação no interior das fronteiras de cada 

cultura e seriam apenas convenções sociais sujeitas às mudanças de acordo com o 

tempo e o espaço. 

 

De acordo com La Taille (2006), existem dois tipos de relativismo, o axiológico e o 

antropológico. O relativismo axiológico implica em afirmar que todos os sistemas 

morais, que se encontram nas diversas culturas, grupos e pessoas, têm o mesmo valor, 

não sendo legítimo adotar um e condenar outros. O autor defende que esse tipo de 

relativismo acredita que cada pessoa teria seus próprios valores morais e ponto final, o 

que, para ele, assemelha-se a não ter senso moral, como por exemplo, encontramos em 

Nietzshe.  

 

Já quanto ao relativismo antropológico, segundo La Taille, não se trata de haver uma 

tendência humana universal, mas há uma pluralidade de sistemas morais. Embora esse 

tipo de relativismo afirme não haver moral universal possível, isso não significa dizer 

que não encontremos alguns temas morais comuns a todos os sistemas. O autor dá o 

exemplo da proibição do assassinato, da mentira e a generalizada moralização dos 

comportamentos sexuais, principalmente o incesto. Contudo, mesmo se verificando que, 

em todas as sociedades, é dado valor à vida, à verdade e à reprodução humana, as regras 

que regem esses comportamentos sofrem variadas formulações. Exemplos desse tipo de 
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pensamento seriam as postulações de Durkheim e Freud, em que o sujeito recebe a 

moral da sociedade, não a constrói. 

 

Este ponto de vista está longe de ser consensual. A Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948), aprovada pela Organização das Nações Unidas, por exemplo, atribui a 

todos os seres humanos diversos direitos de que devem se beneficiar, mesmo que 

pertençam a cultura que não os reconhecem. O seu artigo primeiro fala sobre a liberdade 

e igualdade em dignidade e direitos que nascem com todos os seres humanos. Em seu 

artigo segundo, por exemplo, todos os seres humanos podem invocar os direitos e 

liberdades contidas na Declaração. Essa tem como princípio que mesmo que não seja 

possível chegar a um consenso entre todas as sociedades sobre todas as questões morais, 

existe grande consenso entre a maior parte delas, principalmente em um mundo 

globalizado como o de hoje. Existem as proibições de não matar, do incesto que 

parecem ser encontradas em diversas épocas e culturas. Assim como, existem diversos 

valores que são comungados por diferentes culturas como: lealdade, liberdade e justiça, 

por exemplo. 

 

La Taille (2006) afirma que as teorias construtivistas de Piaget e Kohlberg desafiam o 

relativismo moral antropológico; embora não neguem a diversidade de sistemas morais, 

no entanto, esse tipo de relativismo encerra apenas uma fase de desenvolvimento moral 

que é a heteronomia (submissão do indivíduo aos ditames oriundos de autoridades 

pessoas ou instituições), que deve, porém, ser superada pela autonomia. Tanto Piaget 

como Kohlberg concordam que o indivíduo autônomo somente legitima regras que 

primem por reciprocidade, igualdade, equidade e respeito mútuo, em que o sujeito vê a 

si próprio como sujeito membro da humanidade. Para La Taille (p. 21), os autores 

acreditam que “os Direitos Humanos não são apenas um sistema moral entre outros, 

mas o sistema para o qual tende a evolução moral dos indivíduos e das sociedades”.  

 

Assim como, no universalismo moral, é questionada a possibilidade de etnocentrismo, 

de uma cultura prevalecer à outra, também no relativismo, questiona-se o argumento da 

tolerância às diferenças culturais, pois se acredita que defender a tolerância extrema é 

um tipo de intolerância. Outro ponto que também é questionado do relativismo é que 

este pode gerar certo conformismo, no qual a opinião da maioria prevalece em 

determinada cultura. Porém, durante a história da humanidade, sabemos que a opinião 



 

34 
 

da maioria pode não ser a melhor, pois já lidamos, por exemplo, com questões como o 

racismo. Os universalistas acreditam que o pensamento do relativismo moral não 

favorece o pensamento autônomo e crítico. 

 

Nos estudos empíricos sobre a moral, podemos encontrar teóricos que defendem uma e 

outra posição. Em uma revisão da literatura sobre esses posicionamentos, Bioggio 

(1999) analisa diversos trabalhos sobre a questão do universalismo versus relativismo 

no campo do desenvolvimento moral, focalizando as posições de vários autores 

cognitivistas. Concordando com La Taille (2006), a autora posiciona os estudiosos 

Piaget e Kohlberg do lado do universalismo, como também os autores mais recentes, 

Rest e Lourenço. Do lado oposto (relativismo culturalista), posiciona o antropólogo 

Shweder e Gilligan, e alguns autores pós-modernos.  

Segundo a autora, tanto quanto Piaget, Kohlberg supõe a universalidade da seqüência de 

estágios, que culminam com a justiça. O sujeito constrói o conhecimento, sendo capaz 

de atingir os níveis mais altos de julgamento moral. Para ambos, a seqüência de estágios 

é a mesma em todas as culturas, portanto, situa-os como inquestionavelmente 

universalistas, opondo-se à maioria dos sociólogos, antropólogos, psicanalistas e 

behavioristas que afirmam a influência da cultura e a relatividade dos princípios morais. 

Biaggio (1999) faz uma coletânea das pesquisas transculturais feitas à luz das propostas 

de Piaget e Kohlberg, no ocidente e no oriente, e conclui que a Psicologia do 

Desenvolvimento, em geral, estaria bem melhor se todas as suas teorias tivessem 

passado por tão extenso teste transcultural.  Essas pesquisas não conseguem provar falsa 

a teoria de Piaget, e os resultados que às vezes parecem contradizê-la são explicáveis 

em termos dos fatores culturais e religiosos mencionados por Piaget. Piaget (1932) 

reconhecia o fator cultural no desenvolvimento moral, sem, no entanto, abandonar sua 

posição universalista. Quanto à evidência transcultural da teoria de Kohlberg, Biaggio, 

analisa a avaliação de Snarey sobre pesquisas realizadas em vinte e sete culturas 

diferentes e conclui que há evidência sobre a ocorrência da mesma seqüência em todas 

as culturas, embora a influência cultural, para Snarey, seja mais forte. 

Quanto a Rest, Biaggio (1999) afirma que ele conclui seu posicionamento sobre 

universalismo e relativismo afirmando que existem duas versões de relativismo que ele 

rejeita: a) um completo ceticismo ético que mantém que o discurso moral não tem 
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significado e que a cooperação é tolice; b) o relativismo cultural que afirma que a 

moralidade é o que as práticas sociais da comunidade são "de facto". Por outro lado, 

rejeita também a idéia da universalidade que vê em Kohlberg, na qual o estágio seis é 

garantia de universalidade. O que sobra são as possibilidades que os filósofos morais da 

atualidade estão trabalhando - uma "moralidade comum", construída, invocando os 

ideais morais compartilhados de uma comunidade, testados pela coerência lógica 

(equilíbrio reflexivo).  

De acordo com Biaggio (1999), Lourenço - autor português, defensor de Piaget e 

Kohlberg e crítico do pós-modernismo - argumenta que as alternativas narrativas podem 

levar a contradições em termos de epistemologia, ao niilismo em termos de escolhas 

morais e ao oportunismo em termos de relações psicológicas e sociais.  

Já de acordo com Shweder, segundo Biaggio (1999), a cultura modela divergências 

éticas na mente, no self e na emoção. Ele defende que se deve ter uma atitude de 

"deslumbramento" diante de outra cultura, para tratar de um valor cultural contra o qual 

os ocidentais não se deveriam intrometer. Assim também Gilligan, por relativizar a 

questão de gênero, para Biaggio, está situada na defesa do relativismo. 

 

Diante disso, propomos a fundamentação teórica e, ao final, faremos uma tentativa de 

situar Vigotski em uma posição ou outra. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

░ CAPÍTULO 5 

 

Vigotski
1
 e a Psicologia histórico-cultural 

 

A fundamentação teórica e, portanto, o viés de nosso entendimento sobre a dimensão 

moral da violência se encontra aqui baseada nos estudos do psicólogo russo Lev S. 

Vigotski. Embora pouco tenha abordado diretamente ambos os temas: moral e 

violência, pensamos que sua proposta nos permite compreender os dois conceitos e suas 

relações. De acordo com Valsiner (1994), Lev Vigotski, James Mark Baldwin e George 

Herbert Mead trouxeram contribuições expressivas na consolidação das idéias e 

princípios básicos da abordagem sociocultural, baseando-se nas idéias dos precursores 

desta perspectiva Wilhelm Wundt, Pierre Janet e Gabriel Tarde. 

 

Parece particularmente importante para nossa pesquisa destacar as contribuições de Lev 

Semenovich Vigotski, no campo da psicologia. Cabe aqui um breve parágrafo sobre sua 

vida pessoal, momento histórico e político que ele viveu, somente para contextualizar 

sua obra, já que essas influências determinam seus posicionamentos teóricos e 

metodológicos.  Segundo Van der Veer e Valsiner (1996), Vigotski foi um estudioso 

russo com formação em diversas áreas como: Direito, Letras, Psicologia, Artes e 

Medicina. Nasceu no período antes do período da revolução, em 1896. Quando a 

Revolução Russa ocorreu, ele já estava produzindo bastante na área de Psicologia. 

Embora fosse um defensor do marxismo, concepção claramente expressa em toda sua 

obra, com o advento da ditadura stalinista teve seus escritos proibidos de serem 

comercializados. Vigotski contraiu tuberculose durante o período de guerra, doença que 

o obrigou a ser internado por diversas vezes e com a qual aprendeu a lidar durante o 

resto de sua vida, até a sua morte prematura em 1934, aos 38 anos. Embora tenha 

produzido academicamente por tão pouco tempo, cerca de 10 anos, suas contribuições 

nas áreas da educação, psicologia do desenvolvimento e social e pedagogia são, ainda 

hoje, muito utilizadas em todo o mundo. Vigotski contou, em suas pesquisas, com a 

contribuição de dois grandes colaboradores, Luria e Leontiev que, após sua morte e com 

                                                             
1
 A opção pela escrita “Vigotski” e não “Vygotsky” se dá pela preferência da autora pelas traduções 

das publicações do autor diretas do russo para o português. 
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a liberação das suas publicações pelo Estado, reuniram e publicaram boa parte de seus 

escritos.  

 

Wertsch (1985) afirma que Vigotski possuía duas metas principais em suas pesquisas: 

1) reformular a teoria psicológica, seguindo os preceitos do marxismo e 2) desenvolver 

meios concretos para lidar com os problemas da Rússia, tais como: alto índice de 

analfabetismo, falta de assistência a pessoas com deficiência, dentre outros. Nesta 

perspectiva, são objetivos dessa abordagem, nas próprias palavras de Vigotski: 

 

“… caracterizar os aspectos tipicamente humanos do comportamento e 

elaborar hipóteses de como essas características se formaram ao longo 

da história humana e de como se desenvolvem durante a vida de um 

indivíduo”. (Vigotski, 1998, p.25) 

 

Vigotski focou seu interesse como cientista na construção de um sistema de 

desenvolvimento humano, baseado no materialismo histórico-dialético, em substituição 

aos sistemas racionalista e idealista predominantes na época. Ambas as posições 

ignoravam o meio social, a experiência histórica e a capacidade que o ser humano tem 

para adaptar-se ativamente ao meio. Pode-se verificar a importância da influência do 

materialismo dialético nos trabalhos de Vigotski, como também de seus colaboradores, 

principalmente no destaque dado a relação entre o social e o indivíduo. 

“O homem age sobre a realidade e cria, através de sua ação, 

novas condições para sua existência; assim, há uma impossibilidade de 

desvinculação entre indivíduo e sociedade”. (Vigotski, 1989) 

 

De acordo com Oliveira e Teixeira (2002), portanto, Vigotski em sua obra traz diversas 

contribuições que critica a visão cartesiana dualista da época, pois este dá um salto 

quando passa a considerar a constituição histórica-cultural dos seres humanos. Vigotski 

postula, em vista disso, que as características tipicamente humanas resultam da relação 

dialética do homem e seu ambiente sócio-cultural. A cultura é parte constitutiva da 

natureza humana. 

 

Sobre a questão do desenvolvimento das funções psíquicas superiores,Vigotski (1983) 

discordou da idéia de continuidade  das  faculdades  mentais  entre  as  espécies. 

Vigotski concorda com a base genética do comportamento humano, cuja origem está na 
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evolução biológica, mas os processos superiores, que são especificamente humanos, são 

adquiridos no domínio da cultura, através do processo de relações sociais.  

 

É importante destacar que o papel do ambiente não está desvinculado do sujeito nem se 

apresenta como uma realidade externa a ele, mas como um “contexto em relação a”, 

portanto, não é possível considerá-lo de forma independente; este  representa parte da 

interação social entre os indivíduos e é constituído por suas ações (Vigotski, 1994). Em 

vista disso, na construção de sua teoria e pesquisa, Vigotski produziu uma reflexão 

capaz de considerar a emergência de novas funções no desenvolvimento humano, a 

partir do entendimento dialético das relações de oposição entre as partes e o todo, 

levando à síntese de uma nova forma (Valsiner, 1997).  

 

De acordo com Vigotski, o processo de relação entre o indivíduo e o ambiente 

ultrapassa a dicotomia entre as noções de sujeito e objeto. Vigotski cria categorias de 

análise que contemplam a dimensão de mudança e a dinâmica comum aos fatores mais 

desenvolvidos do funcionamento psíquico humano.  Ele não está preocupado com o 

resultado final, mas focaliza a riqueza de como ocorre esse fenômeno de interação, de 

co-construção, em que sujeito e ambiente são instâncias de um mesmo fenômeno 

psicológico em constante desenvolvimento, que se formam reciprocamente (Martins e 

Branco, 2001). 

 

 De acordo com essa idéia, e discordando de alguns estudiosos do desenvolvimento, 

como Piaget, Vigotski defende que não é possível determinar um estágio final do 

desenvolvimento humano. Essas mudanças sociais e pessoais se tornam possíveis a 

partir de um fluxo contínuo, um processo mediado pelos outros e pelos signos (Oliveira 

e Teixeira, 2002). Portanto, como tudo aquilo que faz parte do mundo mental do 

indivíduo é mediado semioticamente, encontramos no estudo da linguagem e nas 

produções semióticas o material fundamental para a análise dos processos de 

desenvolvimento moral do sujeito.  

 

Complementa Leontiev (1978) que a diversidade das práticas culturais e a produção de 

instrumentos, crenças, atitudes resultam das condições e modos de vida que podem ser 

muito diferentes em cada cultura. A apropriação da cultura se dá pela via da 

comunicação com outros seres humanos. Portanto,para Leontiev, os processos 
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cognitivos, emocionais, motivacionais e comportamentais das pessoas ganham forma 

através do engajamento no mundo cultural. Então, a diversidade psicológica é um 

inevitável resultado da coordenação de respostas pessoais com os prevalentes sistemas 

de significados e práticas culturais historicamente criados e diversamente organizados. 

 

São conceitos muito úteis nos trabalhos de Vigotski, e ponto central para o 

entendimento da produção do novo, a partir daquilo que é comum e coletivo na cultura, 

a distinção entre sentido e significado. De modo geral, o sentido está relacionado às 

noções de cultural/significado pessoal, enquanto que o significado é um conceito 

relacionado à idéia de cultura coletiva. Dito nas próprias palavras do autor: 

“o sentido de uma palavra é a soma de todos os eventos psicológicos 

que a palavra desperta em nossa consciência (...).No discurso interior, 

o sentido prevalece sobre o significado. A linguagem, então, é uma 

ferramenta da consciência, que tem a função de composição, de 

controle e de planejamento do pensamento e, ao mesmo tempo, tem 

uma função de intercâmbio social. O significado, por sua vez, é apenas 

uma das zonas do sentido, a mais estável e precisa" (Vigotski, 1993, p. 

125).  

 

Portanto o significado pode fazer parte do sentido. O que a pessoa expressa na sua fala, 

já é a emergência do novo, recombinação, reconstrução dos significados sociais com os 

seus. 

Bruner (1997) acrescenta que, para interpretar o significado e a produção de significado, 

torna-se essencial especificar a estrutura e a coerência de contextos mais amplos nos 

quais o significado é criado e transmitido. Para ele, o significado constitui o conceito 

central da psicologia humana, juntamente com os processos e transações que fazem 

parte de sua construção. Os significados das palavras compõem a consciência 

individual, mas são, ao mesmo tempo, construídos no âmbito interindividual, tendo um 

caráter social. Segundo Vigotski (1989), a análise do significado reúne o afetivo com o 

intelectual e é por esse caminho que ele mostra a relação entre pensamento verbal e 

consciência; ao ligar as características sintéticas do pensamento com as características 

analíticas da fala, possibilita que o indivíduo reflita sobre si e sobre a realidade.  
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Para Vigotski (1989) o significado é determinado pelo outro social em um contexto 

objetivo. Refletindo sobre isso, Silva e Tunes (1999) afirmam que se essa afirmativa é 

verdadeira e o significado em algum momento passa a integrar o sentido, logo o 

significado faz parte da subjetividade humana, então, ele pode ser utilizado como via de 

acesso para se chegar à subjetividade.  Concordamos com as autoras que as concepções 

das pessoas a respeito de um tema poderiam ser alcançadas através do significado, no 

qual estariam contidos os elementos dessas concepções. Sirgado (2000) esclarece que o 

sentido é um signo interpretado pelo sujeito histórico, dentro de um determinado tempo 

e espaço, possuindo um contexto pessoal e social. 

 

Ao se colocar contra a dicotomia conceitual entre mente e comportamento, Vigotski 

afirma que ambos são inseparáveis e constituem a integração entre a análise dos 

processos psicológicos e as ações sociais dos indivíduos.   Comportamento é, portanto, 

mediado pelos signos e instrumentos e o significado se torna central para que a 

atividade humana ocorra. 

 

Outro conceito muito importante para o nosso estudo é o de 

Internalização/externalização - utilizaremos os dois termos juntos para destacarmos a 

dialética do relacionamento dos processos e para negar a importância de um sobre o 

outro.  Internalização refere-se à reconstrução interna de uma operação externa 

(Vigotski, 1984, p.56). O processo de internalização/externalização consiste numa série 

de transformações: a) uma operação que inicialmente representa uma atividade externa 

é reconstruída e começa a ocorrer internamente – importante para o desenvolvimento 

dos processos mentais superiores; b) Um processo interpessoal é transformado num 

processo intrapessoal – isso se aplica para atenção voluntária, memória lógica e 

formação de conceitos; c) O processo interpessoal transforma-se em pessoal como 

resultado de longa série de eventos ocorridos ao longo do desenvolvimento. Nas 

palavras do autor: “Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas 

vezes: primeiro, no nível social e depois no nível individual. Primeiro entre pessoas 

(interpsicológica) e depois no interior da criança (intrapsicológica). (...) todas as funções 

superiores originam-se das relações entre indivíduos humanos” (Vigotski, 1991, p. 64). 

 

O processo de internalização/externalização ocorre dinâmica e concomitantemente; a 

internalização de formas culturais de comportamento envolve a reconstrução da 
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atividade psicológica, tendo como base as operações com signos, que se manifestam 

através dos comportamentos. Segundo Vigotski (1984, pg. 58), “a internalização das 

atividades socialmente enraizadas e historicamente desenvolvidas, constitui o aspecto 

característico da psicologia humana; é a base do salto qualitativo da psicologia animal 

para a psicologia humana.” Os signos são entendidos por serem meios auxiliares para 

solucionar um dado problema psicológico (lembrar, comparar coisas, relatar, escolher 

etc.), tendo, por conseguinte, uma função mediadora e a essência do seu uso consiste em 

que os seres humanos afetem seu comportamento através dos signos. Vigotski deixa 

claro que a atividade intelectual não se limita ao uso de signos e instrumentos apenas. 

 

Existem algumas discussões sobre a utilização do termo Internalização. Rey (2004), por 

exemplo, coloca que o uso do termo em Vigotski parece ser contraditório com a própria 

tentativa da sua teoria de acabar com as dicotomias comuns da psicologia da época. O 

conceito sugere a permanência da dicotomia dentro/fora, da separação entre interno e 

externo ou indivíduo e sociedade como se fossem opostos. Quanto a essa discussão, 

Wertsch (1998) afirma que esses termos não devem ser entendidos como opostos ou 

tendo existência independente, mas como momentos de uma mesma dialética e, 

portanto, nenhum se sobrepujaria ao outro. Se considerarmos ambos os termos como 

construtos hipotéticos ou ferramentas conceituais cujo uso é necessário ao processo de 

investigação, toda essa discussão se faz desnecessária. 

 

Concordamos com Smolka (2000) quando propõe o termo apropriação ao invés de 

internalização, proposto por Vigotski.  A autora discute, que segundo Vigotski, a 

internalização é a reconstrução da atividade psicológica baseada na operação com 

signos, ou seja, a conversão de funções sociais em funções mentais ou incorporação. Ela 

afirma que o termo apropriação diminui as críticas quanto ao processo, pois se propõe a 

compreender como o sujeito adquire, desenvolve e participa das experiências culturais. 

Apropriação quer dizer tornar próprio, tornar seu; a autora afirma que isso implica em 

dois fatores essenciais: 1) tornar pertinente aos valores e normas sociais e 2) fazer e usar 

instrumentos de forma a transformar tanto sujeitos quanto objetos, construindo modos 

particulares de fazer. “Implica na aprendizagem humana como incorporação de modos 

de agir, pensar e de se relacionar com outros e consigo mesmo” (Smolka, 2000, p. 35). 
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Por fim, não se pode deixar de ressaltar a consideração da dimensão processual de 

qualquer estudo sobre o desenvolvimento humano, quando se adota a perspectiva 

histórico-cultural, mesmo quando especificamos um aspecto do desenvolvimento, como 

neste estudo que ressalta a dimensão moral. Outro adendo importante é que, embora a 

proposta desse estudo seja a de analisar a dimensão moral, consideramos esta como 

parte do processo de desenvolvimento como um todo. Deste modo, o aspecto moral se 

desenvolve de forma integrada ao desenvolvimento de todo o ser, na interação com os 

outros e com as coisas. 

 

De acordo com Martins e Branco (2001), as contribuições desenvolvidas por Vigotski 

possibilitam o estudo do desenvolvimento moral de uma forma bastante original e rica 

em termos de análise. Nessa direção, a análise da dimensão moral, presente no discurso 

do indivíduo, nos dá acesso tanto a algo que é expressivo de sua inclusão em uma dada 

cultura coletiva, como também nos habilita a captar a peculiaridade referente a uma 

modalidade pessoal de reelaboração (significado pessoal) de conteúdos morais a partir 

dos significados coletivos compartilhados no âmbito da cultura. Para os mesmos 

autores, parece inquestionável o valor da investigação dos processos de co-construção 

de significados morais no decorrer das experiências interativas do dia-a-dia do ser em 

desenvolvimento. 

 

Nesta pesquisa consideraremos o desenvolvimento moral na dinâmica do processo de 

elaboração do sujeito com relação aos valores que ele adota em contexto de interação 

social. A idéia principal é a de que o sujeito, apoiado pelas sugestões morais presentes 

em sua cultura, recrie suas noções de “certo” e “errado” a partir de suas experiências 

cotidianas. Desse modo, toda investigação pautada nessa abordagem deve seguir a 

direção de uma análise do processo de internalização/externalização ou apropriação que 

se encontra na origem dos valores morais presentes na cultura pessoal, a partir da 

cultura coletiva dos diversos grupos sociais. 

 

Nesta pesquisa consideraremos o desenvolvimento moral na dinâmica do processo de 

elaboração do sujeito com relação aos valores que ele adota em contexto de interação 

social. A idéia principal é a de que o sujeito, apoiado pelas sugestões morais presentes 

em sua cultura, recrie suas noções de “certo” e “errado” a partir de suas experiências 

cotidianas. Desse modo, toda investigação pautada nessa abordagem deve seguir a 
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direção de uma análise do processo de internalização/externalização ou apropriação que 

se encontra na origem dos valores morais presentes na cultura pessoal, a partir da 

cultura coletiva dos diversos grupos sociais. 
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░ CAPÍTULO 6 

 

Vigotski e o Comportamento Moral: 

 

Utilizamos aqui um texto de Vigotski (2004) que introduz sua visão sobre o 

comportamento moral. Trata-se de um capítulo do livro intitulado Psicologia 

Pedagógica, escrito quando Vigotski teve que morar numa cidade chamada Gomel, 

ainda na Rússia, por conta das guerras. Lá ele montou um pequeno laboratório, junto 

com outros estudantes, onde iniciou seus primeiros estudos que culminaram na redação 

das suas primeiras idéias sobre como a educação escolar deveria acontecer nos seus 

diversos âmbitos. Neste livro, Vigotski aborda temas até pouco divulgados de sua obra, 

tais como: os instintos; educação do comportamento emocional; comportamento e 

reação; educação pelo trabalho; personalidade; educação estética; temperamento e 

caráter; dentre outros. Aqui nos ateremos a tratar o capítulo que nos interessa sobre 

moral. Mesmo se tratando de um texto escrito no início dos seus estudos, é muito rico e 

criterioso, no mínimo, uma boa base para começarmos as discussões em nosso estudo. 

 

Para Vigotski, as trocas que ocorrem nas relações sociais, em instituições como escola, 

família, política, trabalho, pressupõem a exposição das pessoas aos valores e conceitos 

que dirigem suas ações. Afirma: “... o aprendizado humano pressupõe uma natureza 

social específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual 

daqueles que as cercam" (Vigotski, 1984, p.99). No início do capítulo sobre 

comportamento moral, Vigotski, concordando com a afirmação anterior, expõe o caráter 

histórico-cultural da moral, quando afirma que a educação moral depende de diversos 

fatores: das condições históricas, das condições sociais e do caráter de classe. Não 

existe outra forma de analisar essa temática sem situá-la nesses aspectos, o que acaba 

por relativizá-la: “cada povo, cada época, cada classe tem sua moral” (p.295). Por esse 

motivo, a moral deve ser revista tanto pela psicologia, quanto pela própria cultura, de 

uma forma geral. Para o autor, o estudo da moral é produto da Psicologia Social. E o 

papel principal dessa disciplina é o de, diante da instabilidade da moral, distinguir certo 

número de normas que sirvam de base ao comportamento social do ser humano, 

avaliando as possibilidades formais para por as normas morais em prática. 
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Embora Vigotski não traga um conceito específico de moral neste texto, encontramos as 

bases para sua compreensão, pois, para o Vigotski, a moral consiste em certa forma de 

comportamento social elaborada e estabelecida segundo os interesses da classe 

dominante, com formas diferentes para as diversas classes. Para ele: “é por isso que 

sempre existe a moral do senhor e a moral dos escravos e é por isso também que as 

épocas de crise são épocas das maiores crises da moral” (p.296).  Principalmente as 

crianças apresentam dificuldades de se nortear nestas épocas, pois existe tanto a 

possibilidade de heroísmo moral quanto o perigo de deformação moral. Nessa mesma 

linha, tratando-se do espaço escolar, a educação moral em cada escola, para Vigotski, 

vai coincidir com a moral da classe que orienta a escola. Ele traz o exemplo dos 

manuais franceses ensinando o hábito de poupar dinheiro, próprio da reprodução das 

idéias e atitudes burguesas da época. 

 

Ele também afirma que, com as revoluções na Rússia, a moral burguesa entrou em 

decadência, principalmente porque aquilo que era ensinado não era aquilo que se fazia 

na prática. Uma nova moral estava sendo criada. Existiam três formas de lidar com a 

moral: 1) preocupação com a opinião pública (forma de bom tom social exigida dos 

indivíduos); 2) o temor à punição (baseada em preceitos policiais, isso pode e isso não 

pode, onde há uma lei externa que se torna uma lei da consciência e o sujeito deixa de 

agir de determinada maneira para não sofrer as conseqüências da lei e da culpa); 3) e, 

por último, o imoralismo proposto por Nietzsche, ou seja, o abandono de qualquer 

forma possível de moral. De acordo com Vigotski, o ideal do imoralismo é ingênuo e 

não faz a educação moral avançar. O que ele sugere como fundamento da educação 

moral é a concretude e a veracidade.  Ou seja, o objetivo concreto da educação da moral 

é preparar pessoas para a próxima geração, de uma maneira que esteja em plena 

concordância com o papel histórico que lhe caberá. Esse argumento parece ser bastante 

interessante, pois nos leva a refletir que, além da transitoriedade da moral, existe o seu 

invisível distanciamento com relação à prática e à convivência social. Aquilo que se 

toma como moral não pode estar longe do que está ocorrendo nas relações cotidianas. 

Vigotski discorda de que a moral se ocupe de ideais abstratos que cria um indivíduo 

perfeito, já que este não existe. Essa colocação sugere a discordância do autor quanto a 

uma concepção teleológica do ser humano. 
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Vigotski acreditava que o comportamento moral é educado através do meio social, da 

mesma forma que qualquer outro comportamento. Sustenta que: “a inevitabilidade da 

limitação e adaptação dos instintos às novas condições de vida constitui exigência 

indispensável da educação moral” (p.298). Para ele, tanto o comportamento quanto o 

sentimento moral são de caráter social. O comportamento moral consiste na 

transformação que sofreram as reações inatas e instintivas em formas condicionadas de 

comportamento, a partir das interferências sistemáticas do meio. Já o sentimento moral 

se caracteriza por uma “simpatia instintiva entre os indivíduos”, instinto social ou 

necessidade de pertencimento. 

 

Além dessa distinção, Vigotski ainda procura clarificar as relações entre consciência 

moral e comportamento moral. Declara que uma coisa é saber como devemos agir, outra 

coisa é agir corretamente. Ter consciência do “certo e errado” não garante que as 

pessoas agirão corretamente. Para ele, a consciência produz formas prévias de 

organização do comportamento e, portanto, a consciência moral desempenha um 

importante papel, ainda que não seja decisivo, para determinar uma ação do tipo moral. 

Muito claramente, verificamos que grande parte da nossa sociedade age de maneira a 

evitar punições, mas, para o autor, “evitar alguma situação por temor, ainda não 

significa cometer ato ético” (p.307). 

 

Com base nessas colocações, Vigotski discorda do ensino sistemático da moral, aliás, 

ele afirma mesmo ser este sem sentido e até prejudicial, pois, na maioria das vezes, a 

moral é ensinada como conjunto de regras verbais. Para a criança, por exemplo, essas 

regras parecem inteiramente dissociadas do comportamento, provocando conflitos. A 

regra promove o reconhecimento do que é incorreto e enfatiza o incorreto e a 

conseqüência punitiva. Isto parece criar um impulso e uma tendência para realizar o 

comportamento amoral, transformando o ensino da moralidade no ensino da 

imoralidade. 

 

Na discussão sobre comportamento ético e consciência ética, ele sugere: “Se a 

consciência de uma atitude correta ainda não garante nem de longe a efetivação dessa 

atitude, já a consciência de uma atitude incorreta pelo menos contribui para que ela 

ocorra.” (p.308). De acordo com Vigotski “o que é ético é sempre livre em termos 

psicológicos” (p. 307). Com isto, ele quer dizer que deixar de fazer algo por suas 
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conseqüências nocivas é tão amoral quanto fazê-la. O comportamento moral deve ser de 

livre escolha, ou seja, para ele, “age moralmente quem não percebe que está agindo 

moralmente” (p. 305). E continua seu pensamento citando Espinoza: “se o homem evita 

alguma coisa baseado em que ela é nociva, ele age como um escravo. Só é livre o 

homem que evita essa coisa nociva porque outra coisa é melhor” (p.305). 

 

Essas críticas de Vigotski quanto à educação moral parecem bastante relevantes, mas, 

além das críticas, ele também traz algumas alternativas interessantes. Para ele, é 

necessário que a educação moral se constitua como parte inalienável de toda a educação 

na sua raiz e não como uma disciplina específica. Logo, o comportamento moral deve 

dissolver-se de forma imperceptível nos procedimentos gerais do comportamento, 

estabelecidos e regulados pelo meio social. Para além disso, o salto na compreensão do 

autor sobre a moral se dá quando afirma que o entendimento do comportamento moral 

precisa ser ampliado e que não podemos somente nos ater ao comportamento em si, mas 

à relação. Existe uma relação moral das coisas, entre as pessoas, com nós mesmos, com 

nosso corpo etc. E são estas relações que promoverão o engendramento da moral. 

 

Vigotski, neste capítulo, dedicou uma parte ao que chamou de infrações morais da 

criança, em que discute o papel da educação em criar pessoas morais, assim como a 

reeducação de crianças que cometeram atos criminosos. Para isso, ele analisa que as 

falhas que as crianças cometem, na verdade, nascem do conflito da criança com o meio 

e isso, num grau mais elevado será entendido como crime. Longe da concepção da 

pedagogia da época, mas não distante da de nossos dias, Vigotski acha absurda a idéia 

de que a “anormalidade” moral tenha causas biológicas e, portanto, que alguém seja 

amoral (ou moral) de nascença. Este conceito, para ele, é socialmente adquirido: 

“dependente de fatores sociais que orientam e adaptam esse comportamento às 

condições de existência que a criança terá que viver” (p. 311). 

 

Desse modo, o problema não pertence à criança individualmente, mas se trata de uma 

falha nos vínculos aprendidos e de adaptação às condições do meio, ou seja, uma falha 

na educação. “O conceito de erro da criança significa sempre falha na educação, um 

crime do aluno é um crime da escola” (p. 321). Ele enfatiza que é mais correto chamar 

de insuficiência de educação social ou abandono da criança do que imperfeição moral, 

como era comum. É certo, para o autor, que essas crianças precisam de redobrada 
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atenção social e interferência educativa quadriplicada. Vigotski afirma que “toda 

criança é um criminoso moral de nascença somente no sentido de nascer com reações 

não adaptadas ao meio. A tarefa da educação consiste apenas em estabelecer a 

adaptação da criança e das suas reações às condições do meio” (p. 311). 

 

O autor defende que o único recurso para adaptar as reações naturais da criança é a 

interferência educativa. Se essa interferência falha, pelas condições contraditórias em 

que se apresenta, então formas anti-sociais de comportamento aparecem, necessitando 

de uma reeducação social. Dessa maneira, educação social, para ele, é o mesmo que 

falar de educação moral e, nesse mesmo sentido, um ato imperfeito moralmente é igual 

a um ato não social. 

 

O Estado lida com os infratores criando leis e regras para excluí-los do meio social, mas 

a pedagogia não pode agir da mesma maneira; esta deveria ter, como regra principal, a 

inserção mais estreita do indivíduo na sociedade. Existiriam duas causas para o 

desequilíbrio moral: 1) abandono da criança ou ausência de educação social, portanto, 

de educação moral e 2) elevado talento geral da criança, ou pessoas que apresentam 

características como grandes paixões, façanhas, desejos fortes e grandes idéias e que 

não se adaptam facilmente ao meio. 

 

Nesta perspectiva, a criança que comete ato criminoso pode não apresentar um baixo 

nível geral de desenvolvimento, ao contrário, apresenta características muito 

interessantes como resistência, capacidade de protesto etc. Vigotski acredita que a 

criminalidade infantil coaduna-se com um grande talento geral. Afirma: “As falhas 

morais não significam falta de habilidades morais ou incapacidade para convívio social. 

A criança revela: astúcia, agilidade, inteligência, autêntico heroísmo e maior fidelidade 

a alguma moral” (p. 313). Assim sendo, a criança não perde a moral, mas se filia a sua 

própria moral ou moral do subgrupo de que faz parte e adquire as concepções de bem e 

mal que nele estão vigentes. 

 

O capítulo é finalizado com uma análise sobre a organização desordenada e ineficiente 

da educação moral nas escolas. Vigotski coloca que o sistema de educação moral 

revelou sua impotência tanto nos casos em que fracassou, como também nos casos em 

que deu certo, pois as crianças cautelosas, muito subordinadas, obedientes são também 
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covardes demais. Isso porque os princípios educativos estiveram pautados no 

autoritarismo coercitivo, mantido pela sanção do castigo/recompensa, o qual forma 

crianças capazes de fugir de dificuldades, que escondem seus atos, mentem, evitam 

interferências. Essa moral, portanto, é baseada na obediência a alguém mais forte que 

detém a autoridade e impõe as regras, para o autor, carece de força ético-educativa, pois 

é motivada pelo medo. Essa maneira de proceder só consegue impor uma relação sem 

liberdade e servil. Para Vigotski, “a obediência deve ser substituída em todo o seu 

conjunto pela coordenação social livre, onde a regra parte do grupo e é para todo o 

grupo” (p. 322). 

 

Utilizar o castigo para educar uma criança é sempre nocivo do ponto de vista 

psicológico, pois parte de uma relação angustiante entre educador e criança. Para o 

autor, nesse tipo de relação não pode haver amor, nem respeito, nem confiança. Ele, 

então, sugere a brincadeira de criança como uma maneira saudável de se estabelecer 

uma relação com regras, que acontece de uma forma livre (mecanismo comum 

constituído pelo grupo que brinca), mas sem castigo. A criança se subordina às regras 

da brincadeira não por punição, “mas porque a observância da regra promete satisfação 

interior” (p. 322). E o autor reafirma: “Toda tentativa de construir ideais de educação 

em uma sociedade socialmente contraditória é uma utopia” (p. 320), “pois sempre 

iremos nos deparar com formas indesejadas de comportamento” (p. 322). 

 

Vigotski – Relativismo ou Universalismo Moral? 

 

Embora nada se tenha encontrado sobre a posição de Vigotski diante do conflito entre 

os pólos de relativismo ou universalismo moral. Diante do que foi posto, nos permitindo 

ousar um pouco nesta reflexão, embora possa ser até desnecessária, resolvemos fazer 

um esforço e uma tentativa para situar Vigotski dentro de uma ou outra posição. 

Inicialmente, parece fácil situá-lo como relativista cultural, posto que o autor não 

defende a idéia de estágios a serem alcançados durante o desenvolvimento moral, pelos 

quais todo sujeito deveria passar. Além disso, a própria formulação da abordagem 

sócio-histórica se baseia na importância e influência inquestionável da cultura sobre 

todos os processos sociais e psicológicos de determinado grupo ou pessoa, inclusive da 

moral. O próprio conceito de internalização/externalização, em que os significados 

culturais são apropriados pelo sujeito, porém, reconfigurando-o e lhe dando sentido 
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pessoal, de forma a permitir a emergência do novo, já seriam argumentos suficientes 

para situá-lo neste pólo da discussão. 

 

No capítulo já citado sobre Comportamento Moral, Vigotski, coloca esse ponto de vista, 

quando expõe o caráter histórico-cultural da moral, afirmando que a educação moral 

depende de diversos fatores: das condições históricas, das condições sociais e do caráter 

de classe. Neste sentido, o autor relativiza a moral, concluindo que cada povo, cada 

época, cada classe tem sua moral. Ele também considera que a moral é estabelecida 

segundo os interesses da classe dominante, com formas diferentes para as diversas 

classes. Vigotski, neste texto, deixa claro que os sistemas morais sofrem mudanças 

quanto ao tempo e às diversas culturas. 

 

Todavia, podemos perceber que Vigotski não propõe um relativismo extremo, como o 

de Nietzsche, que ele critica rotulando-o de imoralismo. Para Vigotski, o abandono de 

qualquer forma possível de moral é de grande ingenuidade, não proporcionando um 

avanço para a educação moral, mas um recuo. Observa que não se pode mais concordar 

com a observância cega das exigências de nossos instintos, como propõe Nietzsche. 

Assim sendo, Vigotski, como vimos na fundamentação teórica, sugere fundamentos 

básicos para se estabelecer uma possível educação moral, quando propõe a concretude e 

a veracidade como as bases. Ele afirma que “devemos distinguir certo número de 

normas que servirão de base ao comportamento social do homem” (p.301). Ele atribui à 

ética social o papel de definir quais são os conteúdos morais que devem ser 

selecionados. À educação moral cabe a preparação de pessoas para a próxima geração, 

de uma maneira que esteja em plena concordância com o papel histórico que lhe caberá. 

 

Com isso, o autor aponta que os propósitos da educação moral estão na cultura e pela 

cultura, sendo voltados para o futuro. Por isso, Vigotski critica Tolstói e Rosseau, que 

colocam que o ideal ético está no passado, negam a cultura e apelam para a natureza. A 

partir dessa postura de Vigotski, podemos crer que, para ele, existe algo que deve servir 

de base, pois a educação só será possível baseada nestes princípios produzidos ou 

pensados pela ética social, enfim, podemos considerar que, embora possa ser localizado 

como um possível relativista cultural, Vigotski não o é cegamente, pois estabelece que 

devem existir parâmetros básicos (universais?) que seriam responsáveis por reger a 
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possibilidade de uma educação moral, levando-nos a crer que ele, de certa forma, 

promove certo universalismo em contextos específicos, baseado na ética. 

 

Depois dessas incursões pela literatura e seguindo o direcionamento da abordagem 

histórico-cultural, tínhamos, então, subsídios suficientes para delinear nossa pesquisa 

empírica. 
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MÉTODO 

░ CAPÍTULO 7 

 

Delineamento da Pesquisa: 

 

No delineamento básico dessa pesquisa, propusemos o nosso problema de pesquisa 

expresso na seguinte pergunta: Como as decisões e/ou posicionamentos de jovens frente 

a situações de violência estão relacionadas aos seus valores morais? Com o intuito de 

responder a essa indagação, objetivamos investigar, a partir do discurso dos jovens, 

como os valores morais estão presentes nas suas decisões/posicionamentos diante de 

conflitos que envolvam violência. Para atingir esse objetivo geral, elaboramos cinco 

objetivos específicos, em que procuramos: 1) descrever as decisões dos jovens diante de 

situações simuladas de violência; 2) verificar como os adolescentes justificam suas 

decisões; 3) identificar a percepção dos adolescentes a respeito das orientações 

recebidas sobre valores morais e violência; 4) identificar os significados sobre a 

dimensão moral da violência; e 5) verificar de que maneira esses significados se 

relacionam com as decisões. 

 

No presente estudo adota-se o método qualitativo de investigação. Dessa forma, 

assumimos os riscos apontados por González Rey (2002, p.2) quando afirma que “a 

definição do que seja qualitativa da investigação é complexa, se trata de uma opção 

epistemológica, teórica e ideológica diante das práticas quantitativas dominantes em 

psicologia. Quem só vê a diferença metodológica em geral distingue o qualitativo do 

quantitativo no nível das técnicas ou de alguma operação isolada da produção do 

conhecimento, e, com freqüência se mantém ao nível dos enfoques quantitativos 

criticados”. 

 

De acordo com Martins e Branco (2001), a diversidade sociocultural sugere, nesta 

perspectiva, que a partir da estreita ligação que se observa entre cultura e linguagem, 

uma metodologia que privilegie a análise de variadas narrativas poderá auxiliar a 

compreender a constituição e a transformação da conduta moral, nos diversos contextos 

culturais em que a questão da moralidade se manifesta de forma plural. Ao deslocar a 

ênfase, dada na perspectiva universalista ao estudo do desenvolvimento dos aspectos 

formais, estruturais e prescritivos contidas no desenvolvimento moral, para a análise do 
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conteúdo das argumentações elaboradas pelo sujeito acerca das situações de conflito 

moral, as investigações devem, portanto, focalizar o caráter contextual dos significados 

da conduta moral presentes nas situações de interação social. 

 

O destaque concedido ao caráter contextual dos significados da conduta moral, foco dos 

estudos sobre moral, no bojo de uma orientação histórico-cultural, reconhece a 

relevância da inserção histórica do sujeito na cultura, não adotando categorias estáticas, 

estruturais e universais como explicação dos fenômenos ligados à vida moral do sujeito. 

As categorias utilizadas e as unidades de análise adotadas visam a contemplar o caráter 

dialógico e de fluxo constante que caracterizam a realidade social e psicológica da 

investigação. 

 

Concordamos com Tappan (1992) quando argumenta que a linguagem ocupa um papel 

chave para o entendimento da dimensão psicológica da experiência moral, uma vez que 

através da linguagem ela é expressa na cultura. Como o material lingüístico não apenas 

representa a realidade psicológica, mas também participa de sua própria constituição, o 

estudo do discurso do indivíduo nos permite compreender como a linguagem configura 

o universo moral, constituindo seu perfil e funcionamento. 

 

Definição de termos: 

 

É importante definir os termos mais utilizados durante nossa pesquisa para esclarecer 

melhor o nosso fenômeno. Neste trabalho entendemos Moral como o conjunto normas e 

comportamentos que a sociedade aceita como válido (ou seja, tem valor de correto e de 

bem) que regulam o comportamento individual e das relações sociais. Portanto, a moral 

sinaliza como se “deve agir” conscientemente e voluntariamente, interferindo na 

escolha de uma determinada conduta. O que é moral, dessa forma, não se constitui 

como uma obrigação, mas como uma meta desejável e aceitável socialmente em que 

conduz a pessoa para se comportar de maneira a fazer o bem ao outro ou à relação 

social. Entendemos, ainda, que o que é moral vai além de fazer o bem apenas, pois 

também compreende os comportamentos direcionados para evitar o mal do outro, pois 

omitir-se ou negligenciar podem causar o mal.  
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Outro conceito é o de Valores Morais, que são atribuições que damos as coisas (sempre 

positiva, correta e do bem), que permitem as pessoas distinguirem entre bem e mal. Não 

são apenas princípios humanos e pessoais, mas compreendem aqueles fundamentos e 

princípios que favorecem a pessoa almejar fazer o bem, agindo sempre em benefício das 

relações sociais. É importante destacar que os valores morais são apreendidos pelas 

pessoas no contexto social e histórico em que vivem. Nessa pesquisa, os valores morais 

são os indicadores para compreendermos a dimensão moral das condutas.  

 

Por último, esclareceremos o que chamamos de Dimensão Moral da Violência. Essa 

expressão faz parte do título do nosso trabalho e significa dizer que a violência - 

resguardadas as dificuldades da complexidade de seu conceito - é percebida, de um 

modo geral, como ação que se dirige contra o outro, possui uma dimensão que vem 

antes de qualquer atitude ou comportamento violento, a juízos e afetos envolvidos. 

Diante de qualquer situação precipitante, a pessoa pode ou não decidir tomar uma 

atitude violenta, dessa forma, a pessoa faz uma avaliação ou julgamento sobre que 

conduta se deve tomar: se agir violentamente ou não. Portanto, entendemos que diante 

de uma conduta violenta sempre existe latente a possibilidade da não violência e do 

diálogo. Dentro do termo violência, está contida a sua negação, a não violência, que 

seria a conduta moral esperada já que evita o mal do outro. Este trabalho pressupõe que 

optar por uma atitude violenta ou agredir outrem de qualquer forma: física, moral ou 

psicológica seria uma atitude não-moral, pelo fato de que a moral é invocada nas 

relações humanas para reger atitudes em benefício de outrem, o que não se adéqua às 

consequências geradas pela violência. Conhecer o que baseia as escolhas e decisões dos 

jovens, diante dessa dimensão moral voltada para situações de violência é o que nos 

motiva nessa pesquisa. 

 

Contexto: 

 

O locus no qual se selecionou os participantes da pesquisa foram duas escolas de 

Salvador, uma da rede particular e outra da rede pública de ensino. Essa escolha se 

deveu à importância de se diversificar contextos socioeconômicos de desenvolvimento 

para um maior enriquecimento dos dados. 
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Participantes: 

 

Os estudantes do ensino médio, quatro do sexo masculino e duas do sexo feminino, três 

de escola pública e três de escola particular, de 16 a 18 anos. Supondo que as diferenças 

na socialização de meninas e meninos, presentes em nossa cultura, possam configurar 

diferentes contextos para a dimensão moral do desenvolvimento, optamos por trabalhar 

com os dois gêneros. 

 

Instrumentos: 

1) Cenas escritas impressas em papel contendo uma situação de violência envolvendo 

um dilema moral; 

2) Entrevista composta de duas partes: uma estruturada, sobre os dados demográficos e 

pessoais, e a outra semi-estruturada, que seguiu um roteiro construído com base nos 

objetivos da pesquisa, abordando aspectos das cenas relacionados às decisões relatadas, 

assim como envolvimento e decisões em situações vivenciadas (ver anexo). 

 

Características que orientaram as situações simuladas ou cenas: 

 

1. As cenas contêm um dilema moral unido a uma situação de violência: o dilema moral 

da primeira cena está entre denunciar ou preservar o amigo; a segunda cena foca o 

dilema de agir violentamente ou não para proteger ou preservar o seu par; já a terceira 

cena focaliza o dilema moral de revidar violentamente ou não, agindo com ou sem os 

amigos contra o agressor; 

2. As cenas retratam situações diferentes com o intuito de enriquecimento da análise. 

3. Utilizam uma linguagem mais própria dos adolescentes para facilitar a identificação 

com os personagens. 

4. A primeira cena procurou explanar uma situação de violência sexual mais explícita e 

prevista como crime pelo Código Penal Brasileiro (Art. 213), embora se trate de uma 

suposta incriminação do personagem. 

5. Na segunda cena, embora não se tenha qualquer legislação que regule o 

acontecimento descrito, sua freqüência de ocorrência leva à suposição de que já se tenha 

formado uma posição a respeito. 
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6. A terceira cena também apresenta uma situação de violência física, prevista pelo 

Código Penal brasileiro como “lesão corporal”, porém, em festas populares, é de difícil 

controle policial. 

7. Na segunda e terceira cenas, buscou-se encontrar situações semelhantes às vividas 

por jovens. Destacamos o carnaval e as festas populares por serem práticas culturais 

muito difundidas como forma de divertimento de adolescentes na Bahia. 

8. Quanto à posição do participante: 1) na primeira cena apresenta-se uma situação em 

que o participante fica em uma posição indireta, de espectador, quanto a sua 

participação na situação de violência: denunciar ou não o amigo. 2) já a segunda e 

terceira cenas, exigem que o participante se coloque no lugar do agente, ou seja, decida 

agir ou não de maneira violenta. 

9. As cenas apresentadas às adolescentes do sexo feminino foram modificadas quanto 

ao nome das personagens para nomes femininos, com o intuito de maior identificação. 

 

Tomamos-se o cuidado de, inicialmente, apresentar as cenas, num formato piloto, a dois 

adolescentes de sexos diferentes para checar a sua clareza e eficácia em relação aos 

objetivos propostos. Pequenas modificações foram feitas, algumas palavras foram 

mudadas e sugeridas pelos jovens. 

 

As cenas: 

 

- Versão aplicada aos jovens do sexo masculino: 

 

CENA 1 

 

Augusto e João eram muito amigos, desde pequenos. Suas famílias se conheciam e 

aprovavam a amizade deles. Agora, Augusto já estava com 17 anos e João com 16 anos. 

Continuavam inseparáveis. Um dia Augusto e João resolveram ir numa balada encontrar 

com a “galera” deles lá. Augusto sempre foi “bom de papo” com as meninas e naquela 

noite não foi diferente. Logo se encostou a uma “gatinha” e “ficou” com ela. João 

continuou com os outros colegas curtindo a festa. João percebeu que Augusto saiu da 

festa com a menina. Depois de um tempo, já era tarde, ele e outros colegas foram 

embora. No dia seguinte, ao passar perto do tio que estava lendo o jornal, vê uma foto 
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da menina com quem Augusto estava na noite passada com a seguinte manchete 

“estuprada numa balada na noite anterior”. E agora? O que fazer? 

 

CENA 2 

 

Fernando namorava Dani há um ano. Eles se davam muito bem. Ambos gostavam de 

sair e curtir o carnaval. Nesse ano, eles resolveram ir à Barra. Entre a passagem de um 

trio elétrico e outro, Nando foi ao banheiro. Neste meio tempo, um rapaz se aproximou 

de Dani e começou a insistentemente paquerá-la e pegou pela sua cabeça à força para 

dar um beijo. Neste momento, Nando chega e flagra essa cena. E agora? O que fazer? 

 

CENA 3 

 

Guto estava com muita vontade de ir ao Festival de Verão desse ano em Salvador. A 

festa estava lotada de gente. A todo o momento tinha confusão e briga. Guto vai pegar 

uma bebida e sem querer se esbarra em outro cara, derramando um pouco da sua bebida 

sobre a roupa dele. Guto disse a ele que foi mal, tentando explicar, porém o cara nem 

quis ouvir, se “plantou” para bater e começou a dar muita porrada nele. Logo se abriu 

uma roda de gente, mas o cara continuou batendo muito na frente de todo mundo. A 

polícia chega e a briga pára. Guto ficou bastante machucado e não teve como reagir.  

Algum tempo depois, já no final da festa, Guto encontra seus amigos, e na hora da saída 

encontra o mesmo cara que lhe bateu. E agora? O que fazer? 

(Verificar versão aplicada ao sexo feminino no anexo 1). 

 

A entrevista: 

 

O roteiro da entrevista apresenta, inicialmente, perguntas demográficas e pessoais, 

depois se seguem as questões referentes às cenas propriamente e às situações vividas de 

violência e, por último, questões referentes aos pais e à escola. Cada pergunta do roteiro 

apresenta um propósito alinhado com os objetivos da pesquisa (ver roteiro completo no 

anexo 2). 

 

As questões referentes aos dados demográficos e pessoais foram utilizadas para o 

conhecimento geral sócio-econômico-cultural do jovem, assim como para conhecer suas 
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fontes de educação formal e de transmissão de valores, incluindo pais, escola e religião. 

As perguntas referentes às cenas, de um modo geral, buscam conhecer como os 

adolescentes analisam, julgam, posicionam-se e se sentem diante de cada situação 

apresentada, sempre envolvendo um dilema moral e a violência. 

 

Formularam-se, em seguida, perguntas que conduzissem ao relato de situações 

efetivamente vividas pelos adolescentes, envolvendo violência, sempre procurando 

conhecer o julgamento de suas próprias atitudes. Por último, foram criadas questões 

voltadas para os pais e a escola, para saber como os adolescentes percebem essa 

participação nos valores de que se apropriaram. 

 

Antes de ser aplicada aos participantes, a entrevista foi aplicada em dois jovens de 16 e 

17 anos de sexos diferentes para checar a compreensão geral das perguntas contidas na 

entrevista. Poucas modificações foram efetuadas, por exemplo, acrescentamos os 

porquês em todas as questões. 

 

É necessário destacar que algumas instruções foram apresentadas aos participantes antes 

de realizar a entrevista (ver anexo 3). 

 

Procedimento de Coleta de Dados: 

 

Inicialmente, foi feito contato com os diretores das duas escolas por telefone e marcado 

encontro pessoal para exposição dos objetivos e procedimentos da pesquisa, assim 

como a solicitação de consentimento para a sua realização. Na escola particular, não 

encontramos obstáculos e a coleta de dados pode ser realizada com êxito ainda em 

2010, porém, na escola pública, o nosso encontro com a coordenação foi remarcado 

várias vezes, o que prolongou bastante o período de coleta de dados. 

 

Acertamos com a coordenadora de cada escola que elas divulgariam a pesquisa entre os 

estudantes do ensino médio; estes seriam selecionados mediante inscrição voluntária na 

secretaria da escola. Dentre os dezesseis inscritos, selecionamos dois estudantes do sexo 

masculino e um do sexo feminino de cada escola, na faixa etária de 16 a 18 anos, 

seguindo a ordem de inscrição. Portanto, as escolas ficaram com quatro funções de 

colaboração com a pesquisa: divulgação, inscrição, providenciar um espaço e fazer a 
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marcação do horário para a realização da entrevista. Tomamos o cuidado, junto à 

coordenação, de estabelecer uma agenda que não prejudicasse os estudos ou afazeres 

acadêmicos dos participantes. Uma carta de solicitação de consentimento foi enviada 

aos pais dos alunos, quando se tratou de menores. Após a entrega do termo de 

consentimento pelos responsáveis, marcamos o encontro na própria escola. As 

entrevistas foram gravadas em áudio e realizadas individualmente. Depois de dadas as 

instruções (entregaram-se as cenas impressas em papel ofício e se fez a leitura das 

mesmas, em voz alta, junto com o adolescente). 

 

Os locais disponibilizados pelas escolas foram satisfatórios: em ambas as escolas, foram 

cedidas salas de aula desocupadas. A sala de aula cedida pela escola particular possuía 

quarenta carteiras, quadro branco, uma mesa e cadeira para professor, ar-condicionado, 

luz e ventilação em boas condições para a realização da coleta de dados. A sala de aula 

da escola pública possuía trinta e duas carteiras, quadro verde de giz, uma mesa e 

cadeira para professor, boa ventilação e luz suficiente, oferecendo boas condições para a 

realização da coleta de dados. Para a gravação em áudio, utilizou-se um aparelho de 

MP3. Os outros materiais usados foram: as folhas de ofício com as cenas apresentadas e 

os documentos de livre consentimento. 

 

Análise dos Dados: 

 

A partir dos dados coletados nas entrevistas, emergiram temáticas e, posteriormente, 

categorias que foram analisadas com base na análise de conteúdo de Bardin (1977).  A 

autora a define como: “um conjunto de técnicas de análise das comunicações, não se 

tratando de um instrumento, mas de um leque de apetrechos. A objetividade de 

conhecer o conteúdo de um discurso não deve ser o único objetivo da análise de 

conteúdo. A partir de categorias o analista infere conhecimentos sobre o emissor da 

mensagem ou sobre o seu meio” (p. 41).  

 

Os passos para análise dos dados envolveram, inicialmente, gerar categorias de 

informações, descrevendo e analisando cada categoria a partir do modelo teórico da 

Psicologia histórico-cultural, em direção aos objetivos da pesquisa. Seguimos também 

as indicações de Creswell (2007) que propõe uma organização inicial dos dados, como 

preparação para posterior análise, da seguinte maneira: 
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1. Organização e preparação dos dados, transcrevendo-os e os classificando; 

2. Leitura de todos os dados, encontrando um sentido geral; 

3. Realização da análise detalhada, organizando o material em grupos e categorias; 

4. Interpretação dos dados a partir das categorias, analisando seus conteúdos e 

encontrando seus significados e sentidos. 

 

Todas as providências éticas foram tomadas quanto ao sigilo da identidade e 

preservação da imagem dos participantes e das escolas; os nomes foram mudados e 

foram suprimidas todas as partes da transcrição das entrevistas que poderiam 

comprometer ou identificar os participantes. Este trabalho foi submetido ao Conselho de 

ética da Universidade Federal da Bahia. 
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RESULTADOS E DICUSSÃO 

░ CAPÍTULO 8 

 

As entrevistas foram transcritas e classificadas para encontrarmos, nesse bojo, sentidos 

capazes de introduzir alguma ordem na confusão inicial, assim como apontado por 

Bardin (1977). A partir dos relatos dos adolescentes, encontramos sessões temáticas das 

quais emergiram categorias de análise que nos permitiram organizar os dados, 

constituindo um caminho fértil em direção à sua compreensão. Neste sentido, 

estabelecemos comparações, compartilhamentos e distanciamentos entre os julgamentos 

e posicionamentos dos participantes ao longo da análise, levando em consideração os 

objetivos da pesquisa. Os discursos dos adolescentes apresentaram-se como fonte muito 

rica de dados para análise dos valores morais, assim como significados e sentidos 

produzidos e apropriados por eles. 

 

Apresentação dos participantes: características e principais posicionamentos 

diante da violência 

 

A partir da entrevista semi-estruturada e dos dados demográficos e pessoais, emergiram 

características e referências que os jovens fizeram de si mesmos. A descrição geral dos 

posicionamentos surgiu a partir das situações simuladas e vivenciadas de violência. 

 

André 

“Eu não sou de brigar, sou calmo, mas não suporto ficar quieto”.  

Ele tem 16 anos, estuda em uma escola particular de Salvador e cursa o 1° ano do 

ensino médio. Mora com o pai, a mãe e a irmã mais velha. Além dos pais, relata que foi 

educado pelos seus avós maternos. Não possui religião. 

 

De um modo geral, apresentou um posicionamento mais ligado aos fatores afetivos, 

explorando os vínculos e cuidado/proteção com amigos, namorada, pais e pessoas 

conhecidas.  

 

Na Cena 1, André focalizou mais o valor da amizade de muitos anos do que o suposto 

ato violento do amigo. Relatou que, mesmo acreditando que o estupro é errado e que os 

outros ficariam contra ele, pois esperariam que ele o denunciasse, esconderia, ajudaria e 
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protegeria o amigo. Houve correspondência entre aquilo que julgou que o personagem 

deveria fazer e sua própria posição em relação à cena. Relatou não se importar com o 

que os outros pensam sobre o que ele faz, prefere fazer o que gosta, o que é melhor para 

si, seguindo sua própria personalidade. Analisou: “Mesmo ele tendo feito errado. 

Assim...ele precisaria se esconder, para não acontecer algo mais irado com ele, eu 

ajudaria ele se esconder, protegeria ele, pelo tempo de amizade que tem. Eu levaria 

isso em consideração”. 

 

Na Cena 2, ele relatou sentir muita raiva em uma situação como esta. Seu 

posicionamento foi o de agir de maneira a agredir fisicamente, pois deveria proteger sua 

namorada, inclusive acreditando que qualquer pessoa ou todo homem teria tal reação 

diante da mesma situação. Contou: “Com certeza eu iria bater, porque é a única forma, 

geralmente se você chegar numa boa pra falar, quem ia apanhar com certeza era eu. 

Então, antes de esperar uma reação, já vinha com uma ação (risos)”. 

 

O que emergiu na Cena 3 foi que André se sentiria com raiva também nesta outra 

circunstância, posicionando-se de maneira a agredir fisicamente o outro para se 

defender. Ele acredita que, neste caso, se o outro não aceitou as desculpas e bateu, ele 

tem o direito de descontar. Contudo, deixou claro que bateria sem ajuda dos amigos, 

pois não acha correto vários contra um. Crê que os amigos e o pai apoiariam ele 

descontar, mas a mãe não. Afirmou que: “Descontaria, porque foi sem querer que 

esbarrou, como não aceitou desculpas e bateu muito e ele não teve como se defender... 

Mas ele não devia se confiar nos amigos, os amigos não deviam se meter em nada, se 

Guto batesse era para ser sozinho”. 

 

Com relação à Situação de violência vivida, André narrou dois momentos, um em que 

um colega da escola o pegou por trás e o enforcou e, como desmaiou, não pode reagir.  

No outro momento, brigou com um colega, que costumava sempre pirraçá-lo; o colega 

deu-lhe um tapa no rosto e ele descontou com murros no pescoço. Avaliando seu 

comportamento, ele acredita que seu comportamento não foi certo, nem totalmente 

errado. Afirmou que poderia ter agido de forma diferente, tentando se acalmar, mas não 

conseguiu. Compartilhou: “Outro dia ele começou a me pirraçar de novo, aí eu não 

agüentei. Ai eu peguei e bati nele também. Bati no pescoço de murro. Na hora fiquei 

muito nervoso, queria ir para casa”. 
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Bruno 

“Eu sou muito verdadeiro”. “Eu sou uma pessoa estressada, quando eu me esquento, é 

difícil alguém me acalmar”. 

Ele tem 18 anos e estuda em uma escola particular de Salvador, cursando o 2° ano do 

ensino médio. É filho único e mora com os pais. Relata que foi educado pelos pais e 

ressalta que também pelas artes marciais. Sua religião é a católica e embora costume ir à 

igreja todo domingo pela manhã, não acredita que seja influenciado por ela. 

 

Bruno se posicionou, essencialmente, de acordo com as regras do contexto em que vive, 

apoiando-se naquilo que seus pais e as artes marciais o ensinaram. 

 

Quanto a Cena 1, embora procurasse o amigo para saber a verdade - pois investigaria o 

caso para afastar ou não a possibilidade de a menina estar mentindo - caso fosse 

realmente culpado, para Bruno, o mais amigo a fazer seria denunciar, pelo menos para 

os pais, mas também poderia fazê-lo à polícia. Acredita que denunciando estaria 

ajudando o amigo e a si mesmo, pois dormiria com a “consciência tranqüila”. Houve 

correspondência entre aquilo que julgou que o personagem deveria fazer e sua própria 

posição em relação à cena. Relatou importar-se muito com o que todas as pessoas 

pensam dele, mais com os outros do que consigo, pois acredita que o outro pode ajudá-

lo a se avaliar. Afirmou: “Eu acho que os outros esperariam que eu ficasse calado, que 

eu acobertasse ele, que eu não falasse nada a ninguém. Porque, para a galera, seria o 

mais amigo a se fazer, o pessoal só olha o lado da amizade. Ajudar beneficiando. Eles 

não olhariam que eu também poderia estar beneficiando, entregando ele aos pais. Acho 

que é isso, entendeu? Tá ligada?” 

 

Na Cena 2,  o que primeiro pensou foi que deveria agredir, relatou que nesta situação 

sentiria raiva da pessoa. Afirmou que se a namorada não correspondesse ao beijo do 

rapaz ele não bateria, somente afastaria, mas caso a namorada correspondesse, ele 

agrediria fisicamente o rapaz, justificando que sentiria “raiva dupla”. Com a namorada, 

não usaria o que chamou de “violência explícita”, mas “xingaria” muito ela em casa. 

Acredita que outras pessoas agiriam como ele em situação semelhante. Expressou: 

“Porque ia ser uma raiva dupla. Ela não querendo, você não ia brigar, envolvendo 

uma menina. Ela querendo, eu ia ficar com raiva dupla. Ela porque queria me trair e 

ele por ter se aproveitado dela também”. 
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Na Cena 3, embora afirmasse que o correto seria denunciar o rapaz que o agrediu na 

festa, caso encontrasse ele sozinho depois, o agrediria fisicamente junto com os seus 

amigos. Acredita que os outros também agiriam como ele em uma situação semelhante. 

Disse: “Mas encontrando o cara depois, poderia fazer o mesmo também, se ele pediu 

desculpas... Ele poderia juntar os colegas e bater também nele até chegar alguém para 

separar”. 

 

A partir da Situação de violência vivenciada, Bruno contou que se envolveu em uma 

briga para defender um amigo que estava apanhando muito em uma festa; como o 

amigo não teve como reagir, teve que defendê-lo, pois acredita que utilizar a violência 

apenas para defesa é certo. Para ele, nesta situação não existiria outra forma de se 

comportar. Contou: “Eu fui defender um colega meu. Que ele tava apanhando, 

apanhando, apanhando, apanhando e aí, quando ele caiu no chão, eu vi assim que o 

cara ia chutar ele, a cara dele. Aí não me agüentei e fui e dei um murro nele, derrubei. 

E tirei meu amigo e sai, me escondi. Fiz isso pra defender ele”. 

 

Carla 

“Sempre fui quieta”. “Não tenho o costume de brigar”. “Não seria uma iniciativa 

minha a violência”. 

Carla tem 17 anos. Estuda em uma escola particular de Salvador e cursa o 3° ano do 

ensino médio. É filha única e mora com o pai e uma prima. Os pais são separados. 

Relata ter sido educada pela avó materna. Embora não freqüente igreja, acredita que sua 

religião católica faz parte da sua base. 

 

Carla apresentou uma posição de ficar do lado da lei, porém, nem sempre segue aquilo 

que seus pais dizem para ela fazer. Colocou-se no lugar das vitimas em todas as três 

cenas. 

 

A partir da Cena 1, Carla disse que sua primeira atitude seria procurar o amigo para 

conversar e, caso fosse confirmado o estupro, ela preferiria denunciar, pois acredita ser 

o correto. Em sua avaliação, colocou-se no lugar da adolescente estuprada, sentindo-se 

indignada. Alegou que o mais amigo seria denunciar, pois acredita que isso seria para o 

bem dele, para ele pagar pelo erro e não ficar sem limites. Houve correspondência entre 

aquilo que julga que o personagem deveria fazer e sua própria posição em relação à 
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cena. Afirmou que a amizade nunca mais seria a mesma, mas acredita que esse é um 

preço que tem que se pagar. Relatou que se importa com o que os outros pensam do que 

ela faz apenas em algumas situações. Afirmou: “Eu me baseio em me colocar no lugar 

dela. Porque se ele é meu amigo, isso vai ser pro bem dele, para ele parar e assumir o 

erro dele. Se se confirmar ele precisa pagar pelo erro dele”. 

 

Na Cena 2, Carla relatou que se sentiu indignada com a cena, pensou em agredir 

verbalmente a garota que beijou seu namorado, pois acredita que seria muito difícil a 

possibilidade de um diálogo. Acha que qualquer pessoa, incluindo seus pais, esperaria 

que, no mínimo, ela “tomasse uma satisfação”. Contou: “Eu ia chegar separando. Não 

sei, situação difícil, porque tem gente que já chega com violência, numa situação dessa 

fica difícil só conversar, né? Sei lá no calor do carnaval, talvez esteja bêbada, não 

saiba que tem namorado. Eu podia dizer aqui que conversaria, mas na hora, acho 

difícil”. 

 

Diante da Cena 3, explicou que sente pena de quem apanha, mas se fosse com ela, 

descontaria. Afirmou que, se tivesse oportunidade de encontrar a pessoa depois, 

agrediria fisicamente, mas não aceitaria que suas amigas batessem também, pois acha 

que várias contra uma seria uma covardia. Acredita que as pessoas, de uma maneira 

geral, teriam a mesma atitude de violência em situação parecida, porém sabe que seus 

pais não aprovariam. Afirmou: “Eu só não queria que as outras amigas que estavam 

comigo fossem também, que aí seria covardia, seria errado. Se só ela me bateu. Eu 

acho que iria bater nela também, não sei. Se ela me fez isso, então eu iria descontar”. 

 

Na Situação de violência vivenciada, Carla contou que uma colega da escola foi até sua 

casa e a agrediu fisicamente e, para se defender, ela reagiu. Acredita que poderia ter 

evitado a situação se não tivesse descido do seu prédio. Colocou: “Ai, ó que maluca, ela 

foi para o portão, abriu os braços e disse que de lá eu não passava, que eu não era 

mulher de passar por ela. Aí eu disse: é agora que eu vou passar (risos) e foi um 

„bololô‟ lá na hora. Ai teve porrada, mordida, unhada, puxão de cabelo, briga de 

galinha, não teve nada de murro”. 

Daniel 

“Eu sempre fui calmo (...), nunca estive metido em confusão”. “Eu não sou vingativo, 

não guardo mágoas”. 
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Ele tem 18 anos. Estuda em uma escola pública de Salvador e cursa o 2° ano do ensino 

médio. Possui dois irmãos mais velhos, uma por parte de mãe com 25 anos e outro por 

parte de pai com 42 anos. Mora com a mãe, os pais são separados. Relata que, embora 

tenha sido criado pelos pais, a educação que recebeu da mãe é a mais importante. Sua 

religião é católica e quase sempre freqüenta missas. 

 

Daniel, de um modo geral, também apresentou um posicionamento mais ligado aos 

vínculos afetivos e cuidado com amigo ou familiar. 

 

Na Cena 1, Daniel disse  que a sua primeira atitude seria procurar o amigo para 

conhecer os fatos. Embora inicialmente tenha ficado em dúvida sobre o que fazer, 

acredita que o mais amigo seria não denunciá-lo, mas ajudá-lo, mesmo que saiba que os 

outros esperariam que ele o denunciasse. Julgou o personagem João em conformidade 

com a sua própria atitude. Relatou também que se importa com o que somente a família 

e os amigos pensam sobre ele. Contou:“Bom, eu acho que eu não denunciaria não, 

acho que eu tentaria conversar com ele, falava que isso poderia trazer problemas 

futuros para ele. Por causa de nossa amizade de muito tempo, é um laço que é muito 

difícil quebrar”. 

 

A partir da Cena 2, embora tenha se sentido indignado com a cena, Daniel relatou que 

não partiria para a violência, porque a situação ocorre no carnaval em que qualquer 

problema gera uma grande confusão. Neste caso, não reagiria, mesmo que as pessoas 

esperassem que ele devesse reagir de maneira agressiva em defesa da namorada. Caso 

visse que o cara fez sabendo que ela tinha namorado, aí partiria para a violência.  

Explicou: “Tentava afastar, procurava saber, qual era do cara. Eu acho que o cara ia 

partir pra cima, mas se fosse um cara calmo, não soubesse que ela tinha namorado, 

talvez pedisse desculpas”. 

 

Diante da Cena 3, seu posicionamento seria o de revidar, agredindo fisicamente junto 

com os amigos, pois o rapaz não considerou as tentativas de explicação e desculpas 

dele. Faria isso em conformidade com qualquer outra pessoa na mesma situação, 

mesmo sabendo que os pais ficariam indignados com ele. Relatou: “Acho que ele 

deveria falar com os amigos para pegar o cara. Pode ser, mesmo sendo cinco contra 
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um, porque ele tentou explicar o que aconteceu, mas o cara não considerou, partiu logo 

para agressão... deveria chamar os amigos para pegar o cara”. 

 

Sobre a Situação de violência vivenciada, Daniel contou que seu primo mais novo 

apanhou muito em uma festa. Teve que defender o primo para não ficar com uma 

imagem negativa perante o primo e a tia, que permitiu que o primo saísse com ele.  

Mesmo acreditando que seu comportamento é errado, já que poderia tentar conversar, 

por exemplo, ele agiria de forma violenta, pois acredita que precisava proteger e 

defender seu primo. Ele analisou: “Agi errado, eu sei que violência gera violência, 

sabe? Era para eu tentar conversar, ver o que foi que aconteceu, mas na hora da raiva, 

eu tive que bater no cara (sorriu). Porque eu vi lá meu primo sangrando, ai quando vi, 

tive que correr atrás do cara para descontar, não ia deixar meu primo apanhado”. 

 

Érick 

“Eu tenho um temperamento muito calmo, não me intrometo e não entro em encrenca” 

“Eu sou meio frouxo, não gosto de encrenca”. 

Ele tem 17 anos. Estuda em uma escola pública de Salvador e cursa o 2° ano do ensino 

médio. Possui dois irmãos, um com 12 anos e outro com 19 anos. Mora com os pais e 

irmãos. Foi educado pelos pais. Relata não ter religião. 

 

Érick demonstrou tomar suas decisões, de uma maneira geral, levando mais em 

consideração as regras e normas sociais; posiciona-se de maneira a, em todo o tempo, se 

preservar frente a situações de violência. 

 

Na Cena 1, Erick relatou que a primeira atitude seria procurar o amigo para conversar e 

se o estupro se confirmasse, agiria em conformidade com o que as pessoas esperariam 

que ele fizesse, denunciando, pois acredita que a amizade não pode estar acima do que é 

certo fazer. Afirmou que o estupro não tem perdão e uma pessoa que cometesse tal ato 

não poderia ficar “junto de pessoas normais”. Ele se coloca no lugar da menina para 

fazer essa avaliação. Disse:“Eu iria denunciar, sem dúvida, se foi ele mesmo. Eu me 

colocaria no lugar da menina, fica chato, né? Por que não é uma coisa certa. Ela não 

estava afim e foi obrigada. Ele pode fazer isso com outra menina e pode fazer até pior, 

matar alguém”. 
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Diante da Cena 2, embora as pessoas esperassem que ele agisse com violência para 

proteger sua namorada, ele não o faria, pois relatou nunca pensar em bater. Com calma, 

conversaria com o rapaz para saber o que ocorreu e chamaria a polícia, caso fosse 

necessário. Julgou que o personagem deveria fazer de forma semelhante ao que, no 

lugar dele, faria. Relatou: “Ele devia chamar a namorada e perguntar o que é que está 

acontecendo. Se ele viu que foi à força, ele deveria tirar ela e se o cara viesse procurar 

briga, ele deveria chamar a polícia”. 

 

Na Cena 3, relata que não reagiria e que depois procuraria o rapaz para conversar. Pensa 

que essa atitude assustaria o rapaz, pois as pessoas esperam uma atitude agressiva nesta 

situação. Acredita que, conversando, o rapaz teria oportunidade de pedir desculpas pelo 

que fez.  Disse: “Acho que ele deveria deixar pra lá. Como ele não teve culpa de 

derramar a cerveja, mesmo tendo apanhado, deixava pra lá. Porque o cara deveria 

estar nervoso, não teve paciência de conversar, deixava pra lá”. 

 

Na Situação de violência vivenciada, Érick relatou que nunca participou de nada 

violento, nem mesmo próximo a ele, somente viu cena de violência através da televisão. 

Ele costuma evitar o quanto pode situações de conflito, procurando pensar duas vezes 

antes de agir. Pensa sempre se o que vai fazer é correto para ele e para os outros. Ele 

afirmou: “Nunca vi briga nem assalto, somente na televisão. Eu não saio, sou muito 

caseiro, só venho para a escola (...). Nem quando era pequeno. Eu sou meio frouxo, 

não gosto de encrenca”. 

 

Fernanda 

“Tudo em minha vida quem teve que correr atrás foi eu”. “Eu sou um pouquinho 

violenta, quando eu chego ao meu limite, eu coloco para fora, tipo, se eu tiver que falar 

„poucas e boas‟, eu falo e se for preciso bater, eu bato. Até em homem”. 

Ela tem 17 anos. Estuda em uma escola pública de Salvador e cursa o 2° ano do ensino 

médio. Possui 12 irmãos, dois mais novos por parte de mãe e 10 mais velhos por parte 

de pai. O pai é falecido desde que ela era bebê, por isso a mãe educou-a sozinha. A mãe 

vive no interior da Bahia com esposo e filhos, enquanto Fernanda vive com uma prima 

em Salvador. Relata que já freqüentou a igreja evangélica até os 13 anos, mas hoje se 

considera católica, “sem adorar santos”, e espírita, freqüentando quase sempre a igreja e 

o centro espírita. Teve uma infância marcada por assédio sexual por parte do padrasto. 
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Fernanda se posicionou sempre ao lado das regras e normas. Acredita ser um pouco 

violenta, principalmente com homens. 

 

Na Cena 1, relatou que investigaria mais e procuraria o amigo para conversar e, caso 

confirmasse o estupro, denunciaria para a família e na delegacia. Acredita que o estupro 

é uma maldade, algo irresponsável, não aceito por toda a sociedade.  Expôs: “Isso é 

uma irresponsabilidade da parte dele, porque isso não se faz, estupro não é legal, é 

errado, nos dois sentidos. Se duas pessoas vão fazer determinada coisa, as duas tem 

que aceitar, não precisa pegar à força, se um não quer, precisa respeitar. Isso é uma 

falta de respeito da parte do cara”. 

 

Quanto à Cena 2, relatou ter se sentido revoltada com a cena. Afirmou que o primeiro 

pensamento que teve foi o de que o namorado estaria correspondendo ao beijo e que, 

mesmo que ele fosse inocente, não acreditaria nele, porque “homem sempre mente”. 

Conta: “Terminaria com ele e passaria com outro na cara, mesmo que ele não tenha 

culpa, para ele aprender (risos)”. 

 

Diante da Cena 3, mesmo que as pessoas esperassem que ela agredisse, ficaria quieta, 

pois acha que se agisse de maneira violenta, como a adolescente fez, estaria se 

igualando e agindo errado também. Ela narrou: “Deixar quieto. Acho que eu não 

arrumaria confusão com ela não, a errada foi ela e eu estaria me igualando a ela. 

Fazendo a mesma coisa que ela, eu estaria sendo errada também. Eu acho que isso não 

seria certo”. 

 

Na Situação de violência vivenciada, conta que a mãe e seu padrasto estavam brigando 

e ele ameaçou a mulher com uma cadeira. Para defender a mãe, Fernanda também 

ameaçou o padrasto com um objeto de metal; não o agrediu de fato, mas relata que se 

arrepende até hoje de não tê-lo feito. Relatou também que esse padrasto a assediou dos 

8 aos 13 anos, ficava olhando para ela à noite e pegava na sua perna. Contou que ele não 

chegou a tocar mais do que isso. Aos 13 anos ela resolveu não aceitar mais e contou 

para a família. Sua mãe inicialmente não acreditou. Também relatou dois outros 

episódios mais recentes em que bateu e arranhou dois rapazes que a estavam pirraçando. 

Afirmou: “Eu acho que eu deveria ter batido nele (padrasto), deveria ter quebrado a 
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cabeça dele, mesmo minha mãe sofrendo as conseqüências, eu não teria me 

arrependido. Me arrependo por não ter feito, mas tudo bem. Perdi a oportunidade”. 

 

Significados acerca da Dimensão moral da Violência 

 

Das respostas dos adolescentes às questões sobre as três cenas que lhes foram 

apresentadas, bem como de seus relatos a respeito de violências vivenciadas, foram 

identificados os eixos temáticos e as categorias que serviram de base para nossa análise 

em direção à identificação dos significados e sentidos da dimensão moral da violência. 

 

Tabela 1. Eixos temáticos e Categorias de Análise 

 

Como se vê na Tabela 1, os jovens se referiram a diversos conteúdos morais, os quais 

contemplaram os seguintes eixos temáticos: 1) Valores morais; 2) Julgamentos morais; 

3) Afetos morais e 4) Comportamentos morais. 

Eixos temáticos Categorias Sub-categorias 

 

 
I. Valores morais 
 

1) Amizade a) Amizade é apadrinhar 

b) Amizade é denunciar 

c)Amizade é sobrepujada pela 

Justiça 

2) Justiça a) Justiça Educativa 

b) Justiça Retributiva 

c) Injustiça 

3) Respeito  a) Admiração 

b) Obediência 

c) Tolerância 

4) Integridade a) Virtudes 

b) Valores morais e não morais 

c) Ser e ter 

 
II.  Julgamentos morais 

1) Maniqueismo 

2) Relativismo 

 

III.  Afetos morais 

1) Indignação 

2) Vergonha 

3) Amor 

4) Vingança    

 
 

 
IV. Comportamentos morais 

 

 
1) Uso da violência 
 

a) Legitimidade social 

b) Revide 

c) Emoção do momento 

d) Ação-reação 

e) Defesa do outro 

 
2) Não uso da violência 

a) Obediência aos pais  

b) Características percebidas  

c) Preservação da própria imagem 

d) Educação moral 
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I) Valores morais: 

 

Alguns valores morais foram referidos espontaneamente pelos jovens nos seus discursos 

para ancorar e justificar suas posições ou julgamentos da posição do outro. Entenda-se 

por valores morais, conforme a descrição de termos, que são atribuições que damos as 

coisas (sempre positiva, correta e do bem), que permitem as pessoas distinguirem entre 

bem e mal. É a base para almejarem fazer o bem, agindo em benefício das relações 

sociais. Os valores morais foram nossos indicadores para compreendermos sobre a 

dimensão moral adotada (ou não) pelos jovens frente às situações de violência. 

 

Elencamos alguns valores morais gerais encontrados em seus discursos e encontramos 

sentidos distintos para os adolescentes quanto aos valores morais de Amizade, Justiça, 

Respeito e Integridade – categorias encontradas. Alguns jovens deram maior ênfase ao 

valor da amizade em seus relatos, outros pautaram suas decisões mais no valor de 

justiça; o respeito ao outro foi uma valor que também surgiu em algumas situações e a 

necessidade de apresentar características de integridade. 

 

1) Amizade: 

 

O valor da amizade foi analisado a partir da primeira cena, em que a amizade e a 

possibilidade de fazer a denúncia do estupro fazem parte do dilema moral apresentado. 

Este valor moral se refere a um apreço ou estima por alguém.  Reunimos nesta categoria 

diversos conteúdos relatados pelos jovens, como: relacionamento que inclui confiança e 

amor; proteção; defesa; ajuda; cuidado; compartilhamento; vínculos; laços; afeto; 

convivência. 

 

Compartilhamento - “Ah, não sei, eu acho que, mesmo que ele tenha feito qualquer 

coisa, se for amigo de verdade, ele deve contar ao amigo, mesmo ele estando errado, o 

certo seria ele contar”. (André, 16 anos). 

Confiança - “Pensei mesmo na amizade, amizade é coisa muito forte”(André, 16 anos). 

“Porque mesmo que tudo indique que foi ele, principalmente por ela ser amiga dele, se 

ela for amiga dele, creio eu, se fosse eu, não acharia que meu amigo faria isso” (Carla, 

17 anos). “Porque essa seria atitude de um amigo, saber primeiro e julgar depois, não 
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ir logo denunciando. Aí é melhor perguntar. Se ele dissesse que foi, aí seria um pouco 

difícil, mesmo sendo amigo desde a infância, seria difícil denunciar o outro” (Daniel, 

18 anos). 

 

Ajuda, proteção e cuidado - “Tentar ajudar o amigo para não perder a amizade que 

eles têm”. (André, 16 anos). “Assim, ele precisaria se esconder para não acontecer 

algo mais irado com ele. Eu ajudaria ele se esconder, protegeria dele, pelo tempo de 

amizade, eu levaria isso em consideração” (André, 16 anos).  

“(denunciaria) Baseado na amizade e querer ajudar(...). Então, os pais poderiam 

ajudar muito mais do que eu” (Bruno, 18 anos). 

 

Laços e vínculos - “Porque é um amigo, porque eu tenho um laço de amizade de muito 

tempo, um sentimento por ele, é isso” (André, 16 anos).  

“Creio que sim, dependendo dos laços que os amigos criaram, poderia sim. A questão 

de não denunciar neste caso é por causa da amizade já de muito tempo. Fica um pouco 

difícil” (Daniel, 18 anos).  

 

A amizade foi estudada desde a antiguidade por Platão e Aristóteles. Coube a 

Aristóteles, de acordo com Rocha (2006), o merecimento de ter resumido o que de 

melhor o pensamento grego nos legou sobre o amor de amizade, sobre a philia. Nos 

escritos da Grécia Arcaica, o termo tinha uma conotação semântica muito mais ampla e 

era empregado para traduzir um vínculo de união ou de interesse entre os homens, quer 

este fosse devido ao sentimento de mútua simpatia, quer fosse fruto de uma vantagem 

específica ou, até mesmo, do próprio acaso. Mesmo em Platão, ainda não existia uma 

distinção clara entre as palavras “amor” (eros) e “amizade”(philia). Em Aristóteles, 

porém, já se encontra uma tentativa de definir a amizade, designando-a como uma 

convivência íntima, agradável e, sobretudo, benéfica, capaz de fazer da vida humana 

uma vida “bela e boa”, digna, portanto, de ser vivida (Rocha, 2006). 

 

Aristóteles avalia o valor moral da amizade (philia) como o mais importante para 

constituir uma comunidade, pois promove a paz e a harmonia do grupo (Höffe, 2004). 

Os valores de direito e justiça também são necessários, porém, para Aristóteles, 

parecem não ser suficientes para construir uma sociedade onde as pessoas cuidem umas 

das outras. Dessa forma, o valor moral da amizade é importante para manter a 
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convivência pacífica e a coesão social. Neste valor, o sentimento de amor parece ser o 

fator motivador de harmonia e vínculos que unem as pessoas e mantém a sociedade 

funcionando. 

 

Por duas razões principais, analisa Rocha (2006), Aristóteles deu um destaque especial à 

philia em seus escritos sobre a Ética. Em primeiro lugar, porque a verdadeira amizade 

era uma autêntica virtude e, em segundo lugar, porque a amizade tinha, para os gregos, 

o valor e a dignidade de uma “virtude política”. Para ele, a virtude é uma “disposição 

interior”, um “costume”, ou ainda um “hábito” que aperfeiçoa os seres humanos, 

tornando-os capazes de agir, quase sempre, de um modo excelente. Pouco a pouco, 

portanto, a philia passou a ser considerada uma modalidade psicológica e adquiriu uma 

conotação afetiva. Aristóteles, porém, não apenas destacou essa dimensão psicológica, 

como a colocou no centro do seu pensamento ético e político. E nesse novo contexto, o 

termo “amigo” passou a ser atribuído às pessoas em virtude de sua bondade e 

amabilidade. 

 

Assim como na história dos estudos sobre amizade, definir sua natureza teoricamente é 

um desafio, nos resultados da nossa pesquisa, não foi diverso. Como já vimos, os jovens 

trouxeram sentidos diferentes para o valor de amizade em seus relatos. Mais 

especificamente, diante do dilema apresentado na Cena 1 em que encontramos o dilema 

moral de proteger a amizade ou denunciar o amigo. Encontramos, portanto, três formas 

distintas de significar a amizade e, consequentemente, três diferentes justificativas para 

seus posicionamentos diante do dilema entre denunciar ou não o amigo. 

 

a) Amizade é apadrinhar 

 

Aqui, o sentido que é atribuído à amizade verdadeira é a de que se deve cuidar do amigo 

e protegê-lo a qualquer custo, ou seja, mesmo que o amigo venha a cometer algo errado 

contra outra pessoa, a amizade tem mais importância do que a denúncia. Existe um 

sentido construído, neste caso, de “apadrinhamento” contida aí, de aliança ou pacto 

mútuo, em que se deve proteger e ajudar o amigo nos momentos de acerto ou erro, 

mesmo que fira normas e leis sociais fortemente estabelecidas, como ocorre com o 

estupro.  É o caso do posicionamento de André e Daniel: 
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“(a amizade) supera (a denúncia), porque, tipo, é aquela coisa, de uma amizade de 

conviver desde pequeno, é que nem da família: um pai, uma mãe, um irmão. Ninguém 

entregaria um irmão, um pai, uma mãe. Então eu acho que não vale a pena entregar. 

Pelo tempo de convivência, pelo amor que tem a relação”(André, 16 anos). 

 

“Que eu não denunciaria não, acho que eu tentaria conversar com ele, falava que isso 

poderia trazer problemas futuros para ele. Por causa de nossa amizade de muito tempo, 

é um laço que é muito difícil quebrar” (Daniel, 18 anos). 

 

b) Amizade é denunciar: 

 

Outra justificativa para o posicionamento encontrado foi de que a amizade verdadeira 

implica em denunciar um ato considerado errado socialmente para ajudar o amigo a não 

repeti-lo. A denúncia, portanto, acontece em prol do amigo. A significação de amizade 

que emerge, neste caso, é a de que se beneficia o amigo quando se corrige o seu erro. Os 

jovens Bruno e Carla se posicionaram dessa forma: 

 

“Eu acho que o amigo real, o amigo verdadeiro, o amigo mesmo, como tem aí de muito 

tempo... a amizade vai superar se ele denunciar o amigo. A amizade não vai superar ele 

guardando esse segredo. Tanto que ele vai guardar, tudo bem, que pode ficar tudo bem 

para o outro, mas para ele não vai ficar. Eu acho que ele não vai ter a amizade, a 

amizade tem que ficar bom pros dois. Isso que é amizade certa”(Bruno, 18 anos). 

 

“Eu acho que os outros esperariam que eu ficasse calado, que eu acobertasse ele, que 

eu não falasse nada a ninguém. Porque para a galera seria o mais amigo a fazer, o 

pessoal só olha o lado da amizade. Ajudar beneficiando. Eles não olhariam que eu 

também poderia estar beneficiando, entregando ele aos pais. Acho que é isso, 

entendeu? Tá ligada?”(Bruno, 18 anos). 

 

“Ligaria para ele e se ele realmente fez, ele tem que sofrer alguma coisa com a polícia, 

alguma denúncia, não pode ficar... Mesmo sendo amigo.(...) Porque se ele é meu 

amigo, isso vai ser pro bem dele, para ele parar e assumir o erro dele” (Carla, 17 

anos). 
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“Eu denunciaria porque a amizade seria mais importante, acho que denunciar seria um 

bem para ele”(Carla, 17 anos). 

 

c) Amizade é sobrepujada pela justiça: 

 

Outra maneira de justificar o posicionamento foi não considerar a amizade como um 

valor moral que se sobrepõe à justiça. Quando se descarta a amizade, com um sentido 

de amor ou proteção incondicional, as normas sociais e legais passam a ser fortalecidos 

como fatores de significação, principalmente, quando se trata de um ato criminoso e de 

extrema violência, como realçamos nos relatos de Erick e Fernanda: 

 

“Acho que não, mesmo eles sendo amigos de muitos anos, aí não tem amizade certa. 

Porque uma coisa dessas não tem perdão” (Erick, 17 anos). 

 

“Não, porque apesar da amizade, ele fez uma coisa errada. Se ele fez uma coisa errada, 

tem que denunciar. A amizade não cobre nada, fica daquele tempo para trás, talvez isso 

tudo seja até para bem dele. A amizade não interfere” (Fernanda, 17 anos). 

 

Lembramos, neste ponto, das colocações de DaMatta (1991) que mostram duas formas 

de funcionamento das relações sociais na sociedade brasileira. O referido autor aponta 

para a diferença entre o público e privado, em que o “mundo da rua” está baseado em 

uma igualdade formalizada pela sociedade para os cidadãos, na impessoalidade de leis 

universais e racionais, estabelecidas por algo objetivo como o mercado; enquanto que o 

mundo privado ou “de casa” baseia-se na pessoalidade, na hierarquização de poder e 

nos laços afetivos, sendo as pessoas plenas de direitos e nenhum dever. 

 

Diferentemente de Aristóteles, DaMatta não enfatiza os pontos positivos e de 

fortalecimento social que a amizade traz, mas pondera que a amizade assume sentidos 

que podem colocar em jogo o bom funcionamento das sociedades. Analisando a 

sociedade brasileira propriamente, DaMatta assegura que o mundo privado é a 

remanescente e invasiva tradição escravocrata da nossa sociedade, que insiste em 

adentrar e contagiar os espaços públicos e suas engrenagens burocráticas para, daí, 

conferir benefícios.  A sociedade enfatiza, portanto, as relações sociais daqueles que são 

de casa, fortalecendo a lógica do privilégio, o que não acontece com o mundo da rua ou 
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dos outros. Dessa maneira, esses dois modos de funcionamento da sociedade brasileira, 

apontados pelo autor, opõem-se e constituem uma convivência tensa e conflituosa. 

 

Diante do valor moral da amizade, essas duas lógicas, que são usadas para estabelecer 

relações sociais e julgamentos sobre o que o outro faz, aparecem no contexto de nossa 

análise. Verificamos que o posicionamento de dois dos jovens de “apadrinhar” aquele 

que é “de casa”, o compadre, o amigo foi evidenciado em seus discursos, em detrimento 

das normas sociais e legais. Os adolescentes que assim se posicionaram, significaram 

suas decisões de maneira a se apegar mais ao afeto, aos laços e vínculos do que aos 

deveres sociais de cumprir leis fortemente estabelecidas, como as que se aplicam a 

casos como o do estupro. 

 

Isso parece mais evidente, sobretudo, quando os jovens participantes de nosso estudo 

foram questionados sobre como agiriam se o suspeito de estupro fosse um 

desconhecido. A maioria prontamente respondeu que denunciaria, alegando que, por 

não sentir afeto ou possuir vínculos, seria mais fácil denunciar. Mesmo aqueles que não 

denunciariam o estuprador se ele fosse amigo, apresentaram essa mesma resposta. 

Apenas um jovem não denunciaria por medo de retaliação por parte do desconhecido, o 

que sugere que, se não houvesse o medo, sua posição seria a mesma dos demais 

adolescentes. Dessa forma, fica evidente que quando se trata de um desconhecido, de 

alguém do “mundo da rua”, para usar as palavras de DaMatta, o valor de justiça é mais 

forte, predominando a posição de que a ordem social deve ser mantida. Contudo, 

quando existem vínculos afetivos, quando se trata de alguém “de casa”, os adolescentes 

entendem que é necessário “pensar duas vezes” sobre o cumprimento das leis. 

 

Vejamos, a seguir, alguns trechos das falas dos jovens André e Daniel que protegeriam 

o amigo, porém, se a pessoa fosse um desconhecido, adotariam um posicionamento 

oposto: 

 

“(...) Porque, como eu te falei, isso (estupro) é errado, um ato de violência. Eu não 

conheço essa pessoa, num tenho afeto algum por ela, num tenho sentimento. Então, 

entregaria”(André, 16 anos). 
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“Não conheço e tal, não tenho nenhum vínculo com essa pessoa, eu denunciaria. Eu 

acho que estaria fazendo a coisa certa, tirando das ruas um estuprador” (Daniel, 18 

anos). 

 

Carla, Erick e Fernanda relataram que pensariam duas vezes antes de decidir denunciar 

o amigo, no entanto, não hesitariam em denunciar um desconhecido: 

 

“(...) Porque seria mais fácil (desconhecido), o coração não ia apertar na hora de 

denunciar. Ia ser mais fácil na hora” (Carla, 17 anos). 

 

“Eu não pensaria duas vezes para denunciar, porque eu não conheço ele, não sei se ele 

pode fazer mais do que isso ou menos, não sei se é a primeira vez que o cara fez. Com o 

meu amigo eu pensaria duas vezes, porque já o conhecia desde pequeno, se ele fez isso, 

eu também ia pensar na minha infância, no que a gente fez junto, mas mesmo assim eu 

iria denunciar” (Erick, 17 anos). 

 

“Se eu soubesse do caso, eu denunciaria. Com o amigo talvez eu levasse em 

consideração a amizade, aqui não (desconhecido). Mas eu acho que seria igual, eu 

denunciaria” (Fernanda, 17 anos). 

 

2) Justiça: 

 

Este é o valor moral que mais foi encontrado nos relatos dos jovens. O valor de justiça 

se refere, segundo o dicionário Aurélio (versão on-line), a conformação com o direito, 

dar a cada qual o seu, julgar com equidade. Apresenta-se como uma categoria que 

emergiu a partir dos relatos dos adolescentes quando se referiram aos conteúdos: pagar 

pelo erro; direito de cada um; direito à verdade; direito de defender-se; direito de não 

fazer algo; conhecer versões diferentes da história; não agir com injustiça, ser justo; agir 

justamente. 

 

Os jovens reconheceram os direitos dos outros: 

 

“[estupro] O direito é dela, se ela não quer fazer. Acho uma atitude errada, porque 

uma pessoa não pode ser obrigada a fazer, é um direito dela” (Erick, 17 anos).  
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“No caso mesmo que Guto estava apanhando, se ele fizesse artes marciais, ele poderia 

utilizar, porque estava ocorrendo uma covardia, uma injustiça. O cara batendo e o 

outro sem o mínimo de defesa possível” (Bruno, 18 anos). 

 

Assim como identificaram seu próprio direito: 

 

“Quando eu vou para lá, fico com minha mãe, mas se ele [padrasto]mexer comigo... 

Ele não mexe, porque sabe que eu cresci, que eu tomo minhas atitudes, atitudes 

drásticas, porque sei dos meus direitos” (Fernanda, 17 anos). 

 

“Eu tenho o direito de utilizar um recurso que eu aprendi para me defender, eu não 

posso é estragar com o cara todo, mas eu posso imobilizar, eu posso afastar” (Bruno, 

18 anos). 

 

Localizamos, ainda, compartilhamentos de posições entre todos os jovens da pesquisa 

quando relataram que, na Cena 1, a primeira atitude a ser tomada seria conversar com o 

amigo. Antes de acusá-lo de estupro ou julgá-lo, todos investigariam mais para 

conhecer sua versão da história. Isso aponta para uma necessidade dos participantes de 

agir com justeza e equidade, percebendo que todos têm direito e dever para com a 

justiça. Também encontramos, nas respostas de todos os adolescentes, semelhança entre 

o julgamento que fizeram sobre como os personagens deveriam agir e os seus próprios 

posicionamentos, ao se colocarem no lugar dos personagens, não apenas em uma cena, 

mas em todas elas. Ou seja, houve uma coerência entre o que achavam que os outros 

deveriam fazer e o que eles mesmos fariam em determinada situação, prevalecendo aqui 

também, portanto, o valor de justiça. 

 

La Taille (2000, p. 113) nos ajuda a compreender essa atitude dos participantes quando 

coloca que os direitos morais decorrem de deveres morais: “Trata-se de pura lógica: se é 

reconhecido a alguém um direito, os outros têm o dever de respeitá-lo. Ora, entre as 

virtudes, apenas uma parece-nos corresponder ao binômio direito/deveres: a justiça. 

Sendo imperativo que é um direito de cada um ser tratado de forma justa, é também 

imperativo que cada um aja de forma justa, ou que pelo menos procure pautar suas 

ações no ideal de justiça. Daí resultar uma moral de regras (que podem ser inúmeras e 
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sempre por ser criadas): os deveres traduzem-se em regras de conduta que podem ser 

formuladas com razoável clareza”. 

 

Nessa linha de raciocínio, portanto, os jovens demonstraram a necessidade de conhecer 

versões diferentes de uma história ou buscar conhecer a verdade de uma situação, 

significando, para eles, agir com justiça: 

 

“Eu acho que tem que analisar os dois lados, acho que para uma menina dizer que foi 

estuprada, a gente tem que analisar o porquê ela saiu com ele. A gente não pode 

analisar superficialmente e dizer: ah, ela foi estuprada... ela pode também estar 

falando que foi, mas pode estar mentindo, entendeu? Eu acho assim, que tem que olhar 

o caso dela e olhar o caso dele, ver as duas versões. Para ver se foi verdade ou não. 

Para não condenar um inocente” (Bruno, 18 anos). 

 

“Diante dos fatos, eu acho que ele pode ter estuprado mesmo, aliás, pode ser ou não. 

Porque ele estava com a menina, aí acontece a notícia, então parece que foi ele mesmo. 

Mas vai que ela saiu, deixada em algum lugar e alguém ter encontrado ela e 

estuprado?” (Daniel, 18 anos). 

 

“Acho que João deveria procurar ele e olhar olho no olho para saber a verdade, 

procurando conhecer a verdade. E aí tem que tomar uma atitude talvez drástica, 

conversando com os pais de Augusto, ou até mesmo denunciar, se fosse o caso, e aí 

deixaria o caso para a polícia” (Bruno, 18 anos). 

 

“Ligaria para ele para saber se ele ficou com ela a noite toda, se deixou ela em algum 

lugar, saber o que aconteceu e saber se foi ele mesmo. Porque, mesmo que tudo indique 

que foi ele (...) se ela for amiga dele, se fosse eu, não acharia que meu amigo faria isso. 

Então, vale a pena saber a verdade” (Carla, 17 anos). 

 

Como mencionado no capítulo de Ética, Moral e Valores, os autores que mais 

influenciaram os estudos sobre justiça foram: Kant, na Filosofia, e Piaget e Kohlberg na 

Psicologia Moral. Portanto, a máxima kantiana de que devemos tratar o ser humano 

sempre como um fim e nunca como um meio, inspira as atitudes éticas em nosso tempo. 

Menin (2000) faz uma crítica importante sobre as pesquisas baseadas nestes dois 
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últimos autores e com a qual nós concordamos. A crítica refere-se a que essas pesquisas 

não têm mostrado como crianças e adolescentes podem criar diferentes concepções de 

justiça próprias ou comuns a determinados grupos sociais aos quais pertençam. Desse 

modo, um estudo voltado para esses objetivos fugiria dos testes padronizados de 

Kohlberg (1992), por exemplo, ou da rigidez dos estágios propostos por Piaget 

(1932/1977). A autora acrescenta que determinadas vivências sociais tais como 

pertencer a grupos sociais de status diferentes, ter ou não entrado em contato com 

instituições de justiça, ter ou não acesso a informações sobre o assunto, e outras, podem 

não só revelar estágios diversos (e não determinados como os autores propunham), mas 

concepções de justiça qualitativamente variadas e diferentes. Foi o que encontramos nos 

relatos da presente pesquisa. 

 

Por exemplo, um julgamento próprio da concepção dominante sobre o valor de justiça é 

que a pessoa que agir de maneira a desobedecer regras de convivência deve sofrer 

conseqüências punitivas. Esse significado apareceu com freqüência nos relatos dos 

jovens, seja para proteção ou castigo. Ou seja, em alguns casos, “pagar pelo erro” 

assumiu sentido de proteção ou de dar limites para que não se cometa novamente o 

mesmo erro, partindo da idéia de uma justiça educativa ou pedagógica: 

 

“(denunciaria) porque se ele é meu amigo, isso vai ser para o bem dele, para ele parar 

e assumir o erro dele. Se confirmar (o estupro), ele precisa pagar pelo erro dele” 

(Carla, 17 anos). 

 

“Eu acho que é para o bem dele, porque ele pode fazer de novo (estuprar), ficar sem 

limite” (Carla, 17 anos). 

 

Em outros relatos, “pagar pelo erro” surgiu com sentido de castigo e de uma justiça 

retributiva: 

 

“Um indivíduo desses não pode ficar na rua junto com as pessoas normais, porque 

pode voltar a fazer isso” (Erick, 17 anos). 

 

 “Eu julguei ele como adolescente infrator, estuprador” (Daniel, 18 anos). 
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Bruno, por sua vez, apresentou um sentido bem particular de justiça. O conceito de 

justiça, para ele, não está agregado aos padrões de certo e errado:  

 

“Eu acho justo (revidar). Não há certo ou errado é justo. Guto pediu desculpas, não foi 

por querer. Porque o outro não poderia aceitar as desculpas e deixar para lá?”. 

 

Não podemos deixar de discutir que compreendemos que nem sempre o que é legal é 

moral, ou seja, nem sempre o que está expresso literalmente na lei sobrepõe-se a 

dinâmica do cotidiano das relações humanas que se apresenta muito mais complexa. 

Sabemos que as leis não se atualizam na mesma rapidez que as mudanças sociais 

ocorrem, estamos falando da emergência do novo que não está baseada em leis, mas 

acontece a partir das relações vivas cotidianas. Por exemplo, os códigos levam muitos 

anos para serem reformulados. Por isso, essas divergências entre o legal e o moral 

levam as pessoas a se envolverem em diversos conflitos sociais e morais. Antes, 

podemos encontrar desacordos até dentro do campo das normas, pois é possível 

perfeitamente existirem divergências entre a Constituição Federal (Carta Magna do 

Brasil, contém princípios para a criação de qualquer lei) e as legislações contidas nos 

códigos, por isso nos deparamos com leis que são revogadas por serem consideradas 

inconstitucionais. 

 

Em nossa pesquisa, embora os jovens possam se referir ao que é ou não legal, como foi 

o caso de Fernanda: “Uma irresponsabilidade da parte dele, porque isso não se faz, 

estupro não é legal, nos dois sentidos...”. Também se referiram ao que é moral ou 

imoral, como foi o caso de Carla: “Se ele fez, se realmente estuprou, é a maior 

vergonha, uma atitude vergonhosa e imoral”. 

 

Além das nossas cenas, podemos exemplificar com a análise de um exemplo de como o 

dilema entre o que é legal e moral pode ocorrer no cotidiano da vida na cidade: quando 

um homem que vive na miséria, com fome, rouba um supermercado para se alimentar, 

temos um dilema entre o que é legal e o que é moral. A fome do homem é uma violação 

da Constituição Federal que garante direito a saúde, alimentação e oportunidade para 

todos, por um lado. Do outro lado, o roubo é uma violação da lei. Esse dilema nos leva 

a pensar sobre dois conceitos importantes que, em certa medida se conformam, mas que, 

neste exemplo, se distanciam, colocando, por um lado, a ilegalidade (roubar o alimento) 
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e, por outro, a imoralidade (a fome). Qual deveria ser a consequência ou pena para o ato 

desse homem? Se, por um lado, ele transgrediu uma lei e, por isso, deveria sofrer as 

consequências previstas no código penal, de outro, podemos considerar a questão das 

desigualdades sociais como uma violência estrutural que ele sofre diariamente. Diante 

disso, analisamos que nem sempre o que dita a justiça é o que é justo, ou melhor, é o 

que é moral. 

 

Assim sendo, entendemos que podem ser diversos os fatores que podem influenciar a 

decisão dos nossos jovens participantes dessa pesquisa frente às cenas e aos dilemas 

morais envolvendo violência. A lei não foi a única decisão possível, justamente porque 

tratamos aqui de dilemas morais que também envolvem a possibilidade da transgressão 

de leis. Os posicionamentos dos jovens levaram em consideração outros fatores que se 

distanciaram da lei ou do valor de justiça propriamente, apegando-se a outros fatores, 

como acorreu com o valor de amizade mostrado anteriormente. Embora a lei seja clara e 

severa para um ato de estupro, por exemplo, no dilema moral da Cena 1, para dois dos 

adolescentes, prevaleceu a amizade em detrimento da justiça; já outros dois 

demonstraram certa dificuldade em decidir, o que nos leva a inferir que as 

possibilidades de escolha entre cuidado e denúncia concorrem entre si. Isso demonstra 

que as decisões e julgamentos dos adolescentes podem ser qualitativamente variadas, 

frente à mesma situação, por motivações distintas. 

 

Deparamos também com falas que enfatizaram a necessidade de evitar agir com 

injustiça. Para isso, destacamos o relativismo do conceito de injustiça para os jovens, 

considerando as situações distintas. O conceito de injustiça, oposto do valor de justiça, 

portanto, diz respeito ao que é parcial ou que não é equânime; possui um significado 

negativo socialmente, pois as pessoas não gostariam de ser identificadas por esse 

contra-valor moral. É interessante que os jovens julgam que o outro age injustamente, 

porém, mesmo numa situação clara de injustiça da parte deles, não identificam em si 

mesmos tal característica, ao contrário, acabam por criar justificativas racionais para 

embasar suas atitudes. Como diria Carla: “Julgar é muito fácil, o problema é agir com a 

razão dentro da situação, agir justamente” (Carla, 17 anos).  

 

Um exemplo disso aconteceu nos relatos de Bruno (18 anos), pois no momento em que 

pedimos para que contasse uma situação de violência vivida, ele narrou que um amigo 
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estava sofrendo agressão física em uma festa e ele se envolveu para defender o amigo. 

Analisou: “Porque era covardia, três caras contra um só, isso não vale nem aqui nem 

em lugar nenhum”. Contudo, diante da Cena 3, em se tratando da possibilidade de 

revidar a violência física em um rapaz, mesmo estando com um grupo de colegas, ele 

decidiria agir violentamente. Bruno nem hesitou:“Eu ia primeiro, mas eu sei que o 

pessoal que estava comigo também iria bater, acho que seria bom”. Mesmo a 

pesquisadora tendo perguntado novamente se ele acha justo cinco contra um, ele 

respondeu que: “não acho justo, mas também não acho justo ele ter batido. „Daí a 

César o que é de César‟... Então, se ele bateu, é porque ele também pode apanhar”. 

 

Daniel teve o mesmo posicionamento de Bruno diante da Cena 3, julgando o que o 

personagem deveria fazer: “acho que ele deveria falar com os amigos para pegar o 

cara. Mesmo sendo cinco contra um, porque ele tentou explicar o que aconteceu, mas o 

cara não considerou, partiu logo para agressão. Deveria chamar os amigos para pegar 

o cara”. Ele disse que, se estivesse nesta situação, teria a mesma atitude. Porém, 

quando contou sobre a própria experiência de violência, falou sobre a defesa de seu 

primo, julgando que vários rapazes contra um caracterizava uma situação de 

covardia:“Foi numa festa, eu saí com uns amigos, mas eu estava também  com um 

primo que era menor, era mais novo do que eu. Aí uns caras mexeram com ele, aí 

deram um monte de murro nele. Aí, quando eu fiquei sabendo dessa covardia, parti pra 

cima dos caras e rolou  a maior confusão”. Retomando a discussão de DaMatta, 

quando analisamos o valor moral da amizade, encontramos a mesma postura de 

“apadrinhamento”, pois aqui se trata de um primo. Portanto, injustiça parece um 

conceito ainda dúbio para os adolescentes, talvez em processo de apropriação da parte 

deles. 

 

É também com um sentido de covardia que Carla disse que tomaria uma posição diversa 

quanto à possibilidade de revide em uma situação violenta, junto com um grupo de 

amigas: “Eu só não queria que as outras amigas que estavam comigo fossem também, 

que aí seria covardia, seria errado. Se só ela me bateu” (Carla, 17 anos).  

 

Vigotski afirma que “Educar significa organizar a vida; sendo justa a vida, as crianças 

crescem justas” (2004, p. 318). Neste mesmo caminho, Souza e Placco (2008) propõem 

que entre o valor em si e o valor para si, interpõe-se o valor para os outros. Logo, o 
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significado do valor para uma criança foi, primeiro, significado pelos outros de suas 

relações. Assim, o valor para mim só o é porque antes foi/é valor para o outro; 

entretanto, as pessoas, durante sua vida, podem conviver com grupos sociais que 

mantêm valores diversificados e sua apropriação e significação leva em conta uma gama 

de fatores. Nesse processo, não é infreqüente que surjam ambigüidades e incoerências, 

especialmente entre crianças e jovens, para os quais há uma curta história de vivência 

dessas situações. 

 

3) Respeito 

 

O valor moral de respeito ao outro emergiu em algumas passagens dos relatos dos 

jovens, tanto com referência às cenas como às suas experiências pessoais com violência. 

O respeito é definido pelo dicionário Aurélio como se referindo a acatar, levar em 

consideração o que o outro diz, pensa ou sente. Aqui, identificamos os conteúdos a 

partir das falas dos jovens, tais como: aceitar o outro, colocar-se no lugar do outro, 

valorizar o outro. 

 

Na literatura (Souza e Placco,2008; Souza, 2007) o valor moral de respeito ao outro tem 

significado muito próximo ao de tolerância;  aqui, no entanto, preferimos chamar de 

respeito ao outro, nomenclatura mais próxima as falas dos jovens. Compreendemos, 

todavia, que o conceito do valor moral da tolerância e do respeito não são totalmente 

inclusivos, pois, às vezes, o conceito de respeito adquire características peculiares e 

mais amplas que englobam o respeito a si e ao outro, respeito a regras,  lei, religião, por 

exemplo.  Nem sempre, igualmente, aquilo que chamamos tolerância engloba o 

respeito.  

 

Para Souza e Placco (2008), o respeito ao outro apresenta uma relação estreita e 

indissociável com o respeito a si mesmo. Seus estudos apontam que respeitar a si 

mesmo é condição para respeitar moralmente outra pessoa, ou seja, se não se respeita a 

si próprio, também não se respeita o outro. Portanto, alguém se constitui digno de 

respeito a partir da sua progressiva participação nas práticas sociais que contêm o 

respeito como valor moral. Contudo, o indivíduo não assimila somente, mas transforma 

esse valor como seu. Além disso, não só os valores conservados pela sociedade são 
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transformados pelo indivíduo, mas também os modos de pensar e agir sobre e com este 

valor, por exemplo, o respeito. 

 

O respeito ao outro foi referido pelos participantes de nossa pesquisa e merece um 

espaço para ser discutido, pois é um valor moral de extrema importância para a 

convivência humana, embora pareça estar desgastado, raro ou mal interpretado na 

sociedade atual, de nuance mais individualista. De acordo com essa idéia, Oliveira e 

Rosa (2010) afirmam que os processos de construção contemporâneos da alteridade ou 

respeito ao outro são afetados pelas relações humanas e sociais atualmente produzidas. 

Portanto, em uma sociedade fortemente individualista como a nossa, o reconhecimento 

do outro é negado e por isso, também o respeito ao outro. Desse modo, a negação da 

alteridade, seja por vinculação étnica, de gênero, religiosa, sexual, geracional, bem 

como de classe, encontra-se profundamente associada à intolerância, campo fértil para a 

manifestação de variadas formas de violência e, o que é pior, muitas vezes legitimada 

socialmente (Souza, 2007). 

 

Em nossa pesquisa, respeito apareceu com três significados distintos: admiração, 

obediência e tolerância. O primeiro, com um significado próximo de admiração, tem o 

sentido de valorizar o outro ou de ter alguém como referência ou modelo de conduta, 

como exemplificado nas falas a seguir: 

  

“Aprendi com meu avô. Ele está falecido. É uma pessoa que, de fato, me influencia ou 

que eu respeito. Ele e meu pai, porque foram duas pessoas que não tiveram 

oportunidade, porque meu pai foi o tipo de pessoa que viveu na roça. O tipo de pessoa 

que só estudou até a quinta série e é um vencedor” (Bruno, 18 anos). 

 

“[pensa mais na mãe quando algo grave acontece] Em minha mãe, com certeza (...). 

Então, minha mãe é aquela pessoa mais carinhosa que eu admiro, apesar de que veio 

de família muito pobre, mais pobre até que meu pai. Mas é aquela pessoa mais 

carinhosa, mãe é... Colo de mãe é tudo de bom! (risos)”. 

 

Quando os jovens se referiram à relação com figuras de autoridade, o respeito assumiu o 

significado de obediência.  Nestes casos, parece que o respeito ao outro se apresentou 

como uma relação desigual, dentro de uma estrutura de poder, em que aquele que se 
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considera superior ou figura de autoridade deve ser respeitado. Consequentemente, 

respeitar o outro se aproxima do sentimento de medo. De acordo com essa idéia, Forst 

(2009) coloca que o conceito de tolerância/respeito pode se apresentar como uma 

relação em que uma autoridade ou uma maioria detém o poder de dificultar as práticas 

de uma minoria que a "tolera", ou seja, um grupo permite que prevaleçam as regras do 

outro baseado nas crenças e interesses de quem domina. Menin (2000) analisa que nas 

relações entre pessoas, se predominarem relações de respeito unilateral, de coação do 

mais forte ao mais fraco, a moral possível é a da obediência. Ao contrário, se a criança 

puder viver relações entre iguais, relações de cooperação, pode então surgir a moral da 

autonomia, compreendida inicialmente a partir de Piaget. 

 

Lembramos, neste momento, também da discussão de Vigotski, em que a educação 

moral revela a sua impotência nos casos em que fracassou, mas também nos casos em 

que foi bem sucedida, pois em um sistema de educação que é mantido por 

recompensa/castigo, em que a obediência é motivada pelo medo, perde-se o valor 

moral. Para o autor, essa forma de educação se baseia em princípios autoritários e 

coercitivos, tendo como conseqüência o fortalecimento de atitudes inadequadas de fuga 

e evitação, por parte das crianças, por exemplo: fugir das dificuldades, esconder seu ato, 

mentir, evitar interferências. Segundo o autor, crianças muito cautelosas, subordinadas 

demais e muito obedientes são também covardes. A obediência compreendida dessa 

maneira, portanto, carece de força ética, pois implica em uma relação sem liberdade e 

servil. Para o autor, a obediência deve ser substituída, em todo o seu conjunto, pela 

coordenação social livre, em que a regra parte do grupo e é para todo o grupo. Quando 

os jovens se referiram à relação com seus pais, algumas vezes, essa concepção de 

respeito ao outro, relacionada à obediência surgiu e inferimos que ao medo também. 

Isso foi predominante nos relatos de Bruno: 

 

“Meu pai, ele reclama comigo com os olhos. Olhou, aí eu sei que estou errado” (Bruno 

18 anos). 

 

“A bronca que minha mãe dá é muito pior do que a de meu pai (...)Acho que eu penso 

mais em minha mãe em uma situação grave, no que ela vai pensar” (Bruno, 18 anos). 

 

E no momento em que lhe foi indagado se os pais aprovariam a atitude violenta: 
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“Não, se eles soubessem, eu acho que estaria fora de festa até hoje (risos)”. (Bruno, 18 

anos). 

 

Porém, em outras situações, o respeito surge fundado na significação de uma relação de 

tolerância, de equidade com outro, em que emerge o desejo de preservar a relação de 

amizade ou o receio de desapontar alguém a quem se ama. Segundo Vigotski (2004), 

essa seria uma relação mútua de respeito entre iguais, mais saudável, que não implica 

em obediência, e que deveria ser meta da educação.   

 

A postura e a virtude de tolerar, como assegura Forst (2009), raramente consegue 

crescer em um terreno cultural que cultive apenas os valores e as concepções do bem de 

uma parte de seus cidadãos. O autor sugere que, ao invés disso, um sentimento de 

eqüidade deve florescer cultural e mutuamente, a partir das experiências de eqüidade. 

Complementa dizendo que uma cultura política democrática deve manter o respeito ao 

direito de justificação do outro, de toda e qualquer pessoa, sem exceção, 

independentemente de sua identidade étnico-cultural ou religiosa. 

 

Dessa maneira, a tolerância deve se apresentar como o respeito moral pelos outros, na 

condição de cidadãos iguais e na capacidade de traçar limites quanto ao intolerável 

(Forst, 2009). Neste sentido, o autor afirma que “as partes tolerantes reconhecem uma à 

outra de forma recíproca: embora difiram notavelmente em suas convicções éticas a 

respeito do bem e do modo de vida legítimo e em suas práticas culturais, e sustentem 

em muitos aspectos visões incompatíveis, elas se respeitam mutuamente como moral e 

politicamente iguais, no sentido de que sua estrutura comum de vida social deve - na 

medida em que questões fundamentais de reconhecimento de direitos e liberdades e de 

distribuição de recursos estejam envolvidas - ser guiada por normas que todos possam 

igualmente aceitar e que não favoreçam uma "comunidade ética" específica”(p.5). 

 

Em concordância com essas idéias, encontramos, nos relatos dos jovens dessa pesquisa, 

a referência à necessidade de se respeitar a vontade do outro: 
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“Porque sexo num é assim, as duas pessoas tem que querer. Estuprar é uma coisa... 

Num é certo nem... como se diz... violar, entre aspas, a vontade do outro” (Carla, 17 

anos). 

 

“Se duas pessoas vão fazer determinada coisa, as duas tem que aceitar, não precisa 

pegar à força, se um não quer, tem que respeitar. Isso é uma falta de respeito da parte 

do cara” (Fernanda, 17 anos). 

 

Entendemos que quando os jovens se posicionaram de maneira a se colocar no lugar do 

outro, estavam compreendendo a necessidade de aceitar a condição do outro como 

também merecedor de respeito: 

 

“Eu iria denunciar, sem duvida, se foi ele mesmo. Eu me colocaria no lugar da menina, 

fica chato, né? Porque não é uma coisa certa” (Erick, 17 anos). 

 

“Eu penso sempre duas vezes antes de fazer qualquer coisa... Sempre penso se será 

correto para mim e para a outra pessoa” (Erick, 17 anos). 

 

 “O que meus pais pensam vale mais. Ferir o que eu construí tantos anos com eles. 

Meus pais têm muito orgulho de mim. Magoá-los seria muito pior” (Bruno, 18 anos). 

 

“Imagine num caso desses (estupro), que é muito íntimo, muito pessoal. Porque eu me 

coloco no lugar, porque se fosse comigo seria um trauma”(Carla, 17 anos). 

 

Forst (2009) julga que o conceito de tolerância é difícil de ser demarcado, porque, além 

de se apresentar como um valor, também é uma atitude (aceitação) requerida por outros 

valores ou princípios (como a justiça, por exemplo). Do prisma da concepção da 

tolerância como respeito, portanto, Forst (2009) afirma estar ligada a uma concepção 

também de justiça que fornece a fundação para uma distinção justificável das nossas 

próprias visões éticas, daquelas que são toleráveis e daquelas que não o são. 

Concordando com esse autor, Guareschi (1998) afirma que existe uma estreita ligação 

entre alteridade, ética e justiça. Optamos, nesta pesquisa, por deixar o valor de respeito 

ao outro separado do de justiça, pois entendemos que ambos não são a mesma coisa, 

embora um possa, de certa forma, compartilhar significados com o outro. 
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Em uma pesquisa empírica feita por La Taille (2009), com jovens de 15 a 18 anos, 

sendo 225 moças e 223 rapazes, em 211 escolas particulares e públicas, propôs-se que 

os jovens fizessem um ranking de virtudes entre uma lista de dez: justiça, gratidão, 

fidelidade, generosidade, tolerância, honra, coragem, polidez, prudência e humildade. O 

valor moral preterido entre jovens foi o de tolerância, mas isso não quer dizer que o 

consideram sem importância. O autor atribui esse resultado ao estudo ambíguo atual 

dessa virtude, questionando o que é ser tolerante. É aceitar toda e qualquer alteridade, a 

despeito das características morais dessa alteridade? É aceitar outrem 

incondicionalmente? Ele sugere novas pesquisas sobre esse valor para uma 

compreensão mais aprofundada. 

 

4) Integridade 

Os jovens demonstraram em seus relatos a necessidade de ressaltar as características de 

personalidade que acreditam possuir ou que deveriam ter, muitas delas pautadas em 

virtudes morais.  Nesse ponto, compreendemos que isso aponta para as “virtudes” como 

um valor de caráter que contribui para a formação das identidades desses jovens.  

Os valores morais, quando se tornam parte das características de personalidade das 

pessoas, são chamados de virtudes pela literatura (Aristóteles; Kant; La Taille, 2004) 

Embora tenhamos focalizado amizade, justiça e respeito para uma análise mais 

detalhada, por aparecerem com maior freqüência, outras virtudes morais também 

surgiram em nossos resultados, como: ser verdadeiro; ser correto; ter caráter; ser 

íntegro; ser digno; ser uma pessoa de bem; ser consciente do certo e errado; ser educado 

e ser confiável, como se vê nas seguintes falas: 

“Porque geralmente com os meus amigos eu confio bastante. Eu tenho dois colegas 

assim que confio, sabe? Eles me contam as coisas e eu não duvido” (André, 16 anos) 

“Porque foi uma coisa que aprendi é caráter. Tanto aprendi nas artes marciais como 

que eu aprendi com meus pais é caráter. Se eu tiver ferindo meu caráter, eu não vou 

estar sendo eu, então isso é importante para mim”. (Bruno, 18anos) 

“Até meus amigos falam que sou muito verdadeiro”. (Bruno, 18 anos) 
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“Tanto que minha mãe sempre fala que eu penso muito nos outros e não penso em mim 

mesmo” (Bruno, 18 anos) 

“Mas meu pai é uma pessoa integra. Até hoje, ele é o tipo de pessoa de caráter que eu 

tento seguir”. (Bruno, 18 anos). 

Não ser preconceituoso; ser calmo; ser responsável, também surgiram como 

características pessoais para eles: 

“Eu sou, em questão de briga, eu prefiro até evitar, sou calmo” (André, 16 anos). 

“Meus pais conversam muito comigo sobre colégio, profissão, nunca precisaram falar 

sobre isso de violência, porque sempre fui quieta” (Carla, 17 anos). 

“Eu acho que o cara ia partir para cima, mas se fosse um cara calmo, não soubesse 

que ela tinha namorado, talvez pedisse desculpas” (Daniel, 18 anos). 

“Eu tenho um temperamento calmo, não me intrometo e não entro em encrenca” 

(Erick, 17 anos). 

“Tudo na minha vida quem teve que correr atrás fui eu. Graças a Deus eu sou assim, 

assumi responsabilidade cedo. Não reclamo” (Fernanda, 17 anos). 

“Os outros achariam que fui responsável [por denunciar] que tive uma atitude 

“cabeça” (Fernanda, 17 anos). 

Localizamos na literatura de La Taille (2004), atualmente um ícone nos estudos das 

virtudes, no livro Vergonha, a ferida moral, a definição do "eu" como "conjunto das 

representações de si". Essas representações que conferem identidade ao “ser” são 

sempre valorativas, segundo o autor. Os valores constituintes da identidade podem ser 

morais - quando o foco está no cuidado e preservação do outro, estando associados à 

justiça, fidelidade, honestidade e demais virtudes morais, e não-morais - quando se trata 

de valores individuais, estão associados à beleza, sucesso profissional, riqueza, poder 

etc. Aristóteles também propôs uma separação entre tipos de valores, chamando a 

inteligência de virtude intelectual. 
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Neste momento, cabe também fazermos uma breve alusão sobre a discussão corrente e 

contemporânea do dilema entre ser ou ter. Vivemos em uma sociedade pautada em 

princípios capitalistas e, por isso, educamos e mantemos nossas crianças e jovens com 

os valores próprios desse sistema sócio-econômico-político que, ao valorizar o sucesso 

econômico, acaba por fomentar o individualismo como modo de vida. Portanto, 

atualmente os valores pessoais e não-morais são os mais atraentes para os nossos 

jovens, de acordo com Tognetta e Vinha (2009), em que adquirir riquezas, bens 

materiais, ter beleza e fama, ter força, ter status e reconhecimento social ou ter poder 

são as características pessoais que, nesse sistema, os jovens lutam para adquirir ou 

manter, caso contrário se é uma “carta fora do baralho”.  Outros estudos com 

adolescentes apontam para essa realidade (La Taille, 2009; Tardeli, 2009). Segundo 

esses últimos estudiosos, os valores morais parecem não caber, ou parecem menos 

expressivos, estando preteridos ou esquecidos em nossa sociedade. Embora, nesta 

pesquisa, devamos fazer análise mais detalhada sobre a dimensão moral, os 

adolescentes dessa pesquisa também ressaltaram a importância dos valores 

individualistas e não-morais: 

“Eu faço o que gosto, o que é melhor para mim. Eu acho assim, tipo, se eu faço uma 

coisa que eu me sinto bem, não importa o que a outra pessoa pensa, não fico pensando 

no que as pessoas vão pensar, porque se a gente fica parando para pensar nisso, a 

gente não faz nada (...) Acho que a gente tem que ter nossa própria personalidade e o 

próprio pensamento”. (André, 16 anos) 

“Meu pai tem tudo, tudo o que ele quer ele tem. Ele tem casa na ilha, (...), tem carro 

(...) mora num lugar bom, eu o admiro”. (Bruno, 18 anos). 

II) Julgamento moral: 

 

Enfatizamos, nesta categoria, o julgamento que os jovens fazem sobre certo-errado, 

dando destaque aos significados que utilizam para estabelecer estes parâmetros. 

Verificamos que, durante os relatos dos adolescentes, em diversas situações, foram 

feitas referência aos padrões normativos a que estão sujeitos em sua cultura. Julgamento 

aqui é entendido como a avaliação que uma pessoa faz, diante de uma dada situação, 

sobre o seu próprio comportamento ou dos outros, situando-o em dois pólos: certo ou 

errado, bom ou mau, positivo ou negativo. Portanto, coloca a razão, não o afeto, como 
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foco de análise. O julgamento passa a ser de ordem moral quando a pessoa, nessa 

avaliação, faz a opção por uma atitude válida socialmente e voltada para o bem do 

outro.  

 

 Dentro dessa análise, surgiram duas posições distintas entre os jovens: uma tendência à 

visão que chamamos aqui de maniqueísta, posição mais inflexível quanto aos padrões 

sociais de certo e errado; e outra posição, mais relativista, na qual existe a possibilidade 

de revisão desses padrões normativos, resultando em que algo considerado errado em 

uma situação, em outra pode não sê-lo. Vigotski (1984) afirma que se a consciência 

ética de uma atitude correta ainda não garante nem de longe a efetivação dessa atitude, a 

consciência de uma atitude errada pelo menos contribui para que ela ocorra. 

 

Os adolescentes julgaram a si mesmos e aos outros, tanto na apresentação das cenas 

simuladas quanto nos próprios relatos de suas experiências pessoais, com base em seus 

valores pessoais e coletivos.  

 

1) Maniqueísmo: 

 Nos discursos dos adolescentes, verificamos que alguns encerram o julgamento que 

fazem de suas próprias atitudes, ou as que julgam que os outros deveriam tomar, em 

dois pólos inconciliáveis de certo e errado, como se se tratasse de uma dicotomia 

maniqueísta de bem e de mal. Seus posicionamentos se conformam às normas sociais, 

de maneira que aplicam os significados compartilhados socialmente de certo e errado, 

correspondendo, assim, ao que a sociedade espera deles. 

a) Julgamento sobre o que é certo: 

Destacamos as falas dos jovens que colocam a ênfase sobre o que consideram certo: 

 

 “(...) Se ele for amigo de verdade ele deve contar ao amigo, mesmo estando errado, o 

certo seria contar” (André, 16 anos). 

 

“Ou até mesmo denunciar, se fosse o caso, e aí deixaria o caso para a polícia. Porque 

essa seria a coisa correta, porque seria o caso dele dormir com a consciência 

tranqüila” (Bruno, 18 anos). 
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“Se foi, não sei, denunciar. Acho que é a coisa certa, se ele fez isso com ela(estuprou), 

ele pode fazer com outras pessoas (...) Por que não é uma coisa certa. Ela não estava 

afim e foi obrigada, ele pode fazer isso com outra menina e pode fazer até pior, matar 

alguém” (Erick, 17 anos). 

“(as pessoas esperariam) Que eu denunciasse, porque é a coisa certa. Um indivíduo 

desses não pode ficar na rua junto com pessoas normais, porque pode voltar a fazer 

isso” (Erick, 17 anos). 

 

b) Julgamento sobre o que é errado:  

Algumas vezes, os adolescentes enfatizaram, em suas falas, aquilo que acreditam ser 

uma atitude errada a tomar. Fazem isso de diferentes pontos de vista: através da posição 

pessoal, quando analisam aquilo que os pais falam e quando entendem que se trata de 

um valor da sociedade. 

 

- Usando seu próprio ponto de vista: 

 

“Está errada a parte em agredir” (André, 16 anos). 

 

“Porque estupro é uma palavra muito forte, um ato muito violento. Uma coisa 

repulsiva. Ah, pelo menos para mim. Não vejo esse ato como uma coisa normal, é 

errado” (Bruno, 18 anos). 

 

 “O direito é dela, se ela não quer fazer. Acho uma atitude errada, porque uma pessoa 

não pode ser obrigada a fazer, é um direito dela” (Erick, 17 anos). 

 

 “Uma irresponsabilidade da parte dele, porque isso não se faz, estupro não é legal, é 

errado, nos dois sentidos. Se duas pessoas vão fazer determinada coisa, as duas tem 

que aceitar, não precisa pegar à força, se um não quer, precisa respeitar” (Fernanda, 

17 anos). 

 

 “Acho que eu não arrumaria confusão com ela não, a errada foi ela e eu estaria me 

igualando a ela. Fazendo a mesma coisa que ela, eu estaria sendo errada também. Eu 

acho que isso não seria certo” (Fernanda, 17 anos). 
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- Usando o ponto de vista dos pais: 

 

“Aí a mãe do menino (que ele revidou a violência), aí falou, só que, eu falei a minha 

mãe como foi, só que ela disse: ah, você não deveria ter feito isso e tal, que fui errado” 

(André, 16 anos). 

 

“Eles (pais) ficariam indignados com a minha atitude (de bater). Eles pensariam que eu 

estou errado com certeza” (Daniel, 18 anos). 

“Minha mãe não aprovaria (bater), porque ela acha que é errado, ela não gosta de 

violência” (Fernanda, 17 anos). 

 

- Usando o ponto de vista do grupo social: 

 

 “As pessoas esperariam que eu denunciasse ele, pois o que ele fez foi errado e isso 

poderia trazer problemas futuros para a população” (Daniel, 18 anos). 

 

 “Uma maldade...não é bem a palavra certa...Foi errado, foi irresponsável. Isso é 

errado, nossa sociedade não aceita isso, é uma coisa que foi à força, ela não queria e 

ele obrigou a fazer” (Fernanda, 17 anos). 

 

 “Mas a sociedade acharia que sou responsável, que eu tive uma atitude “cabeça”, 

acho que posso falar isso, tipo... que eu tinha consciência de que isso era errado, que 

eu tive consciência” (Fernanda, 17 anos). 

 

2) Relativismo: 

 

Um pouco diferente dos posicionamentos maniqueístas, acima referidos, encontramos 

situações em que os jovens situam seus julgamentos sobre o certo e o errado em 

princípios mais relativistas, flexibilizando suas posições a depender da situação 

proposta ou vivida por eles. Ou seja, alguns princípios podem ser quebrados, a depender 

da análise empreendida diante de determinada circunstância.  
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Em algumas situações, encontramos os jovens relativizando as concepções de certo e 

errado e, portanto, seus princípios morais, de tal forma que, de uma maneira geral, 

mesmo que acreditem que algo é errado, em outro momento acreditam que pode ser 

considerado certo. Assim, quando o jovem julga a si mesmo, não o faz tão severamente, 

acreditando que tem razão e julgando legítima a sua ação, mesmo que, em outra 

situação, tenha julgado o mesmo ato como sendo errado. Podemos destacar a análise 

que fizemos na categoria de justiça, quando falamos sobre como os jovens 

relativizavam a injustiça, por exemplo, achando que apanhar de várias pessoas é injusto, 

porém, em outra situação, bater em alguém junto com vários colegas não. Nestes casos, 

verificamos que outros fatores podem sobrepujar o que ele considerou errado, como, por 

exemplo, o valor moral contido em um dilema moral ou a própria defesa de si, de um 

ponto de vista ético, uma postura egótica.  

 

Também são exemplos desse tipo de posicionamento, as falas dos jovens nas cenas 2 e 

3, mostram que um mesmo tipo de ação (bater) adquire a conotação de certa ou errada a 

depender das circunstâncias em que ocorre. Assim, para André, começar a bater é 

errado, mas bater para revidar é certo, ou não totalmente errado: 

 

“Não foi certo, mas também todo mundo tem paciência... a pessoa tenta se controlar 

uma vez, na segunda, não tem como se controlar, então eu acho que não foi totalmente 

errado, mas também não foi certo” (André, 16 anos). 

 

 “Meu pai iria procurar saber se eu estava certo ou errado, se eu tivesse na minha 

razão, acho que ele acharia que eu deveria descontar” (André, 16 anos). 

 

Também para Bruno, orientado pelas normas das artes marciais, o bater passa a ser certo 

quando usado em defesa de um amigo: 

 

“Eu acho que nesse caso eu agi certo, porque tem um lema nas artes marciais: „não 

procure briga, tente evitar ao máximo, mas utilize sua força como defesa‟. Neste caso, 

a defesa não foi pra mim, mas foi pra ajudar uma pessoa que com certeza faria o 

mesmo por mim. Eu acho que agi certo, porque era covardia, eram três caras contra 

um, isso não vale nem aqui nem em lugar nenhum” (Bruno, 18 anos). 
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Já em outras situações, é importante destacar que o adolescente não muda seu 

julgamento sobre o que é certo ou errado, mas ele não age de acordo com seu 

julgamento. Isto é, apesar de continuar achando errado o estupro, o adolescente pode 

ajudar o amigo porque a amizade é mais forte, por exemplo. No caso do estupro, o que é 

relativizado é a ação de denunciar ou proteger e não o julgamento. Em nossa pesquisa, 

encontramos no discurso de André, quanto a Cena 1, a relativização do seu 

posicionamento quando se trata do amigo ou do desconhecido, todavia o julgamento 

que faz sobre o estupro permanece. Ele afirma ao julgar um ato de estupro: 

 

 “Isso é errado, um ato de violência” (André, 16 anos). 

 

Contudo, sua atitude com relação ao amigo seria: 

 

“Mesmo ele fazendo errado [tendo estuprado], eu tentaria ajudar meu amigo” (André, 

16 anos). 

 

E se fosse uma pessoa desconhecida o possível estuprador, André se posiciona dessa 

maneira: 

 

“Eu denunciaria. Porque era um estupro, uma coisa que duas pessoas não querem, 

nunca é certo (...), nada de violência é certo”.  

 

Dessa forma, verificamos que André, muda sua posição baseado no valor de amizade, 

como analisamos nessa categoria anteriormente. Porém, o que pretendemos destacar 

aqui é que sua ação muda, denuncia o desconhecido ou protege o amigo, mas seu 

julgamento moral sobre o estupro permanece o mesmo, ele considera errado. 

 

 Igualmente verificamos em Daniel essa mudança de posição, permanecendo o 

julgamento sobre o estupro. Quando se trata de um desconhecido: 

 

“Não conheço, não tenho nenhum vínculo com essa pessoa. Eu denunciaria. Eu acho 

que eu estaria fazendo a coisa certa, tirando das ruas um estuprador” (Daniel, 18 

anos). 
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Quando é o amigo que é o suspeito do estupro: 

 

“Bom, eu acho que eu não denunciaria não, eu acho que eu tentaria conversar com ele, 

falava que isso poderia trazer problemas futuros para ele, de qualquer forma é errado. 

Por causa da nossa amizade de muito tempo, é um laço muito difícil de quebrar” 

(Daniel, 18 anos). 

 

Quando perguntamos sobre o que os outros esperariam que fizessem quanto à cena do 

estupro, quase todos responderam que os outros esperariam que denunciassem o amigo 

que estuprou. Apenas Bruno acredita que os outros esperariam que não o denunciasse, 

mas sim, que o protegesse. Portanto, nos julgamentos relativistas parece não haver 

conformidade com as regras que são hegemônicas na cultura, pois entram em jogo 

outros fatores que podem se sobrepor ao que é hegemônico na sociedade. Desse modo, 

nem sempre o julgamento sobre certo e errado, ou a ação moral em si (como será 

discutida no eixo temático apropriado), leva em consideração apenas as leis, normas e 

regras sociais e, portanto, não se pauta apenas no valor de justiça, como é afirmado por 

alguns autores supracitados como Piaget e Kohlberg. 

 

III) Afetos morais:  

 

Essa categoria compreende os afetos ligados à moral; estes foram referidos pelos jovens 

diante das cenas de violência apresentadas, quando perguntamos como eles se sentiam 

diante das cenas e também ao longo de toda a entrevista. Afetos são motivações internas 

para a ação, chamada de sentimentos e emoções. No entanto, não é qualquer afeto que 

pode ser considerado moral, como a alegria, tristeza ou raiva, que estão fadados a 

variações, mas trata-se de sentimentos que são mais elevados e integram a busca por 

uma “vida boa” e impulsionam para uma ação moral, integrando a personalidade, 

sentimentos como: indignação, vergonha, arrependimento, dentre outros (Tognetta & 

Vinha, 2009). Compreensão também estabelecida por Vigotski, chamando-a de 

sentimento moral, quando considera como uma simpatia instintiva entre os indivíduos, 

um instinto social ou necessidade de pertencimento. 

 

Com o objetivo de contemplar os aspectos afetivos ligados aos estudos sobre moral, tão 

discutidos pelos teóricos dessa área (La Taille, 2002; Gilligan,1982; Flanagan, 1996; 
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Tugenthat, 1999), criamos perguntas que contemplassem tal aspecto e as respostas 

mostraram que alguns sentimentos foram compartilhados pelos jovens: os sentimento de 

indignação, vergonha e amor foram analisados mais detalhadamente, contudo, outros 

sentimentos foram referidos pelos jovens, como: confiança, pena ou dó da vítima, 

repulsa e surpresa. Esses sentimentos apareceram com menor frequência, surgiram 

principalmente quando indagamos os jovens sobre o que sentiram diante das cenas ou 

situações de violência vistas ou vivenciadas.  

 

“É uma questão de confiança. Porque, geralmente, com os meus amigos eu confio 

bastante, eu tenho dois colegas assim que confio, sabe? Eles me contam as coisas e eu 

não duvido” (André, 16 anos). 

 

“Senti pena de quem apanhou” (Carla, 17 anos). 

 

“Fiquei assustada, tomei um susto que era sobre isso [estupro]. Isso é algo que pode 

acontecer com qualquer pessoa, mas não quero nem pensar” (Fernanda, 17 anos). 

Outro sentimento que surgiu algumas vezes foi o de vingança, embora seja a antítese de 

um sentimento moral, resolvemos analisá-lo dentro desse eixo temático para fazer um 

contraponto. 

 

1) Indignação: 

 

Os jovens relataram, diante das cenas, sentir-se indignados, revoltados ou enraivecidos 

diante da situação de estupro, da situação do beijo à força ou mesmo da cena em que 

apanham e têm a possibilidade de revidar. Tugendhat (1999) afirma que quem não tem 

senso moral não pode envergonhar-se moralmente nem se indignar.  Incluímos, nesta 

categoria, o sentimento de revolta e raiva, também expresso pelos adolescentes, pois 

consideramos que a raiva relatada apresentou um sentido alinhado com a indignação, 

por se sentirem em situação de desvantagem.  

 

Segundo Tognetta e Vinha (2009), a indignação caracteriza-se por um sentimento 

negativo próximo à cólera, desencadeado por um juízo negativo feito por quem a 

experimenta para recobrar um direito ou por ter perdido um direito. Sente-se indignado 

quando se é vítima de uma ação considerada imoral, como, por exemplo, saber que 
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alguém forçou outro a fazer algo que não queria, que é o caso de nossas cenas. 

Tungendhat (1999) também trata os sentimentos de indignação e de revolta como 

sinônimos. 

 

O sentimento de indignação refere-se essencialmente a um valor moral que é a justiça. 

Esse sentimento, pelos estudos de Tognetta e Vinha (2009), aparece desde a infância, 

porém de maneira autoreferenciada, tratando-se de uma luta por justiça, por exemplo, 

quando um pai promete algo à criança e não cumpre. Mas, a indignação moral não se 

aplica apenas as situações de interesses contrariados, já que denota a busca pela 

igualdade, luta por um valor positivo, de reconhecimento de seu valor pelo outro. Para 

as autoras, esse é o primeiro passo para que uma pessoa se torne moral. 

 

Existem duas idéias interessantes desenvolvidas por Tungendhat (1999) sobre a 

indignação. Uma diz que a indignação só acontece através da inclusão de exigências 

mútuas: só se sente indignado aquele que desaprova uma ação que considera ferir um 

bem moral enquanto um bom atrativo (uma pessoa boa), que percebe em si ou no outro. 

Por exemplo, Daniel, em nossa pesquisa, percebe que seus pais ficariam indignados 

com sua atitude violenta: 

“Acho que ficariam indignados [pais]... se eles soubessem de uma cena dessas, eu 

brigando, eles iriam ficam indignados comigo e nem iam acreditar que era eu ali”. 

 

Bruno se sentiria assim, caso a namorada o estivesse traindo: 

 

“Porque iria ser uma raiva dupla. Ela [namorada]não querendo, você não iria brigar, 

envolvendo uma menina. Ela querendo, eu ia ficar com raiva dupla. Ela porque queria 

me trair e ele por ter se aproveitado dela também” (Bruno, 18 anos) 

 

A outra idéia é a de que a indignação corresponde a uma motivação moral de duas 

formas: 1) Se não houver o cumprimento da norma que nos beneficie, a um indefeso ou 

incapaz. 2) Quando não há o reconhecimento do que acreditamos que temos como 

característica pessoal ou que desejamos ser. Em nossa pesquisa, o primeiro item 

emergiu principalmente nas respostas referentes à Cena 2, sobre ver o namorado(a) 

sendo beijado(a) à força, pois se trata de uma situação que envolve quebra de laço de 

fidelidade (valor moral): 
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Fernanda se sentiria revoltada, se flagrasse outra pessoa beijando o seu namorado, pois 

acredita que isso seria uma quebra do laço que existe entre os dois. Aqui haveria a 

quebra da norma da fidelidade. Ela julgaria que ele estaria correspondendo ao beijo: 

“Eu iria ficar revoltada, eu tenho para mim que homem sempre mente” (Fernanda, 17 

anos). 

 

Carla, nesta mesma cena, se sentiria indignada, abrindo a possibilidade de agir 

violentamente: 

“Ficaria indignada, chegaria separando. Não sei, situação difícil, porque tem gente 

que já chega com violência(...) (Carla, 17 anos). 

 

Em uma pesquisa que procurava conhecer o que causa indignação nos jovens 

atualmente, Tognetta e Vinha (2009) investigaram 150 adolescentes de escolas 

particulares e públicas de São Paulo, com idade entre 14 e 16 anos. Foram encontradas 

três categorias: uma em que as características individualistas foram mais fortes (43%); 

outra em que exaltaram o caráter moral restrito e estereotipado (36%) e a terceira em 

que abordavam o caráter moral, ético e as virtudes (24%). As autoras concluíram que os 

valores morais, ainda que em menor percentual, estão presentes, mas outros valores 

estereotipados ou individualistas têm prevalecido entre os jovens brasileiros. Os jovens 

refletiram de forma heterônoma os valores vigentes na sociedade em que vivem. 

Demonstram indignação quando a injustiça ou a agressão ocorre com alguém com quem 

se relacionam mais de perto, como familiares ou amigos, restringindo-se ao âmbito 

privado, mas ainda não generalizando a qualquer ser humano.  

 

Esses resultados se aproximam dos dados que encontramos em nossa pesquisa, pois 

nossos adolescentes também demonstraram indignação em situações de proteção ao 

outro, em ocasião de violência grave, como no estupro, quando se tratava de amigos ou 

parentes, de si mesmos ou mesmo de um desconhecido. Seguem os relatos: 

 

“Raiva, muita raiva... Eu nunca passei por uma situação como essa [Cena 2], mas 

pensando agora sim, acho que seria isso que eu sentiria” (André, 16 anos). 
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“Senti indignação, claro(...) Porque eu me coloco no lugar, porque se fosse comigo, 

seria um trauma [estupro]” (Carla, 17 anos). 

 

2) Vergonha:  

 

Consideramos que fazem parte dessa categoria os sentimentos referidos pelos jovens 

como constrangimento, vergonha propriamente e se sentir encabulado. Esse sentimento, 

segundo La Taille (2002), foi pouco lembrado pelos estudos da psicologia moral, tendo 

poucos estudos voltados para entender esse sentimento. Para ele, existem dois 

sentimentos que atestam um controle interno de um “querer agir” moral: a culpa e a 

vergonha. A culpa não foi referida em nossa pesquisa, por isso nos ateremos apenas ao 

sentimento de vergonha. 

 

Trata-se de um sentimento que tem significados diferentes, de acordo com La Taille 

(2004). Existe uma versão não moral, nos sentimos envergonhados quando ficamos 

expostos aos olhos alheios, mas não de modo negativo, como quando recebemos uma 

homenagem em público, por exemplo. E a versão moral, a qual, é claro, nos ateremos 

aqui, em que o significado está voltado para a perda de valor pessoal.  Portanto, a 

pessoa só pode sentir vergonha se vê ou julga a si mesma (ou ao outro) ou sua ação de 

maneira negativa.  

 

Encontramos no julgamento de Carla sobre o caso de estupro, em que destaca ser um 

ato vergonhoso, pois se trata de algo que considera negativo. Para essa avaliação, ela 

julga como se sentiria no lugar da pessoa estuprada: 

 

“Se ele fez, se realmente estuprou é a maior vergonha, uma atitude vergonhosa, 

imoral(...) porque sexo não é assim, as duas pessoas tem que querer. Estuprar é uma 

coisa muito violenta. Não é certo nem... como se diz...violar, entre aspas, a vontade do 

outro” (...) Eu me coloco no lugar dela...(Carla, 17 anos). 

 

Já na fala de Daniel, o sentimento é atribuído a ele mesmo, que, diante da cena de 

estupro, sentir-se-ia encabulado: 
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“...eu me senti encabulado, pelo adolescente de 17 anos estuprar uma garota assim, 

situação difícil” (Daniel, 18 anos). 

 

Ou o constrangimento que teria caso não defendesse o primo da agressão sofrida: 

 

“Eu ia ficar constrangido, assim, sair com meu primo(...) e ele tomar murro e eu não 

fazer nada” (Daniel, 18 anos). 

 

3) Amor:  

 

Esse sentimento surgiu, em nossa pesquisa, através dos relatos dos jovens quando se 

referiam ao seu sentimento em relação ao amigo e à família. O amor é um sentimento, 

diferente da amizade, que é um valor moral, segundo La Taille (2004). Os adolescentes 

destacaram a relação de laços de amor, observando que esse sentimento é criado ao 

longo de um tempo de convivência: 

 

 “Não vale a pena entregar, pelo tempo de convivência, pelo amor que tem a relação” 

(André, 16 anos). 

 

“Acho que pelo tempo de amizade, achariam que o traí, se denunciasse, pois o amor 

não prevaleceu”.(Fernanda, 17 anos). 

 

O significado que atribuímos ao sentimento de amor é socialmente construído, não 

sendo, portanto, universal. A forma e a intensidade que toma o amor podem ser 

diferentes para diferentes pessoas e nem todas as amizades, em que o amor é o 

sentimento chave, são iguais. Muitas vezes, esse mesmo amor é usado para justificar 

certas ações que são abomináveis. Porém, existem autores (Aristóteles; Comte-

Sponville, 1996; La Taille, 2004 e McDowell & Geisler, 1997) que concordam existir o 

sentimento de amor que é considerado um sentimento estritamente ligado a moral, 

referindo-se àquele que provê o bem-estar do outro. Desse modo, não seria considerado, 

pelos autores, um sentimento moral o amor usado para justificar um crime passional, 

por exemplo.  
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Fernanda é bastante enfática ao relatar seu amor por sua mãe, porém esse é um exemplo 

de como o amor pode não ser um sentimento moral, em algumas situações: “eu faria 

tudo: mataria e morreria por minha mãe” (Fernanda, 17 anos). 

 

O amor está ligado ao valor de amizade diretamente, porém, como escreve Comte-

Sponville (1996), a moral não requer que tratemos bem apenas quem amamos, porém é 

mais do que o simulacro de amor, pois ela exige agirmos com outrem como se o 

amássemos. Amor implica em relacionar-se e muitos foram os filósofos, psicólogos e 

religiosos que sustentaram a importância crucial desse sentimento para a boa 

convivência humana, o que nos interessa em nossa pesquisa. Embora não exista 

consenso para o conceito do amor, a importância desse sentimento para as relações 

humanas é reconhecida por diversos autores.  

 

Somente para citarmos algumas postulações reconhecidas nas diversas áreas sobre o 

amor, destacamos aqui algumas. Erich Fromm (1956) em seu livro A arte de amar 

argumenta que “a falta de amor está na raiz de todos os problemas psicológicos”. A 

Regra de ouro, citada por Jesus Cristo em seus ensinamentos, demonstrando a essência 

da ética cristã: “Faça aos outros o que quer que façam com você” (Lucas 6:31), baseado 

no princípio e lei “ame ao próximo como a ti mesmo”. Confúcio, concordando, constrói 

sua sentença de forma inversa, mas pretendendo o mesmo objetivo: “Não faça com os 

outros o que não quer que seja feito com você”.  McDowell e Geisler (1997) afirmam 

que se todos os seres humanos querem ser amados, portanto, devem todos amar, este 

seria o único absoluto moral possível nas relações humanas.  

 

Nelson Mandela em um dos seus discursos afirmou que “ninguém nasce odiando outra 

pessoa pela cor de sua pele, pela sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as 

pessoas precisam aprender e, se aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar”. Por 

falar em educar, encontramos em Piaget (1994) o argumento de que o despertar do 

senso moral da criança acontece quando ela fica submetida a pequenas regras de 

conduta e que a fusão entre o sentimento de medo e amor pelas figuras de autoridade, 

presentes em seu universo, promovem o respeito, no sentido de obediência. Porém, 

Vigotski critica essa forma de se produzir respeito através da educação, pois, para ele, 

nas formas coercitivas que uma autoridade utiliza para controle infantil, não pode haver 

amor, nem respeito, nem confiança. Os castigos e ameaças colocam o educando em 
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situação humilhante, minando o amor. Essa ambigüidade, entre amor e medo de quem 

educa resulta em um conflito entre o comportamento da criança e a regra social, 

“criando na alma da criança sentimentos complexos e angustiantes” (p. 305).  

 

A fala de Bruno confirma essa colocação de Vigotski ao relatar que se preocupa mais 

com o que a mãe pensa sobre o que ele faz, e sugere que a relação que tem com o pai se 

baseia mais no medo que no amor:  

 

“[pensa mais na mãe em situações graves]Minha mãe (risos). Minha mãe com 

certeza.(rindo mais). Meu pai é o tipo de pessoa que ele... eu nunca ouvi uma palavra, 

tipo assim, de meu pai: eu te amo. Ele é aquela pessoa regrada, é aquela pessoa que é 

sério. Meu pai reclama comigo com os olhos. Olhou, aí eu sei que estou 

errado”(Bruno, 18 anos). 

 

Também encontramos algumas referências quanto ao sentimento de Vingança:  

 

Embora a vingança não seja um sentimento moral - ao contrário, se trata de um 

sentimento de contra-valor moral, pois está pautado em desejar mal ao outro, o avesso 

do que é moral – resolvemos expor como uma categoria dos afetos morais. Diz-se que o 

sentimento é de vingança quando se deseja mal ao outro que o feriu. É notável que, em 

nossa pesquisa, esse sentimento foi algumas vezes referido pelos jovens, contudo, como 

se trata de um sentimento que não é bem visto socialmente, eles não identificam em si 

mesmos tal sentimento, mas acusam o outro. Essa foi uma peculiaridade nos seus 

julgamentos quanto a “fazer justiça com as próprias mãos”. Portanto, quando se referem 

a si mesmos, os adolescentes preferem utilizar a palavra “descontar” ou “revidar” algo 

que lhes foi feito de ruim. Já quando se referem à outra pessoa, utilizam a palavra 

“vingança”. Isto sugere que o outro pode ser referido como vingativo, mas o próprio 

adolescente não deve apresentar ou ser identificado por tal sentimento controverso e 

comprometedor de seu caráter. 

 

 Por exemplo, numa mesma fala André deixa claro que o significado que serve para si 

não pode ser o mesmo que o de outra pessoa: 

 



 

105 
 

 “Sei lá, algumas pessoas achariam que eu deveria descontar e outras não. Por 

exemplo, meu pai acharia que eu deveria descontar, agora, minha mãe não. Meu pai 

iria procurar saber se eu estava certo ou errado, se eu tivesse na minha razão, acho 

que ele acharia que eu devia descontar. Já minha mãe não, minha mãe é mais calma, 

„não é para procurar briga‟, ela acharia que eu não deveria fazer isso. Minha mãe tem 

como princípio a violência desse mundo, que eu não conheço esse cara e depois se ele 

se vingasse de novo de mim? Eu acho” (André, 16 anos). 

 

Bruno também se refere a vingança quando fala de outra pessoa, mas quando fala de si,  

prefere chamar de defesa pessoal: 

 

“Há casos assim [de suspeita de estupro], que a mulher está mentindo para se vingar de 

uma pessoa. Há casos assim.(...) as vezes é assim porque ele fez por vingança, ela fez 

por maldade”. 

 

“Eu vou utilizar um recurso que eu aprendi para me defender” 

 

Daniel afirma que não é vingativo: 

 

“Eu não sou vingativo, eu não guardo mágoa, mas não quero mais [a namorada se ela o 

tivesse traído]”  

 

IV) Comportamentos morais 

Essa categoria surgiu a partir dos relatos dos jovens referentes aos relatos que 

contrapõem ou diferencia o que eles deveriam fazer (saber o que deve ser feito- na 

ordem do julgamento moral) e o que realmente fazem (a prática moral – na ordem do 

comportamento moral). Entendemos comportamento moral como a efetivação de 

atitudes (baseadas em julgamentos e afetos morais), ou seja, ações voluntárias e livres 

que se expressam de forma a fazerem o bem ou evitarem o mal do outro. Sobre isso, 

Vigotski (1984) analisa que é inevitável a sociedade desenvolver comportamento moral 

em seus integrantes, pois é necessário transformar as reações instintuais em formas 

aprendidas socialmente de convivência. 
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O dever fazer acima referido entra na dimensão da moral. Embora “dever” apareça no 

Aurélio (on-line) com o significado de obrigação, cumprimento de tarefa ou lei, 

realização de incumbência, se referindo ao que não pode deixar de ser feito, no entanto, 

aquilo que é moral, não pode ser obrigatório, mas livre e conscientemente. A pessoa tem 

a consciência do dever, mas age de forma consciente e voluntária para fazer o bem 

social, quando age para evitar uma punição para si, não está mais agindo moralmente. 

Ao abordar a questão do dever fazer e fazer propriamente, Vigotski, no capítulo sobre 

comportamento moral, afirma que “evitar alguma coisa por temor ainda não significa 

cometer ato ético” (p. 306). E acrescenta: “Uma coisa é saber como deve agir e outra é 

agir corretamente”.  

 Assim, deixar de fazer alguma coisa por medo das consequências nocivas é tão amoral 

quanto realizá-las. O autor, nesta discussão, envolve os dois aspectos que abrangem o 

agir moralmente: a consciência ética e a ação ética. Ele postula que a consciência 

desempenha algum papel na produção do comportamento correto ou moral, ainda que 

não seja decisivo para o agir moral. Ou seja, ter consciência de que se deve agir de um 

modo específico não afiança que a pessoa se comporte dessa maneira, pois muitos são 

os fatores que atuam nesse jogo de influências.  

Parece inadequado, portanto, julgar as crenças morais de uma pessoa pelo seu 

comportamento, pois, por exemplo, no caso do exemplo de dilema moral de Kohlberg, 

embora a personagem pudesse achar que roubar é errado, mas no caso de sua esposa 

estar à beira da morte, seria admissível o roubo, por exemplo. Trazendo para os dias de 

hoje, uma pessoa que frauda o imposto de renda pode em outras circunstâncias admitir 

que a honestidade e a verdade são virtudes que todos devem praticar. 

Seguindo esse entendimento, encontramos no relato dos jovens dessa pesquisa, em 

alguns momentos, a dúvida entre o dever fazer e o fazer: 

“[os outros esperariam] que chegasse brigando com a mulher. Mesmo os pais, acho que 

pensariam que seria impossível não tomar satisfação. Acho que isso era o que o 

personagem faria, mas não deveria” (Carla, 17 anos). 
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“O correto deveria deixar para lá, fazer uma denúncia no próprio „Festival‟, mas 

encontrando o cara depois, poderia fazer o mesmo com ele também [bater]” (Bruno, 18 

anos). 

Vigotski (2004) analisa que a educação é responsável por criar um ambiente favorável 

para organizar a consciência de certo e errado da criança de modo a ajudá-la a superar 

as motivações e inclinações incorretas, comportando-se de maneira ética. Lembremos 

que essa interferência não pode se apresentar de maneira a impor regras, pois, para ele, a 

regra parte do grupo e é para todos. Ao contrário, Vigotski propõe que o relacionamento 

social seja livre entre as crianças, e suas condutas sejam consequenciadas naturalmente 

nas relações entre elas, a partir das regras da brincadeira, por exemplo. Essas 

inclinações são tratadas, pelo autor, como aquelas que são inatas e instintivas, contudo, 

podem se transformar em formas condicionadas de comportamento moral, com as 

interferências sistemáticas do meio. Portanto, sem essa interferência do meio, tais 

inclinações não contribuem para a convivência entre as pessoas, pois são essencialmente 

egoístas, por isso, não-morais.  

Para executar qualquer comportamento moral são necessários dois componentes: saber 

fazer e querer fazer e ambos sofrem constantes influências do meio. O primeiro é 

construído a partir de uma dimensão cognitiva, em que a competência para executar é 

importante, e o segundo, de uma dimensão afetiva, da qual a motivação é parte. La 

Taille (2002, p. 135) parece concordar com Vigotski, quando afirma que “para que uma 

ação seja definida como moral é preciso que a motivação que a inspirou seja, ela 

mesma, moral (...). Não é somente o querer, mas sobretudo a qualidade desse querer que 

importa para a moral, pois há motivações morais e outras que não são”.  Ou seja, se uma 

pessoa deixa de matar pelo medo da prisão, sua ação não é moral, é, talvez, prudente. 

Contudo, ao contrário, se foi o sentimento de dever que levou a pessoa a se abster de tal 

transgressão, sua ação será considerada moral. Vigotski (2004), sabiamente, afirma que 

“só tem valor aquela virtude paga com a relação positiva com a atitude e a compreensão 

da sua verdadeira essência moral. Portanto, toda relação não livre, baseada em medo ou 

relação de muita dependência já significam a ausência de sentimento moral”(p. 307) 

Consequentemente, um comportamento para ser considerado moral precisa estar 

baseado no valor moral e em uma motivação (sentimento) moral. O agir moral, muitas 

vezes, exige, de quem age, certa coragem (outro valor moral), estabelecendo cadeias e 
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relações entre valores morais. Agir moralmente em uma circunstância em que a maioria 

não age assim, exigiria uma coragem ainda maior para emitir tal comportamento, pois a 

pessoa teria que vencer o medo de não ser aceita, de ser perseguida, de sofrer violência 

ou retaliações de qualquer tipo. Por exemplo, se um político se acha no dever de 

denunciar seus colegas corruptos, ele precisará de coragem. Sabe que é imoral o que 

seus colegas fazem, pode querer denunciá-los, mas ainda assim não fazê-lo, por falta de 

coragem para enfrentar retaliações e perseguições. Portanto, ter um valor moral em si 

pode requerer uma série de outros valores que o acompanhem para que esse valor se 

concretize através de uma ação moral. 

Em nossa pesquisa, a coragem aparece no relato dos adolescentes, quando dizem que, 

para agir com violência, é necessário ter coragem:  

“Ela não tem coragem de ir lá e quebrar a cara, mas torce para que a outra se lasque” 

(Fernanda, 17 anos). 

O comportamento moral surgiu também, em nossa pesquisa, de maneira problematizada 

pelos jovens. Eles empreenderam uma análise da situação em que não apenas se 

basearam num valor para agir, mas analisaram que precisariam de certa coragem para 

responder a determinadas situações vividas por eles ou propostas pelas cenas 

apresentadas. Encontramos, em Vigotski (2004), argumentos para compreender essa 

“análise” dos adolescentes, quando ele afirma que a concepção de comportamento 

moral se amplia quando se fala para além do comportamento em si, e se analisa a 

relação moral com as coisas, com as situações, consigo mesmo, com o corpo. 

Como foi dito, a coragem é uma virtude que influi na realização de determinada 

conduta, enquanto o medo interfere na inibição ou não realização de outros 

comportamentos. Quando estamos em uma situação, analisamos os fatores ao nosso 

redor para reagirmos. Em uma situação de possível violência, por exemplo, avaliamos o 

nosso adversário antes de agir.  Mira e Lopez (1936) foi um estudioso da psicologia 

jurídica e, na tentativa de elencar os fatores que contribuem para a reação de uma pessoa 

a uma determinada situação, propôs a análise da constituição corporal como um desses 

fatores. Fazemos um cálculo rápido comparando a nossa constituição corporal à que o 

nosso adversário apresenta antes de tomarmos uma reação de violência física, por 

exemplo.  
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1) Uso da violência 

 

Essa categoria emergiu a partir das explicações que os jovens forneceram sobre a 

adoção de violência na resolução de conflitos. Os adolescentes consideraram que a 

violência se torna justificável em algumas situações e nessas considerações foram 

identificadas as seguintes categorias: a) Legitimidade social; b) Revide; c) Ação-reação; 

d) Emoção do momento; e) Defesa do outro. 

 

a) Legitimidade social: 

 

Encontramos, nos relatos dos jovens, uma tendência à generalização, determinada pela 

idéia de um consenso social que acaba por legitimar o uso da violência. Essas respostas 

foram encontradas, principalmente, diante das perguntas sobre o que os outros 

esperariam que fizessem. Dessa forma, houve uma naturalização de certas atitudes, 

fundamentada na conclusão de que qualquer ou toda pessoa, naquela situação, agiria 

igual à sua experiência pessoal.  

 

Os jovens significaram suas atitudes, neste momento, em conformidade com os outros 

que fazem parte da sociedade. Se o jovem acredita que todos agiriam de maneira 

violenta, numa dada situação, então se sente à vontade para agir da mesma forma. 

Podemos destacar o estudo de Valsiner (2008) sobre violência, em que discute a 

construção social da escolha por agir ou não violentamente. Para ele, uma investigação 

sobre a violência na sociedade contemporânea, deve levar em consideração, a 

legitimidade social para tal ação. O autor exemplifica, dizendo que quando um policial 

no seu exercício profissional mata um criminoso ou se um adulto bate em uma criança 

desejando discipliná-la, isso não é considerado violência pelas pessoas de um modo 

geral. Todavia, se o contrário, ocorre que o criminoso mata um policial ou a criança bate 

nos seus pais, isso passa a ser considerado violência. Portanto, a noção de violência 

pode ser afetada por diferentes avaliações, indicando uma flexibilidade no sistema 

regulador da cultura humana. 

 

Observemos alguns exemplos, André foi um dos que mais usou esse recurso: 

 “Só que ninguém gosta de apanhar...” (André, 16 anos). 
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“Acho que neste caso seria agressão mesmo, porque ninguém ia ter paciência e ia 

chegar empurrando somente” (André, 16 anos). 

 

“Todo homem faria isso no lugar dele [bateria]” (André, 16 anos). 

 

“(...) todo mundo perde a paciência, a pessoa tenta se controlar uma vez, na segunda 

não tem como se controlar” (André, 16 anos). 

 

 “Na hora da raiva, qualquer pessoa tem essa atitude, essa reação. Eu acho que isso é 

uma coisa natural” (André, 16 anos). 

 

Carla também buscou suporte à sua fala, a partir da maioria das pessoas: 

 

“Claro que ninguém gostaria, mas qualquer pessoa na hora chega alterando a voz” 

(Carla, 17 anos). 

 

“Todos achariam que devia chegar brigando com a mulher. Até mesmo os pais, acho 

que pensariam que seria impossível não tomar satisfação” (Carla, 17 anos). 

 

“Todo mundo espera que revide” (Carla, 17 anos). 

 

 “É porque tem diferença entre pensar e agir, né? Na hora, ninguém vai parar para 

pensar (Carla, 17 anos). 

 

Os outros jovens também buscaram a legitimidade nos outros para justificar seus 

posicionamentos:  

 “A maioria das pessoas partem para a briga” (Erick, 17 anos). 

 

 “Ela(mãe) falou na minha primeira briga na escola, porque sempre tem, acho que não 

deve ter uma pessoa que não tenha acontecido isso” (Fernanda, 17 anos). 

 

 “A maioria das pessoas gosta de ver a desgraça dos outros, sempre pensam que 

porque bateu, agora é a vez dela” (Fernanda, 17 anos). 
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“Mas a pessoa que toma um monte de murros pensa logo em espancar, reagir” 

(Daniel, 18 anos). 

 

De acordo com esse posicionamento dos participantes da pesquisa, podemos encontrar, 

nos estudos da psicologia social sobre conformidade, resultados coerentes com os 

encontrados nessa categoria. De acordo com Myers (2000), é mais fácil defender 

alguma coisa se você puder encontrar outra pessoa que tome o seu partido. As pessoas 

estão sujeitas ao que o autor chamou de “influência normativa” - consiste em 

acompanhar o grupo para evitar a rejeição ou para obter a sua aprovação ou permanecer 

nas boas graças das pessoas, levando à complacência. A rejeição social é muito dolorosa 

para os membros que se desviam das normas do grupo. 

 

Conformismo, portanto, não é apenas agir como as outras pessoas agem, é ser afetado 

pela maneira como as outras pessoas agem. É também agir diferente da maneira como 

agiria se estivesse sozinho, portanto, é uma mudança no comportamento e na convicção, 

em decorrência da pressão real do imaginário do grupo (Myers, 2000). Existem dois 

tipos de conformismo, para esse autor, um externo, que é denominado de complacência, 

quando queremos receber uma recompensa social ou evitar uma punição (porém se for 

uma ordem expressa, passamos a chamá-la de obediência). Já o conformismo interior é 

denominado de aceitação, quando apoiamos e defendemos uma posição comum ao 

grupo (Myers, 2000). 

 

Alguns estudos clássicos (Sherif, Asch e Milgran), nos ajudam a compreender e analisar 

esses posicionamentos dos adolescentes. Nos experimentos de Sherif (1935), tentou-se 

isolar o fenômeno social da formação de normas, articulando o poder da cultura para 

criar e perpetuar normas arbitrárias. Em uma sala escura, esse pesquisador observou que 

os julgamentos dos outros influenciavam as estimativas das pessoas sobre o movimento 

aparente de um ponto de luz. Essa sugestionabilidade de laboratório encontrou paralelos 

com a da vida real. Normas para respostas surgiram e sobreviveram ao longo de 

períodos consideráveis de tempo e através de subseqüentes gerações de sujeitos, mesmo 

sendo falsas. Nesta mesma linha, localizamos o estudo de Asch (1951) que consistiu em 

pedir as pessoas que ouvissem o julgamento de outras pessoas sobre: qual de três linhas 

de comparação era igual à linha padrão? Depois, elas deveriam emitir seu próprio 
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julgamento. Quando os outros eram unânimes em dar respostas erradas, os sujeitos se 

conformavam em 37 por cento das vezes.  

 

Os experimentos de Milgram (1965) também foram significativos e muito polêmicos, 

tratando de obediência e extrema submissão, 65 por cento dos homens adultos 

obedeciam plenamente às instruções do pesquisador para continuar a emitir choques 

cada vez mais fortes, sob o “aluno” inocente que errava as questões e gritava de dor. 

Myers (2000) afirma que esses experimentos mostram o poder das forças sociais e a 

facilidade com que a complacência gera aceitação. E que o mal não é produto apenas de 

pessoas más que vivem em um mundo bom, mas também de situações poderosas que 

induzem as pessoas a se conformarem com falsidade ou crueldades. 

 

Dessa forma, entendemos que para os significados sobre a ação humana, os jovens 

dessa pesquisa procuraram apoio no que acreditavam ser compartilhados pela maioria 

das pessoas, fortalecendo ainda mais a sua decisão por determinada atitude. 

 

b) Revide: 

 

Podemos verificar que os relatos que justificam as ações de revide se tornaram comuns 

nos relatos dos jovens. Incorporamos a esta categoria, portanto, aquilo que eles 

chamaram de: descontar ou revidar. A violência se torna uma reação justificável quando 

o outro inicia a agressão e o jovem se defende, revidando.  

 

Diante da Cena 3, André acredita que descontar seria uma oportunidade:  

“Eu acho que eu descontava. Se tentou justificar e pedir desculpas e o cara bateu, se 

não tive como me defender, então já que eu tive oportunidade de descontar...” (André, 

16 anos). 

 

Perante experiências reais de assalto, Bruno relata que sempre reage: 

“Já vieram roubar umas três vezes e nas três vezes eu reagi. Uma foi até com arma, eu 

reagi. As outras foram com faca, também” (Bruno, 18 anos). 

 

Contando sobre uma experiência pessoal, Carla defende que se o outro toma a iniciativa 

de usar a violência, revidar parece ser inevitável: 
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“No início não, fiquei tentando evitar, ai ela ficou falando, falando, falando, ai teve 

uma hora que eu fiz assim, ó, eu nem peguei para bater, puxei pelo ombro para ela sair 

da frente e disse: saia daí agora que eu vou subir. Ai ela puxou meu cabelo primeiro, eu 

também puxei o dela. Quando eu vi...” (Carla, 17 anos). 

 

Também na situação simulada, Carla revidaria um ataque: 

“Se só ela me bateu. Eu acho que iria bater nela também, não sei. Se ela me fez isso, 

então eu iria descontar” (Carla, 17 anos). 

 

Daniel relata que o primeiro pensamento de quem apanha é bater: 

“Mas a pessoa que toma um monte de murros, pensa logo em espancar, reagir”. 

 

Do mesmo modo, quando relataram sobre suas experiências reais com a violência, os 

adolescentes justificaram que quando o outro provoca, importunando de maneira a 

aborrecer ou irritá-lo, como eles mesmos indicam: quando são “pirraçados”, se torna 

admissível usar a violência.  

 

“(...)Ele brincava com as pessoas e não gostava que ninguém brincasse com ele e aí ele 

deu um tapa em meu rosto, só que ninguém gosta de apanhar. Aí na hora eu me 

acalmei, tal, deixei pra lá, meus colegas ficaram falando para eu deixar pra lá. Aí, 

outro dia, ele começou a pirraçar de novo, aí eu não agüentei. Eu peguei  e bati nele 

também. Bati no pescoço de murro” (André, 16 anos). 

 

Tentando se justificar, André complementa: 

“Não foi certo, mas também todo mundo tem paciência. A pessoa tenta se controlar 

uma vez, mas na segunda, não tem como se controlar (...). Na primeira vez que eu agi, 

tentei me acalmar, mas na segunda vez não consegui”. 

 

Fernanda acredita que não suporta ser pirraçada: 

“Acho que meu ponto fraco é a pirraça, se alguém me pirraça, eu aviso, aviso, aviso, 

mas se eu chegar no meu limite, eu extrapolo”. 

 

Ela contou duas experiências em que se envolveu: 
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“Ele me chamava de meu amor, eu conversei com a diretora e com a professora e todo 

mundo levou na brincadeira. Eu falei, se ele me chamar assim mais uma vez, eu quebro 

a boca dele. Eu estava sentada, ele chegou bem perto do meu ouvido e falou: meu 

amor... Ai quando eu virei e bati nele. Eu estava na sétima série e a diretora veio 

querer me dar suspensão e eu falei que não aceitava, porque eu tinha avisado e quem 

não deu jeito foi ela. Eu acabei não levando suspensão e ele ficou uma semana sem 

aparecer na escola. Não por suspensão, mas pelo medo. Eu já peguei um aqui em 

Salvador também, esse ano eu peguei meu vizinho da casa de cima, ele ficava me 

pirraçando o tempo todo por causa do meu sotaque do interior que era mais forte 

ainda. Ai eu desci a escada de casa e ele ficou falando, aí fui comer acarajé. Eu fiquei 

de um lado da mesa e eu do outro e ele continuou me pirraçando, ele e outro colega. Eu 

disse que ia “unhar” ele se ele fizesse isso. Ele tinha dito que detesta que alguém 

„unhe‟  ele, ai eu disse que ia mexer na ferida dele que mais dói. Quando ele chamou, 

eu catei o braço dele e arranquei o tampo. Foi no primeiro mês que eu cheguei aqui, a 

gente nunca mais se falou. Eu avisei, ele não aceitou e parou, aí eu fiz” (Fernanda, 17 

anos). 

 

Sabemos que a pirraça é um comportamento comum em situações que envolvem 

bullying, porém, como não temos dados da continuidade da pirraça relatada por André e 

Fernanda, não podemos certificar que tais situações se trataram de bullying. Contudo, 

achamos pertinente comentar sobre esse conceito que envolve diretamente a temática da 

violência. Segundo Ristum (2010, p. 96), de modo geral, conceitua-se bullying como 

“abuso de poder físico ou psicológico entre pares, envolvendo dominação, prepotência, 

por um lado, e submissão, humilhação, conformismo e sentimentos de impotência, raiva e 

medo, por outro. As ações abrangem formas diversas, como colocar apelidos, humilhar, 

discriminar, bater, roubar, aterrorizar, excluir, pirraçar, divulgar comentários maldosos, 

excluir socialmente, dentre outras”. O bullying se caracteriza por três critérios: 1) 

comportamento agressivo e intencionalmente nocivo; 2) comportamento repetitivo 

(perseguição repetida); 3) comportamento que se estabelece em uma relação 

interpessoal assimétrica, caracterizada por uma dominação. 
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c) Emoção do momento: 

 

Destacamos também que, a partir das respostas que surgiram dos questionamentos sobre 

as situações simuladas (cenas), os jovens enfatizaram a “emoção do momento” como 

um fator que interfere nas suas decisões de como deveriam agir em determinada 

situação, podendo adotar atitude violenta. Myers (2000) sugere que compreender as 

forças da situação que operam sobre uma pessoa é tão importante, em qualquer 

momento dado, quanto o já existe: história de vida, biologia, família, religião, valores. 

 

Poderiam agir de maneira violenta “a depender da raiva”, portanto a raiva apresenta um 

significado tal que define a decisão que tomariam diante de uma possível ação: 

“A depender da raiva, nem sei o que diria. Acho que xingava ela toda, daria muitos 

palavrões. Nem sei o que eu faria... Vai depender do momento mesmo” (Bruno, 18 

anos). 

 

“Se tivesse ficado muito, muito machucada, deveria bater nela também, mas somente 

eu, não as colegas todas. O problema é que... na hora da raiva...” (Carla, 17 anos). 

 

“Era para eu tentar conversar, mas na hora da raiva, eu tive que bater no cara (risos)” 

(Daniel, 18 anos). 

 

Se ficarem nervosos: 

“O pessoal sabe como eu sou, eu sou uma pessoa estressada. Quando eu me esquento, 

é difícil de alguém me acalmar. Então é isso. Pra me tirar do sério é difícil, mas 

quando me tirou, fui. Entendeu?” (Bruno, 18 anos). 

 

Destacam o “calor do momento”: 

“Sei lá, no calor do carnaval, talvez esteja (a outra adolescente) bêbada, não saiba que 

tem namorado. Eu podia dizer aqui que conversaria, mas na hora, acho difícil” (Carla, 

17 anos). 

 

 “É porque tem uma diferença entre o pensar e o agir, né? Na hora, ninguém vai parar 

para pensar. Porque se fosse assim ela deveria ter pensado antes (de bater) também. 
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Eu não tomaria a atitude inicial, se alguém se esbarrasse em mim e derramasse bebida, 

claro que eu não ia fazer isso” (Carla, 17 anos). 

 

“Isso iria depender do momento. Rapaz, eu não sei, acho que perguntaria primeiro o 

que é que estava acontecendo para ver o que eu ia fazer. Mas se eu visse que ele tinha 

feito sabendo, eu ia partir para a violência mesmo com murro, chute, pau que eu 

achasse no meio da rua, qualquer coisa”. (Daniel, 18 anos). 

 

d) Ação-reação: 

 

Os jovens justificaram os seus posicionamentos de adoção de uma atitude violenta, por 

diversas vezes, baseados na idéia da ação-reação. Verificamos que emergiu a 

significação, nos relatos deles, que é justificável o uso da violência, principalmente, 

quando se trata de uma reação a uma ação considerada violenta por parte do outro. 

Embora esta idéia esteja intimamente relacionada com a categoria de defesa de si, essa 

ênfase parece apresentar uma peculiaridade que merece ser discutida um pouco mais. 

Encontramos os relatos: 

 

“Com certeza iria bater... porque é a única forma... porque geralmente se você chegar 

numa boa pra falar, quem ia apanhar com certeza era eu. Então, antes de esperar uma 

reação, já vinha com uma ação... (risos)”. (André, 16 anos) 

 

“Por que o outro não poderia aceitar as desculpas e deixar para lá? Tudo tem que ser 

na base da violência? Toda ação tem uma reação. Eu bateria”. (Bruno, 18 anos) 

 

A idéia da ação-reação nos remete a três outras formas de pensar, muito difundidas na 

história da humanidade: a Lei do Talião, a lei do “olho por olho, dente por dente” 

também contida na Bíblia e a terceira lei de Newton. Embora, aparentemente, essas 

regras não tenham nenhum relação entre si, o que podemos verificar é um efeito 

parecido sobre o comportamento humano que é guiado por esses princípios. Estas regras 

afetaram a vida dos indivíduos mais simples aos mais influentes, pois comprometeram 

diferentes áreas de conhecimento humano: Direito, Religião e Ciência. Dessa maneira, 

conhecemos a Lei do Talião instituída pelo Código de Hamurabi na Babilônia em 1780 

a.c, também entendida como lei da reciprocidade, onde o criminoso era punido igual ao 
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mal causado. Conhecida como lei do “olho por olho, dente por dente”, empregada para 

controlar as ações violentas, pois se acreditava que o medo da coerção em igual medida, 

serviria de freio para o malfeitor.   

 

Essa lei foi ampliada pela Bíblia, encontrada em diversas passagens do Velho 

Testamento que assumem essa mesma posição de igualdade entre crime e pena. 

Destacamos a passagem de Levítico 24: 19-20, onde afirma: “se alguém ferir seu 

próximo, deixando-o defeituoso, assim como fez lhe será feito: fratura por fratura, olho 

por olho, dente por dente.” Neste mesmo sentido, destacamos também a lei encontrada 

na Física, a terceira lei de Isaac Newton, a qual postula: “toda ação provoca uma reação 

de igual intensidade, mesma direção e em sentido contrário”, essa lei se aplica a dois 

corpos que interagem e exercem entre si certas forças contrárias.  Todas as três leis 

concordam quanto ao resultado gerado por uma ação sobre o meio, notamos que há uma 

concordância com os posicionamentos dos nossos participantes adolescentes. 

 

A Lei do Talião, por tratar de um regulamento, foi incorporada por diversas culturas que 

adotaram parte do código de Hamurabi na construção de seus próprios códigos penais. 

Assim também, com o avanço do cristianismo em todo mundo ocidental, foi bastante 

difundida culturalmente essa forma de lidar com os comportamentos socialmente 

inadequados, permanecendo até os nossos dias. Contudo o que é evidente é que na 

atualidade cada uma dessas normas ou leis sociais foi superada. A Lei do Talião foi 

suplantada no Direito quanto à aplicação da pena, posto que não esteja mais diretamente 

relacionada ao tipo de crime.  

 

Desde Cesare Beccaria em 1764, com o tratado “Dos delitos e das penas”, baseado na 

filosofia francesa, apontam-se novos caminhos para garantir igualdade e justiça. No 

Direito, o que podemos verificar que ainda resta nos nossos dias desse pensamento é a 

lei de “legítima defesa”.  Esta consiste em “não haver crime se o agente age em legítima 

defesa”, artigo 25 do Código Penal. Contudo, sabe-se que se alguém roubar sua casa, 

você só poderá se defender caso essa pessoa ataque, você não poderá agir de maneira 

violenta ou atirar contra o outro, se o ladrão estiver de costas, não caberá a aplicação de 

tal lei. Deste modo, parece existir uma aceitação da lei para a preservação da própria 

integridade, porém de forma restrita.  
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Igualmente, quando há o advento do cristianismo, o Novo Testamento é unido ao Velho 

Testamento, passando a formar a Bíblia, a idéia de “olho por olho, dente por dente” é 

substituída pela convocação que Jesus Cristo faz: “amai os vossos inimigos e aqueles 

que vos perseguem” (Mateus 5:44). Portanto, assistimos socialmente a uma superação 

teórica dessas leis fundamentais, contudo nos parece que os jovens de nossa pesquisa 

ainda significam suas ações ou as julgam, aplicando tais leis a diversas situações, 

significado possivelmente não superados pelos contextos sociais de que fazem parte, 

perdurando a idéia da ação-reação. Outros relatos são bem claros: 

 

“Não foi uma coisa de propósito, foi sem querer que esbarrou, se ele não aceitou uma 

desculpa, ele agiu de uma forma, também tem que aceitar as conseqüências, né?” 

(André, 16 anos). 

 

“Eu não acho justo, mas também não acho justo ele ter batido. „Daí a César o que é de 

César‟. Então se ele me bateu, é porque ele também pode apanhar” (Bruno, 18 anos). 

 

e) Defesa do outro: 

 

Quando os jovens relataram as experiências vividas por eles, emergiu a justificativa que, 

para defender o outro, a violência se torna uma atitude possível, pois relatam que 

deveriam ajudar alguém que estaria apanhando a sair da situação violenta.  

 

“(...) eu vi que o cara ia chutar ele na cara. Aí não me agüentei e fui e dei um murro 

nele, derrubei. E tirei meu amigo dali, me escondi. Fiz isso para defender ele. Eu acho 

que neste caso agi certo, porque o lema das artes marciais: não procure briga, tente 

evitar ao máximo, mas utilize sua força como defesa. Neste caso a defesa não foi para 

mim, mas para ajudar uma pessoa que com certeza faria o mesmo por mim”  (Bruno, 

18 anos). 

“Fui numa festa ai, eu saí com uns amigos meus, mas eu estava com um primo que era 

de menor, era mais novo do que eu. Aí, uns caras maiores mexeram com ele, aí deram 

um monte de murros nele. Aí, quando eu fiquei sabendo, parti pra cima dos caras e 

rolou uma confusão. (...)Porque eu vi lá meu primo sangrando, ai quando vi, tive que 

correr atrás do cara para descontar, não podia deixar meu primo apanhado” (Daniel, 

18 anos). 
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Realçamos agora, outro ponto que apareceu nos relatos dos jovens, que foi a decisão de 

usar a violência na defesa do outro para “preservar a própria imagem” perante esse 

outro. Existe uma preocupação com o que o outro vai pensar, uma necessidade de ser 

aceito pelo outro, essa postura apareceu em Daniel. Ao mesmo tempo em que defende o 

outro, defende a própria imagem: 

 

“Eu ia ficar constrangido assim, sair com meu primo, pegar responsabilidade dele com 

minha tia, dizer que não ia acontecer nada, aí vai e ele toma um murro? Aí, tive que 

bater, porque, porque...sei lá. Ficar com uma imagem diferente para ele, se ele sair 

comigo, ele não vai pensar que sempre vai apanhar, tal. Me preocupei com a forma que 

ele ia me ver”(Daniel, 18 anos). 

 

2) Não uso da violência: 

 

Em algumas situações tanto simuladas quanto vividas, verificamos que os jovens fazem 

uma análise das situações, que resultam em escolher agir de maneira a não usar a 

violência e as suas justificativas para isso foram: a) Por obediência aos pais; b) 

características da situação; c) Preservação da própria imagem; d) Educação moral 

recebida. 

 

a) Obediência aos pais: 

 

Em algumas situações relatam a possibilidade de não optarem por uma atitude violenta 

levando em consideração ou em obediência as recomendações de seus pais ou para não 

desapontá-los. 

 

“Eles (pais) sempre falam pra mim, pra eu evitar o máximo, de quando eu saio mesmo, 

pra eu evitar até de encarar as pessoas, se for assaltado, não reagir. (...) Eles sempre 

pedem pra eu ter calma e não agredi as pessoas” (André, 16 anos). 

 

“Ah, pai nunca quer, né? [que se envolva em briga] Esperariam que eu ignorasse e 

fosse embora, sei lá. O pai tem medo que você vá e se machuque mais ainda” (Carla, 17 

anos). 
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“Imagine, chegar alguma coisa do tipo no ouvido dela [mãe], tipo: seu filho cometeu 

um crime.(...) Eu acho que eu penso mais em minha mãe numa situação grave” 

(Bruno,18 anos). 

 

b) Características percebidas: 

 

Nas respostas dos jovens, verificamos que estes fazem análise sobre a situação, levando 

em consideração diversos fatores das características que observam.  

 

Os adolescentes contam que nas situações em que avaliam que agir com violência pode  

gerar violência superior, decidem não usar a violência, preferem não reagir: 

 “Eu acho que na hora devia tentar afastar os dois, tirar, mas sem violência, né? Que 

carnaval é diferente. Se tem uma briguinha ali, sempre rola uma confusão á mais, a 

galera não agüenta ver, ai sempre vai e gera muito mais violência. Tentava afastar, 

procurava saber, qual era do cara. Eu acho que o cara ia partir pra cima, mas se fosse 

um cara calmo, não soubesse que ela tinha namorado, talvez pedisse desculpas” 

(Daniel, 18 anos). 

 

“Deixava quieto (...)Bateu, eu apanhei e pronto. Porque se eu brigasse geraria mais 

conflito e se depois, eu estivesse só, e ela estivesse com mais amigas e acontecesse de 

novo isso? Ia ficar sempre uma bola de neve, sempre tendo confusão” (Fernanda, 17 

anos). 

 

Ou quando verificam as características do outro implicado na situação de possível 

violência, preferem abster-se, por exemplo: quando o alvo é uma mulher (quando são 

homens), preferem não agir violentamente, pois a idéia de que se trata de alguém “mais 

frágil” em relação ao homem e que socialmente seria entendido como uma covardia.  

 

“Ai eu ía bater... mas não sei em quem...não, mulher eu não bato, porque eu acho, eu 

acho uma covardia. Quem bate em mulher é covarde. E eu estaria sendo covarde 

batendo numa mulher” (Bruno, 18 anos). 
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Também quando percebem que o outro pode estar muito nervoso, isso poderia gerar 

uma reação muito pior: 

“Acho que ele deveria deixar para lá. Como ele não teve culpa de derramar a cerveja, 

mesmo tendo apanhado, deixava para lá. Porque o cara deveria está nervoso, não teve 

paciência de conversar, deixava para lá” (Erick, 17 anos). 

 

Erick foi o jovem que mais se referiu a não fazer o uso da violência. No seu relato, ele 

colocou que quando sente que há a possibilidade da outra pessoa pedir desculpas, 

prefere dar a oportunidade: 

“Eu ia lá conversava com ele explicava tudo para ele, e esperaria a reação dele, acho 

que isso ia deixar ele assustado, porque fui lá e não briguei e expliquei. Acho que ele 

iria ficar confuso e talvez pedisse até desculpa. Ele estaria de cabeça fria e iria me 

ouvir” (Erick, 17 anos). 

 

c) Preservação da própria imagem: 

 

Assim como na categoria de “uso da violência” (quando tratamos da última sub-

categoria de defesa do outro), encontramos na categoria de não-uso da violência a 

tentativa de preservação da própria imagem para justificar a escolha dessa ação. 

Contudo, o sentido aqui utilizado é que não se deve agir de maneira violenta para não 

ser identificada como alguém violenta, já que a violência é algo considerado errado pela 

sociedade.  

 

Não podemos deixar de notar que aqui se trata de uma jovem do sexo feminino, 

enquanto lá na categoria de “uso da violência”, se trata do sexo masculino. Essa 

discussão é interessante sobre os papéis femininos e masculinos em nossa sociedade, em 

que do homem a atitude mais agressiva é, muitas vezes, tolerada, enquanto que a mulher 

deve ser mais dócil e não-violenta. 

 

“Era melhor deixar quieto. Acho que não arrumaria confusão com ela não, a errada foi 

ela e eu estaria me igualando a ela. Fazendo a mesma coisa que ela eu estaria sendo 

errada também(...). Era melhor deixar essa história morrer. Mesmo Gabi não tendo 

culpa do que aconteceu, sendo só um acidente e a outra partindo para a força bruta, 

ela deveria deixar quieto, até para preservar a imagem dela”. (Fernanda, 17 anos) 
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É notável, ainda, que os jovens interpretam as pessoas que agem de maneira violenta 

como apresentando problemas psicológicos e, por isso, não querem assemelhar a elas. 

Acreditam que uma pessoa age com violência, porque são portadoras de defeito na 

personalidade, problema psicológico ou possuem problema familiar.  

 

Essa interpretação foi estudada como “vícios” por La Taile (2000). Ele afirma que dizer 

de uma pessoa que ela é obsessiva ou paranóica é remeter-se a traços psicológicos 

razoavelmente precisos que não dizem respeito ao certo ou ao errado. Curiosamente, 

tais conceitos psicológicos têm adentrado a linguagem do dia-a-dia, fato que permite a 

certas pessoas serem mais tolerantes em relação a si próprias e aos outros. Tais 

conceitos da personalidade costumam tomar o lugar dos vícios. Segundo o autor, ao 

invés de acusar alguém de covardia, compreender-se-á sua inconstância e fragilidade 

„egóicas‟. Talvez pelo fato de as teorias de personalidade terem nascido da clínica, os 

problemas (em geral características pouco admiráveis e facilmente associadas a 

fraquezas de caráter, portanto desprezíveis), os chamados vícios têm sido nomeados de 

forma mais neutra, o mesmo não acontecendo com as virtudes. (...) Para finalizar, note-

se também que alguns estudos de personalidade têm como motivo uma leitura 

valorativa das condutas humanas, como por exemplo, o estudo de Adorno sobre a 

Personalidade Autoritária -1950”. (p.112) 

 

Alguns relatos enfatizaram um problema de caráter: 

 “Não, mulher eu não bato, eu acho uma covardia. Quem bate em mulher é covarde. E 

eu estaria sendo covarde batendo em uma mulher” (Bruno, 18 anos). 

“O pessoal sabe que eu sou uma pessoa estressada. Quando eu me esquento, é difícil de 

alguém me acalmar. Então é isso, para me tirar do sério é difícil, mas quando me tirou. 

Fui. Entendeu?” (Bruno, 18 anos). 

Outros enfatizaram certa loucura e necessidade de cuidados especializados: 

“[bateu] Achei a atitude dela de uma maluca, doente, precisa de um tratamento. Ela 

não vive a vida dela, ela vive a vida do namorado, o amor-próprio dela ela perdeu. Por 
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isso eu digo que ela precisa, pelo menos, conversar com um psiquiatra, um psicólogo” 

(Carla, 17 anos). 

 “Eu tenho um amigo que é problemático, né? Ele foi para um show e se bateu com um 

cara que ele já tinha brigado. Só que o cara estava com namorada. E ele do jeito que é, 

foi e agrediu, bateu no cara mesmo” (Daniel, 18anos). 

“Um indivíduo [estuprador] desses não pode ficar na rua junto com pessoas normais, 

porque pode voltar a fazer isso”. (Erick, 17 anos) 

 

d) Educação moral: 

 

Essa categoria uniu as referências que os jovens fizeram às orientações gerais que 

identificaram receber das diversas fontes educativas sobre violência e valores morais: 

pais, escola, esportes e religião. Todas essas fontes educativas representam as 

instituições que influenciam e fornecem ambiente para que os jovens se apropriem dos 

valores, crenças e normas existentes na cultura. Assim, se fizéssemos uma análise 

superficial, poderíamos inicialmente acreditar que essas fontes educativas seriam as 

responsáveis principais pela transmissão de valores e do não uso da violência, porém os 

adolescentes analisaram essas influências e, portanto, os nossos resultados apontaram 

para algo um pouco diferente disso.  

 

d.1) Pais: 

 

Os jovens relataram alguns aspectos sobre a educação familiar, evidenciando que os 

pais ou responsáveis podem conversar ou se omitir em relação às temáticas estudadas 

sobre moral ou sobre violência. Contudo, os adolescentes apontam, em diversas falas, a 

preocupação dos pais acerca dos cuidados com a violência no mundo contemporâneo.  

 

É importante destacar que quando questionados sobre o que os outros esperariam que 

fizessem na dada situação, todos se referiram aos amigos (em poucos casos à sociedade) 

quando pensavam em “os outros”, embora “os outros” podia representar qualquer 

pessoa. Portanto, não eram os pais “os outros” (apareceu apenas em três situações) ou as 

referências significativas para suas atitudes serem emitidas ou não. 



 

124 
 

 

Quando questionados sobre as orientações fornecidas pelos pais sobre valores morais e 

violência, eles relataram que: 

 

“(...)Meus pais não costumam conversar sobre essas coisas não. Eu acho que por esse 

lado da educação, de briga, dessas coisas, agressividade. Ela [mãe] deixa mais pras 

artes marciais. E também porque ela não me vê envolvido em nada assim. Ela sabe que 

eu vou fazer por onde não me envolver. Pelo menos eu acho que ela acha. (risos)” 

(Bruno, 18 anos). 

 

“Meus pais conversam muito comigo sobre: colégio, profissão, namoro. Nunca 

precisaram falar sobre isso de violência, por que sempre fui quieta” (Carla, 17 anos). 

 

“Não. Eu sou um pouquinho violenta (...). Minha mãe falava que era errado. Ela falou 

na minha primeira briga na escola, porque sempre tem, acho que não tem uma pessoa 

que não tenha acontecido” (Fernanda, 17 anos). 

 

Os jovens se referiram à desaprovação dos pais quanto à posição escolhida diante das 

cenas ou diante da violência, eles informam: 

 

“Minha mãe não, minha mãe falou... tipo, eu cheguei em casa como se nada tivesse 

acontecido. Aí comi pouco e eu não sou de comer pouco e fui pro quarto. Ai a mãe do 

menino foi lá, aí falou, só que...eu falei a minha mãe como foi, só que ela disse: ah, 

você não deveria ter feito isso e tal”, que eu fui errado. [mãe falou] Que não era para 

eu ter batido, era pra eu ter deixado pra lá, mas não falou assim...de outra forma não” 

(André, 16 anos). 

 

“Não. Se eles soubessem [que agiu violentamente]eu acho que estaria fora de festa até 

hoje (risos)” (Bruno, 18 anos). 

 

“Eu conversei tudo com meus pais, eles sabem que esse não é o meu comportamento. 

Sabem que eu só cheguei a esse ponto porque foi o extremo. Então, eles não me 

advertiram, tipo assim, eles entenderam, por que eu já tinha conversado antes. Não 

aprovaram, mas entenderam”. (Carla, 17 anos) 
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“Claro que não aprovariam [pais]. Creio que esperariam algo diferente, eles são bem 

calmos, sei que nesse dia eu passei dos limites. Acho que ficariam indignados, porque 

eu sempre fui calmo, mantinha minha calma, nunca tive metido em confusão e se eles 

soubessem de uma cena dessas, eu brigando, eles iam ficar indignados e não iam 

acreditar que era eu ali” (Daniel, 18anos).  

 

“Minha mãe não aprovaria, porque ela acha que isso é errado, ela não gosta de 

violência. Minha mãe nunca... (...) Ela não gosta mesmo. Por mais que ele esteja 

errado, quem tem que dar o castigo não é o ser humano, é Deus. Ela é cristã 

evangélica” (Fernanda, 17 anos). 

 

Podemos verificar, ainda, que os pais podem fornecer regras ambíguas quanto aos 

valores que envolvem a violência, os quais acabam por confundir os adolescentes. No 

caso de Bruno, por exemplo, a mãe recomenda que não quer que ele bata, mas que 

também não chegue em casa apanhado: 

 

“Então, eu me envolvia muito, mas eu era do tipo que eu saia apanhado, porque eu era 

„fraquinho‟[quando criança]. Sempre saia apanhado e minha mãe sempre dizia: não 

quero que você chegue em casa apanhado, mas também não quero que você chegue em 

casa com a notícia que você foi quem começou a bater. Não brigue. Não é pra chegar 

nem apanhado nem para bater”. 

 

André recebeu apoio ou recomendações opostas do pai e da mãe: 

“Não sei...(risos). Sei lá, algumas pessoas achariam que deveria descontar e outras 

não. Por exemplo, meu pai acharia que eu deveria descontar, agora, minha mãe não. 

Meu pai iria procurar saber se eu estava certo ou errado, se eu tivesse na minha razão, 

acho que ele acharia que eu deveria descontar. Já minha mãe não, minha mãe é mais 

calma, “não é para procurar briga”, ela acharia que eu não deveria fazer isso. Minha 

mãe tem como princípio a violência desse mundo, que eu não conheço esse cara e 

depois se ele se vingasse de novo de mim. Eu acho” (André, 16 anos). 

 

Ainda que os pais transmitam para seus filhos uma educação moral, muitos são os 

fatores que influenciam o comportamento moral final adotado (ver categoria de 
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comportamento moral) por eles no seu dia a dia. Ficou bastante claro nos relatos de 

Daniel (18 anos) esse tipo de característica, pois embora tenha aprendido com a mãe: 

“Minha mãe sim, sempre conversa. Ela diz que confusão não leva a nada, que violência 

gera violência, pra procurar de outra maneira resolver os problemas, conversar”. E 

que seja cônscio de age errado quando escolhe a violência, quando diz que “Agi errado, 

eu seu que violência gera violência, sabe? Era para eu tentar conversar, ver o que foi 

que aconteceu, mas...”  

Isso ainda assim não o impede de optar por atitude violenta, como ele mesmo evidencia 

“na hora da raiva tive que bater”. 

 

Destacamos os estudiosos Molpeceres, Llinares e Misitu (2006) para essa discussão 

sobre as estratégias educativas parentais de valores e a internalização, em que enfatizam 

que a análise dos processos educativos da família é complexa, pois são perpassados 

tanto pela percepção da sua finalidade quanto pelos critérios de avaliação do seu 

sucesso ou fracasso são culturalmente relativos e mutáveis. Portanto, tanto os valores de 

socialização dos pais quanto os indicadores de valores variam em função de concepções 

mais gerais sobre quais são os resultados desejáveis de educação moral. As autoras 

comentam a relação complexa que existe entre os valores pessoais dos pais e os ideais 

normativos da cultura em que se inserem. Dessa forma, com relação a literatura sobre 

valores, as autoras afirmam que há uma dissocialização entre os valores incutidos nos 

filhos e os mecanismos pelos quais eles chegam a ser aceitos. Por exemplo, a inibição 

da agressão, a responsabilidade social, o respeito à autoridade são tratados como 

equivalentes.    

 

Embora a maioria dos jovens tenha afirmado que o tema da violência não é discutido 

em família, eles, por diversas vezes, destacaram que os pais sempre falam sobre os 

“cuidados com o mundo”. Para os adolescentes, os pais tomam como base a 

configuração social contemporânea em que a violência tem sido uma constante nos 

espaços públicos. Podemos identificar nos relatos o significado de “sociedade do 

medo”, em que ficar alerta é forma de sobrevivência e faz parte dos discursos na 

contemporaneidade. De acordo com Bauman (2000), não é mais o poder cósmico que 

amedronta as pessoas, é o medo ao poder mundano, construído pelo homem, mas que 

excede a capacidade humana de resistência. Dessa forma, entendemos que o controle 
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social que a violência impõe parece ter como estratégia o sentimento de medo nas 

pessoas, legitimado pela mídia sensacionalista, que populariza o sofrimento das vítimas 

e põe em lugar de celebridade os criminosos (Gaviria, 2008). É pergunta bastante 

freqüente entre os pais, como educar os filhos na sociedade contemporânea. Desse 

modo, os adolescentes dessa pesquisa apontam algumas considerações feitas pelos pais 

na tentativa de os protegerem da violência dos espaços públicos: 

 

 “[pais] Eles sempre falam pra mim, para eu evitar o máximo, de quando eu saio 

mesmo, para eu evitar até encarar as pessoas. Se for assaltado, não reagir. Deixar 

para lá, depois eles compram outro para mim... Qualquer material... se for dinheiro, 

eles me dão, se for celular, eles me dão. Eles sempre pedem para eu ter calma, não 

agredir as pessoas”. (André, 16 anos) 

 

 “Minha mãe tem um princípio sobre a violência desse mundo, que eu não conheço esse 

cara [que bateu]... e depois se ele se vingasse de mim?” (André, 16 anos). 

 

“Ai ele [pai] disse que não queria isso [briga], porque não conhecia ela, „do jeito que 

o mundo está hoje, ela poderia me dar uma facada‟... aquelas coisas que pai fala” 

(Carla, 17 anos). 

 

d.2) Escola: 

 

A partir do questionamento de se a escola tem, de alguma forma, trabalhado com os 

estudantes com o tema dos valores morais, os jovens responderam que não ou que não 

lembram. Sobre violência parece ser mais freqüente o tema dentro da escola: 

 

“Que eu lembre não. Não to lembrando...” (André, 16 anos). 

 

“Sobre valores morais... Bom... que eu saiba ainda não, a escola não fala assim 

diretamente não. Eu acho que ainda não ou não lembro. Mas deve ter tido, a 

orientadora traz direto palestrantes pra cá, é que eu não me ligo muito. De violência 

fala, os professores, um dia desses teve uma palestrante falando de bullying” (Bruno, 

18 anos).  
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“Sobre violência tem, na semana passada teve uma palestra sobre bullying, mas 

valores... Um professor, o de atualidades, fala muito sobre isso” (Carla, 17 anos). 

 

“Raro, o professor chega mesmo para dar o assunto e tal, mais conteúdo. Não conversa 

sobre valores. Nesses anos que estou aqui na escola, nunca houve nada assim de evento 

com isso não. Que eu me lembre nunca teve. Era bom que tivesse, sobre violência 

também, mas a galera da escola é muito tranqüila também, a tarde sim, mas pela 

manhã  é muita gente, aí rola umas confusões” (Daniel,18 anos). 

 

“Não sobre valores. Teve um trabalho de história sobre violência somente” (Erick, 17 

anos). 

 

“Os professores sempre falam, que apesar de tudo a violência não é legal. Mas sobre 

valores... Muito pouco, sempre o que se fala é que tem que ter respeito, tem que 

respeitar, mas não discutem muito não” (Fernanda, 17 anos). 

 

Essas respostas podem indicar duas situações para nós. Ou as escolas (tanto a pública 

quanto a particular) trabalham os valores morais de maneira transversal, diluída através 

dos conteúdos dos componentes curriculares, como o que sugere Vigotski que a moral 

deve ser construída ao longo da formação do sujeito. Ou as escolas não estão 

preocupadas com a formação de valores, deixando para os corredores, os intervalos, 

para as relações espontâneas a tarefa de formar pessoais morais. O fato de os estudantes 

não lembrarem é indicativo de que a escola não tem sido contexto para essa discussão 

ou, por outro lado, a aprendizagem pode não ter se processado de maneira significativa 

para os jovens dessa pesquisa. 

Muitos são os autores que entendem que a escola é um espaço privilegiado para a 

formação e transmissão de valores morais (Araújo, 2000; Oliveira, 2001; Menin, 2000; 

La Taille, 2004). Podemos verificar que os PCNs (Planos curriculares Nacionais) fazem 

claramente a opção por um sujeito ético, embora afirmem que a moral é algo inerente à 

cultura, abrangendo todas as instâncias da vida social. E apontam a escola como um 

viabilizador e facilitador de condutas éticas - entendida como “visão crítica da 

moralidade” (p. 23). 
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d.3) Religião: 

 

Embora na entrevista estruturada sobre os dados pessoais tenha a pergunta sobre 

religião, esta não apareceu como um aspecto de grande influência sobre as decisões dos 

participantes. 

André e Erick relataram não ter religião. Carla, Daniel e Bruno definiram-se como 

católicos, embora Carla não freqüente nenhuma igreja, ela diz que sua religião é a base 

da sua formação e, contrariamente, Bruno que freqüenta todos os domingos uma igreja, 

fazendo parte do grupo de jovens, não adota os preceitos bíblicos como parâmetros para 

escolher o que deve fazer. 

Carla diz: 

“Embora eu não freqüente uma igreja, minha religião está na base da minha 

formação”. 

 

Bruno conta: 

“Eu sou católico, todo domingo eu vou a igreja. É..faço parte do grupo de jovens”. 

“No meu jeito de ser eu acho que nem tanto... Eu acho que eu já tenho uma boa 

consciência e que a igreja não me influencia neste caso. Eu não sou do tipo que antes 

de agir pensar no que a bíblia tem dizendo. Acho que não me influencia, na verdade, 

em nada. Eu continuo indo porque é um lugar onde eu desabafo mesmo. Onde eu 

encontro minha galerinha que vai também. E eu me ocupo aos domingos pela manhã”. 

Fernanda teve uma religião durante toda a infância impostas pela sua mãe e padrasto, 

mas quando conseguiu romper com o abuso sexual que sofria do padrasto, muda de 

religião de maneira a reinventar o catolicismo, singularizando de modo a retirar uma 

característica basilar dos dogmas católicos que é a adoração a santos. Fernanda diz “ sou 

católica, mas sem adorar santos”, talvez indícios do protestantismo do qual fez parte, 

unindo ao espiritismo. Ela alterna a freqüência de visitas a centros e igrejas católicas. 

d.4) Esportes 

 

Essa subcategoria surge como fator de educação moral, na medida em que, 

principalmente Bruno, entende que as artes marciais são esportes que disciplinam e 
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impõe regras que acabam por influenciar sua conduta e decisões, passando valores que 

não encontrou em outro contexto. Ou seja, as artes marciais apresentam-se como um 

significado de educação moral mais influente sobre suas decisões do que os fatores de 

religião ou mesmo a escola que não foram destacados tantas vezes por ele em seus 

relatos. 

 

A mãe decidiu inserir em seu processo educativo esse esporte na tentativa de discipliná-

lo: 

“Já, eu quando era pequeno era muito „retado‟. Foi por isso que minha mãe me 

colocou nas artes marciais e tudo”. 

 

“Eu acho que por esse lado da educação, de briga, dessas coisas, agressividade. Ela 

[mãe]deixa mais pras artes marciais”. 

Por diversas vezes os princípios das artes marciais foram citados por ele para justificar 

suas atitudes, portanto, se trata de valores que foram apropriados por Bruno: 

“Porque tem um lema nas artes marciais: “não procure briga, tente evitar ao máximo, 

mas utilize sua força como defesa”. Neste caso a defesa não foi pra mim, mas foi pra 

ajudar uma pessoa que com certeza faria o mesmo por mim”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

░ CAPÍTULO 9 

Diante da discussão dos resultados, acreditamos que a indagação principal que nos 

conduziu a essa pesquisa foi respondida. Conhecemos, de um modo geral, como as 

decisões dos jovens, frente a situações de violência, estavam relacionadas aos seus 

valores morais, a partir da riqueza encontrada em seus relatos. Através dos eixos 

temáticos que emergiram dos seus discursos foi possível investigar os 

valores/julgamentos/afetos/comportamentos morais principais diante de conflitos 

simulados ou reais que envolvia situações de violência e, portanto, a dimensão moral da 

violência. As cenas simuladas foram um estímulo muito importante para essas reflexões 

e expressão de sentimentos referidos pelos jovens.  

Os eixos temáticos estudados nesta pesquisa não podem ser vistos de maneira estanque, 

e solitária, ao contrário, compreendemos que todos esses aspectos apresentam relações 

estreitas entre si e se manifestam concomitantemente para constituir os diversos fatores 

que compreendem e propiciam a possibilidade de decisões diante dos dilemas morais 

apresentados (ver anexo 6). Os valores, comportamentos, afetos e julgamentos morais, 

desse modo, sucedem ao mesmo tempo diante da vida cotidiana, assim como das 

situações simuladas propostas aos jovens participantes.  Portanto, pudemos 

compreender que essas relações ocorrem seguindo, possivelmente, o seguinte processo: 

para efetuar um comportamento moral de fato com relação a uma situação de violência 

(como é o caso desta pesquisa), julgamos a situação moralmente (como certa ou errada), 

ou seja, baseamos nossas decisões em valores morais adquiridos no convívio social, 

(esses valores não decidem como, mas contribuem para tomar a decisão de qual ação 

escolher) a partir de uma avaliação e do que sentimos (afetos morais) de maneira a 

motivar a ação.  

Isso posto, compreendemos que os valores morais foram princípios que auxiliaram os 

jovens dessa pesquisa a tomar suas decisões, mas não foram determinísticos para a 

escolha por um posicionamento moral (nas cenas) ou comportamentos morais (nas 

vivências pessoais). Muitos foram os fatores que concorreram, de forma relacional, 

diante dos dilemas morais envolvendo violência, apresentados para a escolha de seus 

posicionamentos/comportamentos: valores que concorriam entre si, a emoção do 
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momento, obediência aos pais, a legitimidade encontrada na própria sociedade, dentre 

outros. Isso nos conduz às formulações de Vigotski de que a consciência ética não 

determina os comportamentos, embora muito os influencie, e de que, à medida que 

agimos, mudamos a nossa maneira de significar as coisas, emergindo o novo. 

Quanto ao eixo temático de valores morais, encontramos quatro categorias principais de 

análise, valores de: amizade, justiça, respeito e integridade. O valor de Amizade 

apresentou três sentidos distintos: amizade como proteção e não denúncia do amigo 

suspeito de estupro; amizade que denuncia para ensinar ao amigo a não errar mais e o 

valor de amizade sendo inferior ao valor de justiça. Consideramos em nossa discussão o 

sentido do apadrinhamento, o que dá privilégio àqueles que são considerados “de casa” 

(DaMatta, 1991). Portanto, o conhecimento das leis contra o estupro não foram 

suficientes para garantir o comportamento de denúncia, mas a lógica moral que 

prevaleceu em algumas respostas foi a “lógica do cuidado”. 

Já quanto ao valor de Justiça, os jovens participantes reconheceram os direitos dos 

outros, os próprios direitos, assim como reconheceram os deveres com relação à 

sociedade e ao cumprimento das leis. Também surgiu a necessidade de evitar agir com 

injustiça, próprio do conceito de valor moral, pois evitar o mal está inserido neste. Dois 

sentidos sobre “pagar pelo erro” surgiram nos seus discursos: justiça para educar e 

justiça para retribuir o mal social causado. Quanto ao valor de Respeito, emergiram três 

sentidos: o de admiração, ter alguém como referência; obediência, indicando relação 

desigual de autoridade e medo; e com o sentido de tolerância, preservar a relação para 

não desapontar a quem se ama. Por fim, o valor de Integridade, quando os valores 

morais passam a ser requeridos como características da personalidade de cada jovem 

participante. 

Encontramos, por conseguinte, algumas relações entre os valores morais acima, em 

alguma medida, concorrendo entre si nas decisões dos jovens em relação aos dilemas 

morais apresentados, foi o caso do o valor da amizade e de justiça. Diante de uma das 

situações simuladas, em que o estupro foi o ato de violência que os jovens deveriam se 

posicionar, quando o possível estuprador era um amigo, eles ora penderam para o valor 

da amizade e ora para o valor de justiça. Se, como consideramos (e outros autores, como 

Aristóteles), a amizade é um valor moral tão importante para a manutenção e convívio 

social quanto o valor moral de justiça, encontramos nesse bojo um impasse. Se dois 
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valores competem para uma decisão ser tomada, como pode existir um único 

comportamento moral possível? Se, de outro modo, basearmos nossos argumentos 

naqueles autores (Piaget, Kant, Kohlberg e outros) que concordam que o valor de justiça 

é o mais puro e nobre. Perguntamos: de que “justiça” estamos falando? Como 

consideramos nas discussões anteriores que o que existe nas leis nem sempre reflete um 

valor moral. Qual a base para a justiça? Isso nos indica não apenas que estudar moral é 

de grande complexidade, mas também que adquirir valores morais no desenvolvimento 

do sujeito acontece de forma dinâmica e interativa e que a relação do sujeito (ativo, 

reflexivo) e do contexto é de troca constante e criativa. Esse resultado se aproxima dos 

resultados de Guaná (2000) que constata diversos padrões morais contraditórios e 

conflitantes entre jovens infratores em regime de internamento. 

Encontramos relações estreitas, não mais competindo, mas de aproximação entre o valor 

de Respeito e o de Justiça. Alguns autores (Forst, 2009 e Guareschi, 1998) concordam 

que existe uma relação estreita entre esses valores, pois a justiça fornece base para as 

diferenças entre a nossa própria visão morais das que são respeitáveis ou não. Portanto, 

para agir com justiça implica em respeitar pessoas ou leis, para ser tratado com justiça é 

preciso ser respeitado nas suas diferenças. A Justiça também apresenta uma relação 

próxima do valor de Integridade apresentada no relato dos jovens, pois desejam ser 

reconhecidos como justos e nunca como injustos.  

Quanto ao eixo temático dos julgamentos morais, encontramos dois sentidos diferentes 

para os posicionamentos dos participantes, um Maniqueísta, o certo e o errado estão em 

dois pólos irreconciliáveis; e outro Relativista, em que o julgam que bater é errado, mas 

agem assim em outras situações sendo justificável, ou o julgamento sobre certo e errado 

permanece, mas preferem não agir de acordo com o julgamento, ou seja, a ação é que 

muda. Como o julgamento moral é uma avaliação, isso implica em ter uma base de 

valor, desse modo, encontramos uma relação estreita com o valor de justiça. Decidir 

entre o certo e errado é norma estabelecida socialmente, se tornando um valor moral 

seguir o certo. Essa aproximação também foi verificada nos estudos de Tognetta e 

Vinha (2009). 

Não verificamos o relativismo na ordem dos valores morais (dever fazer) em nossa 

pesquisa, ou seja, os jovens apresentaram os valores morais condizentes com o 

socialmente estabelecido (pelas normas de convivência ou pelas leis postas nos 
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códigos). Porém, certo relativismo se deu em outra ordem, com relação às escolhas dos 

posicionamentos/comportamentos morais. Ou seja, desejar ser ético ainda não significa 

sê-lo nas escolhas que o jovem faz diante de situações conflituosas de dilemas morais 

que envolvem a possibilidade de agir violentamente. 

No eixo temático de afetos morais, encontramos três sentimentos relatados que nos 

serviram de categorias: indignação (experimenta quem perde ou recobra um direito), 

vergonha (quando julga a si mesma ou a outro de maneira negativa) e amor (o que provê 

o bem-estar do outro). Esses sentimentos se caracterizam por servirem de motivação 

para o agir moral. Os dois primeiros sentimentos apresentam uma relação forte com o 

valor de justiça, enquanto que o amor é o sentimento que se relaciona com o valor de 

amizade. Portanto, verificamos diversas relações entre as categorias dispostas dentro 

dos eixos temáticos. 

O eixo temático do comportamento moral, foca as ações propriamente ditas e o impasse 

entre o dever fazer e a realização de fato dessa ação. Duas categorias amplas surgiram: o 

uso da violência e o não uso da violência. Por serem amplas, criamos subcategorias: 

legitimidade social (uso da violência com argumentos de apoio social), revide (violência 

quando o outro inicia briga ou pirraça), ação-reação (lei de talião), emoção do momento 

e para defender o outro; e, no não uso da violência: obediência aos pais, características 

percebidas (ser mulher, outro com muita raiva, etc.), preservação da imagem de si (não 

ser identificado como violento) e educação moral. 

Como discutimos anteriormente, optar por uma atitude violenta não seria uma atitude 

moral, por causar o mal do outro. Assim sendo, salta-nos aos olhos o fato de que 

nenhum dos jovens participantes, nas cenas examinadas por eles, terem uma atitude 

dialogal. Eles denunciam, revidam, omitem-se, todavia não agem na situação, não 

procuram interferir visando sua transformação. Isso indica que eles parecem não se vê 

como artífices do mundo, mas como meros espectadores. De um ponto de vista ético, 

parece que socialmente estamos apenas formando seres egóticos e, neste sentido, 

relativistas, com seu eu no centro. Isso é de extrema gravidade e clama por uma ação de 

emergência que deve ser pensada coletivamente. 

Outro ponto notado foi a pouca ou nenhuma referência que a escola, família e religião 

(instituições que, de uma maneira geral, deveriam transmitir os valores morais) 
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apresentam para esses jovens. Essas instituições seriam a base para o desenvolvimento 

de valores morais, porém não foram reconhecidas como tal por eles. Sugerimos que 

estudos sejam efetuados no sentido de conhecer melhor até que ponto as escolas, por 

exemplo, conseguem transmitir os valores morais da cultura que fazem parte, os quais 

se propõem a fazer em seus objetivos pedagógicos e sociais.  

 

Enfim, de um modo geral, os jovens, nas situações propostas, procuraram avaliar os 

aspectos envolvidos nas cenas, relativizando suas decisões pela concorrência: 1) valores 

morais competem entre si, como foi o caso da amizade e justiça. Mesmo conservando a 

avaliação de que o estupro é errado, protegeriam o amigo que é suspeito de praticá-lo; 

2) julgamentos entre o certo e errado, às vezes considerando algo errado e outras como 

certo; e 3) entre comportamentos proteger o conhecido e denunciar o desconhecido pelo 

mesmo ato considerado errado, bater em quem bate no amigo ou parente e  não bater. 

Isso nos indica que é possível que os valores morais e julgamento moral dos 

adolescentes, bases para a ação moral, ainda estão em processo de desenvolvimento 

e/ou isso nos leva a pensar de que tipo de educação moral estamos possibilitando para 

as crianças e juventude brasileiras.  

 

Quanto à comparação entre a escola pública e a particular, encontramos nos estudos de 

Menin (2002), que cada vez mais as escolas públicas e privadas se distanciam.  Em sua 

pesquisa, Menin (2000) comparou as opiniões de alunos de escolas públicas e 

particulares sobre lei, justiça, crimes etc., e concluiu que elas, muitas vezes, se opõem. 

Em nossa pesquisa, os contextos distintos de escola pública e particular não foram 

extraordinários para estabelecer uma diferença que julgássemos significativa entre os 

posicionamentos dos jovens, talvez porque a escola pública estudada seja freqüentada 

também pela classe média de Salvador e, portanto, não se distanciando muito da 

particular em um aspecto que parece ser relevante para um compartilhamento de 

significados quanto aos valores morais. 

Quanto ao aspecto de gênero dos participantes, diferentemente do que Gilligan (1982) 

postulou - que a lógica moral do cuidado é própria das garotas e a lógica da razão é 

própria dos garotos para resolverem conflitos morais - em nossa pesquisa obtivemos 

respostas que confrontam essa afirmação de Gilligan. A partir do nosso dilema moral 

expresso na primeira cena, dois rapazes deram mais importância ao cuidado e proteção 
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do amigo do que as garotas que assumiram uma postura mais próxima à lógica 

normativa. Corroborando com esses achados, uma extensa revisão feita por Walker 

(1984) também não evidenciou diferenças de gênero em avaliações pautadas no dilema 

moral kohlbergiano. No Brasil, Koller, Biaggio e Viñas (1984) também não 

encontraram essas diferenças. Além disso, embora as garotas se colocassem, na primeira 

cena, no lugar da jovem estuprada, como era esperado, isso ocorreu, também, com um 

dos rapazes. 

Ressaltamos que essa pesquisa não esgota as possibilidades de estudo sobre o assunto, 

apenas representa um esforço para compreender um recorte do estudo sobre violência, 

que é o estudo de sua dimensão moral. Apontamos para as limitações do próprio 

instrumento de coleta de dados dessa pesquisa. Sugerimos que a dimensão moral 

deveria estar inserida em todo estudo de desenvolvimento na perspectiva histórico-

cultural, já que entendemos que os valores são formados pela cultura e estão imbricados 

na constituição do sujeito, não podendo ser ignorados pelo pesquisador. Outros 

trabalhos precisam ser desenvolvidos para uma melhor compreensão do fenômeno. 
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ANEXO 1 

 

- Versão aplicada às jovens do sexo feminino: 

 

CENA 1 

 

Augusto e Júlia eram muito amigos, desde pequenos. Suas famílias se conheciam e 

aprovavam a amizade deles. Agora, Augusto já estava com 17 anos e Júlia com 16 anos. 

Continuavam inseparáveis. Um dia Augusto e Júlia resolveram ir numa balada 

encontrar com a “galera” deles lá. Augusto sempre foi “bom de papo” com as meninas e 

naquela noite não foi diferente. Logo se encostou a uma “gatinha” e “ficou” com ela. 

Júlia continuou com os outros colegas curtindo a festa. Júlia percebeu que Augusto saiu 

da festa com a menina. Depois de um tempo, já era tarde, ela e outros colegas foram 

embora. No dia seguinte, ao passar perto do tio que estava lendo o jornal, vê uma foto 

da menina com quem Augusto estava na noite passada com a seguinte manchete 

“estuprada numa balada na noite anterior”. E agora o que fazer? 

 

CENA 2 

 

Dani namorava Fernando há um ano. Eles se davam muito bem. Ambos gostavam de 

sair e curtir o carnaval. Nesse ano, eles resolveram ir à Barra. Entre a passagem de um 

trio elétrico e outro, Dani foi ao banheiro. Neste meio tempo, uma garota se aproximou 

de Nando e começou a insistentemente paquerá-lo e pegou pela sua cabeça à força para 

dar um beijo. Neste momento, Dani chega e flagra essa cena. E agora? O que fazer? 

 

CENA 3 

 

Gabi estava com muita vontade de ir ao Festival de Verão desse ano em Salvador. A 

festa estava lotada de gente. A todo o momento tinha confusão e briga. Gabi vai pegar 

uma bebida e sem querer se esbarra em outra garota, derramando um pouco da sua 

bebida sobre a roupa dela. Gabi tentou explicar, disse a ela que “foi mal”, porém o 

garota nem quis ouvir, se “plantou” para bater e começou a dar muita “porrada” em 

Gabi. Logo se abriu uma roda de gente, mas o garota continuou batendo muito, na 

frente de todo mundo. A polícia chega e a briga pára. Gabi ficou bastante machucada e 
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não teve como reagir.  Algum tempo depois, já no final da festa, Gabi encontra seus 

amigos, e na hora da saída encontra a mesma garota que lhe bateu. E agora? O que 

fazer? 
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ANEXO 2 

Roteiro de Entrevista: 

 

1) Entrevista estruturada – baseou-se em conhecer e registrar os dados demográficos e 

pessoais, constando: Nome; Série; Idade; Instituição; Sexo; Nível Sócio-econômico; 

Possui irmãos? Mais novos? Mais velhos? Mora com quem? Por quem foi educado? 

Qual a pessoa mais importante na educação? e se possui alguma religião. 

 

2) Entrevista semi-estruturada enfocando as situações simuladas (cenas) e envolvimento com 

situações reais:  

 

Perguntas referentes às situações simuladas (cenas) de violência: 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 1 

 

1. Qual o primeiro pensamento que lhe veio à cabeça? Por quê? 

2. O que sentiu frente a essa cena? Por quê? 

3. O que acha sobre o que o personagem Augusto fez? Por quê? 

4. O que João/Júlia deveria fazer? Por quê? 

5. O que você decidiria fazer no lugar do personagem João/Júlia? Baseado 

em que você acha que tomaria essa decisão? 

6. O que você acha que os outros esperariam que você fizesse? Por quê? 

7. Você se importa com o que os outros possam pensar sobre o que você 

faz? Ou só algumas pessoas? Quem? Por quê? 

8. A amizade supera ou não a denúncia? Por quê? 

9. Se fosse uma pessoa desconhecida, você teria uma atitude igual ou 
diferente? Por quê? 

 

 

 

 

CENA 2 

 

1. Qual o primeiro pensamento que lhe veio à cabeça? Por quê? 

2. O que sentiu frente a essa cena? Por quê? 

3. O que acha que a personagem Fernando/ Dani deveria fazer? Por quê? 

4. O que você decidiria fazer no lugar do personagem Fernando/Dani? 

Baseado em que você acha que tomaria essa decisão? 

5. O que você acha que os outros esperariam que você fizesse nesta 

situação? Por quê? 

6. Se fosse uma pessoa conhecida que pegou sua/ seu  namorada (o), você 
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teria uma atitude igual ou diferente? Por quê? 

 

 

 

 

CENA 3 

 

1. Qual o primeiro pensamento que lhe veio à cabeça? Por quê? 

2. O que sentiu frente a essa cena? Por quê? 

3. O que acha que a personagem Guto/Gabi deveria fazer? Por quê? 

4. O que você decidiria fazer no lugar da personagem Guto/Gabi? Baseado 

em que você acha que tomaria essa decisão? 

5. O que você acha que os outros esperariam que você fizesse nesta 

situação? Por quê? 

6. Se fosse uma pessoa conhecida que te bateu, você teria uma atitude igual 

ou diferente? Por quê? 

 

Perguntas referentes a situações vividas de violência e sobre os pais e a escola: 

 
1. Já presenciou algum tipo de violência próximo a você? Conte. 

2. Você já se envolveu em alguma situação de violência? Como foi? Você acha que agiu 

certo ou que deveria ter agido de outra forma? 

3. O modo como agiu, você acha que seus pais aprovariam ou acha que eles esperariam 

uma atitude sua diferente? Por quê?  Eles costumam conversar ou te orientar sobre isso? 

Na escola, existe algum momento de discussão sobre valores ou orientação voltada para os 

alunos neste sentido? 
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ANEXO 3 

 

Instruções foram apresentadas aos participantes antes de realizar a entrevista: 

 

Após ser apresentado um panorama geral sobre a pesquisa: tema, objetivo, 

instrumentos, gravação em áudio, foram dadas as seguintes instruções: 

a) Não existem respostas certas e erradas, mas sim a experiência particular de julgar e se 

posicionar perante as diversas situações; 

b) Não fique sob controle do que supõe que a pesquisadora espera que responda, já que 

o objetivo da entrevista é conhecê-lo e não julgá-lo; 

c) Responda o mais próximo daquilo que realmente julga que a personagem, ou você, 

faria em cada situação; 

d) Comunique à pesquisadora caso não queira responder alguma pergunta. 
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ANEXO 4 

 

Quadro das respostas resumidas sobre cada situação simulada (cenas): 
 
C
e
n
a 

Itens ANDRÉ BRUNO CARLA DANIEL ERICK FERNANDA 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
E
s
t
u
p
r
o 

Primeira 
atitude 

Procurar 
amigo para 
conversar 

Procurar 
amigo para 
conversar 

Procurar 
amigo para 
conversar 

Procurar 
amigo para 
conversar 

Procurar 
amigo para 
conversar 

Procurar 
amigo para 
conversar 

Sentimento Surpreso “baque” e 
repulsão 

Indignação Encabulado Confuso e 
curioso 

Assustada 

Julgamento Investigava 
antes de 
julgar 

Investigava 
antes de 
julgar 

Investigava 
antes de 
julgar 

Investigava 
antes de 
julgar 

Investigava 
antes de 
julgar 

Investigava 
antes de 
julgar 

Amizade ou 
denúncia 

 

Amigo seria 
não 
denunciar, 
mas ajudar 

Amigo seria 
denunciar 

Amigo seria 
denunciar 

Amigo seria 
não 
denunciar, 
mas ajudar 

Amizade não 
é mais 
importante, 
denunciaria 

Amizade não 
é mais 
importante, 
denunciaria 

Os outros 
esperam 

Denunciar Não 
denunciar 

Denunciar Denunciar Denunciar Familiares 
dele – não 
denunciar. 
Sociedade –
denunciar 

Julgamento 
da 
personagem 
X o que faria 
no lugar dele 

Correspondên
cia 

Correspondên
cia 

Correspondên
cia 

Correspondên
cia 

Correspondên
cia 

Correspondên
cia 

Importa-se 
com o que 
os outros 
pensam 

Não, ninguém Muito, todos Algumas 
situações 

Amigos e 
familiares 
apenas 

Não, ninguém Muito, todos 

Se fosse um 
desconheci
do? 

Denunciaria, 
não tem 
afeto, mais 
fácil 

Não 
denunciaria, 
medo da 
retaliação 

Denunciaria, 
não tem 
afeto, mais 
fácil 

Denunciaria, 
não tem 
afeto, mais 
fácil 

Denunciaria, 
não tem 
afeto, mais 
fácil 

Denunciaria, 
não tem 
afeto, mais 
fácil 

 
 
 
 
 
2 
 
B
e
i 
j
o  

Pensamento Agredir Agredir Agredir Afastar sem 
agredir, 
porque é 
carnaval 

Saber o que 
ocorreu e 
chamar a 
polícia 

O namorado 
estava 
gostando 

Sentimento Raiva Raiva Indignação Indignação Calma Revolta 

Personage
m x ele(a) 

Correspondên
cia 

Correspondên
cia 

Correspondên
cia 

Correspondên
cia 

Correspondên
cia 

Correspondên
cia 

Pessoa 
conhecida 

Conversaria Agiria igual Conversaria Agiria igual - Pior 

Se 
namorada(o)
retribuísse 

Deixava ela lá Agredir 
Fisicame
nte 

Agredir 
verbalmente 

Deixava ela lá - Já acha que 
retribuiu 

Os outros 
esperariam 

Agressão Agressão Agressão Agressão Agressão Ficar com 
outra pessoa 

 
 
3 
 
R
e
v
i
d
a
r 
 

Pensamento Descontar Lembrou de 
situação 
parecida 

Descontar Lembrou de 
situação 
parecida 

Deixar para lá Não confusão 
para não se 
igualar 

Sentimento Raiva - Pena de quem 
apanha 

- - Ficar quieta 

O que faria Descontava 
sozinho, acha 
errado vários 
contra um 

Descontava, 
acha justo 
vários contra 
um 

Descontava 
sozinho, acha 
errado vários 
contra um 

Descontava, 
vários contra 
um 

Conversaria, 
acha que 
ficaria 
confuso e se 
desculparia 

Deixava, se 
tivesse 
comportamen
to agressivo 
estaria se 
igualando a 
ela 

Personage
m X ele 

Correspondên
cia 

Correspondên
cia 

Correspondên
cia 

Correspondên
cia 

Correspondên
cia 

Correspondên
cia 



 

152 
 

o
u 
 
 
n
ã
o 

As pessoas 
esperariam 

Pai- 
descontar; 
mãe - não 

Agredisse Agredisse, 
menos os pais 

Agredisse, 
menos os pais 

Agredisse Agredisse 

Conhecido Se não 
reconhecesse 
descontaria 

Agressão Agredia, não 
se soubesse 
que teria 
como ela 
descontar 

Agressão Decepção “Tirar 
pergunta” 

 

 

 

Quadro sobre as respostas resumidas da situação de violência real: 
 

Perguntas ANDRÉ BRUNO CARLA DANIEL ERICK FERNANDA 

Violência 
próxima 

Sim- policia na rua Sim – festas, 
“bonde” 

Sim – bairro e 
festas 

Sim – família e 
festas 

Não - televisão Sim – família 

Envolvime
nto com 
violência 

Sim – colega na 
escola, descontar 

Sim – 
defender 
amigo numa 
festa 

Sim – colega na 
escola, se 
defender 

Sim – festas, 
defender 
primo 

Não – considera-
se “frouxo”, evita. 

Sim – família, 
defender a 
mãe,ameaçou 
padrasto 

Certo x 
errado 

Não foi certo, mas 
não foi totalmente 
errado 

Defender é 
certo 

- Errado, mas 
não podia 
deixar primo 
apanhado 

- Se tivesse feito, 
não teria 
arrependimento 

O que 
deveria 
fazer  

Diferente, 
acalmar 

Igual, nesta 
situação não 
teria outra 
forma 

Diferente, 
evitar a 
situação, não 
descendo para 
encontrar a 
pessoa 

Tentar 
conversar 

Não gosta de 
encrenca. Pensa 
sempre duas e se 
está correto para 
ele a outra pessoa 

Agredido 

Orientaçã
o dos pais 

Evitar encarar, não 
reagir, calma, não 
agredir. 

Deixa para as 
artes marciais 

Não falam 
sobre o 
assunto, não 
brigar 

Mãe conversa, 
não procurar 
briga, para 
conversar 

Não mencionado. 
Evita encrenca. 

Mãe, não brigar, 
quem dá o 
castigo é Deus. 

Escola 
(valores e 
violência) 

Não Valores não, 
violência sim – 
palestras 

Valores sim – 
um professor, 
violência sim – 
palestras 

Não Valores não, 
violência em 
trabalho de 
História 

Valores – pouco, 
apenas sobre 
respeito. 
Violência – 
sempre pelos 
professores. 
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ANEXO 5 

 

Transcrições das entrevistas gravadas em áudio: 

Entrevista 1 – 19/07,  

André, 16 anos, Escola particular 

REC 001 

 

CENA 1 

 

1) Qual foi o primeiro pensamento que lhe veio a cabeça? 

Procurar o amigo dele, para saber se fez isso.Chegava para perguntar, já que ele tem 

tanto tempo de amizade. Tipo...se ele dissesse que não, tentaria acreditar, porque a 

amizade é tão longa e tão forte, porque que ele mentiria? Sei lá, mas investigaria um 

pouquinho mais, não deixava passar assim... 

 

2)Porque você acha que tomaria essa atitude? 

 Porque assim... dependendo da pessoa, se eu conhecesse essa pessoa há muito tempo, 

se ela tiver realmente um jeito agressivo assim, aí pode ser até que eu não chegue para 

perguntar, porque já vou imaginar, num sei, se eu conhecer mesmo a pessoa...sei lá, é 

uma questão mesmo de confiança...Porque geralmente com meus amigos eu confio 

bastante, eu tenho dois colegas  assim que confio, sabe? Eles me contam as coisas e eu 

não duvido. Gostaria de saber primeiro dele. 

 

3) Quando v0cê ouviu a historia o que você sentiu? 

Pensei mesmo na amizade...amizade  é algo forte...fiquei surpreso por ser a mesma 

menina que ele tava... 

 

4) O que você acha sobre o que Augusto pode ter feito? 

Ah, num sei, eu acho que, mesmo que ele tenha feito qualquer coisa, se for amigo de 

verdade, ele deve contar ao amigo, mesmo ele estando errado, o certo seria ele contar. 

5) E se ele te contasse algo assim? 

Tentaria ajudar ele, de certa forma, mesmo ele fazendo, tipo, fazendo errado, eu tentaria 

ajudar meu amigo. 

6) Você disse que essa atitude era errada, porque você acha isso? 

Porque era um estupro, uma coisa que as duas pessoas não querem, nunca é certo, sei lá, 

é um abuso, isso é um ato de violência, de qualquer forma não deixa de ser um ato de 

violência, então nada que tenha violência é certo.  

7) O que você acha que João deveria fazer?Por quê? 

Tentar ajudar o amigo, para não perder a amizade que eles têm. 

8) Se você fosse João o que você faria? 

A mesma coisa que falei, mesmo pelo tempo de amizade, tipo assim, mesmo ele tendo 

feito. Assim...ele precisaria se esconder, para não acontecer algo mais irado com ele, eu 

ajudaria ele se esconder, protegeria ele, pelo tempo de amizade que tem...eu levaria isso 

em consideração. 

8) O que você acha que os outros esperariam que você fizesse? 

 As pessoas iam esperar que eu entregasse ele, que eu, tipo...se eu soubesse que ele se 

escondeu, se eu soubesse onde ele tá... entregar ele, claro. Acho que é isso. 

 

9) Você se importa com que os outros pensam sobre o que você faz? Por quê? 
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Não, eu faço o que gosto, o que acho que é melhor pra mim. Eu acho assim...tipo...se eu 

faço uma coisa que eu me sinto bem, num, num importa o que o outro pensa, num fico 

pensando no que as pessoas vão pensar, porque se a gente ficar parando pra pensar nisso 

a gente não faz nada. Primeiro que ninguém gosta do que a gente faz, estilo... nada, acho 

que a gente tem que ter nossa própria personalidade e o próprio pensamento. 

 

10)Você acha que a amizade supera ou não a denúncia?Por quê? 

Supera, porque...tipo... é aquela coisa ... de uma amizade de conviver desde pequeno, é 

que nem da família: um pai, uma mãe, um irmão. Ninguém entregaria um irmão, um 

pai, uma mãe. Então eu acho que...não vale a pena entregar...Pelo tempo de 

convivência, pelo amor que tem a relação. 

 

11) E se você uma pessoa desconhecida que cometesse o mesmo ato? Não fosse um 

amigo? Você teria uma atitude igual ou diferente? Por quê? 

Diferente. Porque, como eu te falei, isso é errado, um ato de violência. Eu, eu num 

conheço essa pessoa, num, num tenho afeto algum por ela, num tenho sentimento. 

Então...entregaria. Porque de qualquer forma eu esconderia, mas tentando 

ajudar...porque é um amigo, porque eu tenho um laço de amizade de muito tempo...um, 

um sentimento por ele, é isso. 

 

CENA 2 

1- Qual foi o pensamento que veio na sua cabeça? 

- Tipo...reparar qual era a atitude dela, dependendo da atitude dela, se ela tivesse 

compartilhado com ele. Quer dizer...deu pra ver que ela estava sendo forçada...sei 

lá...acho que neste caso seria agressão mesmo... (risos)...Porque ninguém ia ter 

paciência e ia chegar empurrando somente... Chegaria batendo no caso, de murro... 

 

2- O que vc acha que sentiria em uma cena dessa? 

- Raiva, raiva. Muita raiva...(risos) Eu nunca passei por uma situação como essa, mas 

pensando agora assim... acho que é isso que sentiria. 

 

3 – O que vc acha que Nando fez? 

- Acho que a mesma atitude que eu... todo homem faria isso no lugar dele. 

 

4- O que vc decidiria fazer? 

Com certeza bater... porque é a única forma...pq geralmente se vc chegar numa boa pra 

falar, quem ia apanhar com certeza era eu.  Então, antes de esperar uma reação, já vinha 

com uma ação... (risos). 

 

5- O que vc acha que os outros esperariam que vc fizesse? 

 (risos) a mesma coisa... Acho que aprovar não iam não, mas que iam pensar, que iam 

imaginar que isso ia acontecer, claro... 

 

6- Se o rapaz que agarrou sua namorada fosse alguém conhecido seu? 

Ai, nesse caso, chegaria para falar com ele. Pq...tipo... se fosse conhecido, dependendo 

do tipo de pessoa, chegaria e falaria primeiro. E vendo que ela não quer também, 

chegaria e conversaria com o cara. 

 

7- E se sua namorada tivesse retribuído? 

Largaria ela lá com certeza(risos)...  
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8 – E se ela depois te procurasse? 

Ela não ia me achar... (risos) 

 

CENA 3 

1)  E agora? O que fazer? 

Eu acho que eu descontava. Se tentou justificar e pedir desculpas e o cara bateu, se não 

tive como me defender, então já que eu tive oportunidade de descontar... 

2) Primeiro pensamento que veio em sua cabeça? Por quê? 

De descontar, porque não foi uma coisa de propósito, foi sem querer que esbarrou, se 

ele não aceitou uma desculpa, ele agiu de uma forma também tem que aceitar as 

conseqüências, né?  

3) O que você sentiu nesta situação? 

Idiotice fazer isso, do cara que bateu, porque não tinha nada a ver, se pediu desculpas, 

foi sem querer, tudo bem. É errado a parte em agredir.  

 

4) O que você acha que o personagem Guto deveria fazer? Por quê? 

O mesmo pensamento, descontar também. Porque foi uma coisa sem querer e o cara que 

ele esbarrou não aceitou desculpas e bateu muito e ele não teve como se defender. Ele 

não deveria se confiar nos amigos, ele deveria ir por ele, os amigos não deveriam se 

meter em nada. Se Guto batesse era para ser sozinho.  

 

5) O que as outras pessoas esperariam que você fizesse? Por quê? 

Não sei...(risos). Sei lá, algumas pessoas achariam que deveria descontar e outras não. 

Por exemplo, meu pai acharia que eu deveria descontar, agora, minha mãe não. Meu pai 

iria procurar saber se eu estava certo ou errado, se eu tivesse na minha razão, acho que 

ele acharia que eu deveria descontar. Já minha mãe não, minha mãe é mais calma, “não 

é para procurar briga”, ela acharia que eu não deveria fazer isso. Minha mãe tem como 

princípio a violência desse mundo, que eu não conheço esse cara e depois se ele se 

vingasse de novo de mim. Eu acho. 

(Mesmo pensando no que sua mãe acha e refletindo sobre essas conseqüências, mesmo 

assim você teria essa reação que descreveu? Sim, com certeza.) 

6) Se essa pessoa que te bateu fosse alguém conhecido, e só no segundo momento você 

percebesse isso? Sua atitude mudaria ou não? 

Se ele não me reconhecesse eu descontaria , mas se me reconhecesse eu deixava para lá. 

Na hora da raiva qualquer pessoa tem essa atitude, essa reação. Eu acho que isso é uma 

coisa natural. 

 

Respostas referentes as situações reais: 

 

1- Vc já presenciou algum tipo de violência próximo a vc?Conte uma situação: 

- (parou alguns segundos) só uma vez que eu vi um policial batendo num amigo meu. 

Eu fiquei super nervoso, chorei. Eu fiquei nervoso pq, tipo, foi uma coisa que um 

colega... a gente tinha acabado de sair do shopping, aí tava tendo confusão lá. O policial 

achou que meu colega tava envolvido ai foi perguntar e começou a bater, aí eu cheguei 

para falar, aí o policial fez ignorância comigo. Eu num podia fazer mais nada. Aí eu 

peguei e fui para passarela do shopping Salvador e fiquei esperando ele. Só que ele num 

apareceu ai eu peguei e liguei pra mãe dele. A mãe dele apareceu lá, de lá foi na 

delegacia. Que levaram ele para delegacia, pra levar pro juizado, aí parece que deu um 

processo lá, parece que o policial foi até isonerado. 
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2 – Vc já se envolveu em alguma situação de violência? 

- Na escola no ano passado. Eu me estranhei lá com um colega, aí ele me enforcou, ai 

eu perdi o ar, ai até desmaiei na hora. Ele me pegou de surpresa assim por trás. Ele fez 

de propósito, aí eu perdi o ar e desmaiei, quando eu acordei já estava na enfermaria. É 

uma coisa que nem tive como pensar, foi coisa rápida, nem reagi. 

 

3 – Tem outra situação em que vc reagiu? 

– Acho que sim, acho que foi aqui na escola...não, foi na rua, na rua da escola, foi um 

menino...tipo...sempre que...andava junto todo mundo, só que ele brincava com as 

pessoas e não gostava que ninguém brincasse com ele e aí ele deu um tapa em meu 

rosto, só que ninguém gosta de apanhar...aí na hora me acalmei, tal, deixei pra lá, aí 

meus colegas ficou falando pra eu deixar pa lá. Aí outro dia ele começou a pirraçar de 

novo, aí eu não agüentei. Ai eu peguei  e bati nele também. Bati no pescoço de murro. 

Na hora fiquei muito nervoso, queria ir para casa. 

4 – O que hoje vc acha disso que vc fez? Foi certo ou errado? 

– Num, num foi certo, mas também todo mundo tem paciência... a pessoa tenta se 

controlar uma vez, na segunda, não tem como se controlar, então eu acho que não foi 

totalmente errado, mas também não foi certo. 

 

5 – Como é que vc acha que vc deveria ter agido? 

- ah, acho que como da primeira vez que eu agi, que eu tentei me acalmar, só que da 

segunda eu também tentei, mas não consegui. Na segunda vez eu acho que poderia agir 

de outra forma. (risos) 

 

6 – O modo como vc agiu, vc acha que seus pais aprovariam? 

– Minha mãe não, minha mãe falou... tipo, eu cheguei em casa como se nada tivesse 

acontecido. Aí comi pouco e eu não sou de comer pouco e fui pro quarto. Ai a mãe do 

menino foi lá, aí falou, só que...eu falei a minha mãe como foi, só que ela disse: ah, vc 

não deveria ter feito isso e tal”, que eu fui errado. 

 

7 – Sua mãe chegou a falar como vc deveria ter agido de uma outra forma? 

- Que não era para eu ter batido, era pra eu ter deixado pra lá, mas não falou 

assim...outra forma não. 

 

8- Seus pais costumam conversar com vc ou te orientar sobre essas coisas de violência? 

- Eles sempre falam pra mim, pra eu evitar o máximo de qdo eu saio mesmo pra eu 

evitar até de encarar as pessoas, se for assaltado, não reagir. “Deixe”, depois eles 

compram outro pra mim...Qualquer material...se for dinheiro, eles me dão, se for 

celular, eles me dão. Eles sempre pedem pra eu ter calma e não, não agredi as pessoas. 

 

9 – Vc se considera uma pessoa calma? 

- Assim...não...(risos)...eu sou...em questão de briga, eu prefiro até evitar, mas em 

questão assim de eu consegui me concentrar, assim... eu sou uma pessoa que não 

suporto ficar quieto, não suporto nada quieto, nada. 

10 – Na escola já existiu algum momento de discussão ou orientação sobre valores? 

– Que eu lembre não. Não to lembrando... 

 

Entrevista 2 – 19/07,  

Bruno, 18 anos, escola particular 

Rec 002 
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CENA 1 

 

1- Qual o primeiro pensamento que lhe veio à cabeça? Por quê? 

- O que veio a minha cabeça era denunciar... sei lá, pra dormir com a minha consciência 

tranqüila... Acho que é o que eu faria... Eu lembrei também de uma coisa que ocorreu no 

Aeroclube com uma colega minha,uma tentativa de estupro... 

 

2 - O que sentiu frente a essa cena? Por quê? 

– Senti um “baque”, porque estupro , além de ser uma palavra muito forte, é um ato 

muito violento. Uma coisa repulsiva... ah, pelo menos pra mim, eu não não vejo esse ato 

como se fosse uma coisa normal, uma coisa normal. 

3 - O que você acha sobre o que o personagem Augusto pode ter feito? Por quê? 

– (silêncio por 3 segundos) Tipo assim... eu acho que tem que analisar os dois lados, 

acho que pra uma menina dizer que foi estuprada, a gente tem que analisar o porque ela 

saiu com ele. A gente não pode analisar superficialmente e dizer... ah, ela foi 

estuprada...Ela pode também tá falando que foi, mas... pode tá mentindo, entendeu? Eu 

acho assim, tem que olhar o caso dela e olhar o caso dele, ver as duas versões. Pra ver se 

foi verdade ou não. Pra não condenar uma pessoa inocente. Há casos assim que a gente 

sabe. Que a mulher pode estar mentindo pra se vingar de uma pessoa. Há casos assim... 

4 - O que acha que João deveria fazer? Por quê? 

- Acho que João deveria procurar ele e falar olho no olho pra saber a verdade, 

procurando conhecer a verdade. E aí tem que tomar uma atitude talvez ou drástica, 

conversando com os pais de Augusto, ou até mesmo denunciar, se fosse o caso, e aí 

deixaria o caso para a polícia. Porque essa seria a coisa correta, porque seria o caso dele 

dormir com a consciência tranqüila. Ele tentou ambas as partes... 

 

5- Porque dormir com a consciência tranqüila é importante para vc? 

- Porque...foi uma coisa que aprendi é caráter... tanto que eu aprendi nas artes marciais 

como que eu aprendi com meus pais... é caráter. Se eu tiver ferindo meu caráter, eu não 

vou estar sendo eu, então isso é importante pra mim. 

 

6 - O que você decidiria fazer no lugar do personagem João?  

– Procuraria ambas as partes, procuraria os pais e procuraria ele. Primeiro procuraria 

ele, saber como foi a história, porque ocorreu isso, o que foi dito na manchete do jornal 

seria verídico. Sendo ou não, denunciaria. Talvez não denunciaria a polícia, mas 

denunciaria aos pais e deixaria para os pais. Pelo menos, minha parte eu fiz. 

 

7 - Baseado em que você acha que tomaria essa decisão? 

- Baseado na amizade e querer ajudar, porque talvez, é como eu te falei, as vezes, é uma 

coisa porque ela fez por vingança...porque ela fez por maldade. Então os pais poderiam 

ajudar muito mais do que eu. 

 

8 - O que você acha que os outros esperariam que você fizesse? Por quê? 

Eu acho que os outros esperariam que eu ficasse calado, que eu acobertasse ele, que eu 

não falasse nada a ninguém.  Porque pra galera, seria o mais amigo a se fazer, o pessoal 

só olha o lado da amizade. Ajudar beneficiando. Eles não olhariam que eu também 

poderia está beneficiando, entregando ele aos pais. Acho que é isso, entendeu? Tá 

ligada? 
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9- Quem são os outros ai? 

Os amigos dele. Os nossos amigos, o grupo que a gente anda. 

 

10 – E seus pais? O que eles esperariam que vc fizesse? 

Eu acho que esperariam isso mesmo, eles me conhecem, eles sabem que eu faria isso 

mesmo. Até meus amigos falam que eu sou muito verdadeiro. Então é isso que eu faria, 

eu faria isso.  

 

11 - Você se importa com o que os outros possam pensar sobre o que você faz? Ou só 

algumas pessoas? Quem? Por quê? 

Eu me importo, eu me importo muito, tanto que minha mãe sempre me fala que eu 

penso muito nos outros e não penso em mim mesmo. Eu penso mesmo muito no que os 

outros vão falar de mim ou de alguma atitude que eu faço. É uma coisa como... já me 

disseram... como é mesmo? Não é o que você acha, não você que tem que se avaliar, 

você próprio. Além de você se avaliar ou outros te avaliam. Então eu acho que eu penso 

que os outros podem agir também contra mim. 

 

12- Com quem que você aprendeu isso? 

Aprendi com meu avô (risos). Ele está falecido. É uma pessoa que de fato me 

influenciou ele e meu pai, porque foram duas pessoas que não tiveram oportunidade, 

porque meu pai foi o tipo da pessoa que viveu na roça. O tipo da pessoa que só chegou 

até a quinta série e é um vencedor. Hoje você olha pra meu pai... meu pai tem tudo, tudo 

o que ele quer ele tem. Ele tem casa na ilha, tudo, se você olhar para uma pessoa 

daquela época que só chegou até a quinta série, não completou os estudos, de família 

muito pobre, teve que sair da roça pra vir pra Salvador trabalhar, e hoje tem tudo isso: 

tem uma casa na ilha, tem carro, tem família boa, mora em um lugar bom, só teria 

roubando. Mas meu pai não, ele é uma pessoa íntegra. Até hoje, ele é o tipo da pessoa 

de caráter que eu tento conseguir.  

 

13 – Pelo que você me disse, você se importa de uma maneira geral com o que os outros 

acham de você, mas quem é mais representativo? Quando algo acontece com você em 

quem pensa mais? 

Minha mãe (risos). Minha mãe com certeza.(rindo mais). Porque meu pai é tipo da 

pessoa que ele... eu nunca ouvi uma palavra, tipo assim, de meu pai: eu te amo. Ele é 

aquela pessoa regrada, é aquela pessoa que é sério. Meu pai ...ele reclama comigo com 

os olhos.  Olhou , aí eu sei que estou errado. Então, minha mãe é aquela pessoa mais 

carinhosa, apesar de que veio de família muito pobre, mais pobre até que meu pai. Mas 

é aquela pessoa mais carinhosa, mãe é... Colo de mãe é tudo de bom! (risos) . A bronca 

que minha mãe dá também é muito pior que a de meu pai dá. Mas também se tratando 

de minha mãe, mulher é um pouco mais frágil, imagine, chegar alguma coisa do tipo no 

ouvido dela...tipo: seu filho cometeu um crime... Eu acho que pesa muito mais pro lado 

da mulher do que pro lado do homem. Acho que eu penso mais em minha mãe em uma 

situação grave. O que ela vai pensar. 

 

14 – Voltando para o nosso caso, você acha que a  amizade supera ou não a denúncia? 

Por quê? 

Eu acho que o amigo real, o amigo verdadeiro, o amigo mesmo, como tem aí de muito 

tempo... a amizade vai superar se ele denunciar o amigo. A amizade não vai superar ele 

guardando esse segredo. Tanto que ele vai guardar, tudo bem, que pode ficar tudo bem 
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para o outro, mas para ele não vai ficar. Eu acho que ele não vai ter a amizade, a 

amizade tem que ficar bom pros dois. Isso que é amizade certa. 

 

15 - Se fosse uma pessoa desconhecida, você teria uma atitude igual ou diferente? Por 

quê? 

 Eu acho que teria uma atitude diferente, eu acho que ficaria apreensivo de denunciar. 

Eu não sei , num descontrole, ele pode fazer uma coisa pior comigo. Eu acho que ficaria 

apreensivo porque é uma pessoa que ninguém sabe. “Quem vê cara não vê coração”. 

Então é isso, hoje o mundo tá muito violento, você não sabe se a pessoa que tá te 

olhando, se a pessoa vai te pegar lá fora, se a pessoa vai ter uma discussão com você ou 

se ele tá só te admirando. 

 

CENA 2 

1- E agora o que fazer? 

Neste caso ai, eu seria um pouco mais violento (risos). Afastaria o cara e dizer: “ela tá 

comigo”. Geralmente quando eu to me aproximando, eu já vou dizendo que tá comigo. 

Mas aí é caso de logo dar um empurrão. E mostrar logo que ali é minha. De alguma 

maneira vc tem que empurrar a pessoa pra ela se tocar. 

 

2- Se vc tivesse no lugar dele e fosse a sua namorada? 

Minha reação seria logo empurrar. Porque... ele tá querendo pegar uma coisa que é 

minha.  

 

3- Se vc percebesse que sua namorada estava aceitando aquela situação? 

Ai eu ía bater... mas não sei em quem...não, mulher eu não bato, pq eu acho, eu acho 

uma covardia. Quem bate em mulher é covarde. E eu estaria sendo covarde batendo 

numa mulher. Eu poderia atingi-la de outra forma. Falando quando chegasse em casa, 

talvez que eu dissesse seria uma violência, mas não uma violência explicita. A depender 

da raiva, nem sei o que diria... acho que eu xingaria ela toda, daria muitos palavrões... 

Nem sei o que eu faria... Vai depender do momento mesmo... coisa que eu só poderia 

dizer se tivesse passado. Agora com ele, acho que ia levar pancada. Não sei... 

4- Por que que a mulher não correspondendo, vc  não bateria no cara e ela 

correspondendo, vc bateria? 

Porque ia ser uma raiva dupla. Ela não querendo, vc não ia brigar, envolvendo uma 

menina. Ela querendo, eu ia ficar com raiva dupla. Ela pq queria me trair e ele por ter se 

aproveitado dela também.  

5- Nesta situação o que vc acha que os outros esperariam de vc? 

Eu acho que o pessoal esperaria que eu acabasse com ele (risos). Pessoal são meus 

amigos. O pessoal sabe como eu sou, eu sou uma pessoa estressada. Quando  eu me 

esquento,  é díficil de alguém  me acalmar. Então é isso. Pra me tirar do sério é difícil, 

mas qdo me tirou, fui. Entendeu?  

6- O que vale mais para vc: o que seus pais pensam ou o que seus amigos 

pensam?Porque? 

Acho que o que meus pais pensam. Ferir o que eu já construir a tantos anos com eles. 

Meus pais têm muito orgulho de mim. Tanto que eu saio para qq lugar e não preciso 

nem avisar. AS vezes só ligo falando que estou em tal lugar e só chego em casa. Magoá-

los seria muito pior. 

7- Existem algumas regras na sua casa?Quais? 

Tipo...não beber, não fumar, não fazer tatuagem, não usar brinco, não brigar, não se 

envolver com pessoas mais visadas... 
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8- Vc já teve algum princípio religioso em algum momento? 

Eu sou católico, todo domingo eu vou a igreja. É..faço parte do grupo de jovens. 

9- Vc acha que fazer parte desse grupo de alguma maneira te influencia?  

No meu jeito de ser eu acho que nem tanto... Eu acho que eu já tenho uma boa 

consciência e que a igreja não me influencia neste caso. Eu não sou do tipo que antes de 

agir pensar no que a bíblia tem dizendo. Acho que não me influencia, na verdade, em 

nada. Eu continuo indo porque é um lugar onde eu desabafo mesmo. Onde eu encontro 

minha galerinha que vai também. E eu me ocupo aos domingos pela manhã. 

 

CENA 3 

1- O que você acha que Guto deveria fazer nessa situação? Por quê? 

O correto deveria deixar para lá, fazer uma denuncia no próprio festival, mas 

encontrando o cara depois, poderia fazer o mesmo também, se ele pediu desculpas. Ele 

poderia juntar os colegas e bater também nele até chegar alguém para separar.  

 

2 – O que você faria no lugar de Guto? 

Eu faria? Eu juntaria o pessoal que estava comigo para pegar ele. Mesmo sendo vários 

contra um.  

 

3- Quando ouviu a cena o que pensou primeiro? 

Pensei em um caso que já aconteceu já. Eu já vi algo parecido, só que esbarrou na 

namorada de um outro cara, a namorada estava segurando a bebida, derrubou tudo . O 

cara já foi batendo, achando que o cara queria tocar nela, não sei. Só que aí depois, no 

ponto de ônibus, uma galera desceu e o cara tava lá. Aí arrebentou todo. Eu só fiquei 

olhando e dando risada.  

 

4- Você acha isso certo ou errado? 

Eu acho justo. Não há certo ou errado é justo. Guto pediu desculpas, não foi por querer. 

Porque o outro não poderia aceitar as desculpas e deixar para lá? Tudo tem que ser na 

base da violência? Toda ação tem uma reação. Eu bateria. 

5 – Se esse cara fosse alguém conhecido sua atitude mudaria ou não? 

Acho que nada mudaria, me comportaria da mesma maneira. Eu sou muito parcial, eu 

sou muito explosivo, tipo assim, eu sou um cara que é mais difícil de se tirar do sério, 

mas se tirou, sai de baixo (risos), eu me descontrolo. Mas tendo essa oportunidade, não 

sei...  

 

6- Antes você me disse que acha a violência errado e agora você acha justificável usar a 

violência, você pode me esclarecer mais sobre isso?  

como eu te disse, eu nunca sou de eu arrumar confusão, mas eu sempre tive comigo, que 

parece que confusão sempre vem para mim, mas um dos princípios das artes marciais é 

sempre evitar a confusão ao máximo, mas você pode utilizar as artes marciais para se 

defender. No caso mesmo que Guto estava apanhando, se ele fizesse artes marciais, ele 

poderia utilizar, porque estava ocorrendo uma covardia uma injustiça. O cara batendo e 

o outro sem o mínimo de defesa possível. Ele poderia usar as artes marciais para se 

defender. Eu vou utilizar um recurso que eu aprendi para me defender, eu não posso é 

estragar com o cara todo, mas eu posso imobilizar, eu posso afastar. 

 

7- Mas você me disse que juntaria sua galera e seriam vários contra um... 

Eu ía primeiro, mas eu sei que o pessoal que estava comigo também iria bater... 

8– Você acha justo vários contra um? 
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Eu não acho justo, mas também não acho justo ele ter batido. “Daí a César o que é de 

César”... Então se ele me bateu, é porque ele também pode apanhar.  

 

GERAIS: 

1 - Já presenciou algum tipo de violência próximo a você? Conte. 

Já...já... várias festas. Ah, vou falar de um bonde. Sabe o que é bonde? Um bonde de um 

lado, um bonde de outro. Um cara começa a discutir com outro, aí já gera uma briga. É 

tipo assim, uma galera de uma lado, uma galera de outro, a diferença é que são de 

bairros diferentes. Isso acontece muito em shopping. Nunca ouviu falar? (A 

pesquisadora diz que não). Não, nunca ouviu? (muito surpreso). Tipo assim, no Orkut, a 

galera fala: vamos nos encontrar? E aí vai decidir qual a área dominante, por exemplo, 

Salvador Shopping. Entendeu? Se encontra e troca porrada lá dentro, troca porrada lá 

dentro e sai. Aí vem segurança, janela quebrada, tudo quebrado. Marca tudo pela 

internet. Eu já fiz parte de um bonde, mas quando começou a ficar com esse negócio de 

briga, saí. Peraê, na verdade, bonde é uma coisa...amiga, de amigos, entre amigos. Só 

que há a marginalização disso. Porque a galera passou a ver o bonde agora como “galera 

de briga”. Antigamente não era uma galera de briga, era pra só sair junto com galera de 

amigos... tipo...bonde do Cabula VI, bonde de Sussuarana (risos). 

 

2 - Você já se envolveu em alguma situação de violência? Como foi? Você acha que 

agiu certo ou que deveria ter agido de outra forma? 

Já, eu quando era pequeno era muito retado. Foi por isso que minha mãe me colocou 

nas artes marciais e tudo. Então, eu me envolvia muito, mas eu era do tipo que eu saia 

apanhado, porque eu era fraquinho. Sempre saia apanhado e minha mãe sempre dizia: 

não quero que vc chegue em casa apanhado, mas também não quero que vc chegue em 

casa com a notícia que vc foi que começou a bater. Não brigue. Não é pra chegar nem 

apanhado nem para bater. Teve uma quando eu era pequeno. Um menino que tinha um 

carrinho e eu peguei e disse que era meu. A violência começa desde pequeno. Eu devia 

ter uns 3 anos. Aí ele pegou um lápis e enfiou aqui (apontando o supercílio do olho 

direito). Tanto é que eu tenho a marca até hoje. Olha só. Minha mãe chegou. Teve uma 

discussão dos pais dele contra minha mãe. E aí foi isso, acho que foi a mais coisa assim.  

 

3 – E algo mais recente, vc lembra? 

Mais recentemente...mais recentemente... Eu não sou muito de brigar não... Ah, teve 

uma situação no “Festival de Verão”. Foi que eu fui defender um colega meu. Que ele 

tava apanhando, apanhando, apanhando, apanhando e aí, quando ele caiu no chão, eu vi 

assim que o cara ia chutar ele, a cara dele. Aí não me agüentei e fui e dei um murro 

nele, derrubei. E tirei meu amigo e sai, me escondi. Fiz isso pra defender ele. Eu acho 

que nesse caso eu agi certo, porque tem um lema nas artes marciais: “não procure briga, 

tente evitar ao máximo, mas utilize sua força como defesa”. Neste caso a defesa não foi 

pra mim, mas foi pra ajudar uma pessoa que com certeza faria o mesmo por mim. Então 

eu acho que agi certo, pq era covarde, 3 caras contra um só. Eu acho que isso num vale 

nem aqui nem em lugar nenhum. 

 

4- Vc acha que poderia ter agido de outra forma? 

Num teria. porq já tinha aberto o círculo de gente. E ele no chão começou a tomar o 

chute, com certeza alguma coisa grave ia acontecer com ele.  

5- Seus pais ficaram sabendo? 
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Não (risos). Ela viu lá uma mancha de sangue na camisa, mas eu falei que eu não sabia 

como era... ela então...tudo bem. Como ela sabe que eu não sou de briga, então ela 

confia. 

 

6 - O modo como agiu, você acha que seus pais aprovariam ou acha que eles esperariam 

uma atitude sua diferente? Por quê?  Eles costumam conversar ou te orientar sobre isso? 

Não. Se eles soubessem eu acho que estaria fora de festa até hoje (risos). Minha mãe é o 

tipo da pessoa que ela saberia que eu não me envolveria, porque tanto que quando eu 

vou para shows, ela morre de medo. Pq assalto, coisa assim, eu sou o tipo do garoto que 

sou previsível. Tanto que já vieram roubar uma corrente que eu tinha, já vieram roubar 

umas 3 vezes e nas 3 vezes eu reagi. Eu foi até com arma, eu reagi. As outras foram 

com faca, Tb. Então, ela é o tipo da pessoa meio que presa, ela fica meio apreensiva 

quando eu saio. Pois ela sabe que eu iria reagir. Então ela fica meio apreensiva. Meus 

pais não costumam conversar sobre essas coisas não. Eu acho que por esse lado da 

educação, de briga, dessas coisas, agressividade. Ela deixa mais pras artes marciais. E 

também pq ela não me vê envolvido em nada assim. Ela sabe que eu vou fazer por onde 

não me envolver. Pelo menos eu acho que ela acha. (risos). 

 

7 - Na escola, existe algum momento de discussão sobre valores ou orientação voltada 

para os alunos neste sentido? 

Sobre valores morais... Bom... que eu saiba ainda não, a escola não fala assim 

diretamente não. Eu acho que ainda não ou não lembro. Mas deve ter tido, a orientadora 

traz direto palestrantes pra cá, é que eu não me ligo muito. De violência fala, os 

professores, um dia desses teve uma palestrante falando de Bulling. 

 

8 - O que você acha da violência em nosso país? E o que fazer? 

Acho que tá faltando, acho que as pessoas, elas acham que atualmente que a violência já 

nasce com a pessoa, ou ela é violeta ou nasce pra ser ladrão. Eu não acho isso não. A 

pessoa pode até nascer com a personalidade forte, nasce. Mas com uma educação, uma 

educação de berço, vinda dos pais,tanto de artes marciais, coisa assim, pode controlar 

essa violência do mundo inteiro. Eu acho que um cidadão que vive na favela, ele quer 

emprego, ele quer ter uma vida digna. Tem muita gente que quer. Quem não quer? Só 

que não tem oportunidade. E ele tendo dois caminhos: o caminho do lado mais fácil que 

é roubar e ganhar muito dinheiro. E o caminho de ficar lavando carro na sinaleira, 

ganhando dez reais por dia, pra ficar doze horas fazendo a mesma coisa. Correndo o 

risco de ser atropelado. Acho que o pessoal vai mito pelo mais fácil. E acho que não é 

fácil. Se tivesse uma boa educação, o governo ajudando as pessoas, dando suporte, 

orientando, palestras, em escolas públicas. Eu não vejo ter isso em escola pública. 

Como a gente quer combater a violência se a gente não tem essa infra-estrutura toda? 

Acho que a gente fica prejulgando: ele é ladrão tem que prender, bate nele... Acho que 

não é isso tem que ver o pq que ele se tornou ladrão. O porquê ele vive dessa maneira.  

 

Entrevista 2 – 19/07 

Carla – E.Particular, sexo feminino 

REC 003 

 

CENA 1 
1) Qual foi o primeiro pensamento que veio a cabeça? 

2) O que sentiu frente a essa cena? Por quê?  
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Que...Num sei... que ela... ficou...num sei. Indignação, claro. Se a menina era 

amiga dele, primeiro ela tem que conversar com ele para saber o que aconteceu. 

Se ela continuou com ele a noite toda ou se ele foi para casa e deixou ela em 

algum lugar. 
3) O que você acha sobre o que o personagem Augusto fez? Por quê?  

Se ele fez, se realmente estuprou, é a maior vergonha, uma atitude vergonhosa. 

Independentemente da pessoa, mesmo que fosse uma prostituta ou qualquer 

coisa do tipo, porque sexo num é assim, as duas pessoas têm que querer. 

Estuprar é um ato muito violento... Num é certo nem... como se diz...violar, 

entre aspas, a vontade do outro. Imagine num caso desse, que é muito íntimo, 

muito pessoal. Por que eu me eu me coloco no lugar, porque se fosse comigo 

seria um trauma. 
4) O que acha que Kátia deveria fazer? Por quê? 

Ligar para ele e saber se ele ficou com ela a noite toda, se deixou ela em algum 

lugar, saber o que aconteceu e saber se foi ele mesmo. Porque mesmo que tudo 

indique que foi ele, principalmente por ela ser amiga dele, se ela for amiga dele, 

creio eu, se fosse eu, não acharia que meu amigo faria isso. Então vale ligar e 

saber a verdade. 

5) O que você decidiria fazer no lugar do personagem João? Baseado em que você 

acha que tomaria essa decisão? 

Ligaria para ele e saber se ele realmente fez ele tem que sofrer alguma coisa com 

a polícia, alguma denúncia, não pode ficar... mesmo sendo amigo. Eu me baseio 

em me colocar no lugar dela. Porque se ele é meu amigo, isso vai ser pro bem 

dele, para ele parar e assumir o erro dele. Se se confirmar ele precisa pagar pelo 

erro dele. 
6) Porque você acha que isso será para o “ bem dele”? 

Eu acho que é para o bem dele, porque ele pode fazer de novo, fica sem limite. 
7) O que você acha que os outros esperariam que você fizesse? 

Tem muita gente que não teria coragem de denunciar um amigo, mas mesmo 

assim. Julgar é muito fácil, o problema é agir com a razão dentro da situação. 

8) V ocê se importa com o que os outros possam pensar sobre o que você faz? Ou 

só algumas pessoas? Quem? Por quê? 

As pessoas de uma maneira geral não. Não me importo muito. Não vivo da 

opinião das pessoas, mas claro que tem algumas coisas, algumas situações que 

indicam precisar de um opinião. Num sei, depende da situação. 

9) A amizade supera ou não a denúncia? Por quê? 

Não consigo nem imaginar, se fosse um amigo meu. Eu acho que antes, a pessoa 

tem que saber escolher os amigos. Se acontecesse... num dá para dizer que a 

nossa amizade seria a mesma coisa. Eu acho que nunca mais confiaria nele. 

Pensando por mim, a amizade seria mais importante do que a denúncia. Só que, 

querendo ou não, muda, muda, eu mudaria meu comportamento. Ele com minha 

denúncia, não iria conseguir ser meu amigo, até porque ele poderia não entender 

meu julgamento, se ele foi capaz de um ato desse, imagine se ele iria entender 

que eu faria isso.( Então, para ficar claro...) Eu denunciaria, porque a amizade 
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seria mais importante, acho que denunciar seria um bem para ele. E se eu não 

fizesse nada e guardasse isso para mim... num sei, não ia conseguir conviver 

com isso. 

10) Se fosse uma pessoa desconhecida, você teria uma atitude igual ou diferente? 

Por quê? 

Mudaria porque seria mais fácil, o coração não ia apertar na hora de denunciar. 

Ia ser mais fácil, na hora. 

 

CENA 2 

Comentário dela: “logo Dani” risos. ( a menina que havia brigado tinha esse nome) 
1) Primeiro sentimento: 

Ia achar que ele estava querendo. Eu ia chegar separando. Não sei, situação 

difícil, porque tem gente que já chega com violência, numa situação dessa fica 

difícil só conversar, né? Sei lá no calor do carnaval, talvez esteja bêbada, não 

saiba que tem namorado. Eu podia dizer aqui que conversaria, mas na hora, acho 

difícil.  
2) O que você faria se pegasse o seu namorado numa cena dessas? 

Eu não esperaria isso, claro que ninguém gostaria, mas qualquer pessoa na hora 

chega já alterando a voz, tudo. Se fosse algo de passagem assim, alguma menina 

pegar no meu namorado, eu acho que não reagiria, porque quem namora com ele 

sou eu. Não ia procurar confusão por causa disso. Mas, na opinião geral, tem 

muita menina que já chega para tirar satisfação. 

3) O que você acha que os outros esperariam que a personagem fizesse? 

Ah, que chegasse brigando com a mulher. Mesmo os pais, acho que pensariam 

que seria impossível não tomar satisfação. Acho que isso era o que ele faria, mas 

não deveria. Quem vai saber quem é essa pessoa, ela pode ser barra pesada, pode 

tá armada, pode acontecer várias coisas. As vezes, pensando racionalmente a 

gente pensa em fazer uma coisa, mas na hora acontece outra. 

 

CENA 3 

1) E agora? O que Gabi deveria fazer?  

Se tivesse ficado muito muito machucada, deveria bater nela também, mas somente 

eu, não as colegas todas. O problema é que... na hora da raiva... 

 

2) E se você estivesse no lugar de Gabi? 

Eu só não queria que as outras amigas que estavam comigo fossem também, que aí 

seria covardia, seria errado. Se só ela me bateu. Eu acho que iria bater nela também, 

não sei. Se ela me fez isso, então eu iria descontar.  

 

3) Qual foi o primeiro pensamento que veio a sua cabeça diante dessa cena? 

Eu lembrei do “Festival de verão” desse ano que eu fui. Comigo não teve briga não, 

mas teve muita briga lá. Às vezes, uma pessoa briga com outra sem motivo, só para 

dizer que é a “porretona”, que bate. E isso acaba gerando violência que gera outra 

violência.  

 

4) E você vê muito nestas festas mulheres se envolvendo em briga? 
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No meu meio não. Sem preconceito, não sei se é preconceito da minha parte, mas a 

gente vê o estilo. Não é a cor, é o jeito de se vestir e o estilo de falar é uma coisa 

meio “barra-pesada”.  Assim como tem meninos, tem meninas que vão para festa 

para brigar. 

 

5) E o que você sentiu diante dessa cena? 

6) O que você acha que as outras esperariam que você fizesse nesta situação? 

Que eu revidasse, descontasse.  

7) As outras pessoas quem? 

As minhas amigas, todo mundo espera. 

8) E seus pais? 

Ah, pai nunca quer, né? Esperariam que eu ignorasse e fosse embora, sei lá. O pai 

tem medo que você vá e se machuque mais ainda.  

 

9) E se a pessoa que bateu fosse alguém conhecida e só depois você identificasse, 

sua atitude mudaria? 

Faria a mesma coisa. Só se eu soubesse que ela anda com galera. O que tem muito 

hoje é que a menina junta a “barreira” dela e vai. Se ela não me conhecesse aí seria 

mais fácil. Mas se me conhecesse seria difícil porque ela faria um estudo de com 

quem eu ando.  

 

10) Na conversa anterior, você havia me falado que achava que a violência é algo 

errado, mas agora você está me dizendo que teria uma reação violenta... 

É porque tem uma diferença entre o pensar e o agir, né? Na hora, ninguém vai parar 

para pensar. Porque se fosse assim ela deveria ter pensado antes também. Eu não 

tomaria a atitude inicial, se alguém se esbarrasse em mim e derramasse bebida, claro 

que eu não ia fazer isso. É diferente, não seria uma iniciativa minha a violência.  

 

GERAIS: 

1) Já presenciou algum tipo de violência próximo a você? Conte.  Já se envolveu 

em alguma situação de violência? Como foi? 

Devo ter, mas não estou me lembrando de um fato. Mas se quiser que eu conte 

comigo...sim, aconteceu há 2 semanas atrás (risos). Uma menina daqui do 

colégio, achou que eu tava dando em cima do namorado dela e foi lá em casa 

tomar satisfação. Eu não fiz nada, tenho namorado que é da minha mesma sala,  

todos quatro são da mesma sala. Só que ela tem um ciúme doentio por ele, 

ninguém pode chegar perto dele. Olhe, foi assim, meu aniversário foi na quarta-

feira, ai, choveu, num sei o que, e ninguém foi. Ai depois eu fiquei falando com 

todo mundo: pô, nem veio me ver, né? Coisa e tal. Ai eu coloquei no MSN esta 

frase para ele também, dizendo que estava de mal com ele. Aí ela leu isso e 

achou que eu tava de frete com ele. Eu falei um monte de coisas para ela, ela já 

não é muito querida no colégio e ela já aprontou muito, de fofoquinhas, um 

monte de coisas. Aí como ela já tinha inclusive tentado  atrapalhar o meu 

namoro, aí eu falei um monte de coisas para ela. Ai ela disse que eu disse a ela 

que  era falsa e infeliz, um monte de coisas, aí ela não veio segunda-feira pela 

manhã para o colégio e resolveu aparecer lá em casa para tirar satisfações, 

inclusive com ele. E depois ela me ameaçou lá e eu disse que ia para dentro de 

casa, estava no “play”, ai eu disse: não vou ficar aqui perdendo o meu tempo 

com você. Ai, ó que maluca, ela foi para o portão, abriu os braços e disse que de 
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lá eu não passava. Que eu não era mulher de passar por ela. Aí eu disse: é agora 

que eu vou passar (risos) e foi um “bololô” lá na hora. Ai teve porrada, mordida,  

unhada, puxão de cabelo, briga de galinha, não teve nada de murro. Ai o 

namorado dela puxou ela para um lado, minha amiga me puxou para o outro. Ai 

eu fechei o portão subi e acabou. Agora ninguém fala com Ela no colégio, tanto 

que a orientadora veio me chamar porque ela me acusou de eu estar fazendo 

bulliyng. Vai completar o terceiro ano dela sozinha. Achei atitude dela de uma 

maluca, doente, precisa de um tratamento, porque ela não vive a vida dela, ela 

vive a vida do namorado, que não é nem namorado, é ex-namorado. Ela vive a 

vida dele. O amor-próprio dela, ela perdeu. Por isso que eu digo que ela precisa, 

pelo menos, conversar com um psiquiatra, um psicólogo. 

 

2) Você falou que também foi agressiva com ela, não é?No início não, fiquei 

tentando evitar, ai ela ficou falando, falando, falando, ai teve uma hora que eu 

fiz assim, ó, eu nem peguei para bater, puxei pelo ombro para ela sair da frente e 

disse: saia daí agora que eu vou subir. Ai ela puxou meu cabelo, eu também 

puxei o dela. Quando eu vi... Ai, eu contei para o meu pai, meu pai estranhou, 

porque não é típico de mim. Mas ai eu expliquei a história toda para ele e como 

eu converso muito com meu pai, logo no início, quando ela começou a aprontar 

comigo, meu pai já estava ciente de que eu tinha uma inimizade com ela. Ai ele 

disse que não queria isso, num sei o que, porque não conhecia ela, do jeito que o 

mundo tá hoje, ela poderia me dar uma facada, aquelas coisas que pai fala. Ai 

ele ia ligar para mãe dela, só que ela ligou primeiro, me pedindo desculpas, para 

evitar que meu pai falasse com a mãe dela. Aí como eu vi que ela já tava no 

fundo do poço dela, eu deixei para lá. Aí não deve nada não. Como não 

aconteceu dentro do colégio, não tinha o que resolver aqui. Só conversei com o 

inspetor que é bem amigo nosso. Eu não quis comunicar formalmente, porque 

não foi aqui, foi em casa. Já deixei alguém do colégio avisado, caso ela ligasse. 

Ela ligou, ai a orientadora conversou comigo, mas nada ocorreu. 

3) Como você se sentiu diante dessa situação? 

É estranho, não tenho costume de brigar. Ela procurou e eu ia fazer o que ? 
4) Você acha que agiu certo ou que deveria ter agido de outra forma? 

Eu poderia ter feito diferente. Foi o que me falaram, eu poderia não ter descido. 

Minha amiga disse que o namorado dela estava lá embaixo sozinho, ai eu abri a 

porta porque achava que era só ele, para evitar confusão. Mas já lá embaixo, eu 

não tinha mais o que fazer. Não tinha mais como eu sair de lá. O namorado dela 

é um “mongol”, ficou só puxando ela, mas não teve controle, aliás, ninguém tem 

controle sobre ela, nem a mãe dela. A mãe dela viu o jeito que ela tava saindo de 

casa e não impediu. Viu saindo parecendo uma maluca e ai-ai... 

5) O modo como agiu, você acha que seus pais aprovariam ou acha que eles 

esperariam uma atitude sua diferente? Por quê?  Eles costumam conversar ou te 

orientar sobre isso? 

Eu conversei tudo com meus pais, eles sabem que esse não é o meu 

comportamento. Sabem que eu só cheguei a esse ponto porque foi o extremo. 



 

167 
 

]então, eles não me advertiram, tipo assim, eles entenderam, por que eu já tinha 

conversado antes. Não aprovaram, mas entenderam. Meus pais conversam muito 

comigo sobre colégio, profissão, namoro, nunca precisaram falar sobre isso de 

violência, por que sempre fui quieta. 

6) Na escola, existe algum momento de discussão sobre valores ou orientação 

voltada para os alunos neste sentido? 

Sobre violência tem, na semana passada teve uma palestra sobre bulling, mas 

valores... Um professor, o de atualidades, fala muito sobre isso. 

 

Entrevista 4  

Daniel, m, pública, 18 anos 

Rec 0004 

 

CENA 1 

1) Qual foi o primeiro pensamento que lhe veio a cabeça? 

Que ele tinha estuprado a menina da balada na noite anterior, eu julguei ele 

como um adolescente infrator, estuprador. (Porque?) Pelos fatos, por ele está 

com essa menina na noite anterior e no dia seguinte aparece uma manchete dessa 

no jornal. Primeira coisa que vem na cabeça é que só pode ter sido ele. 

2) O que você sentiu diante de tal cena? 

O que eu senti, deixa eu ver... Meio encabulado pelo adolescente de 17 anos 

estuprar uma garota assim, é muito difícil.  
3) O que você acha do que o personagem Augusto fez? Por quê? 

Diante dos fatos eu acho que ele estuprou mesmo, aliás, pode ser ou não. Porque 

ele estava com a menina, ai acontece a notícia, então parece que foi ele mesmo. 

Mas vai que ela saiu, deixado em algum lugar e alguém ter encontrado ela e 

estuprado?  
4) O que você acha que João deveria fazer? Por quê? 

Deveria primeiro perguntar ao amigo se foi ele que realmente estuprou a 

adolescente. Porque essa seria atitude de um amigo, saber primeiro e julgar 

depois, não ir logo denunciando, ai é melhor perguntar. Se ele dissesse que foi, 

ai seria um pouco difícil, mesmo sendo amigo desde a infância, seria difícil 

denunciar o outro.  
5) O que você faria no lugar de João? Por que? 

Eu não sei. Eu acho que pensando bem eu denunciaria, porque é um problema. 

Ia depender muito, se a pessoa é meu amigo mesmo, eu ia tentar conversar com 

ele e tal. Mas eu não sei realmente o que faria não. Bom, eu acho... que eu não 

denunciaria não, acho que eu tentaria conversar com ele, falava que isso poderia 

trazer problemas futuros para ele. Por causa de nossa amizade de muito tempo, é 

um laço que é muito difícil quebrar. 
6) O que você acha que os outros esperariam que você fizesse? 

 Que eu denunciasse ele, que o que ele fez foi errado e que isso poderia trazer 

problemas futuros para a população. 
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7) Você se importa geralmente com o que os outros pensam sobre você? 

Algumas vezes, por exemplo, minha roupa que vou sair, pergunto se tá bom, aí 

volto e tenho que tirar. As vezes eu não ligo também não pro que falam. Eu me 

importo mais com o que algumas pessoas específicas dizem amigos e familiares. 

Se for uma pessoa que eu nunca vi, não conheço, não to nem aí, nem ligo. É 

importante porque elas tão ali sempre convivendo comigo, aí é fato que eles não 

vão mentir para mim, vão falar a verdade. 

8) Você acha que a amizade superaria a denúncia? Por quê? 

Creio que sim, dependendo dos laços que os amigos criaram, poderia sim. A 

questão de não denunciar neste caso é por causa da amizade já de muito tempo. 

Fica um pouco difícil. 

9) Se essa pessoa fosse alguém desconhecido, você teria uma atitude igual ou 

diferente? Porquê? 

Diferente. Não conheço e tal, não tenho nenhum vínculo com essa pessoa, eu 

denunciaria. Eu acho que eu estaria fazendo a coisa certa, tirando das ruas um 

estuprador.  

 

GERAIS 

1) Você já presenciou algum tipo de violência próximo a você? Conte. 

Já, na família, em festa sempre rola uma confusão, briga, isso é comum onde 

tem gente. Bom, eu tenho um amigo que é um pouco problemático, né? Ele saiu 

para um show e se bateu com um cara que ele já tinha brigado. Mas o cara 

estava com a namorada e ele do jeito que é foi e agrediu, bateu no cara mesmo. 

Ele deu uns murros, mas não chegou a sangrar não, pois meus amigos e eu 

separamos a briga. 
2) E você já se envolveu numa situação de violência? Conte. 

Já, foi numa festa ai, eu saí com uns amigos meus, mas eu estava com um primo 

que era menor, era mais novo do que eu. Aí , uns caras maiores mexeram com 

ele, ai deram um monte de murro nele. Aí, quando eu fiquei sabendo, parti  para 

cima dos caras e rolou uma confusão. Aí eu bati: murro, chute... 
3) Você acha que nesta situação você agiu certo ou errado? Porquê? 

Agi errado, eu sei que violência gera violência, sabe? Era para eu tentar 

conversar, ver o que foi que aconteceu, mas na hora da raiva, eu tive que bater 

no cara (sorriu). Porque eu vi lá meu primo sangrando, ai quando vi, tive que 

correr atrás do cara para descontar, não ia deixar meu primo apanhado. 

4) O que isso significa: se deixasse seu primo apanhado? 

Eu ia ficar constrangido assim, sair com meu primo, pegar responsabilidade dele 

com minha tia, dizer que não ia acontecer nada, aí vai e ele toma um murro. Aí, 

tive que bater...porque...porque...sei lá, ficar com uma imagem diferente para 

ele, se ele sair comigo, ele não ia pensar que sempre ia apanhar, tal. Me 

preocupei com a forma que ele ia me ver. 

5) Você acha que seus pais aprovariam essa atitude? Eles esperariam de você uma 

atitude diferente? 
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Claro que não aprovariam. Creio que esperariam algo diferente, eles são bem 

calmos, sei que nesse dia eu passei dos limites. Acho que ficariam indignados, 

porque eu sempre fui calmo, mantinha minha calma, nunca tive metido em 

confusão e se eles soubessem de uma cena dessas, eu brigando, eles iam ficar 

indignados e não iam acreditar que era eu ali.  

6) Seus pais costumam conversar com você ou te orientar com relação a isso? 

Minha mãe sim, sempre conversa. Ela diz que confusão não leva a nada, que 

violência gera violência, pra procurar de outra maneira resolver os problemas, 

conversar. 

7) E na escola existe alguma discussão voltada para valores? 

Raro, o professor chega mesmo para dar o assunto e tal, mais conteúdo. Não 

conversa sobre valores. Nesses anos que estou aqui na escola, nunca houve nada 

assim de evento com isso não. Que eu me lembre nunca teve. Era bom que 

tivesse, sobre violência também, mas a galera da escola é muito tranqüila 

também, a tarde sim, mas pela manhã  é muita gente, aí rola umas confusões. 

 

CENA 2 
1) E agora o que Fernando deveria fazer? 

Eu acho que na hora devia tentar afastar os dois, tirar, mas sem violência, né? 

Que carnaval é diferente, se tem uma briguinha ali, sempre rola uma confusão á 

mais, a galera não agüenta ver, ai sempre vai e gera muito mais violência. 

Tentava afastar, procurava saber, qual era do cara. Eu acho que o cara ia partir 

pra cima, mas se fosse um cara calmo, não soubesse que ela tinha namorado, 

talvez pedisse desculpas. 

2) Como você agiria na mesma situação? 

Isso iria depender do momento. Rapaz, eu não sei, acho que perguntaria 

primeiro o que é que estava acontecendo para ver o que eu ia fazer. Mas se eu 

visse que ele tinha feito sabendo, eu ia partir para a violência mesmo com murro, 

chute, pau que eu achasse no meio da rua, qualquer coisa. 

3) E se sua namorada estivesse retribuindo? 

Ah, aí seria diferente, né? Se eu visse que ela estava gostando, eu ia deixar lá e ir 

embora. Se, no outro dia, ela viesse me procurar, aí eu acabava e tal. Eu não sou 

vingativo, eu não guardo mágoa, mas não quero mais. 

CENA 3 
1) Por que você fez “ ixe”? 

Porque já aconteceu isso já. Foi inclusive no Festival de Verão também, mas 

foi no ano passado. Um amigo meu foi levar a namorada no camarote, ai na 

volta ele se trombou com um cara lá, aí rolou a confusão, ele tomou pau e 

ficou todo quebrado. Aí , na hora de está levando ele para casa, já vem esse 

cara com mais dois amigos, mas nossa galera era maior, estávamos com 

umas 14 pessoas. Aí fechou o pau, quebrou o cara todo, aí a polícia chegou, 

todo mundo afastou, mas não prendeu ninguém não, porque todo mundo 

correu  pro lado, aí num deu. 
2) O que o personagem Guto deveria fazer nessa situação? Porquê? 
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No caso de Guto, ele pediu desculpas, tentou convencer o cara... Acho que ele 

deveria falar com os amigos para pegar o cara. Pode ser, mesmo sendo cinco contra 

um, porque ele tentou explicar o que aconteceu, mas o cara não considerou, partiu 

logo para agressão... deveria chamar os amigos para pegar o cara. 
3) E se você estivesse no lugar de Guto? 

Faria a mesma coisa (risos). 
4) E seus pai o que achariam disso? 

Iam ficar indignados com a minha atitude. Mas a pessoa que toma um monte de 

murros, pensa logo em espancar, reagir. Mas eles pensariam que eu estou errado 

com certeza. 

5) Se você no final descobrisse que o cara que te bateu era alguém conhecido? 

Mesmo assim, eu iria bater nele. 

 

Entrevista 5 

Erick , masculino – pública 

REC 009 

CENA 1 
1) Qual o primeiro pensamento que veio a sua cabeça a partir dessa cena? Por quê? 

Procurar o colega que saiu com a menina e perguntar o que aconteceu, né? Falar que 

viu no jornal uma menina que foi estuprada na noite passada e perguntava se foi ele. 

Eu dizia que vi ele saindo da festa com ela e aí, como eu vi a reportagem no jornal, 

eu lembrei da noite passada. O primeiro pensamento foi que foi ele, ou foi ele ou 

não sei... Os dois saíram juntos, então tudo parece que é.  

2) O que você sentiu frente a essa cena? Por quê? 

O que eu senti...é confuso, né? Curioso, saber se foi ele mesmo. Por que um 

anúncio desse, sempre a gente quer saber quem foi que estuprou a menina. 

Quem está por trás disso?  

3) O que você acha sobre o que a personagem Augusto fez ou supostamente fez? 

Por quê? 

Se ele fez, na certa ele tava bêbado, num sei o que passou pela cabeça dele, né? 

Eu acho que não vale a pena fazer uma coisas dessas, se a menina não quer, não 

vai, tem que respeitar. O direito é dela, se ela não quer fazer. Acho uma atitude 

errada, porque uma pessoa não pode ser obrigada a fazer, é um direito dela. 

4)  O que você acha que o personagem João deveria fazer? Por quê? 

Procurar o amigo e perguntar se foi ele mesmo. Se foi...não sei, denunciar. Acho 

que é a coisa certa, se ele fez isso com ela, ele pode fazer com outras pessoas. 

5) O que você faria se tivesse no lugar de João? Por quê? 

Eu iria denunciar, sem dúvida, se foi ele mesmo. Eu me colocaria no lugar da 

menina, fica chato, né? Por que não é uma coisa certa. Ela não estava afim e foi 

obrigada, ele pode fazer isso com outra menina e pode fazer até pior, matar 

alguém. 
6) Por que você acha que uma pessoa que estupra pode também matar? 
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Porque se uma menina conseguir fugir na hora que estiver estuprando, ele pode 

ficar com raiva e chegar a violentar mais ainda, podendo chegar até a morte. 
7) O que você acha que os outros esperariam que você fizesse? Por quê? 

Que eu denunciasse, porque é a coisa certa. Um indivíduo desses não pode ficar 

na rua junto com pessoas normais, porque pode voltar a fazer isso. 

8) Você se importa com o que os outros pensam que você faz? Por quê? 

Não, ninguém, eu penso sempre duas vezes antes de fazer qualquer coisa. 

Porque eu penso duas vezes e sempre penso se será correto para mim e para a 

outra pessoa. Eu tenho um temperamento muito calmo, não me intrometo e não 

entro em encrenca. 

9) A amizade supera ou não a denúncia? Por quê? 

Acho que não, mesmo eles sendo amigos de muitos anos, aí não tem amizade 

certa. Porque uma coisa dessas não tem perdão. 

10) Mas e se fosse uma pessoa desconhecida que estuprasse a menina, mudaria 

alguma coisa para você em sua atitude? 

Eu não pensaria duas vezes para denunciar, porque eu não conheço ele, não sei 

se ele pode fazer mais do que isso ou menos, não sei se é a primeira vez que o 

cara fez isso. Com meu amigo eu pensaria duas vezes, porque já o conhecia 

desde pequeno, se ele fez isso, eu também ia pensar na minha infância, no que a 

gente fez junto, mas mesmo assim eu iria denunciar. 

PERGUNTAS GERAIS 
1) Você já presenciou algum tipo de violência próximo a você? Conte. 

Nunca vi briga nem assalto, somente na televisão. Eu não saio, sou muito 

caseiro, só venho para a escola. 
2) Você já se envolveu em alguma situação de violência? Conte. 

Não, nem quando era pequeno. Eu sou meio frouxo, não gosto de encrenca. 
3) Na sua escola já houve alguma discussão sobre valores morais? Conte. 

Não sobre valores. Teve um trabalho de história sobre violência somente. 

4) O que você acha da violência em nosso país? 

Acho que está crescendo, não somente no Brasil, mas no mundo todo. O ser 

humano está perdendo a cabeça, não tem mais valores, cada vez quer mais 

dinheiro, poder e essas coisas acabam enlouquecendo a pessoa ao ponto de fazer 

tudo até a violência para chegar onde quer. 

5) Como que você acha que o governo deveria lidar com o problema da violência 

aqui no Brasil? 

Acho que deveria começar pelas escolas, melhorando o ensino da escola pública, 

pelo menos os seres humanos aprenderiam mais valores. Meu colégio é bom, 

mas aqueles do subúrbio são muito ruins, tem muito mais vandalismo e 

violência, o que eles pensam para o futuro é ser dono da boca, traficante. Por 

exemplo, se as escolas tivessem um esporte para passar maior tempo no colégio 

seria bem melhor e eles não ficariam pensando nessas coisas e sim serem um 

bom atleta no futuro. 
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CENA 2 

1) O que você acha que Nando deveria fazer nessa situação? 

Chamaria a namorada e perguntaria o que é que está acontecendo. Se ele  viu 

que foi à força, ele deveria tirar ela e se o cara viesse procurar briga, ele 

deveria chamar a polícia.   

2) Se você estivesse no lugar de Nando o que é que você faria?  

Faria o mesmo que eu disse, tiraria ela. Eu nem penso em bater. 

3) O que você acha que as pessoas esperariam que você fizesse nesta situação? 

Por quê? 

Acho que era chegar e bater nele. Meus amigos achariam isso. Eles achariam 

que eu que mando nela, eu que deveria protegê-la sendo minha namorada.  

 

CENA 3  
1) E agora o que Guto deve fazer? Por quê? 

Acho que ele deveria deixar para lá. Como ele não teve culpa de derramar a 

cerveja, mesmo tendo apanhado, deixava para lá. Porque o cara deveria está 

nervoso, não teve paciência de conversar, deixava para lá. 
2) Se você estivesse no lugar de Guto, o que faria? Por quê? 

Eu ia lá conversava com ele explicava tudo para ele, e esperaria a reação dele, 

acho que isso ia deixar ele assustado, porque fui lá e não briguei e expliquei. 

Acho que ele iria ficar confuso e talvez pedisse até desculpa. Ele estaria de 

cabeça fria e iria me ouvir.  
3) O que você acha que os outros esperariam que você fizesse? Por quê? 

Chamar os meus colegas para bater nele, a maioria das pessoas partem para 

briga. 

4) Se essa pessoa fosse alguém conhecida, algo mudaria na sua atitude? 

Eu não sei, acho que eu não teria reação. Ficaria decepcionado. 

 

Entrevista 6 

Fernanda, feminino, escola pública 

Data 16/09/2010 

CENA 1 

1)Qual o primeiro pensamento que lhe ocorreu? Por quê? 

Que Augusto tinha estuprado ela, porque ele saiu da festa com ela naquela noite e no 

dia seguinte aparece essa manchete... Uma irresponsabilidade da parte dele, porque 

isso não se faz, estupro não é legal, é errado, nos dois sentidos, se duas pessoas vão 

fazer determinada coisa, as duas tem que aceitar, não precisa pegar à força, se um 

não quer, precisa respeitar. Isso é uma falta de respeito da parte do cara.  

2) E o que você sentiu frente a essa cena? Por quê? 

Fiquei assustada, tomei um susto que era sobre isso. Isso é uma coisa que pode 

acontecer com qualquer pessoa, mas não quero nem pensar. 

3) O que você acha do que Augusto fez ou supostamente fez? Por quê? 
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Uma maldade...não é bem a palavra certa...Foi errado, foi irresponsável. Isso é 

errado, nossa sociedade não aceita isso, é uma coisa que foi à força, ela não queria e 

ele obrigou a fazer. 

4) O que você acha que Júlia deveria fazer? Por quê? 

Procurar uma delegacia e denunciar ou então conversar com os familiares dele. Até 

para o bem dele mesmo seria bom, porque se ele ficasse... se aconteceu isso e foi 

ele... se todo mundo deixasse passar e esquecesse, não investigasse, ele faria com 

outra pessoa. Se ninguém procurasse consertar o erro, ele faria de novo. 

5) E o que você decidiria fazer no lugar de Júlia? Por quê? 

Eu denunciaria também, mas primeiro conversaria com ele, mas se ele dissesse que 

fez e aconteceu e que acha que não era nada de errado, eu conversaria com os 

familiares dele e com a polícia. Eu tomaria essa decisão pelo que está acontecendo 

no mundo hoje, tantas crianças sofrendo isso. 

(Na minha infância eu sofri assédio e eu, mais do que ninguém, posso dizer o quanto 

isso não é legal. Foi meu padrasto, eu contei para minha mãe e ela não acreditou em 

mim, contei para meus familiares e eles acreditaram e depois foi que ela veio a 

acreditar. Aí, teve briga e tudo o mais. Com certeza isso me marcou pro resto da 

minha vida, mesmo ele não chegando a fazer nada além. Eu era criança, inocente, 

com 8 anos, mas eu lembro de tudo, tanto é que eu fazia armadilhas no meu quarto, 

colocava brinquedos no pé da cortina, porque ele não deixava colocar porta no 

quarto, para ver se tinha mexido na cortina enquanto eu dormia. Perguntava a 

mainha se ela tinha entrado no meu quarto, se ela dissesse não, eu sabia que tinha 

sido ele. Eu nunca dormia direito, eu sempre tive o sono leve e sempre sentia 

quando alguém entrava no meu quarto. Quando ele entrava no meu quarto, ele me 

tocava, pegava na minha perna, eu fingia que estava dormindo, mudava de posição e 

puxava a perna. Aí ele parava e depois ia embora. Sempre fazia a mesma coisa, 

ficava me olhando muito. Teve um dia que eu chamei minha mãe e aí ela acreditou 

em mim. Eu não contei na frente dele porque se não ele ia dizer que tinha ido para 

me embrulhar e ia mentir e ela ia acreditar nele. Ai como eu não sou burra nem nada 

contei para ela no outro dia, ai depois ela foi tirar pergunta a ele. Ele não confessou, 

mas tudo indica que era essa a intenção dele. Minha mãe ainda continua com ele por 

causa dos filhos, mas eu não creio que seja por isso, mas...fazer o que? Quando eu ia 

para lá eu ficava na casa de minha mãe, mas depois que eu me revoltei com 13 anos, 

falei poucas e boas para ele, disse que ia denunciar e tudo o mais... porque ele é 

evangélico da Assembléia de Deus. Eu falei pra ele que isso não era certo, eu passei 

na cara dele que eu sabia de tudo que ele fazia, eu não podia usar blusa assim sem 

manga que ele me proibia. É, ele que queimava todas as minha roupas que eram 

assim, falava que era errado, que eu ia pro inferno, que não sei o que... E aí eu me 

revoltei com isso, sai de casa, ai minha mãe revoltou com ele brigou, queria que ele 

saísse de casa. A casa que eles moram era do meu pai que ele deixou no meu nome, 

só tava no nome dela, porque eu era criança, não podia ainda ter um imóvel, uma 

casa no meu nome. Aí, porque estava no nome dela, ele queria pegar uma parte, aí 

foi o maior inferno, meus tios brigaram com ele e todo mundo brigou. E aí ele ficou 

quieto por um bom tempo e hoje ninguém fala com ele. Quando eu vou lá, fico com 

minha mãe, mas se ele mexer comigo...ele não mexe, porque sabe que eu cresci, que 

eu tomo as minhas atitudes, atitudes drásticas. Não cheguei a fazer nenhum tipo de 

denúncia, minha mãe abafou. É assim, minha mãe, nem me registrar, me registrou, 

não deu tempo quando eu nasci, não sei bem, eles não me contam. Depois que eu 

cresci, contratei advogado público, desses que tem no interior e aí pedi para colocar 

meu nome com ajuda da minha tia e da minha irmã mais velha, para colocar o nome 
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de meu pai e aí consegui. Ela só teve que assinar. Foi rápido. Eu não sei nem porque 

ele não me registrou. É difícil saber agora e também já é tarde. Tudo na minha vida 

quem teve que correr atrás foi eu. Graças a Deus eu sou assim, assumi 

responsabilidade cedo. Não reclamo.) 

6) O que você acha que os outros esperariam que você fizesse? Por quê? 

Acho que pelo tempo de amizade, achariam que eu o traí, se denunciasse. Acho que 

os familiares dele, se estivessem do lado dele, achariam isso, mas os outros acharia 

que sou responsável, que eu tive uma atitude “cabeça”, acho que posso falar isso, 

tipo... que eu tinha consciência de que isso era errado, que eu tive consciência. 

7) Você geralmente se importa com o que os outros pensam sobre o que você faz? 

Por quê? 

Sim, me importo com o que todo mundo pensa sobre mim, porque eu acho que isso 

vai ajudar no meu crescimento. Se uma pessoa tem alguma opinião sobre mim, é 

p0orque ela acha que isso é certo ou errado, acha que eu agi bem ou agi mal, aí eu 

tenho que saber o que ela pensa. Eu sou assim, quando eu chego, quando não 

conheço uma pessoa e passo a conhecer, eu digo logo como eu sou. Aí ela vai querer 

se aproximar de mim ou não. A opinião que é construtiva, né?  

8) A amizade para você supera ou não a denúncia? Por quê? 

Não, porque apesar da amizade, ele fez uma coisa errada. Isso já aconteceu comigo, 

eu já passei muito tempo sem falar com uma pessoa, não por esse motivo da cena, 

mas por outros, mas fez coisa errada, “trairagem”, essas coisas. Se ele fez uma coisa 

errada, tem que denunciar. A amizade não cobre nada, fica daquele tempo para trás, 

talvez isso tudo seja até para o bem dele. A amizade não interfere. 

9) Se essa pessoa fosse desconhecido, você teria uma atitude igual ou diferente? Por 

quê? 

Se eu soubesse do caso igual ou mais, porque eu talvez... talvez levasse em 

consideração a amizade e aqui não. Mas eu acho que não, seria igual, eu denunciaria 

mesmo. 

 

QUESTÕES GERAIS 
1) Você já presenciou algum tipo de violência próximo a você? Conte. 

Com certeza, briga entre marido e mulher. No dia que eu me revoltei contra meu 

padrasto, ele e minha mãe brigaram e ele queria jogar uma cadeira na minha 

mãe, porque achava que ela estava errada. Ele nunca a ameaçou, mas neste dia 

ele ameaçou com a cadeira. E eu falei que... lá em casa tem uma concha de metal 

de enfeite... aí eu falei que quebraria a cabeça dele se ele jogasse a cadeira na 

minha mãe, porque eu faria de tudo: mataria e morreria por minha mãe. Mesmo 

ela não fazendo o mesmo, ou faz, não sei, por mim, eu faria isso por ela.  
2) Você também já se envolveu numa situação de violência...  

É.  

3) Você acha que nessa hora você agiu certo ou deveria ter agido de outra forma? 

Por quê? 

Eu acho que se eu tivesse feito, eu não teria me arrependido. Mas quem iria 

sofrer as conseqüências era minha mãe pelo fato de eu ser de menor. Eu acho 

que eu deveria ter batido nele (risos), deveria ter quebrado a cabeça dele, mesmo 

minha mãe sofrendo as conseqüências, eu não teria me arrependido. Me 

arrependo por não ter feito, mas tudo bem. Perdi a oportunidade.  
4) Se você tivesse agido assim, sua mãe aprovaria? 
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Minha mãe não aprovaria, porque ela acha que isso é errado, ela não gosta de 

violência. Minha mãe nunca... a primeira vez que eu vi ela brigando foi essa. Ela 

não gosta mesmo. Por mais que ele esteja errado, quem tem que dar o castigo 

não é o ser humano, é Deus. Ela é cristã evangélica. 

5) Sua mãe costuma conversar com você, ter dar alguma informação sobre essas 

coisas? Não. Eu sou um pouquinho violenta, quando eu chego ao meu limite, eu 

colo para fora, tipo se tiver que “falar poucas e boas”, eu falo e se for preciso 

bater, eu bato. Até em homem (risos). Minha mãe falava que era errado. Ela 

falou na minha primeira briga na escola, porque sempre tem, acho que não tem 

uma pessoa que não tenha acontecido. Eles ficaram me pirraçando... acho que 

meu ponto fraco é a pirraça, se alguém me pirraça, eu aviso, aviso, aviso, mas se 

eu chegar no meu limite, eu extrapolo. Ele me chamava de meu amor, eu 

conversei com a diretora e com a professora e todo mundo levou na brincadeira. 

Eu falei, se ele me chamar assim mais uma vez, eu quebro a boca dele. Eu estava 

sentada, ele chegou bem perto do meu ouvido e falou: meu amor... Ai quando eu 

virei e bati nele. Eu estava na sétima série e a diretora veio querer me dar 

suspensão e eu falei que não aceitava, porque eu tinha avisado e quem não deu 

jeito foi ela. Eu acabei não levando suspensão e ele ficou uma semana sem 

aparecer na escola. Não por suspensão, mas pelo medo. Eu já peguei um aqui em 

Salvador também, esse ano eu peguei meu vizinho da casa de cima, ele ficava 

me pirraçando o tempo todo por causa do meu sotaque do interior que era mais 

forte ainda. Ai eu desci a escada de casa e ele ficou falando, aí fui comer acarajé. 

Eu fiquei de um lado da mesa e eu do outro e ele continuou me pirraçando, ele e 

outro colega. Eu disse que ia “unhar” ele se ele fizesse isso. Ele tinha dito que 

detesta que alguém “unhe” ele, ai eu disse que ia mexer na ferida dele que mais 

dói. Quando ele chamou eu catei o braço dele e arranquei o tampo. Foi no 

primeiro mês que eu cheguei aqui, a gente nunca mais se falou. Eu avisei, ele 

não aceitou e parou, aí eu fiz. 

6) Na escola existe alguma orientação sobre valores morais? Os professores sempre 

falam, que apesar de tudo a violência não é legal. Mas sobre valores...muito 

pouco, sempre o que se fala é que tem que ter respeito, tem que respeitar, mas 

não discutem muito não. 

7) O que você acha da violência em nosso país? Acho que está muito grande, 

principalmente aqui em Salvador, você tem medo de sair na rua, você tem medo 

de ficar em casa. Lá na minha rua mesmo foram assaltadas, nunca aconteceu, 

moro no Matatu de Brotas. Foram 2 mercados assaltado ontem de manhã.Aí eu 

fiquei assustada, porque nunca tinha acontecido isso lá. Logo perto de mim, que 

vacilo com celular. Os governantes... não é nem que eles não estejam dando 

conta, eles não ligam para isso. É que roubaram o celular de minha prima e eu 

fui na delegacia, chegando lá estava todo mundo assistindo o jogo da copa. Eu 

falei: é assim que vocês ficam, é? Tem gente morrendo e gente matando e vocês 

ficam assistindo jogo? Eles falaram que eram seres humanos também. Eu falei 

que eles eram seres humanos, mas escolheram esse trabalho, era horário de 
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trabalho e eles deveriam trabalhar. Um falou: você está na frente do delegado e 

falando isso. E eu falei que era para ele mesmo que eu tinha que falar. Ele estava 

parado lá com o braço no computador, parado, assistindo o jogo. Isso está 

errado, eles não estão ligando.  

8) Como você acha que o problema da violência poderia ser tratado? Reforçar mais 

a segurança, colocar mais policiais na rua, e... dando mais valor ao povo que eles 

não dão. 

CENA 2 

 

1) E  agora o que fazer? Eu não ía armar barraco, eu esperaria terminar e 

perguntaria ao meu namorado o que estava acontecendo, dependo da explicação que eu 

não ia acreditar terminava com ele lá mesmo. Eles não dizem que são mais fortes, ele 

tiraria se não gostasse. Mesmo eu não tendo certeza, eu terminaria com ele, terminaria. 

Eu acho que nunca ia acreditar que ele não queria também. Eu tenho para mim que o 

homem sempre mente, eu acho que mulher também faz isso, mas homem, para mim, 

mente mais, entendeu? Eu já tenho isso comigo, que homem é mentiroso e eu não ia 

acreditar, eu ia achar que foi ele que tinha beijado e pronto, enquanto eu tinha ido no 

banheiro. 

2) O que você acha que Dani deveria fazer? Por quê? 

Terminar com ele e passar com outro na cara, mesmo que ele não tenha culpa, para ele 

aprender (risos), Dani deveria fazer isso.  

3) O que você acha que os outros esperariam que você fizesse? Por quê? 

Se os outros pensassem como eu, acharia que ela deveria fazer a mesma coisa. Mas tem 

muita gente que não pensa como eu, então achariam que ela devia perdoar, tentando 

entender o que aconteceu. Porque eu penso somente que ele fez(risos). 

 

CENA 3 

 

1) O que Gabi deveria fazer? Por quê? Deixar quieto. Acho que eu não arrumaria 

confusão com ela não, a errada foi ela e eu estaria me igualando a ela. Fazendo a mesma 

coisa que ela, eu estaria sendo errada também. Eu acho que isso não seria certo. Bateu, 

eu apanhei e pronto. Porque se eu brigasse geraria mais conflito e se depois, eu estivesse 

só, e ela estivesse com mais amigas e acontecesse de novo isso, ia ficar sempre uma 

bola de neve sempre tendo confusão. Era melhor deixar essa história morrer. Mesmo 

Gabi não tendo culpa do que aconteceu, sendo só um acidente e a outra partindo para a 

força bruta, ela deveria deixar quieto, até para preservar a imagem dela. 

1) E você nesta situação como reagiria? Por quê? Ficaria quieta, faria vista grossa. 

Cabeça erguida, deixava lá. Não faria nada.  

2) O que você acha que os outros esperariam que você fizesse? Por quê? Que eu 

arrebentasse a cara dela (risos). A maioria das pessoas gosta de ver a desgraça dos 

outros, eles sempre pensam que porque bateu, agora é a vez dela, tem que aproveitar 



 

177 
 

que ela está sozinha, vá lá e bata para ela aprender a não fazer mais isso. Eu falo isso, 

porque me lembrei de minhas primas... Elas têm esse negócio de pirraça, fica uma 

tomando o namorado da outra, se ela tem raiva de alguma pessoa ela quer que alguém 

quebre a cara de alguma forma. Ela não tem coragem de ir lá e quebra, mas torce para 

que a outra se lasque.  

3) Se a pessoa que bateu fosse alguém conhecido, mudaria sua atitude? Acho que 

deveria tirar pergunta. 
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ANEXO 6 

 

Figura das relações encontradas entre Eixos temáticos e categorias. 
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