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RESUMO 

Abreu, E. L. (2013). A relação entre o pensamento moral da justiça e o pensamento 

moral do perdão. Dissertação de Mestrado, Pós-graduação em Psicologia Social, 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa – PB.  

 

O desenvolvimento do pensamento moral do perdão tem sido estudado desde a década 

de 1980 por Robert Enright. Este autor considera o perdão uma virtude moral que se 

desenvolve dentro da justiça, e que depende dela para ocorrer. Apesar de a revisão da 

literatura indicar que justiça e perdão são positivamente associados, e que o perdão 

permite o surgimento de uma justiça com mais compaixão, não existem estudos 

empíricos que abordem a relação entre os pensamentos de justiça e de perdão, 

especialmente dentro da abordagem da Psicologia do Desenvolvimento Moral. Nesse 

sentido, o objetivo do presente estudo foi analisar empiricamente a relação entre o 

pensamento moral da justiça e o pensamento moral do perdão. Como orientação teórica 

principal, foi utilizado o modelo de estágios de pensamento de perdão desenvolvido por 

Enright, Santos e Al-Mabuk (1989), que apresenta seis estágios de raciocínio do perdão, 

relacionados aos estágios de pensamento de justiça indicados na teoria de Kohlberg 

(1984). Participaram do estudo 155 estudantes, divididos em três grupos de idade: pré-

adolescentes (10 a 14 anos), adolescentes (15 a 19 anos) e jovens adultos (20 a 24 anos). 

Como instrumento, foi utilizado um questionário composto por dois dilemas morais, o 

primeiro voltado para identificar os estágios dominantes de pensamento de justiça e o 

segundo voltado para identificar os estágios dominantes de perdão. Os resultados 

mostraram que o uso do estágio 4 de justiça foi predominante no pensamento dos três 

grupos de idade. No que se refere ao perdão, os pré-adolescentes apresentaram maior 

frequência no estágio 3, enquanto os adolescentes e jovens adultos apresentaram 

majoritariamente o estágio 4 de pensamento. Foi comprovada, por meio de um teste de 

Wilcoxon, uma relação de necessidade entre os pensamentos de justiça e de perdão, 

onde a justiça antecede o perdão no desenvolvimento. Nesse sentido, os estágios de 

perdão foram sempre iguais ou inferiores aos estágios de justiça no pensamento dos 

participantes. Assim, os resultados do presente estudo trazem contribuições importantes 

para a área de estudo sobre o perdão e a justiça na Psicologia. A comprovação de que 

esses dois pensamentos são associados traz implicações para pesquisas futuras, 

especialmente para os estudos em educação moral com vistas ao desenvolvimento. No 

entanto, identificou-se uma relação desequilibrada, onde os estágios de justiça são mais 

elevados do que os estágios de perdão. Faz-se necessário investigar as causas desse 

desequilíbrio e desenvolver estratégias para reverter esse processo.   

  

Palavras-chave: Justiça, Perdão, Desenvolvimento Moral. 
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ABSTRACT 

Abreu, E. L. (2013). The relationship between moral reasoning of justice and moral 

thought of forgiveness. Dissertation, Graduate in Social Psychology, 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB. 

 

The moral development of forgiveness has been studied since the 1980s by Robert 

Enright. This author considers forgiveness a moral virtue that develops within the 

justice, and that depends on it to occur. Although the literature review indicates that 

justice and forgiveness are positively associated, and that forgiveness allows the 

emergence of a more compassionate justice, there are no empirical studies that address 

the relationship between reasonings of justice and forgiveness, especially in the 

approach of Psychology of Moral Development. Accordingly, the objective of this study 

was to examine empirically the relationship between the moral reasoning of justice and 

the moral reasoning of forgiveness. As main theoretical orientation was used the stage 

model of forgiveness reasoning developed by Enright, Santos and Al-Mabuk (1989), 

which shows six stages of forgiveness reasoning related to the stages of moral reasoning 

of justice given in Kohlberg's theory (1984). The study included 155 students, divided 

into three age groups: pre-adolescents (10 to 14 years), adolescents (15 to 19 years) and 

young adults (20 to 24 years). As a measure, a questionnaire composed of two moral 

dilemmas was used, the first to identify the stages of dominant reasoning of  justice and 

the second aimed to identify the dominant stages of forgiveness reasoning. The results 

showed that the use of stage 4 of justice was the prevailing thought in the three age 

groups. With regard to forgiveness, pre-adolescents had higher frequency in stage 3, 

while adolescents and young adults showed mostly stage 4 of thought. It was proven by 

means of a Wilcoxon test, a relationship of necessity between the reasoning of justice 

and forgiveness where justice precedes forgiveness in development. In this sense, the 

stages of forgiveness were always less than or equal to the stages of justice in the 

participant’s thinking. Thus, the results of this study provide important contributions to 

the field of study on forgiveness and justice in Psychology. The proof that these two 

thoughts are associated has implications for future research, especially for studies in 

moral education with a view to development. However, an unbalanced relationship was 

indentified, where the stages of justice were higher than the stages of forgiveness. It is 

necessary to investigate the causes of this imbalance and develop strategies to reverse 

this process. 

Keywords: Justice, Forgiveness, Moral Development. 
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INTRODUÇÃO 

Esta dissertação investiga a relação entre o pensamento moral de justiça e o 

pensamento de perdão em adolescentes e jovens adultos. O trabalho dá continuidade a 

estudos que vêm sendo realizados no Núcleo de Pesquisa em Desenvolvimento 

Sociomoral (NPDSM/UFPB). O trabalho contribui teoricamente permitindo conhecer 

um pouco mais sobre como ocorre o desenvolvimento do pensamento do perdão em 

relação ao pensamento de justiça na formação moral das pessoas e fornece as bases 

necessárias para que se possam desenvolver estratégias educacionais que venham 

promover o avanço moral em crianças, adolescentes e jovens adultos. 

A psicologia tem se dedicado a estudar as virtudes da justiça e do perdão 

separadamente. Nesse sentido, existem muitos estudos sobre como a justiça se 

desenvolve no pensamento das pessoas. Dentre as perspectivas que abordam a justiça na 

psicologia, destacam-se as teorias de Jean Piaget (1932/1994) e Lawrence Kohlberg 

(1981, 1984) sobre a formação e o desenvolvimento do julgamento moral.   

 Piaget (1932/1994) apresenta o desenvolvimento do julgamento de justiça como 

um avanço natural do pensamento em relação à solidariedade, respeito às regras e 

respeito às pessoas, noções formadas a partir de atividades coletivas em cooperação. 

Kohlberg (1984) foi mais específico e definiu a moral como justiça, elaborando um 

modelo onde o julgamento moral se desenvolve numa sequência de níveis e estágios de 

pensamento. Esta sequência avança de acordo com a idade e inicia com estágios mais 

primitivos, pautados numa valorização das punições e da necessidade de obediência à 

autoridade, até os últimos estágios, mais complexos, onde a justiça é compreendida a 

partir da defesa de direitos universais e princípios éticos. 

 O estudo da temática do perdão é mais recente na psicologia, destacando-se três 

teóricos: Michael McCullough, Everett Worthington e Robert Enright.  
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 McCullough (McCullough et al., 1997, 1998) estuda o perdão como sendo 

mudanças motivacionais para a diminuição da vontade de vingança contra o ofensor e o 

surgimento de uma motivação para agir com benevolência. Essas mudanças na 

motivação são influenciadas por variáveis contextuais e da qualidade do relacionamento 

interpessoal que existia entre vítimas e ofensores antes da ocorrência da injustiça.  

 Worthington (1998) estuda o perdão a partir de três componentes principais: a 

empatia, a humildade e o compromisso com o restabelecimento das relações 

interpessoais. Essa tríade representaria as etapas necessárias para a ocorrência do 

perdão: primeiramente é preciso que a vítima tenha empatia pelo seu ofensor. Os 

sentimentos gerados ao empatizar com o ofensor levarão a pessoa que foi magoada a 

desenvolver um senso de humildade, que a fará compreender que todas as pessoas 

podem cometer erros. A humildade vai fazer com que a pessoa decida perdoar e se 

comprometa a restabelecer as relações com o ofensor.  

 Considerou-se importante revisar os modelos de McCullough e Worthington no 

primeiro capítulo desta dissertação para que o leitor possa ter ideia de quão amplo vem 

sendo o interesse de autores pelo tema e conheça duas perspectivas que são 

frequentemente citadas na literatura sobre o perdão na psicologia. 

 Enright estuda o perdão em três vertentes que são associadas a uma visão de 

desenvolvimento moral. Enright foi influenciado pelas reflexões iniciadas por Piaget 

(1932/1994) no tocante à relação do perdão com a justiça e foi além apoiando sua teoria 

sobre a moral do perdão nos estudos de Piaget (1964/2010) sobre o desenvolvimento 

cognitivo. A teoria do desenvolvimento moral do perdão de Enright é composta por três 

modelos: o modelo de atitudes, o modelo do processo de perdão e o modelo cognitivo 

do desenvolvimento.  
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 No modelo de atitudes, Enright apresenta os componentes afetivos, cognitivos e 

comportamentais do perdão, enquanto o modelo do processo de perdoar apresenta as 

etapas percorridas por uma pessoa desde a ocorrência da mágoa até a decisão de 

perdoar. Esses dois modelos são apresentados no segundo capítulo desta dissertação, e 

são importantes, pois servem de orientação para muitos estudos, especialmente aqueles 

voltados para estratégias terapêuticas e educacionais. 

 Além dos modelos de atitude e do processo de perdão, Enright elaborou um 

modelo sociocognitivo, no qual ele considera o perdão em uma estrutura de avanço no 

pensamento. Nesse modelo ele apresenta estágios de desenvolvimento do pensamento 

do perdão e relaciona esses estágios em uma estrutura semelhante à estrutura de estágios 

de pensamento de justiça proposta por Kohlberg. O modelo sociocognitivo do 

pensamento do perdão é apresentado no terceiro capítulo da dissertação e consiste na 

principal orientação teórica deste estudo.  

 A escolha do modelo sociocognitivo para este estudo se deu pelas seguintes 

razões: primeiramente, esta é a única perspectiva que aborda o perdão dentro da 

psicologia moral e do desenvolvimento. Em segundo lugar, Enright contribui e avança 

teoricamente ao expandir a concepção inicial de Piaget sobre a relação do perdão com a 

justiça. A intenção da autora desta dissertação é contribuir com esse avanço teórico. 

O avanço proposto por Enright é apresentado no quarto capítulo desta 

dissertação. Apresenta-se primeiramente a concepção de Piaget sobre a relação do 

perdão com a justiça e, em seguida, a relação indicada por Enright entre justiça e 

perdão. Apesar de haver diferenças entre a compreensão de Piaget e a concepção de 

Enright sobre a justiça e o perdão, faz-se importante mencionar como Piaget concebe o 

perdão, pois ele foi o primeiro teórico a analisar essa virtude dentro do âmbito da 

moralidade. Além de conhecer como a relação entre justiça e perdão é abordada 
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teoricamente, é necessário verificar como essa relação é estudada empiricamente. Nesse 

sentido, uma revisão da literatura identificou estudos relacionando o perdão com o 

pedido de desculpas e a atribuição de intenção do ofensor; os diferentes tipos de crença 

no mundo justo; e a distinção entre dois tipos de justiça – retributiva e restaurativa – 

influenciando na disposição para perdoar. Essa revisão também será apresentada no 

quarto capítulo da dissertação. 

Empírica e metodologicamente, esta dissertação verifica duas questões sobre o 

pensamento de perdão em relação ao pensamento de justiça: (a) quais estágios de 

pensamento de justiça e de perdão são predominantes no julgamento das pessoas? (b) o 

avanço do pensamento de justiça implica no avanço do pensamento de perdão? 

O método utilizado para a realização do estudo, com a descrição dos 

participantes, dos instrumentos e dos procedimentos adotados, está descrito no quinto 

capítulo da dissertação, seguido dos resultados no sexto capítulo. Finalmente, o sétimo e 

último capítulo da dissertação apresenta uma discussão dos resultados encontrados, bem 

como reflexões sobre questões a serem estudadas no futuro. 

Por fim, espera-se que este estudo, tanto em seus aspectos teóricos quanto em 

seus resultados empíricos, contribua para avanços na área da moralidade, tão importante 

na psicologia, especialmente colaborando na compreensão da relação entre duas 

virtudes morais, justiça e perdão. Espera-se, também, incentivar a realização de novos 

estudos que aprofundem a compreensão sobre o desenvolvimento moral, bem como as 

possibilidades de propostas para a construção de estratégias que promovam o avanço 

moral das pessoas.  
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CAPÍTULO 1: REVISÃO DA LITERATURA SOBRE O PERDÃO 

Neste capítulo será apresentada uma revisão da literatura das teorias psicológicas 

e artigos empíricos que abordam o perdão interpessoal. Para tanto, foi realizado um 

levantamento de artigos científicos utilizando as palavras-chave Perdão e Forgiveness 

no PsychNet, portal da Associação Americana de Psicologia (American Psychological 

Association - APA), que permite acessar artigos publicados em jornais americanos, 

canadenses e europeus.   

O levantamento mostrou um total de 2.309 artigos científicos referentes à 

palavra Forgiveness. A Tabela 1 apresenta a distribuição dos tópicos relacionados ao 

tema: 

Tabela 1. 

Resultado do levantamento de artigos científicos no portal da PsychNet 

Tópicos relacionados Qtd. de Artigos 

Perdão (Forgiveness) 1.137 

Espiritualidade 203 

Bem-estar 129 

Religião 118 

Psicoterapia 116 

Resolução de conflitos 112 

Interação interpessoal 111 

Cristandade 104 

Relações interpessoais 101 

Comportamento de enfrentamento 89 

Traços de personalidade 89 

 

 Como pode ser observado na tabela, existem artigos que tratam diretamente da 

temática do perdão, totalizando 1.137 trabalhos, e artigos que relacionam o perdão com 

outras categorias, que podem ser divididas em dois aspectos: individuais e interpessoais 

ou sociais. Na categoria dos aspectos individuais estão os estudos que relacionam o 

perdão com traços de personalidade, comportamento de enfrentamento, espiritualidade, 

religiosidade e bem-estar. No que se refere aos estudos que enfocam aspectos 
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interpessoais do perdão estão incluídas as categorias resolução de conflitos, interação 

interpessoal, relações interpessoais. O perdão tem sido considerado, ainda, em estudos 

sobre estratégias terapêuticas. 

Os resultados obtidos na pesquisa no portal PsychNet são corroborados por 

Worthington (2005). Este autor organizou a publicação de uma coletânea sobre o 

perdão, denominada de Handbook of Forgiveness, com o objetivo de agrupar em uma 

única obra estudos diversos sobre o perdão, de modo que pudesse apresentar um 

panorama das áreas de estudo sobre o tema e incentivar pesquisadores a realizar mais 

pesquisas. Essa obra mostra a amplitude dos estudos do perdão, que abrange temas 

como: religião (Mahoney, Rye & Pargament, 2005; Exline & Martin, 2005); filosofia 

(Murphy, 2005); aspectos psicológicos do perdão: perdão em crianças (Denham, Neal, 

Wilson, Pickering & Boyatzis, 2005), autoperdão (Tangney, Bone & Dearing, 2005) e a 

relação do perdão com traços de personalidade (Mullet, Neto & Rivière, 2005); 

processos culturais (Sandage & Williamson, 2005); a influência do perdão na resolução 

de conflitos interpessoais (Rusbult, Hannon, Stocker & Finkel, 2005; Fincham, Hall & 

Beach, 2005) e intergrupais (Staub, 2005; Cairns, Tam, Hewstone & Niens, 2005); 

aspectos fisiológicos do perdão (Tsuang, Eaves, Nir, Jerkey & Lyons, 2005; Farrow & 

Woodruff, 2005) e a importância do perdão nas intervenções terapêuticas (Freedman, 

Enright & Knuston, 2005; Malcon, Warwar & Greenberg, 2005). 

Em relação aos estudos sobre o perdão na Psicologia Social, constatou-se que as 

pesquisas sobre o perdão nessa área têm como objetivo investigar: a relação do perdão 

com o bem-estar do indivíduo (McCullough, 2000; Karremans, VanLange, Ouwerkerk 

& Kluwer, 2003), a relação do perdão com a justiça (Exline, Worthington, Hill & 

McCullough, 2003), a influência de traços de personalidade e processos cognitivos no 

perdão (Exline, Baumeister, Bushman, Campbell & Finkel, 2004; Takaku, 2006; 
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Wilkowiski, Robinson & Troop-Gordon, 2010; Balliet, Li & Joreman, 2011), o perdão 

intergrupal (Wohl, Hornsey & Bennett, 2012), o benefício do perdão nas relações 

familiares (Maio, Thomas, Fincham & Carnelley, 2008), diferenças de gênero no perdão 

(Toussant & Webb, 2005) e a influência do pedido de desculpas no perdão (Kichhoff, 

Wagner & Strack, 2012). 

O perdão também tem sido estudado a partir da sua relação com as atitudes, 

como mostra o estudo de Fehr, Gelfand e Nag (2010). Estes autores realizaram uma 

meta-análise dos resultados de 175 estudos, com um total de 26.006 participantes, para 

examinar os correlatos do perdão interpessoal. O estudo utilizou uma tipologia de 

classificação, considerando os componentes situacionais e disposicionais das cognições, 

afetos e limitações/restrições da vítima sobre a ofensa. Por limitações ou restrições, os 

autores definem as características que vão além da situação da ofensa e podem 

influenciar na decisão de perdoar. Fehr et al. (2010) indicam que o perdão depende de 

transformações pró-sociais que compreendem a eliminação de pensamentos negativos 

sobre a ofensa e o surgimento de afetos positivos e depende das limitações relacionais e 

sociomorais do indivíduo. Os correlatos situacionais consistem em aspectos da ofensa e 

do contexto que podem influenciar na decisão de perdoar; os correlatos disposicionais 

se referem às diferenças individuais estáveis que se relacionam com o perdão. O Quadro 

1 apresenta os correlatos situacionais e disposicionais das cognições, afetos e limitações 

relacionados ao perdão indicados nesse estudo. Foram analisados também os resultados 

dos estudos com relação ao gênero, idade e tempo percorrido desde a ofensa.  
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Quadro 1. Correlatos situacionais e disposicionais das cognições, afetos e limitações 

relacionados ao perdão 

Cognição 

 

 

Correlatos situacionais 

Responsabilidade e intenção do ofensor 

Pedido de desculpas 

Gravidade da ofensa 

Ruminação 

 

Correlatos disposicionais 

Agradabilidade 

Tomada de perspectiva 

Disposição para perdoar 

Afeto 

 

Correlatos situacionais 

Humor positivo e negativo 

Empatia 

Raiva 

 

 

Correlatos disposicionais 

Neuroticismo 

Raiva de traço 

Consideração empática 

Autoestima 

Depressão 

Limitações/Restrições 

 

Correlatos situacionais 

Proximidade da relação 

Compromisso da relação 

Satisfação na relação 

Correlatos disposicionais Religiosidade 

Necessidade de aprovação social 

     Nota: Retirado e traduzido de Fehr et al. (2010). 

 Como resultados, no que se refere às cognições, foram encontradas relações 

negativas entre o perdão e atribuição de responsabilidade, intenção do ofensor na 

mágoa, gravidade da ofensa e ruminação sobre a ofensa. Ainda foram identificadas 

relações positivas entre o perdão e o pedido de desculpas, agradabilidade, tomada de 

perspectiva e disposição para perdoar. A análise dos afetos indicou relações negativas 

entre perdão e raiva, neuroticismo, depressão e humor negativo, e correlações positivas 

e significativas entre o perdão e a consideração empática e entre o perdão e a empatia. E 

em relação às limitações do perdão, foram evidenciadas correlações positivas entre o 

perdão e a proximidade na relação com o ofensor, a satisfação e o compromisso na 

relação, além de um efeito positivo da religiosidade e um efeito moderado da 
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necessidade de aprovação social para perdoar. As características dos participantes 

(gênero, idade e tempo percorrido desde a ofensa) apresentaram pouca influência nos 

resultados. 

O estudo de Fehr et al. (2010) evidencia o caráter multifacetado do perdão. Ao 

elencar os correlatos a partir da literatura, os autores resumem muitos elementos que 

podem estar envolvidos nesse processo e ajudam a elucidar muitas possibilidades. 

Compreender como esses correlatos se relacionam é essencial para o entendimento do 

perdão como um fenômeno complexo e que interfere em muitas esferas da vida social 

do indivíduo. A partir dos resultados desse estudo, podem-se comprovar os efeitos 

positivos do perdão para o bem-estar dos indivíduos. Os resultados dessa meta-análise 

serão fundamentais para a compreensão dos resultados encontrados no presente estudo.   

 

1.1. O perdão na Psicologia do Desenvolvimento 

Conforme indicado anteriormente, esta dissertação aborda o perdão dentro da 

Psicologia do Desenvolvimento. Os estudos sobre o desenvolvimento humano 

preocupam-se em identificar e explicar como os indivíduos desenvolvem seus processos 

mentais e como esses processos evoluem com o avanço da idade, além de investigar os 

fatores que podem influenciar nessa evolução. No que se refere ao perdão, os estudos 

voltam-se para identificar o desenvolvimento do pensamento do perdão, realizando 

comparações com diferentes grupos de idade, além de identificar elementos, como o 

pedido de desculpas e a intencionalidade do ofensor, que podem facilitar ou dificultar a 

decisão de perdoar de acordo com os grupos etários. Os estudos apresentados a seguir 

são exemplos de como o perdão é abordado na Psicologia do Desenvolvimento.  

Em um trabalho clássico, Darby e Schlenker (1982) realizaram dois estudos 

sobre a influência do pedido de desculpas em três grupos de idade. A existência do 



24 

 

pedido de desculpas do ofensor após uma mágoa é um dos critérios mais importantes 

para o julgamento social e a decisão de perdoar da vítima, mesmo para crianças 

pequenas. No entanto, de acordo com os autores, a literatura sobre o desenvolvimento 

cognitivo indica que a influência do pedido de desculpas em crianças mais novas é 

limitada quando as situações requerem um conjunto mais complexo de atribuições sobre 

o ofensor e seu comportamento. A razão dessa limitação é a ausência da habilidade de 

refletir sobre estados internos das pessoas e lidar com padrões complexos de 

informações, além da dificuldade das crianças em reconhecer adequadamente os 

elementos subjetivos da situação. A habilidade de realizar um julgamento social 

adequado a partir de informações subjetivas aumenta com a idade. Assim, os autores 

pretenderam examinar o impacto de tipos diferentes de pedidos de desculpas (do mais 

simples ao mais complexo) sobre condições importantes para o julgamento moral, de 

acordo com o avanço da idade.  

O primeiro estudo contou com 110 crianças e adolescentes, divididos em três 

grupos: 6, 9 e 12 anos de idade. Para cada participante foi apresentada uma situação 

hipotética de ofensa, onde variavam as seguintes condições: o ofensor tinha pouca ou 

muita responsabilidade, a ofensa tinha consequências leves ou graves e o tipo de pedido 

de desculpas variava em complexidade (superficial, com demonstração de 

arrependimento ou com intenção de compensar a vítima). A partir da situação exposta, a 

criança ou o adolescente deveria responder: o grau de responsabilidade do ofensor, se a 

vítima deveria perdoar, se o ofensor deveria ser punido, se ela identifica o 

arrependimento do ofensor e o grau desse arrependimento, o quanto o ofensor parecia 

ser uma boa pessoa e o quanto a vítima poderia gostar do ofensor. Como resultados, a 

gravidade da ofensa, a elevada responsabilidade do ofensor e as ofensas com 

consequências mais graves se relacionaram com punições mais severas. O pedido de 
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desculpas mais elaborado foi um elemento favorável nos julgamentos sobre o ofensor, 

amenizando a atribuição de responsabilidade e as punições e facilitando o perdão. No 

que se refere aos grupos de idade, as crianças pequenas apresentaram dificuldade em 

utilizar informações subjetivas na avaliação das situações e se diferenciaram das mais 

velhas na quantidade de punição indicada e na atribuição de arrependimento do ofensor 

(Darby & Schlenker, 1982). 

O segundo estudo dos autores utilizou os mesmos procedimentos do estudo 

anterior, controlando as variáveis intencionalidade na ofensa e motivos do ofensor. O 

estudo foi realizado com 101 crianças e adolescentes divididos nos mesmos grupos de 

idade anteriores. Os resultados evidenciaram a importância dessas variáveis na 

interpretação das crianças sobre a situação de ofensa. Todos os grupos de idade 

apresentaram capacidade de identificar esses elementos, com maior facilidade na 

compreensão dos motivos do ofensor. Ou seja, conforme o motivo do ofensor fosse 

considerado favoravelmente ou mais justificável, maior a disposição de perdoar. Assim 

como no primeiro estudo, o pedido de desculpas se mostrou eficaz em reduzir os 

julgamentos negativos do ofensor, com efeitos maiores nos grupos de nove e 12 anos de 

idade (Darby & Schlenker, 1982).  

Mullet, Houdbine, Laumonier e Girard (1998) realizaram um estudo para 

identificar os fatores que influenciam na disposição para perdoar e a relação desses 

fatores com a idade. O objetivo dos autores foi agrupar em fatores os elementos 

influenciadores na decisão de perdoar indicados pela literatura, além de estudar como a 

idade se relaciona com esses elementos. O estudo contou com 474 participantes, 

divididos em quatro grupos de idade: 18 a 25 anos, 26 a 40 anos, 41 a 65 anos e acima 

de 66 anos, que responderam a um questionário. Como resultados, uma análise fatorial 

exploratória identificou quatro fatores: (1) Vingança x Perdão, que reflete uma 
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tendência geral das pessoas para perdoar independente das circunstâncias; (2) 

Circunstâncias sociais e pessoais, que representa a influência do ambiente social e do 

afeto no perdão; (3) Ausência de perdão e (4) Obstáculos para perdoar, que integra as 

variáveis relacionadas à ofensa. No que se refere à relação desses fatores com a idade, o 

primeiro fator foi o único que sofreu um efeito significativo da idade: com o avanço da 

idade, diminuiu a disposição para a vingança e aumentou a disposição das pessoas para 

perdoar. Esse fator se mostrou o melhor preditor do perdão, se relacionando 

significativamente com o gênero, sendo as mulheres mais propensas a perdoar, e com as 

crenças e práticas religiosas, onde as pessoas que frequentam mais a igreja ou reportam 

crenças religiosas são mais propensas a perdoar. A idade também apresentou efeitos 

moderados no segundo fator. Dessa forma, o estudo identificou que o perdão envolve a 

diminuição do desejo de vingança e sofre as influências do ambiente social e do afeto 

com o avanço na idade.  

Cheng e Yim (2008) investigaram a influência da perspectiva de tempo de vida 

futuro nas diferenças de idade encontradas na disposição para perdoar. A literatura de 

estudos do perdão já evidenciou uma relação do perdão com o avanço da idade. No 

entanto, de acordo com os autores, os estudos existentes não explicam o que faz com 

que as pessoas mais velhas perdoem mais do que as mais novas. Nesse sentido, a 

proposta do estudo é que essa relação é influenciada pela perspectiva de tempo de vida 

futuro, ou seja, a percepção da pessoa de quanto tempo de vida ela ainda possui, ou por 

quanto tempo ela vai viver. Os autores justificam essa proposta a partir da teoria da 

seletividade sociomoral (Carstensen, 2006, como citado em Cheng & Yim, 2008), que 

afirma que a percepção do tempo tem um papel importante na motivação social de uma 

pessoa. A hipótese do estudo era de que a percepção de tempo de vida restrito, ou seja, 

de que resta pouco tempo de vida, comum nas pessoas mais velhas, aumenta a 
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necessidade de regulação emocional e a motivação para resolver conflitos interpessoais, 

levando a uma maior disposição para perdoar. O estudo contou com 180 participantes, 

sendo metade composta de jovens adultos (20 anos de idade) e metade de idosos (75 

anos). Os participantes responderam questões referentes a cenários hipotéticos de 

ofensas onde deveriam indicar o grau de perdão para cada situação e foram divididos 

em três condições: tempo de vida restrito, tempo de vida expandido e condição neutra. 

Os resultados confirmaram a hipótese do estudo e indicaram que, independente da 

idade, o grupo de pessoas na condição de tempo de vida restrito perdoou mais do que as 

pessoas nas outras condições.  

Os estudos sobre o perdão na Psicologia do Desenvolvimento mostram a 

importância de considerar o desenvolvimento do indivíduo para compreender o que ele 

pensa sobre o perdão. Os resultados obtidos salientam a relação do perdão com o 

avanço da idade e com o desenvolvimento de habilidades cognitivas e afetivas, 

fundamentais para a interpretação dos resultados desta dissertação, assim como para 

orientar pesquisas práticas voltadas para o desenvolvimento de habilidades sociais 

positivas.  

 

1.2. Modelos teóricos sobre o perdão  

O portal PsychNet apresenta também uma relação dos autores que têm realizado 

trabalhos sobre o perdão. No total, foram identificados dez autores com publicações 

sobre este tema. A lista dos autores com o número de publicações está apresentada na 

Tabela 2.  
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Tabela 2. 

 Resultados do levantamento de autores envolvidos em publicações sobre o perdão do 

portal PsychNet 

Autores Qtd. de Artigos 

Worthington, E. L.  67 

Enright, R. D.  62 

McCullough, M. E. 32 

Mullet, E.  27 

Fincham. F. D. 26 

Webb, J. R. 15 

Davis, D. E. 14 

Neto, F. 14 

Hook, J. N. 13 

Wade, N. G. 13 

 

A partir dessa revisão, foram identificados três autores mais citados: Michael 

McCullough, que estuda o perdão a partir de um conjunto de motivações relacionadas à 

resolução de conflitos por transgressões interpessoais; Everett Worthington, que estuda 

o perdão através da tríade empatia-humildade-compromisso; e Robert Enright, que 

desenvolveu uma teoria sociocognitiva do desenvolvimento do pensamento moral do 

perdão. Por essa razão, a perspectiva desses autores será revisada nesta dissertação. 

Neste capítulo serão apresentados os modelos teóricos de McCullough e Worthington. 

O modelo de Enright é o principal referencial teórico do presente trabalho e será 

apresentado com mais profundidade nos próximos capítulos. 

 

1.2.1. O modelo de McCullough: Motivações relacionadas à transgressão 

interpessoal (TRIM) 

 McCullough, Worthington e Rachal (1997) definem o perdão como:  
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Um conjunto de mudanças motivacionais pelas quais alguém torna-se menos 

motivado a retaliar contra um parceiro [ou alguém próximo] que o ofendeu; 

menos motivado a manter-se afastado do ofensor; e mais motivado a conciliação 

e boa vontade pelo ofensor, apesar de suas ações que o magoaram (pp. 321-322).  

De acordo com os autores, este conceito de perdão se assemelha ao conceito de 

“acomodação psicológica” (Rusbult, Verette, Whitney, Slovik & Lipkus, 1991, como 

citado em McCullough et al., 1997), que consiste na disposição de inibir os impulsos de 

retaliação, quando o parceiro está investindo numa ação que pode magoar o outro, e agir 

de maneira construtiva para a relação. A acomodação está relacionada com a satisfação 

e com o comprometimento na relação. Por esta razão, o perdão funciona como um 

elemento que promove a harmonia nas relações interpessoais. 

A definição de perdão apresentada por McCullough tem sido utilizada em 

estudos relacionados à interação interpessoal e à qualidade das relações entre ofensor e 

ofendido. Nesse sentido, Karremans e Van Lange (2004) investigaram se o perdão 

poderia predizer respostas pró-relações sociais e se isso dependeria do nível de 

compromisso entre a pessoa ofendida e o ofensor. Em outras palavras, os autores 

estavam interessados em saber a influência de ter perdoado uma ofensa no 

comportamento recente da vítima em relação ao seu ofensor.  

De acordo com os autores, as atitudes tomadas para a manutenção e preservação 

das relações interpessoais podem ser divididas em três características principais: 

acomodação, disposição para sacrifícios pessoais e intenção para cooperação. A 

acomodação se refere à disposição de uma pessoa de inibir os impulsos de retaliação, 

quando o parceiro está investindo numa ação que pode magoá-la e agir de maneira 

construtiva para a relação. De acordo com os estudos, essa característica depende de um 

elevado nível de compromisso entre as partes. A disposição para sacrifícios pessoais 
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consiste na renúncia de atividades desejadas pelo bem-estar do parceiro ou da relação. 

Esta característica também depende de um elevado compromisso entre as partes. A 

intenção de cooperar consiste em reagir construtivamente frente ao comportamento do 

ofensor, renunciando às suas necessidades pessoais quando for interessante para o bem 

comum, ou seja, considerando as duas perspectivas na relação e não apenas os 

interesses do parceiro ou os próprios. A hipótese dos autores era que o perdão se 

relacionaria positivamente com níveis elevados de acomodação, sacrifício pessoal e 

cooperação, independente da intensidade do compromisso entre ofendido e ofensor.  

Para verificar a hipótese foram realizados três estudos. O primeiro pretendeu 

examinar a ligação entre perdão e acomodação. Foram entrevistados 86 participantes, 

divididos em duas condições: situações em que perdoaram uma ofensa e situações em 

que não perdoaram uma ofensa. A cada um foi solicitado que relembrasse uma mágoa 

sofrida por uma pessoa próxima e respondesse a instrumentos que mensuravam o tipo 

de conflito, o grau de perdão, o nível de compromisso na relação e o nível de 

acomodação. Os resultados revelaram que participantes que apresentaram um nível 

maior de compromisso reportaram mais perdão do que aqueles com baixo 

compromisso. Sobre a acomodação, o grau de compromisso com o ofensor apresentou 

influência significativa em relação à predisposição para agir construtivamente e com 

baixa destrutividade na relação. Na comparação entre as condições, os resultados 

indicaram que o perdão favorece a acomodação. A relação entre perdão e compromisso 

não foi significativa, ocorrendo independentemente da existência de acomodação 

(Karremans & Van Lange, 2004). 

 O segundo estudo buscou analisar a relação entre perdão, acomodação e 

sacrifício pessoal. Contando com 97 participantes, o estudo realizou os mesmos 

procedimentos descritos anteriormente. Além das medidas anteriores, foi utilizado um 
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inventário de motivações para perdoar e medidas de sacrifício pessoal. Foram 

identificadas correlações positivas e significativas entre perdão e respostas construtivas 

para a relação interpessoal e entre perdão e disposição ao sacrifício pessoal, além de 

correlações negativas e significativas entre o perdão e respostas destrutivas para a 

relação social e entre perdão e gravidade do conflito.  

Finalmente, o terceiro estudo pretendeu verificar a associação entre a cooperação 

e o perdão, independente do nível de compromisso. Os 99 participantes foram divididos 

nas condições: relembrar uma ofensa perdoada, não perdoada e neutra, e responderam 

aos mesmos instrumentos dos estudos anteriores, além da medida de nível de 

cooperação. Para testar a hipótese de associação, foi realizada uma análise de variância 

considerando o nível de cooperação como variável dependente e a condição de perdão 

como variável independente. Os resultados indicaram que participantes na condição de 

não perdoar exibiram níveis baixos de cooperação comparados com os participantes das 

outras duas condições, evidenciando a relação entre cooperação e perdão. Assim, os 

resultados da pesquisa de Karremans e Van Lange (2004) revelaram que o perdão e o 

compromisso com o ofensor se relacionam com atitudes de manutenção das relações, 

aumentando os níveis de acomodação (respostas mais construtivas) e de sacrifício 

pessoal.  

Além da influência do perdão na relação interpessoal entre vítima e ofensor, 

existem estudos que analisam se essa influência pode ser generalizada na interação com 

outras pessoas. Karremans, Van Lange e Holland (2005) estudaram a possibilidade de o 

perdão promover uma melhora na orientação pró-social generalizada das pessoas, não 

apenas nos comportamentos direcionados ao ofensor. Os estudos já indicam que o 

perdão promove melhoras nas cognições, sentimentos e comportamentos direcionados 

ao ofensor, mas não deixam claro se essa melhora na orientação pró-social pode ser 
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generalizada para outras pessoas. Nesse sentido, os autores investigaram a relação do 

perdão com as seguintes variáveis: uso do pronome “nós” numa tarefa linguística, 

sentimentos relacionados a outras pessoas em geral e comportamento pró-social não 

relacionado ao ofensor (comportamento de voluntariado e doação para instituições de 

caridade). Para atingir os objetivos pretendidos foram realizados dois estudos.  

O primeiro estudo de Karremans et al. (2005) pretendeu examinar se o perdão 

está relacionado a níveis altos de utilização do pronome “nós”, comparando pessoas que 

perdoaram com pessoas que não perdoaram alguma ofensa. A operacionalização do 

pronome “nós” foi utilizada para indicar a propensão do indivíduo em pensar inserindo-

se num coletivo social ou de maneira individualista. Participaram do estudo 86 

participantes, que responderam a duas tarefas, uma direcionada à lembrança de uma 

situação de ofensa relacionada a alguma pessoa de importância afetiva, onde possa ter 

ocorrido ou não o perdão; e uma tarefa de linguagem onde deveriam completar as frases 

com um pronome pessoal, que poderia ser “eu” ou “nós”. Os resultados indicaram uma 

correlação positiva entre o perdão e o número de respostas da primeira pessoa do plural, 

além de uma correlação negativa entre perdão e gravidade da ofensa e uma correlação 

positiva entre perdão e tempo de ocorrência da mágoa. 

No segundo estudo, os autores examinaram os efeitos do perdão em 

comportamentos de voluntarismo ou beneficência (fazer doações para organizações de 

caridade). Mais especificamente, o objetivo foi averiguar se os participantes que se 

lembraram de uma ofensa perdoada estariam mais dispostos a se voluntariar e a fazer 

doações em dinheiro para uma organização filantrópica, em comparação com aqueles 

que se lembraram de ofensas não perdoadas. Foram entrevistadas 58 pessoas. Após 

responderem a questão sobre a ofensa sofrida por uma pessoa próxima, os participantes 

foram questionados sobre a sua disposição para serem voluntários ou realizarem 
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doações para uma instituição de caridade. Os resultados das comparações indicaram que 

participantes na condição de perdão exibiram níveis marginalmente mais altos de 

disposição para voluntariado do que na condição de não perdão.  

Finalmente, um terceiro estudo foi realizado, semelhante ao segundo, com a 

inclusão de uma condição de controle onde os participantes não se lembravam de 

nenhuma ofensa. Foram entrevistadas 91 pessoas e os resultados confirmaram aqueles 

obtidos nos dois primeiros estudos, indicando que o perdão se relaciona positivamente 

com os sentimentos positivos direcionados a outras pessoas e na orientação pró-social 

(Karremans et al., 2005).  

Assim, fica evidente que a definição de McCullough traz um dos aspectos 

centrais nos estudos sobre o perdão na Psicologia: a influência positiva nas relações 

interpessoais. Através da perspectiva desse autor, o perdão pode ser considerado como 

um aspecto que favorece a harmonia social e permite o restabelecimento de relações 

prejudicadas pela ocorrência de uma ofensa. Além da definição do perdão como uma 

motivação para melhorar a relação com o ofensor, McCullough apresenta uma 

característica diferenciada das outras perspectivas sobre o perdão, ao considerar o 

aspecto temporal nas medidas de perdão.  

 

1.2.1.1. O modelo TRIM 

De acordo com McCullough (2000), quando uma ofensa ocorre dentro do 

contexto de uma relação interpessoal próxima, dois estados afetivos negativos são 

desencadeados como uma reação da pessoa ofendida à transgressão: a percepção da 

ofensa pode provocar uma motivação para a evitação e o afastamento físico e 

psicológico do ofensor; e o sentimento de indignação pela injustiça sofrida pode 

despertar motivações de vingança contra o agente da mágoa. No transcorrer do tempo, 
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essas motivações negativas podem ser substituídas por uma motivação positiva para agir 

com benevolência em relação a quem ofendeu. Esses três tipos de motivação - evitação, 

vingança e benevolência – são os três eixos envolvidos no processo de perdoar uma 

ofensa, e constituem o que McCullough (2000) denominou de modelo das motivações 

relacionadas à transgressão (Transgression-related Interpessonal Motivations – TRIM). 

Nesse sentido, o perdão é entendido pelo autor como a diminuição das motivações de 

evitação e vingança sobre o ofensor e um aumento da motivação para a benevolência.  

 

1.2.1.2. Determinantes do Perdão Interpessoal 

 McCullough et al. (1998) indicam a existência de elementos que influenciam no 

perdão interpessoal, divididos em quatro categorias: determinantes sócio-cognitivos, 

determinantes relacionados à ofensa, determinantes relacionais e determinantes de 

personalidade.   

 Para esses autores, os determinantes sócio-cognitivos são os que mais 

influenciam no perdão interpessoal, e consistem nas variáveis sócio-cognitivas que se 

relacionam especificamente ao ofensor: empatia; tomada de perspectiva; atribuições de 

responsabilidade, intenção e possibilidade de o ofensor evitar a ofensa; e ruminação. A 

tomada de perspectiva refere-se à habilidade de colocar-se na posição do ofensor e 

tentar compreender as razões de sua ação. Essa habilidade facilita o surgimento do 

perdão, pois pode promover a compreensão e a empatia pelo ofensor (McCullough et 

al., 1998).  

A ruminação consiste na repetição cognitiva das consequências negativas e dos 

danos causados por um evento estressante. A reexperiência constante das consequências 

cognitivas, afetivas, motivacionais e psicológicas da transgressão alimenta os desejos de 

evitar o contato com o ofensor ou vingar-se dele. Dessa maneira, a ruminação está 
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relacionada negativamente com o perdão, dificultando o surgimento de motivações de 

benevolência para com o ofensor. Os determinantes relacionados à ofensa referem-se à 

gravidade da ofensa percebida pela vítima, às consequências da ofensa para a relação 

interpessoal e à existência do pedido de desculpas pelo ofensor. Por determinantes 

relacionais, McCullough et al. (1998) definem a qualidade da relação entre ofendido e 

ofensor (nível de intimidade, proximidade, satisfação e compromisso) antes da 

ocorrência da ofensa. Finalmente, os determinantes de personalidade consistem nas 

características de personalidade como a tendência para ruminação, atitudes frente à 

vingança e o perdão, maneiras de lidar com a raiva, religiosidade, entre outros, que 

podem influenciar o perdão por envolverem afetos ou cognições sobre a ofensa. 

 

1.2.1.3. Empatia 

A empatia é considerada por McCullough et al. (1997, 1998) e McCullough e 

Worthington (2005) como a principal condição facilitadora da motivação para o perdão. 

Esses autores definem a empatia como a habilidade de sentir uma emoção de maneira 

coerente com a emoção de outra pessoa. Ela é um elemento importante, pois, associada 

à capacidade de tomada de perspectiva, ajuda a desenvolver sentimentos como 

cooperação, altruísmo e a diminuir comportamentos agressivos.  

De acordo com McCullough et al. (1997), a empatia desperta na pessoa ofendida 

a preocupação e o cuidado pelo seu transgressor. Quando a ofensa ocorre entre pessoas 

próximas, o desenvolvimento da empatia pode despertar três tipos de sentimento: pode 

causar uma preocupação com o sentimento de culpa que o ofensor pode estar sentindo 

pela sua ação; pode despertar a consciência de que o parceiro pode estar se sentindo 

solitário e isolado após o afastamento na relação; e pode motivar a pessoa ofendida a 

restabelecer a relação com o parceiro que a magoou.  
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1.2.1.4. O aspecto temporal na avaliação do perdão 

 O perdão consiste em mudanças pró-sociais nas motivações de uma pessoa, que 

requerem a passagem do tempo para ocorrer. Por essa razão, McCullough, Fincham e 

Tsang (2003) consideram o tempo como um aspecto intrínseco e necessário para o 

perdão. Nesse sentido, os autores propõem um método de avaliação do perdão como um 

processo temporal de mudanças nas motivações relacionadas à transgressão. 

De acordo com eles, os estudos que realizam medidas únicas num determinado 

espaço de tempo não medem a tendência de uma pessoa para perdoar, mas identificam o 

seu nível de perdão temporário. O perdão temporário consiste em mudanças pontuais, 

desvios temporários nos TRIMs das pessoas, que são influenciados por aspectos 

contextuais e que não implicam necessariamente numa disposição permanente para 

perdoar. Para identificar essa disposição, o perdão deve ser avaliado em momentos 

diferentes desde o evento da ofensa, para ser possível identificar as motivações 

envolvidas, iniciando logo após a ocorrência da ofensa e sendo acompanhado através de 

medidas subsequentes com intervalos de tempo entre elas. A justificativa principal para 

essa necessidade está na importância da passagem do tempo para que ocorram as 

mudanças nas TRIMs do indivíduo, e na impossibilidade de identificar essas mudanças 

em uma única medida.  

 

1.2.1.5. Estudos empíricos para verificação do modelo TRIM 

McCullough et al. (1997) realizaram um estudo para buscar evidências sobre os 

determinantes, a estrutura e as consequências do perdão em situações de conflito em 

relações próximas. Os autores realizaram dois estudos para investigar a relação entre a 

empatia, o pedido de desculpas e o perdão. A hipótese central foi de que o pedido de 

desculpas aumentaria a empatia pelo ofensor e, consequentemente, levaria ao perdão. 
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Participaram do primeiro estudo 239 estudantes universitários com aproximadamente 19 

anos de idade. Foram medidas as seguintes variáveis: grau de mágoa e grau de 

indignação pela ofensa, grau percebido de pedido de desculpas do ofensor, empatia, 

perdão, comportamento conciliatório com o ofensor e comportamentos de evitação com 

relação ao ofensor. Os resultados confirmaram a hipótese do modelo da empatia como 

elemento mediador da relação entre pedido de desculpas e perdão.  

O segundo estudo dos autores averiguou a eficácia desse modelo empatia-perdão 

em programas de intervenção para o perdão. Participaram 134 estudantes universitários 

com 20 anos de idade em média, que foram convidados a fazer parte de grupos de 

discussões sobre estratégias que poderiam ajudá-los a perdoar alguém. Os participantes 

foram divididos em três grupos: um grupo onde se realizou uma intervenção na qual 

eram apresentados os componentes empáticos que poderiam facilitar o perdão; um 

grupo onde as informações sobre o perdão eram passadas sem enfatizar os componentes 

empáticos; e um grupo de controle que não participou de atividades voltadas para o 

perdão. Foram medidas a empatia, a tomada de perspectiva e o perdão dos participantes 

antes e depois das atividades. Como resultados, a intervenção promovendo a empatia 

apresentou mais aumentos no nível de perdão dos participantes do que a intervenção 

sem os componentes empáticos, confirmando a importância de associar a empatia com o 

perdão.  

McCullough et al. (1998) realizaram quatro estudos com o objetivo de elaborar 

um modelo teórico que analisa o perdão através de um sistema motivacional que orienta 

as respostas das pessoas a ofensas interpessoais; reportar a análise empírica de variáveis 

sociais que podem influenciar na capacidade de perdoar uma transgressão; e descrever o 

desenvolvimento e a avaliação de uma medida de autorrelato para acessar o perdão. 

Nesses estudos, foram considerados os três componentes motivacionais do perdão: 
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evitação, vingança e benevolência. O primeiro buscou desenvolver medidas de 

autorrelato para acessar a motivação para evitação e vingança nas pessoas. Participaram 

239 estudantes universitários, que foram instruídos a pensar numa pessoa específica que 

tenha lhes causado uma mágoa ao responder aos itens. O instrumento utilizado consistiu 

em 18 itens das subescalas de vingança e evitação retiradas da Escala de Perdão de 

Wade (1989, como citado em McCullough et al., 1998). Através de análises estatíst icas, 

foram identificados como mais significativos sete itens da subescala de evitação e cinco 

itens da subescala de vingança. Esses itens resultaram numa medida denominada de 

Inventário das Motivações Relacionadas à Transgressão (TRIM Inventory).  

O segundo estudo de McCullough et al. (1998) consistiu na aplicação do 

Inventário TRIM em dois grupos de pessoas: um grupo que reportou ter sofrido uma 

mágoa recentemente e um grupo com dificuldade de perdoar.  O grupo de vítimas 

recentes foi composto por 74 estudantes universitários que haviam sofrido uma mágoa 

até quatro meses antes do estudo e o grupo de pessoas com dificuldade de perdoar foi 

composto por 36 estudantes universitários que mostraram interesse em participar de 

atividades que os ajudassem a perdoar uma mágoa do passado. Os participantes 

responderam ao Inventário TRIM e a uma questão sobre o quanto haviam perdoado a 

pessoa que causou a mágoa. As medidas foram respondidas duas vezes, com um espaço 

de tempo entre elas. Como resultados, as subescalas apresentaram elevada consistência 

interna nas duas avaliações e nas duas amostras. A avaliação teste-reteste foi 

significativa, tanto para as subescalas do TRIM como para a medida do grau de perdão. 

Ainda, as duas subescalas apresentaram correlação significativa entre si e com a medida 

do grau de perdão.  

O terceiro estudo buscou investigar a associação do perdão com medidas de 

compromisso e ajustamento relacional. Para tanto, 114 casais heterossexuais receberam 
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uma série de instrumentos em um envelope e foram solicitados a responder os 

instrumentos individualmente, pensando em duas ofensas cometidas pelo parceiro, 

sendo uma considerada a mais grave de todas as ocorridas e a outra, a mais recente. 

Como medidas, utilizaram-se o Inventário TRIM, uma escala de ajustamento e 

qualidade do relacionamento amoroso e um inventário de compromisso na relação. Os 

resultados indicaram correlações significativas entre satisfação e compromisso na 

relação e as escalas de vingança e evitação, no que se refere aos dois tipos de mágoa. De 

acordo com os autores, esses resultados confirmam a suposição de que o perdão é uma 

transformação motivacional que ocorre mais facilmente em relacionamentos 

satisfatórios.   

Finalmente, o quarto estudo realizado por McCullough et al. (1998) buscou, 

considerando os resultados do terceiro estudo, investigar se a associação entre as 

medidas da qualidade da relação e o perdão poderia ser explicada a partir de um modelo 

mediacional onde a proximidade da relação antes da ofensa facilitaria o perdão e levaria 

à restauração da relação interpessoal. A hipótese desse estudo foi de que os efeitos da 

proximidade e do pedido de desculpas no perdão deveriam ser mediados pela empatia. 

Além disso, esperou-se que a ruminação sobre a ofensa diminuísse a empatia sobre o 

ofensor e o perdão. Participaram do estudo 183 estudantes universitários que reportaram 

terem sido magoados por alguém próximo. Foram utilizadas as seguintes medidas: o 

inventário TRIM; uma escala de proximidade na relação; um escala da percepção do 

grau de desculpas do ofensor; uma medida de ruminação; uma medida de empatia pelo 

ofensor; medidas de afetividade positiva e negativa, autodecepção e manejo de 

impressão (tendência de manter a impressão pública). Como resultados, a escala de 

vingança se correlacionou positivamente com a afetividade negativa e com a 

autodecepção, e negativamente com o manejo de impressão. Uma análise de variância 
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considerando o grau de proximidade antes e depois da ofensa mostrou que os escores 

foram significativamente maiores antes da ofensa do que depois. As análises indicaram, 

ainda, que as variáveis afetividade positiva e negativa, autodecepção e manejo da 

impressão são pouco relacionadas com os escores de vingança e evitação. No que se 

refere à relação entre proximidade e pedido de desculpas – empatia – perdão, a 

proximidade antes da ofensa mostrou-se um facilitador do perdão por fazer o pedido de 

desculpas mais provável, o que aumentou a empatia e reduziu as motivações para 

evitação e vingança. A relação entre pedido de desculpas e perdão foi fortemente 

mediada pela empatia. Não foram identificadas relações entre a ruminação e o pedido de 

desculpas, empatia e proximidade da relação após a ofensa.  

Dessa forma, os estudos realizados por McCullough et al. (1998) validaram um 

instrumento de avaliação das motivações relacionadas a transgressões interpessoais que 

apresentou propriedades psicométricas adequadas. Ainda, identificou relações dessas 

motivações com variáveis específicas da relação (satisfação, compromisso e 

proximidade) e da ofensa (pedidos de desculpas), além de variáveis sócio-cognitivas 

(empatia e ruminação). Os estudos evidenciaram, ainda, que a empatia pode ser 

considerada como o determinante afetivo mais importante da capacidade de perdoar um 

ofensor.  

McCullough et al. (2003) realizaram dois estudos para investigar a relação do 

perdão e da paciência. Nesses estudos, os autores consideraram o perdão como um 

processo temporal que deve ser avaliado em diferentes momentos após a ofensa. A 

paciência refere-se ao estado de tolerância ou uma reação moderada à transgressão, e é 

um conceito que se relaciona com o perdão na medida em que diminui as motivações de 

evitação e vingança. O primeiro estudo buscou identificar a relação entre paciência e 

perdão, através de um coeficiente longitudinal que descreve as mudanças nos TRIMs 
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das pessoas com a passagem do tempo após a ocorrência de uma mágoa. A expectativa 

foi de encontrar uma mudança linear através do tempo nas motivações, especificamente 

com o aumento da benevolência e a diminuição da evitação e da vingança. Participaram 

73 estudantes universitários entre 18 e 25 anos de idade que reportaram ter sofrido uma 

mágoa até 16 semanas antes do estudo. Como instrumentos, foram utilizados o 

Inventário TRIM e medidas de perdão, percepção da gravidade da ofensa, empatia e 

atribuição da responsabilidade. Os participantes responderam as medidas uma vez por 

semana durante cinco semanas. As análises indicaram que as motivações para evitação e 

vingança diminuíram com o tempo, embora não tenha sido encontrado um aumento na 

motivação para benevolência. O grau de perdão também não apresentou um aumento 

significativo com o tempo. A empatia e a atribuição de responsabilidade covariaram 

com os TRIMs dos participantes. Ou seja, nos dias em que as pessoas apresentaram 

mais empatia ou menor atribuição de responsabilidade, houve um aumento na 

motivação para benevolência e diminuição nas motivações de evitação e vingança. Para 

examinar os possíveis preditores da paciência e do perdão, foram analisadas as 

associações dessas variáveis com a percepção da gravidade da ofensa, empatia e 

atribuição de responsabilidade. Nesse sentido, a gravidade da ofensa se relacionou com 

a vingança e a evitação, dificultando a paciência. Níveis iniciais de empatia se 

associaram significativamente com os três tipos de motivação do TRIM, indicando que 

as pessoas que têm inicialmente altos graus de empatia pelo ofensor são mais pacientes 

e apresentam mais benevolência e menos evitação e vingança.  

O segundo estudo verificou se a gravidade da transgressão, a empatia inicial e a 

atribuição de responsabilidade se relacionam com a paciência e o perdão. Os 89 

estudantes universitários que participaram do estudo responderam às mesmas medidas 

utilizadas no primeiro estudo. Os participantes responderam aos instrumentos em cinco 
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momentos, com um intervalo de duas semanas entre cada medida. Os resultados 

longitudinais dos elementos do TRIM e da medida do perdão foram semelhantes 

àqueles encontrados no primeiro estudo. A relação da empatia com a paciência e com o 

perdão foi confirmada, sendo replicados, assim, todos os resultados obtidos no primeiro 

estudo.  

McCullough, Bono e Root (2007) realizaram três estudos para examinar se a 

ruminação sobre uma transgressão está associada com a redução do perdão, 

operacionalizada como flutuações nas motivações para evitação e vingança. Os estudos 

pretenderam, também, analisar se o medo do ofensor e a raiva podem ser mediadores na 

relação entre ruminação e perdão. O primeiro estudo contou com 89 participantes, 

estudantes universitários que reportaram ter sofrido uma mágoa nos sete dias anteriores 

à pesquisa. Como medidas, foram utilizados o Inventário TRIM e medidas de 

ruminação, raiva, medo, afeto positivo, afeto negativo e grau de sofrimento sobre a 

transgressão. Cada participante respondeu aos instrumentos cinco vezes com intervalo 

de duas semanas para cada medida. Os resultados indicaram que a ruminação covariou 

positivamente com a evitação e a vingança. Foram encontradas relações significativas 

entre a ruminação, evitação e vingança com os mediadores propostos: medo e raiva. No 

entanto, o poder de mediação foi confirmado apenas para a raiva, indicando que esse 

afeto pode funcionar como um mediador que aumenta a associação da ruminação com 

as motivações para evitar e vingar-se do ofensor.  

O segundo estudo de McCullough et al. (2007) investigou se as associações 

entre a ruminação e o perdão podem ser influenciadas por flutuações de humor das 

vítimas. Para tanto, 115 estudantes universitários que reportaram ter sofrido uma mágoa 

na semana anterior ao estudo responderam às mesmas medidas do primeiro estudo, 

acrescidas de uma medida de manifestações de humor positivo e negativo. Os mesmos 
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procedimentos de coleta do primeiro estudo foram realizados. Os resultados 

confirmaram a associação entre flutuações na ruminação com as motivações para 

vingança e evitação. No entanto, a influência das alterações de humor não foi 

encontrada.  

Finalmente, o terceiro estudo dos autores avaliou, através de medidas diárias, a 

natureza temporal das relações entre ruminação, raiva e as motivações para evitação e 

vingança. Participaram 163 estudantes universitários que haviam sofrido uma mágoa na 

última semana antes do estudo. Os participantes responderam aos instrumentos durante 

21 dias seguidos, uma vez por dia. Foram utilizadas as mesmas medidas do segundo 

estudo. Foi encontrada uma relação de moderação entre os afetos positivos e a 

ruminação: pessoas com nível elevado de afeto positivo aparentemente podiam ruminar 

sobre a ofensa sem apresentar um aumento na motivação para a vingança no dia 

seguinte. Sobre a associação da ruminação com a raiva e os elementos do TRIM, a raiva 

pareceu ter um papel de mediação nas associações entre os TRIMs e a ruminação. Os 

resultados desses estudos mostraram que o perdão pode ser considerado como um 

processo psicológico adaptativo que se associa negativamente com a ruminação e 

positivamente com os afetos positivos.  

Streiner, Allemand e McCullough (2011) investigaram as diferenças de idades 

na disposição para perdoar os outros em função da frequência e intensidade das 

transgressões interpessoais. De acordo com os autores, a disposição para perdoar refere-

se a diferenças individuais na tendência de perdoar outras pessoas em diferentes 

contextos. Essa disposição tem sido positivamente associada com preocupação 

empática, tomada de perspectiva e gratidão e relacionada negativamente com 

neuroticismo, raiva, depressão e ruminação. O estudo utilizou três indicadores sobre a 

transgressão: frequência, intensidade e tipo. A frequência é um indicador objetivo da 
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ocorrência da transgressão, a intensidade representa um indicador subjetivo do impacto 

percebido da transgressão, enquanto o tipo refere-se aos diversos conteúdos da 

transgressão que podem ir de uma simples divergência nas preferências para mágoas 

profundas e severas transgressões. O estudo contou com três objetivos: investigar as 

diferenças de idade na disposição para perdoar; examinar as diferenças de idade na 

frequência, intensidade e tipo de transgressão interpessoal; e examinar se as diferenças 

de idade nas transgressões são mediadoras nas diferenças de idade na disposição para 

perdoar, ou seja, analisar se a frequência e a intensidade explicam a associação entre a 

idade e a disposição para perdoar. Para realização do estudo, foram selecionadas 1.800 

pessoas a partir de uma amostragem estratificada de cidadãos da cidade de Zurique, na 

Alemanha, considerando um índice de 30 adultos por ano, nascidos entre os anos de 

1927 e 1987. Essas pessoas foram contatadas pelo correio, onde receberam os 

instrumentos e a solicitação para participação no estudo. Houve uma taxa de retorno de 

25%, 451 participantes, com idades variando entre 20 e 83 anos de idade. Esses 

participantes foram divididos em três grupos de idade: jovens adultos (20 a 39 anos), 

adultos (40 a 59 anos) e adultos mais velhos (acima de 60 anos).  

Para atender aos objetivos do estudo, foram utilizados os seguintes instrumentos: 

uma escala de tendência para perdoar, uma medida de ocorrência e uma medida da 

intensidade da transgressão. Os participantes foram solicitados a indicar a frequência e a 

intensidade de todas as transgressões ocorridas em suas relações no ano anterior ao 

estudo. Os resultados indicaram que a idade possui uma relação linear positiva com a 

disposição para perdoar, no sentido de que participantes mais velhos apresentaram 

maior disposição para perdoar. A idade também foi relacionada negativamente com a 

frequência e a intensidade das transgressões interpessoais. A percepção da intensidade 

da ofensa se correlacionou negativamente com a idade. Comparativamente, a idade se 
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relacionou mais fortemente com a intensidade do que com a frequência da transgressão. 

A hipótese da mediação parcial da frequência e da intensidade da transgressão na 

relação da idade com a disposição para perdoar foi comprovada.  

Tabak, McCullough, Luna, Bono e Berry (2012) realizaram dois estudos para 

investigar se existe relação entre os gestos conciliatórios do ofensor e o perdão, a partir 

da percepção de agradabilidade do ofensor. De acordo com os autores, a agradabilidade 

é uma característica de personalidade que compreende características como gentileza, 

simpatia, atenciosidade e generosidade, e que possui efeitos positivos durante a 

negociação de conflitos e na regulação da raiva e da agressão. O interesse do estudo 

estava na percepção de agradabilidade do ofensor pela vítima. Para Tabak et al. (2012), 

quando as pessoas percebem um parceiro como agradável, elas são mais inclinadas a 

resolver conflitos através de mecanismos positivos. A relação do perdão com a 

agradabilidade do ofensor se dá através de gestos conciliatórios, como o pedido de 

desculpas ou a compensação. Esses gestos fornecem à vítima informações sobre a 

personalidade do ofensor e aumentam a motivação para perdoar. O primeiro estudo 

avaliou a relação entre os gestos conciliatórios e as flutuações nas motivações para 

evitação, vingança e benevolência num estudo longitudinal diário. O papel mediador da 

agradabilidade nessa relação também foi investigado. Participaram 163 estudantes 

universitários que reportaram ter sofrido ofensas nos sete dias anteriores à pesquisa. 

Como instrumentos, foram utilizados o Inventário TRIM e medidas de agradabilidade 

pessoal e percebida do ofensor, frequência de gestos conciliatórios emitidos pelo 

ofensor, variáveis específicas da relação (proximidade e compromisso) e nível de 

sofrimento causado pela transgressão. Inicialmente, os participantes responderam a um 

conjunto de medidas que investigavam as características do transgressor, informações 

sobre o relacionamento entre ofensor e ofendido e sobre a ofensa. Os participantes 
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receberam um diário contendo 21 questionários diários que medem o perdão 

interpessoal. Os resultados evidenciaram a associação positiva entre os gestos 

conciliatórios exibidos pelos transgressores e o perdão. Essa relação aparentemente foi 

mediada pela percepção da agradabilidade do ofensor.  

O segundo estudo foi realizado para examinar se o pedido de desculpas ou o 

oferecimento de compensação após a violação de confiança pode aumentar a 

cooperação e os sentimentos de amizade, em comparação a não receber nenhum gesto 

conciliatório. O estudo contou com 145 estudantes universitários que haviam sofrido 

uma mágoa recentemente. Foram utilizadas medidas de taxas de cooperação, percepção 

da agradabilidade do ofensor, perdão e sentimento de amizade. Cada estudante 

participou de um jogo com um parceiro anônimo (que na verdade consistia num 

programa de computador). Num determinado momento do jogo, o parceiro anônimo 

passa a se comportar de maneira desleal, provocando uma ruptura na confiança do 

participante, reduzindo o seu desejo de cooperar no jogo. Os participantes foram 

divididos em três condições: quando os parceiros anônimos ofereceram gestos 

conciliatórios, quando ofereceram uma mensagem que agravou a situação desleal ou 

ofereceram uma mensagem neutra. Os resultados da comparação entre as condições 

indicaram que os gestos conciliatórios promovem o perdão exercendo uma influência 

intermediária na percepção da agradabilidade do transgressor. Os gestos conciliatórios 

aceleraram o perdão e influenciaram o sentimento de amizade por aumentar a percepção 

da agradabilidade do ofensor. Os dois estudos de Tabak et al. (2012) permitem concluir 

que o perdão é um processo de mudança e sugerem a necessidade de investigar o papel 

mediador dos gestos conciliatórios para o perdão.  

Diante do exposto, constata-se que o modelo de McCullough traz considerações 

importantes para o estudo do perdão na Psicologia. Essencialmente, o modelo apresenta 
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o perdão como mudanças na motivação do indivíduo (uma característica intrapessoal) 

que sofre a influência de variáveis contextuais e relacionais (numa perspectiva social e 

interpessoal). Como o próprio autor indica, a definição de perdão utilizada no modelo é 

muito semelhante a outro conceito importante na Psicologia: acomodação psicológica. 

Não fica claro, no entanto, o que diferencia o perdão da acomodação psicológica.  

Além da influência do contexto e de características do ofensor, McCullough 

considera que o perdão é fortemente influenciado por determinantes sócio-cognitivos, 

principalmente a empatia, uma variável afetiva, e a tomada de perspectiva, uma variável 

cognitiva. Apesar de considerar a influência da cognição no perdão, a ênfase do modelo 

está na empatia como a condição principal para as mudanças motivacionais. De acordo 

com o autor, a empatia facilita o perdão ao desenvolver na pessoa um sentimento de 

cuidado e preocupação com o sofrimento do ofensor. No entanto, essa explicação faz 

sentido apenas nas situações onde a injustiça ocorre entre pessoas próximas, que tenham 

uma relação afetiva anterior à ofensa. Assim, este modelo não explica como o perdão 

ocorre quando a situação de injustiça não envolve pessoas próximas, ou seja, como a 

vítima desenvolve empatia por um ofensor que não faz parte do seu convívio. Nesse 

caso, os mesmos sentimentos de cuidado e preocupação surgirão? 

Uma contribuição importante do modelo de McCullough é a compreensão do 

perdão como um processo temporal e o desenvolvimento de um método de avaliação 

contínua, que considere variações temporárias no perdão que podem ser confundidas 

com o perdão genuíno quando são realizadas medidas únicas. No entanto, é preciso ter 

cautela com esta afirmação, pois não existem estudos que comprovem que as medidas 

do perdão realizadas em um único momento não possuem validade na identificação 

desse fenômeno.  
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Em resumo, a teoria de McCullough sobre o perdão possui como principais 

características: a consideração do perdão como uma motivação para agir em benefício 

da relação, que é influenciada por variáveis individuais e contextuais; a importância 

atribuída à empatia no processo de perdoar e a necessidade de avaliar as mudanças 

motivacionais na pessoa ofendida ao longo do tempo para compreender esse processo. 

 

1.2.2. O modelo de Worthington: empatia-humildade-compromisso e os 

tipos de perdão 

Worthington (1998) define o perdão como uma “transação interpessoal” na qual 

alguém que perdoa escolhe abandonar seu direito de retaliação ou afastamento 

emocional contra o ofensor após sofrer uma mágoa. Este autor compreende que o 

perdão não ocorre apenas dentro do indivíduo, mas nas interações diádicas. Ele 

desenvolveu um modelo sobre como o perdão se dá em relações pessoais próximas, 

como relações amorosas ou familiares.  

 

1.2.2.1. O modelo empatia-humildade-compromisso 

Worthington (1998) apresenta três elementos necessários para o processo de 

restauração das relações íntimas e familiares: a empatia, a humildade e o compromisso. 

O autor enfatiza que esse modelo é essencialmente afetivo, sendo a cognição e o 

comportamento coadjuvantes no processo. Para Worthington, o perdão inicia através da 

empatia e da humildade, e é solidificado através de um compromisso público para 

perdoar, formando assim o modelo empatia-humildade-compromisso.  

O elemento mediador do modelo de Worthington (1998) é a empatia. O autor 

considera que a ausência de empatia torna o perdão inviável, concordando com a 

compreensão de McCullough apresentada anteriormente. No entanto, a empatia não é 
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suficiente para que o perdão ocorra. A identificação cognitiva ou emocional com o 

ofensor não implica necessariamente na superação dos sentimentos negativos gerados 

pela ofensa. Para que o perdão ocorra, segundo Worthington, é preciso que a pessoa 

ofendida possua um senso de humildade, ou seja, que ela reconheça que a ação é 

compreensível do ponto de vista do ofensor, ou que ela mesma já cometeu ou pretendeu 

cometer atitudes inadequadas e que gostaria de ser perdoada se estivesse na situação do 

ofensor. Essa consciência desperta a necessidade de ajudar o ofensor, liberando-o do 

ódio, da raiva e do desejo de retaliação.  

O papel da humildade nesse modelo é trazer a compreensão de que todas as 

pessoas são seres humanos falíveis. Com o surgimento da empatia e da humildade, a 

resposta natural para a ofensa é o perdão. No entanto, Worthington (1998) indica um 

último passo para que o processo seja completo: é preciso que o perdão seja 

concretizado a partir de comportamentos orientados para a pessoa perdoada. Ou seja, é 

preciso que a pessoa que foi ofendida demonstre de alguma forma que ela se 

compromete a deixar a mágoa no passado e restaurar a relação prejudicada pela ofensa. 

O modelo empatia-humildade-compromisso apresenta as etapas percorridas para 

que o perdão ocorra em qualquer situação. No entanto, como Worthington enfatiza, esse 

modelo se aplica em situações envolvendo pessoas próximas, com uma relação afetiva. 

Nesses casos, existem outros elementos que podem interferir ou facilitar a decisão de 

perdoar. Um desses elementos é a paciência, que está relacionada diretamente com dois 

conceitos essenciais no modelo deste autor: a ausência de perdão e a disposição para 

perdoar. 
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1.2.2.2. Ausência de perdão (Unforgiveness) e Disposição para perdoar 

(Forgivingness) 

De acordo com Worthington (1998), o perdão surge após a ocorrência de uma 

mágoa ou violação de caráter físico ou psicológico. Ao ser ofendida, uma pessoa 

desenvolve defesas psicológicas para se proteger de novas violações, podendo utilizar 

estratégias como o isolamento ou o ataque. Essa reação provoca um prejuízo na relação 

entre ofensor e ofendido. No caso de relações íntimas ou familiares, essa conduta tende 

a criar um processo onde novas ofensas surgem, aumentando a dificuldade em superar a 

mágoa.  

 As relações familiares e próximas apresentam, ainda, uma característica 

importante na resolução de conflitos: a paciência. Segundo Worthington (1998), é essa 

característica que permite que os conflitos sejam resolvidos com mais facilidade dentro 

da relação. No entanto, quando se inicia o processo de ofensas repetidas, e as ofensas se 

acumulam sem resolução, a paciência dá lugar a outro sentimento, denominado pelo 

autor de unforgiveness ou ausência de disposição para perdoar.  

A ausência de disposição para o perdão consiste na combinação de fatores como 

o ressentimento, a amargura, a hostilidade e a raiva, que se desenvolvem após a 

ocorrência de uma ofensa e podem motivar desejos de retaliação ou evitação contra o 

agente da mágoa (Wade, Worthington & Mayer, 2005). Enquanto a paciência ajuda na 

resiliência e impede que a mágoa provoque danos profundos no indivíduo, a ausência de 

disposição para o perdão afeta diretamente nos três elementos do amor interpessoal: a 

paixão, a intimidade e o compromisso. De acordo com Worthington (1998), o perdão 

permite a restauração do amor que foi corrompido pela ofensa, promovendo a 

regeneração emocional.  
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Berry, Worthington, Parrot, O’Connor e Wade (2001) apresentam outro conceito 

importante neste modelo: forgivingness ou disposição para perdoar. Esses autores 

afirmam que a disposição para perdoar é uma tendência para perdoar transgressões, que 

existe em cada indivíduo de maneira estável ao longo do tempo e através das situações. 

De acordo com eles, existem estudos que mostram uma associação negativa entre a 

disposição para perdoar com características individuais como raiva de traço, 

ressentimento crônico e hostilidade, além de uma relação positiva entre essa disposição 

e sentimentos como compaixão, confiança, empatia ou simpatia pelo ofensor. 

A disposição para perdoar é um conceito importante, especialmente para 

compreender quais os elementos que podem facilitar a ocorrência do perdão. Nesse 

sentido, o estudo de Exline, Baumeister, Zell, Kraft e Witvliet (2008) apresenta o 

perdão a partir de uma noção de identidade, e analisa dois elementos que podem se 

relacionar com a disposição para o perdão. Esses autores realizaram sete estudos para 

investigar se a vítima, ao reconhecer sua própria capacidade de cometer uma ofensa, 

amenizaria os seus julgamentos sobre o ofensor e facilitaria o perdão. De acordo com os 

autores, essa percepção, denominada de “capacidade pessoal”, pode predizer o perdão 

através de três mecanismos: a redução da percepção sobre a gravidade da ofensa, o 

surgimento da compreensão empática sobre a ofensa e o desenvolvimento de um 

sentimento de similaridade. O primeiro estudo dos autores buscou comparar se as 

ofensas perdoadas se associavam com um maior senso de capacidade pessoal quando 

comparadas com ofensas não perdoadas. Para isso, o estudo contou com um total de 263 

participantes, sendo 148 estudantes universitários que participaram da pesquisa 

pessoalmente e 115 pessoas que responderam ao estudo pela internet. Cada participante 

deveria relembrar duas situações, uma na qual sofreram uma ofensa e perdoaram seu 

ofensor e outra na qual a ofensa não foi perdoada. Após descrever as duas situações, 
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eles responderam um questionário com itens que investigavam o grau de perdão e o 

grau de percepção da capacidade de cometer uma ofensa semelhante. As análises 

confirmaram a hipótese da relação do perdão com a capacidade pessoal, mesmo no caso 

das ofensas não perdoadas. Ou seja, mesmo as pessoas que indicaram não ter perdoado 

a ofensa apresentaram uma maior aceitação do perdão quando se percebiam capazes de 

cometer uma ofensa semelhante à apresentada pela situação hipotética.   

 O segundo estudo de Exline et al. (2008) examinou o poder preditivo da 

capacidade pessoal para o perdão quando outros preditores indicados pela literatura são 

controlados. Nesse estudo, foram controlados os efeitos do nível de compromisso na 

relação entre vítima e ofensor e a existência do pedido de desculpas, além de variáveis 

individuais. O objetivo dos autores foi assegurar que a relação entre a capacidade 

pessoal e o perdão, encontrada no primeiro estudo, não foi influenciada por essas 

variáveis intervenientes. Para tanto, 218 participantes responderam questões sobre uma 

situação pessoal onde haviam sido vítimas de alguma ofensa e responderam um 

questionário. Os itens respondidos por eles buscavam identificar o nível de proximidade 

com o ofensor antes da ofensa, a existência de um pedido de desculpas, arrependimento 

ou tentativa de reparar o erro por parte do ofensor, motivações de evitação e vingança 

sobre o ofensor, a percepção sobre a capacidade pessoal de cometer uma ofensa 

semelhante, percepção de similaridade com o ofensor, compreensão empática, 

hostilidade e emoções positivas. Como resultados, a capacidade pessoal correlacionou-

se negativamente com a “ausência” de perdão e positivamente com a existência do 

pedido de desculpas. Em outras palavras, a possibilidade de perdoar aumenta quando a 

pessoa ofendida reconhece ser capaz de cometer uma ofensa semelhante à que ela 

sofreu. Quando as variáveis nível de proximidade com o ofensor e pedido de desculpas 

foram controladas, a capacidade pessoal permaneceu tendo um efeito significativo no 



53 

 

perdão. No que se refere aos três elementos mediadores dessa relação, a capacidade 

pessoal se relacionou positivamente com a baixa gravidade da ofensa, a alta percepção 

de similaridade com o ofensor e a alta compreensão empática. Dessa forma, o estudo 

confirmou a hipótese dos autores sobre a influência no perdão de perceber-se capaz de 

cometer uma ofensa semelhante à que sofreu, amenizando o impacto da mágoa na 

vítima.  

 No terceiro estudo, Exline et al. (2008) voltaram-se para o perdão intergrupal, 

interessados em conhecer as respostas dos americanos sobre o atentado terrorista de 11 

de setembro de 2001. Os autores esperavam que as pessoas considerassem perdoar mais 

os terroristas do ataque à medida que elas percebessem o governo americano como 

capaz de cometer uma ação semelhante. Nesse sentido, 186 estudantes universitários 

americanos responderam um questionário um mês após a ocorrência do atentado, na 

mesma época em que o governo americano iniciou os ataques de retaliação no 

Afeganistão. Os itens desse questionário tratavam sobre as ações desejadas contra os 

ofensores ou a nação que causou o ataque, motivação para a vingança e benevolência 

sobre os terroristas e a percepção sobre a capacidade do governo americano de cometer 

ações similares contra as pessoas ou a nação afegã. Os resultados confirmaram a 

hipótese dos autores indicando que os participantes reportaram mais atitudes de perdão 

quando acreditavam que o governo americano é capaz de cometer um atentado 

semelhante àquele sofrido no dia 11 de setembro.  

 Os quatro últimos estudos dos autores buscaram comparar diferentes métodos 

experimentais na avaliação da capacidade pessoal. Os estudos 4 e 5 utilizaram situações 

hipotéticas de ofensa, e solicitavam que os participantes adotassem a perspectiva da 

vítima e que relembrassem uma ofensa semelhante que eles tenham cometido. Os 

resultados desses dois estudos indicaram que a reflexão sobre ter cometido uma ofensa 
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de tipo e gravidade semelhantes à situação apresentada amenizou os julgamentos sobre 

a ofensa e sobre o ofensor. O sexto estudo replicou as condições dos estudos 4 e 5, 

sendo que em relação a situações reais, obtendo os mesmos resultados: quanto maior a 

percepção de capacidade de cometer uma ofensa, ou de relembrar ofensas já cometidas, 

maior a facilidade para perdoar. Finalmente, o último estudo examinou efeitos de ordem 

nas questões apresentadas aos participantes. Esse estudo contou com 155 pessoas, que 

foram divididas em dois grupos: um que respondeu aos itens de capacidade pessoal e 

empatia antes da medida de motivação para vingança e outro que respondeu a esses 

itens na ordem inversa. O objetivo dos autores foi investigar se o fato de responder 

perguntas sobre a capacidade pessoal e a empatia influenciaria na redução da motivação 

para vingança. As análises de comparação dos dois grupos confirmaram essa hipótese 

(Exline et al. 2008).  

Assim, o modelo de Worthington, apesar de ser complementar ao modelo de 

McCullough, discute o perdão a partir de elementos diferentes. Esse autor apresenta 

sentimentos como a humildade e a paciência como auxiliares na decisão de perdoar e 

indica a existência de uma condição que dificulta o perdão: a ausência de perdão 

causada por ofensas repetidas. Além dessas especificidades do modelo, Worthington 

distingue dois tipos de perdão, que vão se diferenciar na maneira como as emoções são 

envolvidas no processo.  

 

1.2.2.3. Tipos de perdão: decisional e emocional 

 Wade et al. (2005) indicam que podem existir dois tipos de perdão: o perdão 

decisional e o perdão emocional. O primeiro tipo consiste na intenção de abandonar a 

evitação ou vingança e liberar o ofensor da dívida social causada pela ofensa e está 

ligado à redução da hostilidade e a processos reconciliatórios, promovendo a melhora na 
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saúde mental de maneira indireta. O perdão emocional compreende a substituição de 

emoções negativas por emoções positivas orientadas para o outro e é o que mais 

diretamente se relaciona à promoção do bem-estar psicológico da pessoa ofendida, pois 

está orientado para a superação de afetos negativos e reações destrutivas, favorecendo o 

surgimento de afetos positivos (Worthington, Witvliet, Petrini & Miller, 2007). 

 

1.2.2.4. Estudos empíricos para verificação do modelo de Worthington 

 Berry et al. (2001) desenvolveram e validaram um instrumento que mensura a 

disposição para perdoar, denominado de Teste Narrativo de Disposição para Perdoar 

uma Transgressão (Transgression Narrative Test of Forgivingness – TNTF). Nesse 

teste, são apresentadas cinco situações hipotéticas onde ocorre uma transgressão. O 

participante deve se imaginar vivenciando as situações e indicar sua disposição para 

perdoar cada ofensor. A natureza e o contexto dos cenários são padronizados, sendo 

controladas as variáveis tipo de ofensa, consequências da ofensa, intencionalidade da 

ação, existência do pedido de desculpas e tipo de relação entre ofensor e vítima. De 

acordo com os autores, o controle dessas variáveis permite que as respostas dos 

participantes sejam influenciadas por características individuais e subjetivas, como a 

sensibilidade sobre cada tipo de transgressão, reações de medo e raiva, atitudes sobre o 

perdão e crenças sobre as razões do ofensor. Para validar o instrumento, foram 

realizados cinco estudos.  

 Primeiramente, Berry et al. (2001) realizaram um estudo piloto para verificar a 

dimensionalidade dos itens do TNTF e estimar sua confiança. Para tanto, 88 estudantes 

universitários responderam ao instrumento. Os resultados desse estudo indicaram que o 

TNTF apresenta itens altamente aceitáveis, com variabilidade suficiente e com uma 

margem de erro tolerável. A análise indicou, ainda, que os itens formam uma estrutura 
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unidirecional e são ordenados. Diante desses resultados, o segundo estudo objetivou 

validar o TNTF. Considerando as indicações da literatura, os autores pretenderam 

identificar a validade de construto a partir de correlações negativas com medidas de 

raiva, hostilidade e neuroticismo e correlações positivas com a agradabilidade. Para a 

validade discriminante, esperou-se não encontrar correlações entre o TNTF e medidas 

de extroversão, conscienciosidade, abertura para experiências e comportamentos de 

agressão. Participaram desse estudo 146 estudantes universitários, que responderam às 

seguintes medidas: TNTF, escalas de raiva e de agressão e um inventário de 

personalidade, que possui subescalas de neuroticismo, extroversão, agradabilidade, 

conscienciosidade e abertura para experiências. Como resultados, foram confirmadas as 

correlações esperadas entre o TNTF e as medidas de raiva, agressão, conscienciosidade 

e abertura para experiência, evidenciando a validade de construto e discriminante do 

instrumento.  

 O terceiro estudo buscou confirmar a validade de construto e estrutural do TNTF 

em uma amostra maior. O estudo foi realizado com 233 estudantes de diversas 

universidades americanas. Os participantes responderam ao TNTF, às medidas de raiva, 

agressão e características de personalidade utilizadas no estudo anterior, além de uma 

escala de desejabilidade social. Assim como no segundo estudo, foram encontradas 

correlações significativas entre o TNTF e a escala de raiva e com a subescala de 

hostilidade da medida de agressão. O instrumento se correlacionou positivamente com a 

medida de agradabilidade e negativamente com o neuroticismo. O estudo replicou a 

estrutura unidimensional do TNTF e evidenciou a confiança nos itens, assim como a 

validade convergente e discriminante do instrumento. Com o objetivo de evidenciar a 

estabilidade teste-reteste do TNTF, a sua validade preditiva e convergente, foi realizado 

um quarto estudo, administrando o instrumento nos 146 estudantes que participaram do 
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segundo estudo, oito semanas após a primeira medida. Além dos instrumentos do estudo 

2, os participantes responderam a uma escala de ruminação. Os resultados mostraram 

que a correlação entre as duas medidas do TNTF foi altamente significativa, 

comprovando a confiança teste-reteste e a correlação negativa entre a disposição para 

perdoar e a ruminação foi confirmada. 

 Finalmente, o quinto estudo realizado por Berry et al. (2001) averiguou se o 

TNTF possui algum tipo de viés considerando diferenças de gênero e etnia. Os autores 

esperavam não encontrar diferenças. Para tanto, foram examinadas as respostas de todos 

os participantes dos quatro estudos anteriores, somando 467 estudantes universitários, 

separados por gênero e divididos em três grupos étnicos: americanos europeus, afro-

americanos e americanos asiáticos. Através de análises de variância, não foram 

identificados efeitos significativos do gênero. No que se refere à etnia, o grupo de 

americanos europeus apresentou escores maiores na disposição para perdoar do que os 

outros dois grupos. A interação entre gênero e etnia não foi significativa. Dessa forma, 

os resultados desses estudos oferecem suporte para a estabilidade e a utilidade do TNTF 

como medida da disposição para perdoar.  

 Berry, Worthington, O’Connor, Parrot & Wade (2005) realizaram quatro estudos 

para investigar a relação entre a disposição para perdoar, as disposições afetivas da 

personalidade e a ruminação vingativa. O primeiro estudo buscou estabelecer a validade 

de construto da Escala de Traço de Disposição para Perdoar (Trait Forgivingness Scale 

– TFS), bem como as correlações dessa escala com traços afetivos (raiva e medo), 

características de personalidade (neuroticismo, agradabilidade) e empatia. O estudo 

contou com 179 estudantes universitários que responderam aos seguintes instrumentos: 

TFS, escala de raiva de traço, inventário de personalidade, inventário de reatividade 

interpessoal e questionário de medo. Como resultados, a disposição para perdoar se 
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correlacionou negativamente com a raiva, o neuroticismo e medo, além de se 

correlacionar positivamente com agradabilidade, empatia, tomada de perspectiva e 

extroversão. O segundo estudo analisou a relação entre a disposição para perdoar, a 

ruminação vingativa e a raiva. A hipótese dos autores era de que a ruminação vingativa 

se correlacionaria positivamente com a raiva de traço e negativamente com a disposição 

para perdoar. Ainda, uma associação negativa entre a raiva de traço e a disposição para 

perdoar seria mediada pela ruminação vingativa. Participaram do estudo 233 estudantes 

universitários, que responderam às mesmas medidas do primeiro estudo, com exceção 

do questionário de medo. Adicionalmente, eles responderam a uma escala de 

ruminação. As hipóteses dos autores foram confirmadas. O estudo encontrou que a 

disposição para perdoar se associa negativamente com traços afetivos negativos (raiva e 

neuroticismo) e positivamente com traços afetivos positivos (empatia e agradabilidade). 

O estudo evidenciou também o papel mediador da ruminação vingativa na relação entre 

a raiva de traço e a disposição para perdoar.  

 O terceiro estudo de Berry et al. (2005) investigou a relação entre a disposição 

para perdoar, a ruminação vingativa e respostas a uma ofensa específica. O objetivo do 

estudo foi determinar se a disposição para perdoar e a ruminação vingativa predizem 

respostas a uma transgressão específica, além de testar a associação entre a disposição 

para perdoar e a ruminação vingativa com a hostilidade. Para tanto, 80 estudantes 

universitários participaram do estudo em duas fases. Na primeira fase, eles responderam 

aos seguintes instrumentos: a escala TFS, uma escala de raiva, inventários de 

personalidade e de reatividade interpessoal, questionário de medo e uma escala de 

hostilidade. A segunda fase ocorreu dois meses depois da primeira e contou com 62 dos 

80 participantes, que responderam a uma escala de ruminação e à escala de raiva pela 

segunda vez, além de um questionário sobre uma transgressão recente que sofreram. Os 
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resultados evidenciaram uma correlação negativa significativa entre a TFS e a escala de 

hostilidade. As análises comprovaram, ainda, o papel mediador da ruminação vingativa 

na relação entre a disposição para perdoar e hostilidade e raiva de traço. 

Finalmente, o último estudo dos autores investigou a relação entre a disposição 

para perdoar, a depressão e o ódio pessoal. A hipótese dos autores era encontrar uma 

relação negativa entre a disposição para perdoar e a depressão, e que essa relação seria 

mediada pela ruminação. Os autores pretendiam, ainda, investigar se o ódio pessoal 

exercia algum papel mediador na relação entre disposição para perdoar, raiva de traço e 

medo. Nesse estudo, 66 estudantes universitários responderam aos seguintes 

instrumentos: a TFS, uma escala de raiva de traço, questionário de medo, questionário 

de culpa interpessoal e um inventário de depressão. Os resultados do estudo 

evidenciaram que a escala TFS se correlacionou negativamente com a raiva de traço, 

medo, depressão e ódio pessoal. Identificou-se o papel mediador do ódio pessoal na 

relação entre a depressão e a disposição para perdoar. No entanto, não foi encontrado 

nenhum efeito mediador do ódio pessoal na relação entre a disposição para perdoar e a 

raiva de traço. Assim, os estudos de Berry et al. (2005) comprovaram as relações da 

disposição para perdoar com diversos traços ligados a afetos positivos e variáveis 

relacionadas a afetos negativos.  

Burnett, Taylor, Worthington & Forsyth (2007) realizaram dois estudos sobre a 

relação entre o estilo de apego de uma pessoa e a disposição para perdoar. De acordo 

com os autores, estilos de apego são modelos de representação que as pessoas têm sobre 

elas mesmas e sobre as pessoas em seu entorno. O significado e a interpretação dessas 

representações se relacionam com as crenças, atitudes e expectativas do indivíduo sobre 

as relações interpessoais. Os estilos de apego se dividem em quatro tipos: seguro, 

quando as pessoas se consideram independentes e merecedoras de amor enquanto os 
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outros são considerados como confiáveis; preocupado, quando há uma desvalorização 

de si próprio com uma sensação de rejeição pelos outros enquanto as outras pessoas são 

consideradas confiáveis; temeroso, quando há uma representação negativa tanto de si 

como dos outros; e rejeição, quando as pessoas se consideram independentes e 

merecedoras de amor enquanto as outras pessoas são vistas com desconfiança. Nesse 

sentido, o estilo de apego de uma pessoa influencia na sua maneira de lidar com 

conflitos interpessoais e na sua disposição para perdoar.  

O primeiro estudo dos autores investigou a hipótese de que diferenças nos estilos 

de apego predizem a disposição para perdoar. Para tanto, 213 estudantes universitários 

responderam às seguintes medidas: escala de estilos de apego, escalas de evitação e 

ansiedade e uma medida de perdão decisional (a intenção de abandonar as motivações 

para evitação ou vingança). Os resultados indicaram que indivíduos com estilo de apego 

seguro apresentaram uma disposição para perdoar maior do que os indivíduos 

preocupados ou rejeitados, confirmando a relação entre estilos de apego positivos e a 

disposição para perdoar. O segundo estudo investigou se a maneira como os indivíduos 

regulam sua raiva influencia na relação entre os estilos de apego e a disposição para 

perdoar, e se a ruminação exerce algum papel mediador nessa relação. Participaram do 

estudo 218 estudantes universitários, que responderam a três escalas: estilos de apego, 

perdão e ruminação. Como resultados, a relação entre estilo de apego e disposição para 

perdoar foi confirmada, mostrando que indivíduos seguros tendem a perdoar mais 

facilmente uma ofensa. O estudo mostrou, ainda, que os indivíduos inseguros 

(preocupados, rejeitados e temerosos) tendem a perdoar menos devido ao aumento na 

ruminação e na raiva sobre a transgressão. Dessa forma, os estudos realizados por 

Burnett et al. (2007) mostram a importância de relacionar o perdão com a orientação das 

pessoas sobre relacionamentos interpessoais.  
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Hook et al. (2012) realizaram três estudos para investigar como as diferenças 

individuais na crença sobre a importância das interações interpessoais para o perdão 

influenciam no processo de perdoar. De acordo com os autores, a concepção de perdão 

das pessoas pode ser de dois tipos: intrapessoal, quando a decisão de perdoar não requer 

a interação entre a vítima e o ofensor; ou interpessoal, quando as relações interpessoais 

são consideradas essenciais para que o processo de perdoar seja completo. Os estudos 

avaliaram como a conceituação do perdão se relaciona com a prática em diferentes 

contextos. O primeiro estudo analisou a relação entre as diferenças culturais na visão de 

mundo (coletivismo x individualismo) e a conceituação do perdão. Participaram do 

estudo 141 estudantes universitários. Como instrumentos, foram utilizadas três escalas: 

conceituação do perdão, coletivismo e individualismo. Foi encontrada uma relação 

positiva entre a visão de mundo coletivista e a conceituação interpessoal do perdão. 

Nenhuma relação foi encontrada entre a maneira de considerar o perdão e o 

individualismo.  

O segundo estudo de Hook et al. (2012) investigou a relação entre conceituação 

e prática do perdão através de diferenças nas reações para ofensas. O estudo contou com 

177 estudantes universitários. Os participantes responderam a uma escala de 

conceituação de perdão, duas medidas sobre o perdão, sendo uma medida geral com 

foco na experiência da vítima e uma referente às motivações sobre a transgressão. Como 

resultados, não foi encontrada uma relação entre a definição interpessoal do perdão e a 

medida geral. No entanto, a relação com as motivações sobre o ofensor foi significativa. 

Ou seja, indivíduos que compreendem que o perdão depende das relações interpessoais 

apresentaram um aumento na motivação para benevolência e uma menor motivação 

para evitação. O último estudo de Hook et al. (2012) avaliou o contexto relacional do 

perdão. O objetivo desse estudo foi analisar se existem diferenças no perdão 
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considerando a reação de pessoas que mantiveram uma relação com seus ofensores, em 

comparação com pessoas que não continuaram se relacionando com as pessoas que 

provocaram a mágoa. Participaram do estudo 271 estudantes universitários. Como 

instrumento foi utilizada uma escala de conceituação do perdão e uma medida geral do 

perdão. Os participantes foram divididos em duas condições: um grupo deveria pensar 

numa ofensa sofrida com alguém com quem continua se relacionando, enquanto no 

outro grupo as pessoas deveriam pensar numa ofensa com alguém que não possui mais 

vínculo com elas. Os resultados indicaram que a conceituação interpessoal do perdão foi 

associada positivamente com a prática do perdão apenas no grupo de participantes que 

manteve relações com seu ofensor. Sendo assim, os três estudos realizados pelos autores 

evidenciaram os benefícios de considerar as relações interpessoais como parte 

importante para o perdão, através do aumento de motivações pró-sociais e da prática do 

perdão em si.  

Davis, Hook, Tongeren e Worthington (2012) realizaram dois estudos para 

averiguar a relação entre a religião/espiritualidade e o perdão. Os autores utilizaram 

nesses estudos o conceito de santificação para o perdão, definida como a introdução de 

um significado sagrado. A santificação é uma temática recente na Psicologia. Através 

desse processo, o significado sagrado pode ser atribuído a qualquer aspecto da vida, que 

passa a ser relacionado a uma meta ou um valor sagrado. Essa valorização não depende 

necessariamente de uma orientação religiosa específica. De acordo com os autores, a 

santificação aumenta a motivação de uma pessoa em seguir uma meta, considerada por 

ela como sagrada. A santificação do perdão refere-se ao grau em que uma vítima 

considera ser espiritualmente importante perdoar uma ofensa. Nesse sentido, as pessoas 

que consideram o perdão um valor sagrado tendem a ser mais propensas a perdoar e a 

perdoar mais facilmente do que as pessoas que não possuem essa consideração.  
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No primeiro estudo Davis et al. (2012) tiveram os seguintes objetivos: criar uma 

escala de santificação do perdão (Sanctification of Forgiveness Scale – SFS); 

determinar a estrutura fatorial dessa escala através de uma análise fatorial exploratória, 

num grupo de pessoas, e uma análise fatorial confirmatória, em um grupo diferente de 

pessoas; e analisar a validade de construto e a relação da SFS com outras medidas de 

religião/espiritualidade. Para tanto, participaram do estudo 425 estudantes 

universitários, a maioria de religião cristã. Com base na literatura e nas medidas de 

santificação existentes em outras áreas de estudo, foram criados 19 itens para compor a 

SFS. Além dessa medida, os participantes responderam ao inventário de motivações 

sobre a transgressão (TRIM), nas subescalas de evitação e vingança, a uma medida de 

percepção do nível de profanação da ofensa, uma escala de compromisso religioso e 

uma medida de similaridade espiritual, ou seja, a percepção da vítima sobre a relação do 

ofensor com o sagrado. Os participantes deveriam responder aos instrumentos pensando 

numa ofensa recente que haviam sofrido, e foram divididos em dois grupos: 225 

pessoas participaram da análise fatorial exploratória da escala e 200 formaram o grupo 

da análise fatorial confirmatória. No entanto, para a verificação da validade de 

construto, foram considerados todos os participantes do estudo. Como resultados, a 

análise fatorial exploratória identificou uma estrutura composta por três fatores: 

Vontade de Deus, Prejuízo na relação com Deus no caso da ausência do perdão e 

Compromisso espiritual. A versão final da escala ficou com 10 itens. A análise fatorial 

confirmatória evidenciou o ajustamento do modelo de três fatores da escala. No que se 

refere à validade de construto, a SFS apresentou relação positiva entre o compromisso 

religioso e a semelhança espiritual do ofensor, além de uma relação negativa com a 

percepção de profanação da ofensa. Ainda, a crença na vontade de Deus para perdoar 

apresentou uma relação negativa com a motivação para vingança, enquanto o 
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compromisso espiritual para perdoar se relacionou negativamente com as motivações 

para evitação e vingança.  

Finalmente, Davis et al. (2012) realizaram um estudo longitudinal para avaliar 

como a santificação do perdão pode predizer mudanças no perdão ao longo do tempo. O 

estudo foi realizado com 123 estudantes universitários que sofreram uma mágoa numa 

relação amorosa. Foram utilizados os seguintes instrumentos: a escala SFS, as 

subescalas de motivação para vingança e evitação do Inventário TRIM e uma medida de 

compromisso religioso. Os participantes responderam às medidas sete vezes com 

intervalos de uma semana em cada medida. Os resultados mostraram efeitos do 

compromisso religioso e da santificação do perdão na prática do perdão ao longo do 

tempo. O tempo foi um fator preditivo para o perdão. As subescalas de Vontade de 

Deus e Compromisso espiritual da SFS apresentaram efeitos significativos no perdão. 

Os resultados dos dois estudos mostram a importância de considerar a influência de 

conceitos religiosos ou espirituais na decisão de perdoar das pessoas. No entanto, ainda 

são necessários mais estudos para aprofundar como se dá essa relação e quais fatores 

podem ser mediadores nesse processo.  

Worthington desenvolveu um modelo sobre o perdão que, apesar de se 

assemelhar ao modelo de McCullough apresentado anteriormente, traz novos elementos 

que devem ser considerados nesse processo. Apesar do destaque dado à empatia, o autor 

salienta que esse componente afetivo não produz efeitos na intenção de perdoar um 

ofensor enquanto não desenvolver um senso de humildade na vítima, que depende da 

tomada de perspectiva, um elemento essencialmente cognitivo. A humildade faz com 

que a vítima reconheça que todas as pessoas são passíveis de falhas e erros. Nesse 

sentido, Worthington introduz um caráter moral para o perdão, mesmo que não se 

aprofunde nessa questão em seu modelo.  
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 Ainda, a necessidade de um compromisso com a decisão de perdoar acrescenta 

um novo elemento ao modelo de Worthington que não existia no modelo anterior: o 

comportamento. De acordo com o autor, o processo de perdão se concretiza à medida 

que a vítima consegue demonstrar para o ofensor que o perdoou.  

 Uma crítica que se faz ao modelo é a ênfase nas relações interpessoais para que 

o perdão ocorra. A definição do perdão como uma transação interpessoal mostra a 

necessidade de um relacionamento entre vítima e ofensor, o que pode dificultar o 

processo de perdão em algumas situações como morte ou desaparecimento do ofensor. 

A ênfase no restabelecimento das relações com a pessoa que causou a injustiça está 

presente também nos estudos empíricos realizados pelo autor. Nesse sentido, o perdão é 

considerado de maneira restrita.  

 Uma contribuição importante do modelo de Worthington é o conceito de 

disposição para perdoar, onde o autor indica que o perdão pode ser um traço da 

personalidade do indivíduo, que é estável independente das situações. 

 

1.3. Conclusão  

Neste capítulo foi realizada uma revisão da literatura das teorias e estudos sobre 

o perdão, situando o perdão dentro dos estudos da Psicologia Social e da Psicologia do 

Desenvolvimento. Foram também apresentados dois modelos teóricos que abordam a 

temática do perdão interpessoal na Psicologia com maior frequência: o modelo de 

McCullough e o modelo de Worthington. Apesar das diferenças na conceituação e na 

operacionalização do perdão, todas as concepções apresentadas aqui possuem algumas 

características consensuais, como a diferenciação do conceito de perdão de atitudes 

como esquecer, desculpar, relevar, abster-se, reconciliar-se (como uma condição 

obrigatória); e a importância atribuída à empatia no processo de perdoar. Além disso, 
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todos os pesquisadores encontraram evidências em seus estudos sobre os benefícios do 

perdão, tanto para o indivíduo que perdoa, restabelecendo seu bem-estar psicológico e 

propiciando o surgimento de emoções positivas, como para a relação entre ofendido e 

ofensor, na medida em que o perdão favorece a restauração dos laços rompidos com a 

ofensa. Por esta razão, os autores indicam o perdão como uma estratégia de resolução de 

conflitos que deve ser apresentada e encorajada em situações terapêuticas e programas 

educacionais. 

Os modelos sobre o perdão desenvolvidos por McCullough e Worthington 

apresentam como o perdão ocorre dentro de uma relação interpessoal que foi 

prejudicada pela ocorrência de injustiça de uma das partes. São modelos que 

consideram o perdão com ênfase nos seus aspectos afetivos e que valorizam a 

reconciliação e o uso do perdão na restauração das relações. Apesar de serem dois 

modelos importantes e frequentemente citados na literatura sobre o perdão, existem 

algumas restrições conceituais e de compreensão sobre como o perdão se desenvolve 

internamente e influencia nas decisões das pessoas. Nesse sentido, a perspectiva de 

Enright se elaborou a partir do interesse em apresentar o perdão de forma estruturada no 

desenvolvimento, surgindo a partir da autonomia de pensamento do indivíduo. Este 

autor segue a linha do cognitivismo, apoiado nas teorias do desenvolvimento cognitivo 

de base construtivista e do desenvolvimento da moralidade infantil de Piaget, e 

principalmente na teoria de Kohlberg sobre o desenvolvimento moral a partir do 

pensamento de justiça.  
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CAPÍTULO 2: A TEORIA DO PERDÃO INTERPESSOAL DE ENRIGHT 

Neste capítulo será apresentada a teoria sobre o perdão desenvolvida por Robert 

Enright, que é a orientação teórica principal desta dissertação. Inicialmente, serão 

expostos os antecedentes filosóficos que influenciaram a concepção de perdão deste 

autor. Em seguida, será apresentada a teoria do perdão através de dois modelos 

psicológicos: o modelo de atitudes para o perdão, que apresenta os componentes 

envolvidos ao perdoar uma pessoa; o modelo do processo de perdoar, o qual apresenta 

as etapas percorridas por uma pessoa para perdoar alguém. Além desses dois modelos, 

Enright elaborou uma teoria sobre o desenvolvimento moral do perdão, através de 

estágios de pensamento. Esta teoria relaciona o perdão com o pensamento de justiça e é 

o modelo adotado no presente estudo; por isso, será relatada no capítulo 3.  

 

2.1. Antecedentes filosóficos da teoria do perdão  

 Enright e Fitzgibbons (2000) apresentam algumas concepções de filósofos sobre 

a atitude de perdoar. Downie (1965, como citado em Enright & Fitzgibbons , 2000) 

relaciona o perdão com o princípio da benevolência, na medida em que compreende que 

o perdão promove a restauração das relações quando a pessoa que perdoa consegue 

considerar o ofensor como seu semelhante. Hughes (1975, como citado em Enright & 

Fitzgibbons , 2000) indica o perdão como a anulação da hostilidade direcionada ao 

ofensor e o surgimento de atitudes amigáveis direcionadas a ele, e considera a atitude de 

perdoar uma qualidade valorizada socialmente. Para Twambley (1976, como citado em 

Enright & Fitzgibbons , 2000), o perdão consiste em abdicar do direito de sentir 

ressentimento sobre a ofensa e considerar o ofensor com igualdade. Lewis (1980, como 

citado em Enright & Fitzgibbons , 2000) considera o perdão como uma renúncia de 

sentimentos e desejos negativos e o surgimento do amor. Os quatro autores apresentam 
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um caráter de transformação na atitude do perdão, através do abandono de sentimentos 

hostis e do ressentimento e o surgimento de relações amigáveis, considerando a 

igualdade entre as pessoas e o amor ao próximo.  

Holmgren (1993, como citado em Enright & Fitzgibbons , 2000) relaciona a 

noção do perdão com o respeito incondicional pelo ofensor, e indica que o perdão 

genuíno determina que a pessoa ofendida considere seu ofensor como um ser humano 

valorizado, passível de erros e merecedor de respeito.  

 Dentre as influências da filosofia contemporânea na teoria psicológica do 

perdão, merece destaque a concepção de North (1987). A autora integra em sua 

concepção muitos dos aspectos apresentados pelos filósofos citados acima, e define o 

perdão como:  

(...) a superação do afeto e julgamento negativo para o ofensor, não negando o 

direito de ter tal sentimento e julgamento, mas empenhando-se para enxergar o 

ofensor com compaixão, benevolência e amor, reconhecendo que ele ou ela 

abandonou o direito a isso (North, 1987, p. 502).  

North enfatiza que o perdão se relaciona com a justiça, na medida em que ele 

necessita do reconhecimento de uma injustiça. No entanto, o perdão não implica no 

esquecimento da ocorrência dessa injustiça, mas na superação dos sentimentos 

negativos eliciados pela ofensa, como uma forma de a vítima evitar danos a sua 

autoestima e seu bem-estar psicológico. 

As mudanças internas nos sentimentos da vítima sobre a ofensa e o ofensor são 

essenciais para o perdão. Essas mudanças não acontecem imediatamente após a 

ocorrência da injustiça, elas surgem com o tempo, à medida que o indivíduo lida com as 

consequências da situação e restabelece sua confiança e afeto que existiam antes dela 

ocorrer. O arrependimento do ofensor, uma retribuição pela ofensa ou outros elementos 
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contextuais podem facilitar o processo, mas o perdão genuíno só pode ocorrer após a 

mudança nos sentimentos e afetos relacionados à ofensa, pois sem essa mudança as 

demonstrações externas de perdão não teriam significado e apenas serviriam para 

alimentar e relembrar os sentimentos negativos despertados pela injustiça. Nesse 

sentido, a autora indica o caráter transformador na atitude de perdoar (North, 1998). 

A definição de North sobre o perdão se relaciona com sua concepção sobre o ser 

humano. Para a autora, o homem se compõe de razão e espiritualidade, ou seja, a 

capacidade de refletir sobre as situações está relacionada a um domínio espiritual. De 

acordo com ela, a espiritualidade é um componente essencial no ser humano, pois 

permite que sejam desenvolvidos desejos, esperanças e medos. Para a filósofa, a 

espiritualidade transcende crenças religiosas específicas e está relacionada à capacidade 

do indivíduo para sentimentos e ações moralmente significativos, como o perdão.  

North considera que o perdão requer uma mudança nos sentimentos da pessoa 

ofendida relacionados à ofensa e ao ofensor e uma mudança nas atitudes frente ao 

ofensor. Os efeitos dessas mudanças serão também refletidos nas relações com outras 

pessoas afetadas pelo conflito. Sendo assim, o perdão possibilita o retorno da harmonia 

social. 

North também considera o perdão como uma resposta moral devido a três 

fatores: (1) a decisão de perdoar só pode ocorrer após o reconhecimento e a aceitação de 

uma injustiça, pois apenas com esse entendimento é possível a vítima identificar a 

responsabilidade que compete a cada pessoa envolvida na situação; (2) ao decidir 

perdoar, a vítima assume uma posição de superioridade moral frente ao ofensor, na 

medida em que restaura o dano causado com a ofensa através do perdão. A autora 

enfatiza que essa superioridade moral não pode interferir na relação com o ofensor, ou 

ser utilizada como recurso para humilhar ou provocar danos ao mesmo, pois o perdão 
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genuíno envolve o abandono das relações ostensivas contra a pessoa que magoou. 

Ainda, (3) o perdão possibilita a restauração de laços de confiança, do retorno da 

harmonia e do afeto mútuo, que são essenciais para o vínculo entre as pessoas. Para a 

autora, “o perdão é a conclusão natural de um processo de restauração e cura das 

relações que o malfeitor suspendeu por um tempo: as relações de afeto e respeito, que 

formam a base de uma vida moral e social harmoniosa” (1987, p. 508).   

 A concepção de North (1987) influenciou a teoria de Enright sobre o perdão 

interpessoal no caráter transformador, na relação do perdão com a justiça e ao 

considerar o perdão uma resposta moral.  

 

2.2. A teoria do perdão interpessoal de Enright 

Robert D. Enright e o Grupo de Estudos sobre o Desenvolvimento Humano 

(1991) definiram o perdão na Psicologia, a partir do ponto de vista das vítimas. O 

perdão é:  

Uma atitude moral na qual uma pessoa considera abdicar do direito ao 

ressentimento, julgamentos negativos, e comportamentos negativos para com 

uma pessoa que ofendeu injustamente. E, ao mesmo tempo, nutrir a compaixão, 

a misericórdia e possivelmente o amor para com o outro que ofendeu (Enright, 

Freedman & Rique, 1998, p.46-47).  

 Como pode ser observado, a definição de Enright segue a orientação apresentada 

por North (1998) e considera as mudanças afetivas e cognitivas no perdão. Enright 

inclui a mudança nos comportamentos da vítima sobre seu ofensor. 

Enright et al. (1991, 1998)  e Enright, Gassin e Wu (1992) destacam os 

principais pontos em sua concepção do perdão:  

 O perdão é uma atitude de respeito à condição de falibilidade humana; 
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 O perdão pode ser relacionado à bondade; 

 O perdão surge após a ocorrência de uma mágoa intensa, seja de ordem física, 

emocional, psicológica ou moral; 

 O perdão requer que a pessoa tenha um senso de justiça. Ou seja, antes da 

decisão de perdoar, a pessoa reconhece que sofreu uma injustiça e sente-se 

injustiçada;  

 A decisão de perdoar independe do reconhecimento do ofensor de ter agido 

inadequadamente ou de ter cometido uma injustiça; 

 A percepção de ter sofrido uma injustiça não depende da intencionalidade do 

ofensor em causar a mágoa; 

 O perdão não implica numa reconciliação, é possível perdoar e não reconciliar-

se com o ofensor, embora o oposto não seja verdadeiro; 

 O perdão também não significa apenas esquecer a mágoa; 

 O perdão implica em compreender a situação do ponto de vista do outro. 

  

2.2.1. O modelo de atitudes do perdão 

A abordagem do perdão desenvolvida por Enright apresenta o perdão como uma 

atitude. De acordo com Rodrigues (1991), as atitudes são definidas como “uma 

organização duradoura de crenças e cognições em geral, dotadas de carga afetiva pró ou 

contra um objeto social definido, que predispõe a uma ação coerente com as cognições e 

afetos relativos a esse objeto” (p. 345).  

Rodrigues (1991) aponta ainda que as atitudes são determinantes para a 

compreensão do comportamento das pessoas, já que elas se relacionam com a maneira 

com que as pessoas pensam, sentem e reagem às situações sociais. Nesse sentido, as 
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atitudes sociais desempenham uma função reguladora e de estabilidade do 

comportamento, estando na base das relações sociais das pessoas.  

A definição de atitudes apresenta claramente a existência de três componentes 

principais: cognição (representação cognitiva sobre o objeto ou a situação social), afeto 

(sentimentos desencadeados a partir da interpretação sobre a situação) e comportamento 

(resposta coerente à representação cognitiva e ao afeto desencadeado).  

Enright et al. (1991) descrevem o perdão como uma resposta psicológica 

composta de seis componentes. Para perdoar, é necessário que ocorra: (1) uma 

diminuição dos sentimentos negativos (ex.: Eu sinto raiva e ressentimento quando penso 

nele), (2) a diminuição de comportamentos negativos (ex.: Eu menosprezo, ignoro e me 

mantenho afastado dele) e (3) uma diminuição de julgamentos negativos sobre o agente 

da mágoa (ex.: Ele é uma pessoa má), além de (4) um aumento de sentimentos positivos 

(ex.: Eu sinto respeito e consideração por ele) sobre o ofensor; (5) um aumento de 

comportamentos positivos (ex.: Eu mostro amizade, faço favores e trato educadamente 

ele) referentes a ele; e (6) um aumento de julgamentos positivos sobre ele (ex.: Ele é 

uma pessoa que merece respeito).  

 

2.2.1.1. A escala de atitudes para perdoar 

A partir da definição do perdão como uma atitude, Subkoviak et al. (1995) 

desenvolveram e validaram um instrumento de medida do perdão denominado de 

Enright Forgiveness Inventory (EFI). Este é composto por um questionário inicial sobre 

a ofensa sofrida, seguido de seis subescalas, uma referente a cada componente do 

perdão, cada uma composta por 10 itens, além de um item geral do perdão, apresentado 

ao final do instrumento. O estudo de validação da EFI contou com um total de 394 
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participantes, sendo metade composta por estudantes universitários e a outra metade 

pelos pais do mesmo sexo desses estudantes. As idades variaram entre 22 e 49 anos.  

Inicialmente, foram criados 150 itens sobre a atitude de perdoar, sendo 25 itens 

para cada um dos seis componentes do perdão. A escala foi utilizada em um estudo 

piloto e sua versão final passou a ter 60 itens, compondo três subescalas de 20 itens 

cada (afetos, julgamentos e comportamentos), que ainda se subdividem em: afetos 

positivos (10 itens) e afetos negativos (10 itens), julgamentos positivos (10 itens) e 

julgamentos negativos (10 itens), e comportamentos positivos (10 itens) e 

comportamentos negativos (10 itens). 

A EFI é dividida em três partes, cada uma com instruções específicas. A 

primeira parte é composta por uma Folha de Rosto, onde são solicitadas informações 

sobre o participante e a ofensa sofrida por ele. Nessa folha de rosto constam também 

itens que pedem ao participante que informe quem foi o agente da mágoa e o grau de 

mágoa referente a essa pessoa no tempo presente, numa escala de cinco pontos. A 

segunda parte apresenta os 60 itens do instrumento, compostos de pequenas sentenças, 

adjetivos e substantivos, que devem ser respondidos numa escala de concordância de 

seis pontos (1 – Discordo totalmente a 6 – Concordo totalmente).  A terceira parte, 

finalmente, apresenta uma escala de um único item, denominado de Item do Perdão, que 

solicita que o participante indique, numa escala de cinco pontos (1 – Nada a 5 – 

Completamente), o quanto perdoou a pessoa que o ofendeu. Deve-se destacar que a 

palavra perdão não aparece em nenhum momento do instrumento antes do Item do 

Perdão, a fim de evitar vieses nas respostas. 

Os participantes do estudo de Subkoviak et al. (1995) responderam, além da EFI, 

a medidas de ansiedade, depressão, religiosidade e desejabilidadde social. Essas 

variáveis foram escolhidas pelos autores a partir de estudos que indicaram que elas se 
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relacionam significativamente com o perdão. Os resultados das análises indicaram que 

todas as subescalas da EFI apresentaram consistência interna elevada. As correlações 

entre as subescalas de afeto, comportamento e julgamento foram significativas, assim 

como as correlações entre essas e o Item do Perdão. Como esperado, não foram 

encontradas correlações entre a EFI e a escala de desejabilidade social. No que se refere 

à relação com as demais variáveis investigadas no estudo, foi identificada uma relação 

negativa e significativa entre o perdão e a ansiedade de estado. A relação com a 

depressão não foi significativa, possivelmente pelo fato de os participantes 

apresentarem baixa pontuação na escala de depressão. O perdão também não se 

relacionou com a religiosidade.  

Numa nova comparação, os participantes foram divididos em dois grupos: 

pertencentes a uma religião e não pertencentes. Uma análise de covariância mostrou um 

efeito significativo no perdão no grupo de participantes com alguma afiliação religiosa.  

No que se refere à comparação entre os dois grupos de participantes (pais e 

filhos), as análises de variância evidenciaram um efeito significativo do grupo de idade 

no perdão. Nesse sentido, o grupo de estudantes apresentou escores menores no grau de 

perdão do que os seus pais. Foi encontrada também uma diferença com relação à 

ansiedade, mostrando que o grupo de jovens apresenta maior ansiedade do que o grupo 

de pais. Para a comparação sobre o grau de perdão entre pais e filhos, foram 

considerados apenas os pares que reportaram mágoas com o mesmo grau de 

intensidade. Os resultados mostraram uma correlação significativa, indicando que pais e 

filhos perdoam em graus similares.  

Dessa maneira, o estudo de Subkoviak et al. (1995) evidenciou as propriedades 

psicométricas da EFI. Estudos realizados na Áustria, Brasil, Israel, Coreia e Taiwan 

mostraram que a EFI é válida em diversas culturas (Rique, 1999).  
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2.2.1.2. Estudos empíricos utilizando a EFI 

 Orathinkal, Vanstunwegen, Enright e Stroobants (2007) realizaram um estudo de 

validação da EFI para a língua holandesa. Os objetivos dos autores foram: traduzir o 

instrumento e examinar sua confiabilidade, validade de construto e padrão fatorial. 

Participaram do estudo 731 adultos, sendo homens e mulheres heterossexuais casados, 

que responderam à EFI traduzida. Os resultados comprovaram a consistência interna do 

instrumento. A validade de construto foi evidenciada pela alta correlação da EFI com o 

item do perdão. A análise estrutural indicou que o inventário possui uma estrutura 

unifatorial, que já havia sido identificada em estudos anteriores com a EFI em outros 

países.  

Embora a teoria de Enright aponte o perdão a partir de um modelo 

multidimensional, os estudos têm mostrado que a estrutura da EFI é unifatorial. Por essa 

razão, Rique, Camino, Santos e Gouveia (2009) realizaram um estudo para verificar a 

estrutura fatorial da EFI, na versão brasileira validada por Rique (1999) e denominada 

de Escala de Atitudes para o Perdão. Os autores pretenderam testar a adequabilidade de 

três modelos propostos por Enright et al. (1991) sobre a estrutura do perdão. De acordo 

com estes autores, o perdão pode ser estruturado de três formas: Modelo 1 – o perdão 

constituído por um fator único; Modelo 2 – o perdão possuindo seis fatores de primeira 

ordem (afetos positivos e negativos, julgamentos positivos e negativos e 

comportamentos positivos e negativos) e três fatores de segunda ordem (afetos, 

julgamentos e comportamentos); Modelo 3 – o perdão possuindo seis fatores de 

primeira ordem que são positivamente correlacionados entre si. O estudo de Rique et al. 

(2009) buscou determinar, portanto, qual a estrutura fatorial mais adequada para a EFI: 

uni ou multifatorial. 
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Para atender aos objetivos do estudo, foram realizadas múltiplas análises 

fatoriais confirmatórias. Como resultados, os índices de ajuste de modelos indicaram 

que o Modelo 2 e o Modelo 3 foram aqueles que mais se ajustaram aos dados, 

comprovando uma estrutura multifatorial para o perdão. O Modelo 3, que considera a 

existência de seis fatores de primeira ordem correlacionados, foi o que se apresentou 

mais adequado. Assim, os resultados desse estudo indicam que o perdão se constitui 

pelos seis escores internos da EFI, o que confirma as expectativas teóricas de Enright. 

Rique e Camino (2010) estudaram a relação entre o perdão e as seguintes 

variáveis: intensidade da mágoa, afetos, julgamentos e comportamentos da vítima sobre 

o ofensor, dependendo do grau de proximidade entre eles. Estudaram ainda os efeitos da 

cultura, sexo, idade e religião no perdão. Para tanto, foi realizado um estudo 

correlacional e de covariância, com a participação de 200 brasileiros e 394 americanos. 

Como instrumento foi utilizado um questionário sociodemográfico e a Escala de 

Atitudes para o Perdão.  

Os resultados do estudo evidenciaram correlações negativas e significativas 

entre o perdão e a intensidade da mágoa, tanto na amostra de brasileiros como na de 

estadunidenses. Análises de variância considerando o perdão como variável dependente 

e o grau de proximidade com o ofensor (parentes, amigos, colegas de trabalho etc.) 

como variável independente mostraram um efeito significativo do ofensor no grau de 

perdão da amostra brasileira, indicando um grau maior de perdão com pessoas mais 

próximas (familiares e amigos). Resultados semelhantes foram encontrados na amostra 

americana.  

Foi realizada, ainda, uma análise de covariância nas amostras separadas por país, 

considerando o perdão como variável dependente e o sexo, a idade e a religiosidade dos 

participantes como covariantes. Este teste indicou um efeito significativo da religião na 
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amostra de americanos e nenhum efeito significativo na amostra de brasileiros. As 

análises de comparação entre as duas amostras mostraram que não há diferenças entre o 

grau de perdão nas duas culturas, confirmando resultados já obtidos em outros estudos.    

Rique, Camino, Formiga, Medeiros e Luna (2010) verificaram as relações do 

perdão interpessoal com a consideração empática e a tomada de perspectiva. De acordo 

com os autores, a consideração empática refere-se à capacidade de simpatizar com o 

sofrimento do outro e se motivar a ajudá-lo e pode influenciar o perdão por meio da 

diminuição da raiva e do ressentimento causado por uma ofensa. A tomada de 

perspectiva consiste na capacidade de adotar o ponto de vista do outro e compreender as 

motivações e necessidades do outro e pode ajudar as pessoas a resolver conflitos 

interpessoais a partir do entendimento dos sentimentos do outro. Esses dois elementos 

podem influenciar no perdão: a consideração empática atua na redução da intensidade 

da mágoa e a tomada de perspectiva ajuda na reorganização do pensamento sobre o 

ofensor. A hipótese do estudo é que a tomada de perspectiva se relaciona positivamente 

com a disposição para perdoar e a consideração empática se relaciona com a intensidade 

da mágoa sofrida.  

Participaram do estudo 200 participantes com idades entre 14 e 46 anos. Como 

instrumentos, foram utilizados a Escala de Atitudes para o Perdão, o Item do Perdão, e 

escalas de consideração empática e tomada de perspectiva do outro. As análises 

confirmaram o modelo proposto pelos autores: a consideração empática se relacionou 

positivamente com a tomada de perspectiva, com o grau do perdão e com a intensidade 

da mágoa. Ou seja, a consideração empática se relaciona com a tomada de perspectiva e 

ambas influenciam positivamente no perdão.   

Santana (2011) analisou a relação entre a disposição para perdoar em situações 

específicas e a intensidade dos Esquemas Iniciais Desadaptativos (EID) em uma 
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amostra não clínica de indivíduos adultos. O autor orienta seu estudo a partir da terapia 

Focada em Esquemas, um ramo da Teoria Cognitivo-comportamental. Os Esquemas 

Iniciais Desadaptativos (EIDs) consistem em estruturas que dão significado para as 

informações sociais. Esses esquemas atuam como filtros que determinam quais 

informações serão processadas e quais serão ignoradas. Nos esquemas disfuncionais, 

falhas no processamento das informações geram distorções cognitivas e erros de 

raciocínio. Os EIDs são compostos de memórias, emoções, cognições e sensações 

corporais relacionadas a necessidades fundamentais para o desenvolvimento pleno do 

indivíduo, mas que não foram devidamente atendidas durante a sua infância. Esses 

padrões são causadores de sofrimento e influenciam na habilidade de uma pessoa em 

suprir suas necessidades sociais como estabilidade nas relações, conexão e autonomia. 

De acordo com o autor, o comportamento de perdoar pode ser um elemento facilitador 

no tratamento terapêutico desses esquemas desadaptativos.  

Participaram do estudo 41 pessoas com idades entre 21 e 43 anos. Como 

instrumentos, foram utilizados a Escala de Atitudes para Perdoar, uma medida de 

desejabilidade social e um questionário de esquemas, que avalia a presença e a 

intensidade de diferentes tipos de esquemas desadaptativos. Como resultados, todas as 

subescalas da EFI apresentaram correlações entre si. A subescala de julgamento 

apresentou maior média, seguida da subescala de comportamento, e, por último, a 

subescala de afeto, mostrando que é mais difícil para as pessoas perdoarem 

afetivamente. Foi encontrada uma correlação negativa entre o perdão e a intensidade da 

mágoa. No que se refere às correlações do perdão com os EIDs, todas as correlações 

encontradas foram negativas, indicando que quanto maior a intensidade dos EIDs, 

menor é o grau de perdão interpessoal do indivíduo. Santana (2011) explica esse 

resultado a partir da relação do perdão com a intensidade da mágoa percebida. De 
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acordo com o autor, os esquemas desadaptativos influenciam na maneira de o indivíduo 

perceber a ofensa, aumentando a percepção do dano causado e o ressentimento, 

dificultando o processo do perdão. Os resultados desse estudo indicam que terapias 

voltadas para a modificação dos esquemas desadaptativos pode ser uma ferramenta útil 

para intervenções que visem à promoção do perdão.  

Os estudos apresentados evidenciam a aplicabilidade da escala de atitudes para 

perdoar, bem como a adequação da definição de perdão de Enright. A partir da 

consideração do perdão como uma atitude, este autor desenvolveu um modelo sobre o 

processo de perdoar, englobando quatro fases com etapas subjacentes. Esse modelo será 

apresentado a seguir. 

 

2.2.2. O modelo clínico-terapêutico do processo de perdoar 

Enright et al. (1991) desenvolveram um modelo considerando as etapas 

percorridas por um indivíduo ao perdoar. Este modelo foi elaborado considerando as 

variáveis indicadas pela literatura como relevantes para o processo de perdoar, e a partir 

de relatos empíricos. 

O processo de perdoar se divide em quatro fases, com etapas subjacentes, 

totalizando 20 etapas (Enright et al., 1998). A estrutura desse processo não é rígida, 

cada pessoa pode iniciar o processo em fases diferentes, podendo regredir para fases 

anteriores ou avançar para fases posteriores. A seguir, uma breve descrição de cada fase 

do processo de perdão, a partir de Enright et al. (1991, 1998):  

 

2.2.2.1. Fase do reconhecimento 

A fase do reconhecimento envolve a consciência das consequências negativas 

derivadas da mágoa. Existem algumas respostas previsíveis após a ocorrência de uma 
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injustiça: são ativados mecanismos de defesa para distanciar o indivíduo da dor gerada; 

surge um sentimento de raiva ou ódio pelo ofensor; pode surgir a vergonha pela 

humilhação da injustiça ou da mágoa; pode acarretar uma catexe, ou seja, um acúmulo 

de energia negativa desencadeado pela ofensa; e pode se manifestar uma repetição 

cognitiva da situação da mágoa que prolonga o sofrimento. Ao longo do tempo, as 

respostas negativas sobrecarregam o indivíduo, afetando seu bem-estar e fazendo surgir 

a necessidade de reavaliar a reação sobre a situação e encontrar uma resolução para o 

conflito. 

 

2.2.2.2. Fase da decisão 

Ao concluir que as estratégias usadas não estão tendo o efeito esperado para 

reduzir os sintomas psicológicos decorrentes da injustiça, a fase da decisão deve 

motivar a pessoa a escolher entre possíveis alternativas para resolver o conflito. Essas 

alternativas podem ser no âmbito interpessoal, envolvendo o ofensor em sua decisão, ou 

individual, através de mudanças internas. As estratégias interpessoais se configuram na 

escolha entre a justiça – sansões legais ou justiça pessoal - e a misericórdia – estratégias 

de perdão.  

A motivação para o perdão depende de algumas variáveis: o estilo de raciocínio 

de perdão da pessoa ofendida; condições culturais favoráveis, como pertencer a uma 

cultura que valorize o perdão; o incentivo e a valorização do perdão pelo grupo de 

pertença; educação e princípios filosóficos ou religiosos; o grau de intensidade da dor 

causada pela ofensa e o tempo desde a ocorrência da injustiça. Ao reconhecer o perdão 

como uma solução para lidar com o conflito, a pessoa deve engajar-se em abandonar os 

sentimentos negativos desenvolvidos após a mágoa, e modificar seus julgamentos e 
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comportamentos frente ao ofensor. O processo básico nesta etapa é a diminuição do 

ressentimento.  

 

2.2.2.3. Fase da Resolução 

Para perdoar, a pessoa deve se comprometer com sua decisão. Isso vai levar a 

pessoa a encarar a situação da mágoa por outras perspectivas, adotando o ponto de vista 

do ofensor para obter uma nova compreensão do contexto da injustiça. Nessa fase, estão 

envolvidos dois elementos essenciais para o perdão: o reframing, elemento cognitivo do 

perdão que implica em reavaliar a situação a partir da visão do ofensor, considerando 

sua história de vida e seu contexto; e a empatia, elemento afetivo do perdão que implica 

na identificação emocional com o ofensor. Esses dois elementos serão os responsáveis 

por desenvolver o sentimento de compaixão da vítima em relação ao ofensor.  

 

2.2.2.4. Fase do Aprofundamento 

Através da adoção da perspectiva do ofensor e da mudança nos sentimentos 

relativos à mágoa, a fase do aprofundamento consiste no momento em que a pessoa 

ofendida passa a ter consciência de que todas as pessoas são imperfeitas, e que ela 

mesma pode ter precisado ou vir a precisar um dia do perdão de alguém, iniciando uma 

mudança no seu modo de ver a vida e tratar as pessoas, agindo com mais compaixão. 

Em resumo, Rique (2007) destaca que, para que a pessoa tenha motivação para 

passar por todas as etapas do processo de perdoar, é essencial que ela tenha 

comprometimento com a decisão de perdoar. Ainda, é necessário que a pessoa 

identifique a condição de falibilidade do ser humano, para que possa compreender que 

todas as pessoas estão sujeitas a errar ou a serem vítimas de alguma injustiça, e para que 

seja possível esse reconhecimento, é necessário que a pessoa desenvolva a capacidade 
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de tomada de perspectiva social, que possibilita enxergar a situação de um ponto de 

vista diferente do seu. Esses três elementos – comprometimento, identificação com a 

condição falível do ser humano e a tomada de perspectiva – são os três fatores 

essenciais para o processo de perdoar. 

 

2.2.3. Estudos empíricos utilizando o processo de perdoar 

 O modelo do processo de perdoar desenvolvido por Enright et al. (1991) tem 

sido utilizado em âmbito clínico e educacional. No contexto clínico, a terapia do perdão 

tem sido utilizada em situações de mágoas específicas, introduzindo o perdão como uma 

possibilidade de resolução do conflito e restabelecimento do bem-estar psicológico. Em 

ambiente escolar, o perdão vem sendo utilizado em currículos educacionais como uma 

alternativa para programas tradicionais de desenvolvimento moral e promoção da saúde 

mental.  

 

2.2.3.1. Terapia do perdão em idosos 

Hebl e Enright (1993) realizaram uma intervenção utilizando o modelo do 

processo de perdoar com 24 mulheres idosas, com idade média de 74 anos, que 

relataram vivenciar algum tipo de mágoa ou injustiça cometida por outra pessoa. O 

objetivo do estudo foi avaliar os efeitos de uma intervenção para o perdão nos níveis de 

autoestima, depressão e ansiedade. As participantes foram divididas em dois grupos, 

experimental e controle (que participou de sessões de terapia convencional). Antes da 

realização da intervenção, as participantes responderam a três inventários, para 

identificar seu grau de autoestima, depressão e ansiedade. Não foi utilizada nenhuma 

medida de perdão durante o pré-teste para não submeter o grupo controle a nenhum tipo 
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de viés. No pós-teste realizado ao final da intervenção foram incluídas duas medidas de 

perdão. 

 A intervenção realizada por Hebl e Enright (1993) teve duração de oito semanas, 

com sessões de uma hora por semana. As sessões foram programadas da seguinte 

maneira: durante os primeiros trinta minutos, apresentavam-se os pontos de discussão 

do dia; os cinco minutos seguintes eram destinados à reflexão das participantes sobre os 

aspectos levantados; as participantes eram divididas em dois grupos de seis pessoas para 

organizarem uma reflexão mais profunda sobre os temas; após esse momento, realizava-

se uma discussão geral sobre as conclusões de cada subgrupo. Os resultados mostraram 

uma melhora significativa nos níveis de ansiedade e depressão de traço em todos os 

participantes, considerando o tempo percorrido entre o pré e o pós-teste, indicando que 

os dois grupos foram beneficiados por participar de uma intervenção terapêutica. As 

variáveis de perdão foram analisadas a partir de um teste t. Os resultados das duas 

escalas de perdão apresentaram-se mais favoráveis no grupo experimental, sugerindo 

que as participantes da terapia do perdão estavam mais dispostas do que as participantes 

do grupo controle a escolher o perdão como uma alternativa para solução de conflitos. 

 

2.2.3.2. Terapia do perdão em mulheres vítimas de abuso 

Freedman e Enright (1996) utilizaram o processo de perdoar numa intervenção 

com 12 mulheres que reportaram ter sofrido abuso sexual durante a infância. Foram 

utilizados como instrumentos: uma medida do perdão, inventários de ansiedade, 

depressão e autoestima, e uma escala de esperança. As participantes responderam aos 

instrumentos antes, durante e após a intervenção. Foram divididos dois grupos: 

experimental e controle, mas as intervenções foram realizadas individualmente pela 

autora do estudo, com uma profissional especializada em vítimas de abuso sexual, e que 
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passou por um treinamento na terapia do perdão. O grupo controle participou de sessões 

terapêuticas de diversas abordagens escolhidas por cada participante. Foram realizadas 

sessões de uma hora por semana, durante aproximadamente 14 meses. Cada participante 

do grupo experimental recebeu um manual contendo exercícios sobre o processo de 

perdão, seguido de exemplos contextualizados para a situação de abuso sexual.  

 Para avaliar os resultados da intervenção, os autores compararam os grupos 

experimental e controle no pré-teste e pós-teste. Os resultados mostraram diferenças 

significativas entre os dois grupos, favorecendo o grupo experimental, com exceção da 

medida de autoestima. No que se refere à medida de perdão, as participantes do grupo 

experimental apresentaram um aumento na média dos escores de perdão no primeiro 

pós-teste. Após a realização desse pós-teste, as participantes trocaram de condições, 

passando as participantes do grupo controle inicial a participar da intervenção do 

perdão. Um novo pós-teste foi realizado após essa segunda etapa, e o grupo apresentou 

melhoras semelhantes àquelas obtidas com o primeiro grupo. Por sua vez, o grupo que 

participou da intervenção do perdão na primeira etapa do estudo manteve seus índices 

favoráveis, mostrando que a intervenção teve efeitos a longo prazo e favoreceu o bem-

estar das participantes.  

 

2.2.3.3. Terapia do perdão com adolescentes vítimas de negligência parental 

Al-Mabuk, Enright e Cardis (1995) realizaram um estudo, utilizando as etapas 

do processo de perdão com adolescentes que relataram vivenciar relações parentais 

negligentes durante a infância. De acordo com os autores, relações parentais negligentes 

podem desencadear estados psicológicos negativos, como depressão, agressividade e 

baixa autoestima. O objetivo do estudo foi analisar se a terapia do perdão poderia ser 

eficaz na redução da depressão e da ansiedade e no aumento da autoestima. Foram 
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realizados dois estudos. No primeiro, os autores pretendiam analisar se era possível 

realizar a terapia do perdão sem utilizar todas as unidades apresentadas no modelo do 

processo de perdoar (Enright et al., 1998), e para isso, realizaram um processo 

terapêutico utilizando apenas as dez primeiras unidades. Foram selecionados 

randomicamente 48 estudantes universitários, a partir de uma amostra de 78 estudantes 

que apresentaram escores abaixo da média nas escalas de relação parental. Foram 

analisadas as seguintes variáveis: depressão, ansiedade, esperança, autoestima e nível de 

perdão. Os estudantes selecionados foram divididos em grupo controle e grupo 

experimental, sendo o grupo controle submetido a um programa de incentivo a relações 

humanas enquanto o grupo experimental foi submetido a quatro sessões semanais, nas 

quais foram abordados os principais pontos das dez unidades do processo de perdoar. 

Como resultados, as análises de comparação das condições pré e pós-teste indicaram 

que o grupo experimental apresentou melhoras significativas nos níveis de esperança no 

futuro e facilidade para perdoar, em comparação com o grupo controle. Não foram 

encontradas diferenças significativas indicando redução nos escores de depressão e 

aumento da autoestima comparando pré-teste e pós-teste. Apesar de a terapia do perdão 

ter mostrado eficiência no grupo experimental em algumas comparações, os resultados 

apresentados não indicaram o efeito pretendido do perdão sobre a depressão e a 

autoestima (Al-Mabuk et al., 1995). 

Considerando que os resultados do primeiro estudo podem ter sido 

insatisfatórios devido à utilização de apenas dez unidades do modelo do processo de 

perdoar, os autores realizaram um segundo estudo, abrangendo todas as unidades do 

processo de perdoar.  O segundo estudo realizado por Al-Mabuk et al. (1995) seguiu os 

mesmos procedimentos do primeiro estudo. Foram selecionados randomicamente 45 

estudantes universitários de uma amostra de 120 sujeitos, que apresentaram escores 
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abaixo da média em escalas de relação parental. Esses estudantes foram divididos em 

grupo controle e grupo experimental e passaram pelos mesmos procedimentos 

utilizados no primeiro estudo, exceto pelo fato de o programa do perdão apresentar 

elementos de todas as unidades do modelo clínico. Os resultados do estudo 

evidenciaram melhoras significativas nos escores de todas as escalas utilizadas no grupo 

experimental. Além das melhoras apresentadas pelos estudantes do primeiro estudo, nos 

níveis de esperança no futuro e facilidade para perdoar, os participantes apresentaram 

melhoras no nível de autoestima e diminuição da depressão e nos níveis de ansiedade. 

Dessa forma, a terapia do perdão se apresentou eficaz nesse grupo, promovendo uma 

melhora no bem-estar dos participantes. 

 

2.2.3.4. Terapia do perdão com jovens agressivos 

Gambaro, Enright, Baskin e Klatt (2008) utilizaram o “Aconselhamento para o 

Perdão” (Forgiveness Couseling – FC) em um grupo de adolescentes com idades entre 

12 e 14 anos. Esta abordagem terapêutica é direcionada para a diminuição da raiva e a 

restauração da saúde emocional. Os resultados de outros estudos realizados com 

crianças utilizando o FC indicaram uma melhora no conhecimento sobre o perdão, 

redução no nível de raiva e o uso do perdão como estratégia de resolução de conflitos 

interpessoais (Enright, Knuston Enright, Holter, Baskin & Knuston, 2007). O objetivo 

do estudo foi verificar como o Aconselhamento para o Perdão pode atuar nas relações 

interpessoais, em diversos âmbitos da vida social do indivíduo. Para isso, foram 

selecionados participantes que apresentaram escores elevados nos testes de raiva e 

ansiedade, relatos de dificuldades acadêmicas e de experiências de mágoas sofridas com 

outra pessoa. Os 12 jovens selecionados foram divididos em grupo experimental e 

controle. O grupo controle participou de sessões de Abordagem Centrada na Pessoa 
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(ACP) enquanto o grupo experimental participou de 15 sessões de Aconselhamento para 

o Perdão (FC). Os resultados do estudo, comparando os grupos no pré e no pós-teste, 

indicaram uma melhora significativa nos participantes do Aconselhamento para o 

Perdão, tanto nos escores de raiva e ansiedade como no desempenho geral de suas 

relações interpessoais, indicando que os efeitos de uma terapia do perdão podem ser 

generalizados para outros contextos além da mágoa e que ela pode ser benéfica para o 

indivíduo em diversos aspectos de sua vida. 

 

2.2.3.5. Programas educacionais utilizando o perdão 

Hepp-Dax (1996) realizou uma intervenção com alunos de uma escola pública 

de Nova Iorque, com o intuito de diminuir a rivalidade por discriminação racial. 

Participaram 24 crianças, com idade média de 10 anos, que foram divididas em grupo 

experimental e grupo controle. A intervenção para o perdão foi construída a partir de 

uma adaptação para crianças do manual de intervenção para o perdão utilizado por 

Freedman & Enright (1996). O grupo controle participou de aulas sobre conscientização 

ecológica. A intervenção ocorreu em duas etapas, com dois meses de duração cada uma. 

Foram realizadas três medidas: uma medida de pré-teste antes da intervenção, uma 

medida intermediária após os dois primeiros meses de atividades e uma medida de pós-

teste ao final dos quatro meses. Depois da medida intermediária, os tratamentos foram 

invertidos, passando o grupo experimental a ter aulas de ecologia e o grupo controle a 

participar da intervenção para o perdão. Os resultados do estudo, através da comparação 

pré e pós-teste, indicaram diferenças significativas nas médias de perdão para ambos os 

grupos que passaram pelo tratamento experimental. Foi realizado um reteste sete meses 

após o final da intervenção, e os resultados da mensuração indicaram que, além do 
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aumento nas médias de perdão, os participantes apresentaram um aumento no nível de 

autoestima, demonstrando os efeitos positivos da terapia para o perdão. 

Enright et al. (2007) verificaram a possibilidade de treinar professores para 

realizar intervenções para o perdão e analisar se essas intervenções poderiam reduzir a 

raiva nas crianças, especialmente aquelas que são expostas à pobreza e violência em 

suas comunidades. Para atingir seus objetivos, os autores realizaram três estudos: o 

primeiro visando comparar os níveis de raiva em três grupos de crianças, sendo um 

grupo residente em uma comunidade carente e exposto à pobreza e à violência 

cotidianamente, e outros dois grupos onde não há prevalência de violência em suas 

comunidades; o segundo estudo voltado para o treinamento e auxílio a professores num 

programa de intervenção para o perdão no grupo de crianças residentes na comunidade 

carente do primeiro estudo; e o terceiro estudo como uma expansão da intervenção para 

crianças mais velhas da mesma comunidade do segundo estudo.  

No primeiro estudo participaram 93 crianças da comunidade carente, 150 

crianças de uma comunidade diferente e 66 crianças de uma terceira comunidade. As 

crianças responderam a uma medida de raiva. Os resultados evidenciaram que o grupo 

residente na comunidade carente apresentou maior nível de raiva do que os dois grupos 

de outras comunidades. O segundo estudo selecionou randomicamente seis salas de aula 

do grupo de residentes da comunidade carente, e as dividiu em grupo experimental e 

grupo controle. Os professores da escola onde essas crianças estudavam foram 

submetidos a um workshop de preparação para coordenarem as atividades de 

intervenção. Este workshop consistiu em apresentar o conceito de perdão e sua origem, 

uma discussão sobre como perdoar e a apresentação do manual de intervenção, baseado 

em estórias infantis (Enright et al., 2007). A intervenção teve duração de 17 semanas, 

com uma sessão de 45 minutos por semana em cada sala de aula. Para avaliar os 
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resultados, foram realizadas comparações de teste t, que indicaram uma diminuição 

significativa nos níveis de raiva do grupo experimental. 

Finalmente, foi realizado um terceiro estudo para avaliar a eficácia da 

intervenção em crianças mais velhas, da mesma comunidade das crianças participantes 

do segundo estudo. Para isso, foram selecionadas 81 crianças (34 participantes do grupo 

experimental e 47 do grupo de controle), com idade média de 9 anos. Foram medidos os 

níveis de raiva, perdão e depressão antes e depois da intervenção. A intervenção foi 

realizada nos mesmos moldes daquela do segundo estudo. Devido à maior idade das 

crianças desse estudo comparadas com aquelas do estudo anterior, os conceitos sobre o 

perdão puderam ser discutidos com mais profundidade. Os resultados obtidos através de 

um teste t mostraram uma diminuição significativa nos níveis de raiva e depressão no 

grupo experimental. No que se refere ao nível de perdão, os participantes do grupo 

experimental apresentaram um aumento significativo, comparados com o grupo 

controle.   

Holter, Magnuson, Knuston, Knuston Enright e Enright (2008) realizaram um 

estudo para analisar a eficácia de um programa educacional utilizando o perdão na 

redução de níveis de raiva e depressão em crianças e jovens estudantes de uma escola 

pública nos Estados Unidos. Participaram desse estudo 276 estudantes divididos em três 

grupos de idade: 7, 9 e 11 anos em média. Cada grupo de idade foi então dividido em 

grupos experimental e controle. Para realização da intervenção, os autores utilizaram 

um currículo educacional denominado de “Jornada para o Perdão” (“Adventure of 

Forgiveness”), que consiste em 17 sessões, nas quais se utilizam estórias para promover 

situações que permitam aos estudantes discutir e conhecer os princípios do perdão 

interpessoal. Foram realizadas comparações entre os grupos nos níveis de raiva e 

depressão no pré-teste e no pós-teste. Os resultados do estudo evidenciaram uma 
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diminuição significativa nos níveis de raiva dos grupos experimentais das idades de sete 

e 11 anos de idade. Não houve diferença na diminuição do nível de raiva entre os 

grupos de nove anos de idade. Não foram encontradas diferenças significativas no nível 

de depressão entre os grupos de idades.  

Magnuson, Enright, Fulmer e Magnuson (2009) realizaram um estudo com o 

objetivo de avaliar os efeitos da educação para o perdão realizada em casa, através da 

transmissão dos conceitos dos pais para as crianças. Para isso, foram selecionadas dez 

crianças com idade média de oito anos, que participavam de uma intervenção para o 

perdão nos moldes daquela realizada no estudo de Enright et al. (2007). O intuito de 

utilizar crianças que estavam participando de programas educacionais para o perdão na 

escola foi avaliar se a educação no lar poderia fortalecer os efeitos da intervenção 

realizada em ambiente escolar. Dessa forma, as dez crianças foram divididas em grupo 

experimental e controle, e os pais realizaram dois treinamentos: aqueles cujos filhos 

pertenciam ao grupo experimental foram treinados para utilizar um manual de 

intervenção para o perdão, e aqueles cujos filhos pertenciam ao grupo controle 

participaram de um treinamento para fazer discussões sobre arte.  

A intervenção para o perdão realizada pelos pais consistiu num programa 

desenvolvido por Knuston e Enright (2008, como citado em Magnuson et al., 2009), 

denominado de “Um guia familiar para educação sobre perdão” (“A Family Guide to 

Forgiveness Education”, FGFE), possuindo lições onde o perdão é abordado a partir de 

uma estória, incentivando discussões familiares e atividades para o entendimento 

profundo. Em geral, o conteúdo das lições pretende discutir o valor dos seres humanos, 

enfatizando que cada indivíduo possui seu valor na sociedade (Magnuson et al., 2009). 

Foram utilizados instrumentos para medir, antes e depois da intervenção, os níveis de 

perdão dos pais e das crianças, além dos níveis de raiva, depressão e ansiedade nas 
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crianças. Foram realizadas comparações pré e pós-teste e comparações entre os grupos 

(experimental e controle). Como resultados, os autores encontraram que os pais que 

ensinaram o perdão para seus filhos apresentaram um aumento significativo nos escores 

de perdão interpessoal, comparados aos pais do grupo controle. As crianças do grupo 

experimental também apresentaram um aumento significativo nos escores de perdão, 

comparando-se seus índices no pré-teste e com os índices do grupo controle.  

A autora desta dissertação realizou, conjuntamente com pesquisadores do 

Núcleo de Pesquisa em Desenvolvimento Sociomoral da Universidade Federal da 

Paraíba (Rique, Abreu e Moreira, 2011), um estudo de intervenção para o 

desenvolvimento do pensamento moral do perdão e da regulação de emoções em 

crianças de sete a nove anos de idade, estudantes de uma instituição de ensino 

complementar na cidade de João Pessoa, Paraíba. Nesse estudo, foi desenvolvido um 

programa de intervenção no qual foram utilizadas estórias infantis que possibilitassem o 

conhecimento sobre o perdão e a apresentação das etapas do processo de perdoar 

propostas no modelo clínico-terapêutico de Enright et al. (1991, 1998), além de 

atividades visando promover o role-taking, ou a tomada de perspectiva, entre as 

crianças. Participaram deste estudo 17 crianças, com uma média de idade de sete anos e 

meio, divididos em grupo controle e grupo experimental. O grupo experimental 

participou de sessões semanais durante seis meses, e o grupo controle participou de 

atividades escolares usuais.  

 Como instrumento, os autores adaptaram utilizaram uma adaptação de um 

dilema moral utilizado originalmente em estudos com adultos. Nessa adaptação, o 

dilema conta a estória de um menino, Joãozinho, cuja mãe está muito doente. Apesar de 

todos os esforços do menino para arrecadar dinheiro e negociar o pagamento do 

remédio com o farmacêutico da cidade, suas tentativas fracassam e sua mãe falece. O 



92 

 

dilema foi representado num livro de gravuras e, após a apresentação da estória, as 

crianças deveriam responder perguntas sobre a possibilidade de Joãozinho perdoar o 

farmacêutico, e quais as condições que facilitariam essa decisão. As questões 

apresentadas às crianças buscavam identificar a capacidade das crianças de adotar a 

perspectiva da personagem (Joãozinho) e reconhecer os seus sentimentos, a definição 

das crianças sobre o perdão, as condições facilitadoras do perdão, o grau de raiva gerado 

pela mágoa e o grau de perdão oferecido ao farmacêutico. As respostas foram analisadas 

a partir de uma análise de conteúdo.  

As crianças responderam à entrevista do perdão antes e após a realização da 

intervenção. Os resultados das análises de comparação entre os grupos e entre pré-teste 

e pós-teste indicaram uma melhora no conhecimento sobre o perdão em todas as 

crianças, inclusive as do grupo controle. Além disso, as crianças do grupo experimental 

apresentaram mais avanços progressivos nos estilos de pensamento moral do perdão e 

no uso do perdão para resolução de conflitos, comparando-se com o grupo controle. 

 

2.3. Conclusão 

Neste capítulo, foram apresentados dois modelos teóricos desenvolvidos por 

Enright em seus estudos sobre o perdão interpessoal. Este autor propõe que o perdão é 

uma atitude voluntária, que depende de fatores cognitivos, emocionais e contextuais. O 

modelo de atitude apresenta uma compreensão abrangente sobre o processo de perdoar e 

compreende três componentes, afetos, julgamentos e comportamentos, que são afetados 

na ocorrência de uma injustiça. A partir da construção da Escala de Atitudes para o 

Perdão (Enright Forgiveness Inventory – EFI), diversos estudos empíricos têm sido 

realizados confirmando a estrutura desse modelo de atitudes. De acordo com esses 

estudos, o perdão se relaciona com a ansiedade, com o nível de intensidade da raiva, o 
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grau de proximidade com o ofensor e com a gravidade da ofensa. No que se refere aos 

componentes do perdão, o estudo de Santana (2011) indicou que as pessoas tendem a 

modificar primeiramente seus julgamentos sobre o ofensor, e que têm mais dificuldade 

em perdoar afetivamente.  

A partir do modelo de atitudes, Enright desenvolveu também um modelo sobre o 

processo de perdoar. Nesse modelo, o autor elabora etapas percorridas pelas pessoas 

quando sofrem uma mágoa, para que possam perdoar seu ofensor. O modelo 

compreende processos cognitivos e afetivos até o comprometimento da pessoa com 

mudanças comportamentais, e pode ser utilizado em estratégias terapêuticas e 

educacionais. Nesse sentido, os estudos realizados demonstram que o modelo do 

processo de perdoar é eficiente e possibilita a restauração do bem-estar psicológico das 

pessoas. Dessa forma, fica evidente que a teoria sobre o perdão interpessoal de Enright é 

abrangente e possui aplicabilidade teórica e prática.  

Além dos dois modelos apresentados neste capítulo, Enright desenvolveu uma 

teoria sobre o desenvolvimento moral do perdão. Nesta, o autor propõe que o perdão se 

relaciona diretamente com o desenvolvimento da noção de justiça do indivíduo, 

considerando o perdão como um elemento que favorece o uso do pensamento de 

equidade na resolução de conflitos. Esta perspectiva teórica é utilizada como referencial 

central para o desenvolvimento do presente trabalho, a partir da relação entre os estágios 

de pensamento de justiça e de perdão, que será discutida nos capítulos seguintes. 
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CAPÍTULO 3: O MODELO COGNITIVO-SOCIAL DO PERDÃO 

No capítulo anterior, foram expostos dois modelos teóricos elaborados por 

Enright sobre o perdão interpessoal. Neste capítulo, será apresentada a teoria 

desenvolvida por este autor sobre o desenvolvimento do pensamento moral do perdão. 

A partir da compreensão do perdão como um valor que depende da justiça, Enright 

desenvolveu um modelo de seis estágios cognitivos, que representam o 

desenvolvimento do pensamento do perdão. Essa teoria apresenta uma compreensão do 

perdão como um valor, voltado para a resolução de conflitos vividos após uma situação 

de injustiça. O modelo é o principal referencial teórico desta dissertação.     

 

3.1. O modelo cognitivo do desenvolvimento do perdão: estágios de raciocínio do 

perdão em relação à justiça 

Em seus estudos sobre o perdão, Enright apresenta que a questão fundamental 

para a compreensão do processo de perdoar é diferente da justiça. Para fazer justiça uma 

vítima se pergunta: “O que devo fazer para ser justo?”. No perdão, diante da injustiça 

sofrida, uma vítima se pergunta: “Que condições facilitariam o perdão?” (Enright et al., 

1991). Para responder esta pergunta, Enright, Santos e Al-Mabuk (1989) realizaram um 

estudo utilizando dois dilemas morais adaptados do Moral Judgment Interview – MJI 

(Colby e Kohlberg, 1987): o dilema de Heinz e o dilema do Prisioneiro Foragido. O 

Quadro 2 apresenta a descrição dos dois dilemas. Para avaliar o pensamento de justiça 

dos participantes, foi utilizado o Defining Issues Test (DIT), uma medida objetiva de 

justiça desenvolvida por Rest, Coper, Cooder, Masnaz e Anderson (1974). 
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Quadro 2. Dilemas morais para o perdão adaptados no estudo de Enright et al. (1989). 

Dilema de Heinz 

Na Europa uma senhora estava muito doente com um tipo especial de 

câncer. Seus médicos disseram que existia um remédio que poderia salvar-lhe a vida. 

Esse remédio era uma espécie de “Radium” que um farmacêutico, que morava na 

mesma cidade, havia descoberto recentemente. O farmacêutico gastou muito para fazer 

esse remédio, mas estava cobrando dez vezes mais do que o custo da fabricação para 

comercializar o remédio. Ele pagou R$ 500,00 para comprar o “Radium” e estava 

cobrando R$ 5.000,00 por uma pequena dose do remédio. O marido da senhora que 

estava doente, Heinz, procurou junto a todos os seus amigos e pessoas que ele conhecia 

e usou tudo o que podia fazer para tentar conseguir o dinheiro emprestado para comprar 

o remédio, mas só conseguiu R$ 2.500,00, a metade do que o remédio custava. Ele 

procurou o farmacêutico e disse que a sua esposa estava morrendo. Pediu ao 

farmacêutico para que vendesse o remédio mais barato, ou então, deixá-lo pagar o 

restante depois. Mas o farmacêutico disse: “Não, eu descobri o remédio e vou ganhar 

muito dinheiro com ele”. Então, Heinz ficou desesperado e começou a pensar em 

arrombar a farmácia e roubar o remédio para salvar sua esposa. 

Sabendo do desespero de Heinz, o farmacêutico esperava que ele tentasse 

roubar o remédio. Então, o farmacêutico escondeu o remédio em um local onde 

ninguém poderia encontrá-lo. Como resultado a esposa de Heinz morreu. Heinz sentiu-

se profundamente triste e com muita raiva do farmacêutico por ter escondido o remédio 

e causado a morte de sua esposa. 
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Quadro 2 (continuação). 

Dilema do Prisioneiro Foragido 

Um homem foi condenado a 10 anos de prisão por um crime que não 

cometeu. Após 1 ano de prisão, ele conseguiu fugir para outra região do país onde 

trocou de nome e passou a se chamar Sr. Thompson. Nesse local, o Sr. Thompson 

trabalhou muito por 8 anos e conseguiu juntar dinheiro para montar o seu próprio 

negócio. Em seu negócio, o Sr. Thompson foi sempre justo com todos os seus 

empregados, sempre pagava bons salários e sempre doava uma parte de seu lucro para 

instituições de caridade. Certo dia, a sua vizinha – Sra. Jones – reconheceu o Sr. 

Thompson como o homem que havia fugido da prisão 8 anos atrás e o denunciou à 

polícia. 

O Sr. Thompson sentiu-se profundamente triste e com muita raiva de sua 

vizinha – a Sra. Jones – principalmente porque ele sabia que era inocente. 

  

 Cada dilema acompanhou um questionário com perguntas abertas que visavam 

conhecer dos participantes quais as condições que facilitariam a decisão de perdoar,  

como por exemplo: a questão “Suponha que o farmacêutico tente reparar da melhor 

forma possível o que fez com Heinz, e dê a Heinz muito dinheiro. Iria isto fazer Heinz 

se sentir melhor? Iria isto ajudar Heinz a perdoar o farmacêutico? Sim ou Não? Por 

quê?” permite identificar se o participante considera que a reparação da injustiça é uma 

condição facilitadora para o perdão; e a questão “Suponha que Heinz seja um homem 

muito religioso. Sua igreja aconselha que ele não deva permanecer com raiva do 

farmacêutico. Poderia isto ajudar Heinz a perdoar o farmacêutico? Sim ou Não? Por 

quê?” identifica a influência de convenções religiosas na opção pelo perdão.  

O estudo se realizou com 59 participantes, adolescentes e jovens adultos, 

divididos em cinco grupos de idade: 9, 12, 15, 20 e 36 anos. Para analisar os 

questionários, um grupo de juízes categorizou, individualmente, as respostas dos 
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participantes. Cada participante recebeu então um escore relativo a cada dilema, e os 

escores se transformaram num escore do seu estágio dominante de pensamento do 

perdão. O estágio dominante de pensamento indica quais as condições que mais 

influenciam a decisão de perdoar do participante. Foram realizadas ainda análises de 

correlação entre os dois dilemas de perdão e entre o escore de perdão e o escore de 

justiça dos participantes, além de análises de variância para verificar o efeito do sexo e 

da idade no estilo de pensamento do perdão. 

Os resultados do estudo mostraram uma correlação positiva entre os dois 

dilemas do perdão (r=0.83). A análise de variância indicou diferenças significativas nos 

escores entre os grupos de idades, evidenciando um aumento no uso de raciocínios mais 

complexos com o avanço da idade. Não foram identificadas diferenças de gênero nos 

raciocínios utilizados. A correlação entre os escores de perdão e de justiça também foi 

significativa (r=0,54). Foi realizado um estudo de replicação, sendo confirmados os 

resultados apresentados no primeiro estudo.  

A partir dos resultados obtidos pelo estudo, Enright et al. (1989) desenvolveram 

um modelo com as condições que facilitariam a decisão de perdoar, composto de uma 

sequência de seis estágios de raciocínios que caminham do mais simples ao mais 

complexo. 

Os estágios que compõem o modelo cognitivo do desenvolvimento do perdão 

são: 

Estágio 1: Perdão como vingança – O perdão é oferecido após a pessoa que 

ofendeu ter sofrido alguma dor no mesmo grau da dor da pessoa que foi ofendida. 

Estágio 2: Perdão como restituição ou compensação – O perdão é oferecido após 

haver uma restituição ou compensação para a dor ocasionada à vítima. Ou as pessoas 
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perdoam para se livrarem do sentimento de culpa por, de alguma forma, terem 

colaborado com a injustiça. 

Estágio 3: Perdão como expectativa social – O perdão é oferecido quando o 

ambiente social: grupo de amigos, família etc., espera que a pessoa perdoe ou valorize a 

atitude do perdão. É mais fácil para a pessoa perdoar quando existe uma expectativa de 

agradar e receber aprovação do meio social no qual está inserida. 

Estágio 4: Perdão como expectativa institucional – O perdão é oferecido quando 

a pessoa magoada acredita que ele é uma alternativa viável a partir das suas crenças 

religiosas ou moral institucional.  

Estágio 5: Perdão para harmonia social – O perdão é oferecido para manter a 

harmonia social, o bem-estar na sociedade. Para isso, é preciso ter consciência de que o 

perdão reduz os conflitos sociais e restabelece a paz social.  

Estágio 6: Perdão como compaixão – O perdão é oferecido como um ato 

incondicional de amor ao próximo, como uma demonstração de compaixão e de respeito 

pela dignidade do ser humano.  

Este modelo foi inspirado na estrutura dos estágios de pensamento moral da 

justiça de Kohlberg (1984). Nesse sentido, faz-se necessário revisar os principais 

aspectos da teoria desenvolvida por este autor. 

 

3.1.1. A teoria do desenvolvimento moral de Kohlberg 

 Kohlberg (1984) realizou seus estudos sobre a moralidade, orientado por 

pressupostos teóricos acerca do desenvolvimento humano. Sua perspectiva, denominada 

de Abordagem Cognitiva do Desenvolvimento (ACD), se interessa pela investigação da 

evolução dos raciocínios utilizados pelas pessoas para interpretar os objetos ou 

situações sociais. Nesse sentido, Kohlberg definiu como estágios as transformações nas 
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estruturas cognitivas (que inicialmente são simples) conforme o indivíduo encontra 

elementos externos e os assimila no seu sistema cognitivo. 

 Kohlberg (1984) apresenta as seguintes características de um desenvolvimento 

por estágios:  

 O desenvolvimento em estágios implica em diferenças qualitativas no modo de 

pensar e resolver os problemas, de acordo com o avanço na idade do indivíduo; 

 Os estágios se organizam numa sequência invariante no desenvolvimento. Ou 

seja, os fatores culturais, ambientais e inatos podem favorecer ou retardar esse 

desenvolvimento, mas a ordem não pode ser alterada; 

 Cada estágio possui uma estrutura própria, que orienta seu funcionamento de 

maneira a organizá-lo com consistência; 

 Os estágios se formam numa sequência que apresenta estruturas 

progressivamente diferenciadas e integradas, qualitativamente mais evoluídas de 

acordo com a passagem para os estágios subsequentes; 

A definição de estágios considera os processos de diferenciação e integração na 

estrutura cognitiva. Ou seja, um estágio sempre possui novos elementos diferenciados 

ou integrados, além daqueles existentes no estágio anterior. De acordo com esta 

perspectiva, as mudanças nas categorias de pensamento dependem da experiência, pois 

a maneira como o indivíduo vivencia a relação com os objetos e com as situações 

produz relações de causalidade e de temporalidade que influenciam no modo de integrar 

e diferenciar esses objetos ou situações. 

Ao desenvolver sua teoria, Kohlberg (1976, 1984) considerou que o raciocínio 

moral depende do desenvolvimento de dois tipos de pensamento mais gerais: a lógica e 

a perspectiva social. De acordo com o autor, o primeiro desenvolvimento pelo qual a 
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criança tem de passar é no raciocínio lógico, pois deste depende todo o desenvolvimento 

das habilidades sociais e morais das pessoas. 

 

3.1.1.1. O desenvolvimento lógico 

Piaget (1964/2010) define o desenvolvimento cognitivo como uma busca do 

organismo pelo equilíbrio lógico, que ocorre através do processo de equilibração, que 

envolve a reorganização de esquemas cognitivos diante das mudanças no ambiente. Este 

processo envolve dois “subprocessos”: assimilação, quando as informações do mundo 

externo são incluídas nas estruturas já construídas pelo indivíduo; e acomodação ou 

reorganização das estruturas à medida que novas informações são incluídas. Esses dois 

processos são complementares: quando uma nova informação surge e o indivíduo não 

consegue interpretá-la a partir de seus esquemas já existentes, ocorre um desequilíbrio 

na estrutura cognitiva e um processo de assimilação e acomodação se inicia. E é esse 

processo de adquirir novas experiências que permite o desenvolvimento de ferramentas 

de pensamento e habilidades de raciocínio que ajudam o indivíduo a realizar 

observações mais completas das situações e a resolver problemas mais complexos 

(Piaget, 1964/2010).  

O desenvolvimento das habilidades lógicas consiste, portanto, na adaptação do 

indivíduo ao meio, através da assimilação e acomodação das informações externas, 

integradas em uma estrutura organizada de esquemas de pensamento. As etapas dessa 

adaptação envolvem quatro estágios de desenvolvimento da intelectualidade, que 

evoluem da primeira infância até a adolescência: período sensório-motor, estágio pré-

operatório, operações concretas e operações formais. Cada estágio se estabelece na 

medida em que surgem novas estruturas constitutivas da intelectualidade. As 

características dos estágios anteriores permanecem, sendo aprimoradas com as novas 
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estruturas que surgem, em função da necessidade de organização e reequilíbrio (Piaget, 

1964/2010, 1990/2007).  

 

3.1.1.2. A tomada de perspectiva 

Após o desenvolvimento dos estágios lógicos, é necessário o surgimento da 

habilidade de percepção social, ou role-taking, que consiste no reconhecimento da 

existência de outras pessoas que possuem interesses, sentimentos e desejos próprios, e 

que fazem parte da interação social. Kohlberg considera esse desenvolvimento essencial 

para o avanço moral, pois é ele que permite, conjuntamente com outros fatores, que a 

criança faça julgamentos pautados em princípios morais.  

Conforme essas habilidades lógicas e sociais se desenvolvem, o raciocínio moral 

avança em conformidade com as limitações de cada estágio. Ou seja, existe uma 

sequência no desenvolvimento que representa os limites e avanços no desenvolvimento 

do raciocínio lógico, seguido da percepção social, para finalmente desenvolver o 

julgamento moral (Kohlberg, 1976, 1984).  

 

3.1.1.3. Os estágios de pensamento de justiça 

Kohlberg (1984) considerou a moral como o desenvolvimento do pensamento de 

justiça, e construiu um modelo de estágios a partir de um estudo realizado com 

adolescentes de 10, 13 e 16 anos, que responderam a 10 dilemas hipotéticos, que 

apresentavam discussões sobre diversos aspectos ou conceitos morais básicos, que estão 

presentes em qualquer sociedade. De acordo com as respostas dos indivíduos a esses 

dilemas, o autor identificou seis estágios de pensamento, onde os conceitos morais se 

apresentaram de modos distintos, numa sequência evolutiva de diferenciação e 
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integração desses conceitos. As características de cada estágio de julgamento moral 

estão resumidas abaixo, retiradas de Kohlberg (1976, 1981, 1984): 

 

 Estágio 1 – Moralidade heterônoma 

 Nesse estágio, as crianças raciocinam baseadas no que Kohlberg denomina de 

“realismo moral ingênuo”, no qual as ações são julgadas a partir do que é determinado 

externamente, valorizando o status e o poder da autoridade. Para as crianças desse 

estágio o importante é estar de acordo com o que solicita a autoridade, e uma atitude 

contrária às regras deve ser punida o mais fortemente possível, pois as regras são 

consideradas sagradas e imutáveis. Neste raciocínio, não existe a influência de 

elementos mediadores como intencionalidade ou merecimento. A criança não consegue 

reconhecer a existência de perspectivas diferentes nos dilemas. Para ela, todas as 

pessoas devem ter a mesma orientação de seguir as regras incondicionalmente, não 

havendo diferenças de papéis. 

 Estágio 2 – Individualismo, instrumentalismo (hedonismo) e trocas sociais  

 Nesse estágio, as crianças possuem uma perspectiva individualista concreta, 

onde o mais importante é agir de maneira que suas próprias necessidades sejam supridas 

ao máximo, independente dos interesses das outras pessoas.  

A diferença deste raciocínio para o estágio anterior está no reconhecimento de 

que existem diferentes perspectivas e interesses numa situação, mas a compreensão do 

indivíduo é de que o correto é fazer o possível para satisfazer suas necessidades e 

minimizar a ocorrência de resultados negativos para si, enfatizando um raciocínio 

pautado nas trocas instrumentais como um mecanismo de regulação social.  

 Estágio 3 – Expectativas e conformidade interpessoal 
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Nesse estágio, surge o entendimento de que o importante é agir em consonância 

com as exigências do grupo de pertença. A perspectiva adotada valoriza a relação mútua 

entre as pessoas, através de valores e expectativas socialmente compartilhadas sobre o 

que é moralmente correto, através da “regra de ouro”: “faça com e para os outros apenas 

aquilo que você gostaria que fizessem com e para você mesmo”. A consequência desse 

raciocínio é a valorização da confiança interpessoal e da aprovação social. 

 Estágio 4 – Moralidade do sistema social 

As pessoas nesse estágio valorizam a manutenção do sistema social, 

compreendido como um conjunto de exigências e especificações que são aplicadas a 

todos os membros da sociedade. As decisões sobre como agir devem sempre ser 

pautadas nas determinações do sistema social. Há o reconhecimento de que numa 

situação podem existir interesses conflitantes, e a maneira de solucioná-los é a partir do 

cumprimento das regras estabelecidas pela ordem social, expressas pelo sistema legal ou 

religioso. 

 Estágio 5 – Contrato social e direitos individuais 

A partir desse estágio, surge a compreensão de que as pessoas têm direitos 

individuais e de que é possível conciliar os interesses das pessoas para a criação de um 

sistema social. As pessoas entendem que o cumprimento das leis deve ser defendido 

desde que estas permitam a preservação dos direitos individuais e valores universais. Ou 

seja, o sistema social deve ser um contrato firmado que valorize o bem-estar de todos os 

membros, a preservação dos direitos essenciais e a cooperação social. Apesar disso, 

existe o reconhecimento de que alguns direitos básicos como “vida” e “liberdade” são 

invioláveis, independente das circunstâncias.  

 Estágio 6 – Princípios éticos universais 
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 Esse estágio é o mais avançado moralmente, onde as pessoas compreendem que 

todos os seres humanos possuem autonomia e liberdade, sendo necessário considerar os 

interesses de todas as pessoas envolvidas num conflito para a sua resolução mais justa. 

O raciocínio desse estágio é orientado por princípios de justiça, imparcialidade e 

reversibilidade. Esses princípios são orientados para o máximo bem-estar de todos os 

indivíduos. 

 A teoria de Kohlberg tem grande influência no modelo cognitivo desenvolvido 

por Enright. O perdão é concebido por este autor dentro do contexto de 

desenvolvimento da moralidade, pautado no avanço cognitivo dos raciocínios utilizados 

para interpretar as situações sociais pela perspectiva da justiça. Os estudos de Enright et 

al. (1989) identificaram uma estrutura de pensamento do perdão que se assemelha aos 

estágios de pensamento de justiça, como pode ser identificado no Quadro 3: 

Quadro 3. Modelos de estágios de pensamento de justiça (Kohlberg, 1984) e de perdão 

(Enright et al., 1989). 

Estágio Justiça Perdão 

Nível pré-convencional 

Estágio 1 Orientação para a punição e 

obediência. 

Perdão como vingança.  

Estágio 2 Hedonismo instrumental.  Perdão como restituição ou 

compensação.  

Nível convencional 

Estágio 3 Moralidade do “bom garoto”.  Perdão como expectativa social.  

Estágio 4 Manutenção da ordem social.  Perdão como expectativa institucional.  

Nível pós-convencional 

Estágio 5 Orientação para o contrato 

social.  

Perdão para a harmonia social.  

Estágio 6 Princípios éticos individuais.  Perdão como compaixão. 
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3.1.2. O conteúdo e as perspectivas dos estágios de perdão 

Enright et al. (1991) e Enright e Fitzgibbons (2000) discutem algumas 

considerações importantes sobre o conteúdo dos estágios de perdão. De acordo com os 

autores, os dois primeiros estágios de pensamento mostram uma distorção do perdão, 

confundidos com a justiça retributiva (perdão como vingança) e com a justiça 

restitucional (perdão como compensação). Esses estágios são considerados concepções 

de pré-perdão. Os estágios 3 e 4 (perdão como expectativa social e como expectativa 

institucional) implicam que o perdão só pode ser considerado quando é evidenciado por 

pressões externas. O estágio 5 (perdão para harmonia social) requer uma visão das 

consequências do perdão para o ambiente social, diferentemente dos estágios anteriores, 

que só consideram os eventos ocorridos antes de perdoar. Uma pessoa que raciocina por 

esse estágio decide perdoar quando essa atitude permitir a restauração da harmonia 

social. Enright e Fitzgibbons (2000) consideram que esse estágio de pensamento é o 

primeiro que apresenta a noção do perdão como um princípio moral. O pensamento no 

estágio 6 (perdão como compaixão) representa o perdão genuíno, pois se refere ao 

princípio da incondicionalidade e da igualdade, e apresenta a compreensão de que todas 

as pessoas são igualmente merecedoras de respeito. É nesse estágio que o perdão alia-se 

à justiça na realização de um julgamento com compaixão e equidade. 

Além disso, cada estágio de pensamento possui uma perspectiva social diferente, 

mostrando a evolução de uma perspectiva mais individualista para uma concepção mais 

societal. De acordo com Enright et al. (1991) e Enright e Fitzgibbons (2000), o estágio 1 

descreve uma forma de pensamento totalmente centrado no indivíduo, no qual o perdão 

é confundido com a vingança e a necessidade de obter vantagem sobre outra pessoa. O 

estágio 2 traz uma perspectiva mais recíproca, com uma menor orientação para a 

punição, comparado ao estágio anterior. O estágio 3 apresenta uma perspectiva mais 
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complexa do que os anteriores. Nos dois primeiros estágios, a decisão de perdoar se 

concentra apenas nas partes envolvidas na mágoa (ofendido e ofensor), enquanto no 

terceiro estágio o indivíduo assume a perspectiva de um grupo, considerando o conselho 

de pessoas não envolvidas na mágoa para decidir perdoar.  

O estágio 4 refere-se a um senso de obrigação para perdoar. Apesar de a 

perspectiva também considerar fatores externos, como no estágio anterior, neste o 

indivíduo segue o conselho e as crenças de uma instituição, como a igreja. Enright e 

Fittzgibons (2000) fazem uma distinção entre dois sentimentos de obrigação diferentes 

que podem existir neste raciocínio: a obrigação severa, quando a pessoa simplesmente 

absorve os mandamentos da instituição, sem refletir sobre seu significado, e a obrigação 

prudente, na qual a pessoa entende e aceita o princípio moral defendido pela instituição. 

No quinto estágio, a pessoa considera a importância do perdão e decide que ele deve ser 

a base para resolver conflitos interpessoais em várias situações. A diferença desse 

pensamento para os anteriores é que a motivação para perdoar independe de 

consequências para si ou de pressão externa, é uma motivação internalizada, ou seja, 

considera que “perdoar é um bem em si mesmo” (Enright & Fittzgibons, 2000, p. 59). 

O raciocínio do estágio 6 é baseado no princípio moral e considera o perdão 

como um valor intrínseco, que permite a expressão do amor incondicional e da 

igualdade entre as pessoas. Enright e Fittzgibons (2000) indicam que é essa noção de 

igualdade que torna possível a existência de um perdão genuíno, pois permite que os 

indivíduos compreendam que todas as pessoas devem ser tratadas igualmente, de acordo 

com sua condição de seres humanos, independente de estarem agindo de maneira 

correta ou não. A partir dessa compreensão, a pessoa magoada poderá enxergar além da 

mágoa e decidir considerando seu ofensor como alguém merecedor de respeito.    
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Mais recentemente, o modelo do desenvolvimento moral do perdão passou por 

adaptações. Inicialmente, apresentavam-se estágios de pensamento de perdão, 

representando uma concepção de sequência rígida e universal. De acordo com Enright e 

Fitzgibbons (2000), estudos posteriores evidenciaram que o desenvolvimento do 

pensamento do perdão não ocorre necessariamente da mesma maneira em todas as 

pessoas, pois depende de fatores contextuais, como características do indivíduo e 

percepção da gravidade da mágoa, admitindo a possibilidade de ocorrer tanto regressões 

como saltos entre os estágios, havendo inclusive estágios mistos, quando o raciocínio do 

indivíduo apresenta características de mais de um estágio de pensamento ao mesmo 

tempo. Dessa forma, considerando esses aspectos e mantendo o vínculo do perdão com 

a justiça numa perspectiva deontológica
1
, a nomenclatura do modelo foi modificada 

para estilos de pensamento de perdão. O termo parece mais adequado, pois o perdão não 

apresenta uma característica formal no sentido de alterações estruturais no seu 

desenvolvimento (Enright et al., 1992).  

 

3.1.3. Estudos empíricos sobre o modelo dos estágios de justiça e o modelo 

cognitivo do perdão 

A seguir, será realizada uma revisão de estudos empíricos que utilizam o modelo 

de desenvolvimento do pensamento do perdão.  

Park e Enright (1997) realizaram um estudo a fim de verificar a relação entre o 

desenvolvimento do pensamento do perdão e a idade; a relação entre o estágio de 

perdão de uma pessoa e o grau de perdão apresentado para a reparação de um 

relacionamento com um amigo; e a relação entre o estágio de desenvolvimento do 

                                                             
1 A deontologia refere-se ao estudo da ética, considerando o dever e as normas morais. 
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perdão e as estratégias utilizadas pelo indivíduo para resolver conflitos interpessoais 

com amigos. 

Para tanto, os autores propõem um modelo que apresenta padrões de 

desenvolvimento do entendimento do perdão. Esse modelo integra elementos de duas 

teorias sobre o perdão. A primeira refere-se ao modelo indicado por Trainer (1981, 

como citado em Park & Enright, 1997), no qual se apresentam três padrões no perdão, 

compostos de estratégias para perdoar (ativa/passiva; raiva/benevolência) e de maneiras 

de manifestar o perdão (gestos/comportamentos ou qualidades internas). O segundo 

modelo teórico utilizado é o modelo cognitivo de Enright et al. (1989), que apresentam 

condições que devem ser consideradas antes da decisão de perdoar.  

O modelo de padrões de perdão de Park e Enright (1997) apresenta uma 

progressão no desenvolvimento do perdão. Os padrões referem-se ao pensamento do 

perdão relacionado com as estratégias usadas para perdoar, com as condições 

necessárias para perdoar e com os tipos de manifestação do perdão. Os autores 

consideram que as pessoas avançam progressivamente do modelo mais primitivo ao 

mais avançado. O Quadro 4 resume as características de cada padrão de 

desenvolvimento: 
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Quadro 4. Modelo de padrões de desenvolvimento do perdão utilizados no estudo de 

Park e Enright (1997). 

Padrão de desenvolvimento 

Perdão 

Vingativo 

Estratégias: Considerar maneiras de recuperar o que perdeu. Agir com 

agressão é considerado uma possibilidade. 

Manifestações: Externalizar o perdão através de palavras ou gestos. A 

hostilidade interna pode permanecer e ser expressa abertamente.  

Condições: Vingança física ou psicológica ou compensação deve 

ocorrer para que o perdão seja possível.  

Perdão 

Externo 

Estratégias: Estratégias de enfrentamento passivas enquanto a raiva 

permanece. 

Manifestações: Manifestações externas são indicativas de perdão; a 

pessoa está consciente que as frustrações internas permanecem, mas 

escondem isso. 

Condições: Pressão de grupos sociais para perdoar é suficiente para 

eliciar o perdão. 

Perdão 

Interno 

Estratégias: A pessoa tenta entender os motivos e pensamentos do outro 

e reinterpreta o evento a partir das perspectivas do outro. 

Manifestações: O perdão é uma ativação interna do princípio da 

benevolência que promove uma libertação interior e possivelmente a 

reconciliação. 

Condições: O perdão ocorre incondicionalmente a partir de princípios 

de benevolência e amor.  

 

Participaram do estudo 30 adolescentes com idade média de 13 anos e 30 jovens 

adultos com idade média de 21 anos, ambos os grupos com a mesma quantidade de 

homens e mulheres. Todos os participantes eram residentes da cidade de Seoul, Korea. 
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Foram selecionados participantes que reportaram ter sofrido uma mágoa com um amigo 

do mesmo sexo há aproximadamente 5 ou 6 meses. Park e Enright (1997) solicitaram 

aos participantes que respondessem às seguintes medidas: (1) um questionário sobre 

detalhes da ofensa sofrida; (2) uma entrevista sobre o entendimento do perdão, que 

utilizou a adaptação de dois dilemas morais para o perdão: o dilema de Heinz (Enright 

et al., 1989) e o dilema da amizade (Selman, 1980, como citado em Park & Enright, 

1997); (3) uma escala de estratégias de restauração da amizade e (4) uma escala sobre o 

grau de perdão. Foram realizadas análises com relação ao gênero e à idade dos 

participantes. Como resultados, os autores encontraram que o perdão está 

moderadamente relacionado com a idade, com o grupo de jovens adultos apresentando 

escores mais elevados nos estágio de perdão em relação ao grupo de adolescentes. Não 

foi encontrada uma relação significativa entre o estágio de perdão e o grau de perdão 

dos participantes. No entanto, o grau de perdão se relacionou com a disposição das 

pessoas para se reconciliar com o amigo que as ofendeu. No que se refere à relação do 

perdão com estratégias para restaurar a amizade, os participantes em estágios mais 

baixos de perdão mostraram menos interesse em restaurar a relação de amizade do que 

aqueles em estágios mais elevados. Dessa forma, os resultados desse estudo indicaram 

que o perdão se correlaciona positivamente com o uso de estratégias proativas para 

resolver um conflito com um amigo. 

Girard e Mullet (1997) realizaram um estudo a fim de avaliar o desenvolvimento 

da disposição para perdoar de acordo com a idade. A partir do modelo de estágios de 

perdão desenvolvido por Enright et al. (1989), os autores consideraram as seguintes 

condições facilitadoras do perdão: (1) a anulação das consequências da mágoa, ou seja, 

a possibilidade de ser restituído pela ofensa; (2) a ausência de intenção do ofensor em 

magoar; (3) a ausência de gravidade na ofensa; (4) o pedido de desculpas ou 



111 

 

arrependimento. Além disso, os autores indicam algumas razões ou justificativas para 

perdoar: restauração da harmonia social, a influência de atitudes favoráveis ao perdão 

de pessoas próximas à vítima e as crenças religiosas ou filosóficas ou pressões 

institucionais por uma autoridade religiosa. O objetivo do estudo foi analisar a 

importância de cada fator ou a existência de diferentes razões para perdoar que podem 

facilitar ou dificultar o perdão, e a valorização desses fatores de acordo com a idade. 

Para realização do estudo foram entrevistados 236 participantes, divididos em 

seis grupos de idade: 15-17 anos, 18-24 anos, 25-39 anos, 40-55 anos, 60-74 anos e 75-

96 anos. Foram apresentados 64 cartões aos participantes, que continham estórias 

envolvendo mágoas e uma escala de resposta no final. Cada estória possuía os seguintes 

elementos, em diferentes graus de intensidade: proximidade entre vítima e ofensor, grau 

de intenção da mágoa, gravidade das consequências, existência ou não de pedido de 

desculpas, atitudes de outras pessoas próximas favoráveis ou não ao perdão e a 

restituição ou não da ofensa. Os participantes deveriam indicar o grau de perdão diante 

de cada situação.  

Foram realizadas análises de variância. Como resultados, o efeito da idade foi 

significativo, indicando um aumento na propensão para perdoar de acordo com a idade. 

Os seis elementos expostos em diferentes graus nas estórias apresentaram efeitos 

significativos, sendo os mais influentes a existência ou não de restituição para a ofensa e 

o grau de intencionalidade do ofensor. No que se refere à influência desses elementos 

considerando a idade, os efeitos da harmonia social, pedido de desculpas e atitudes 

favoráveis ao perdão de pessoas próximas tendem a desaparecer com o avanço da idade. 

A restituição apresentou efeitos mais significativos no grupo dos adolescentes e no 

grupo de idosos. Um aspecto importante é que, independente da idade, os participantes 

indicaram vários fatores como importantes na decisão de perdoar. As condições que 
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mais influenciam na decisão de perdoar foram: a compensação pelas consequências 

negativas da ofensa, a ausência de intenção do ofensor, a restauração da harmonia social 

e o pedido de desculpas. Outro resultado que merece destaque se refere às 33 pessoas 

que apresentaram concepções indicando o perdão incondicional, sendo a maioria do 

grupo de idosos (Girard & Mullet, 1997). 

Huang e Enright (2000) analisaram a relação entre o perdão e as emoções 

relacionadas à raiva gerada pela ofensa. De acordo com os autores, a literatura indica 

que o perdão ajuda a diminuir a intensidade da raiva que as vítimas sentem do ofensor. 

No entanto, os estudos sobre essa relação dedicaram-se a comparar pessoas que 

perdoaram com pessoas que não perdoaram seus ofensores. Nesse sentido, o objetivo 

dos autores foi avaliar, dentro de um grupo de pessoas que reportaram ter perdoado seu 

ofensor, as variações no nível de raiva dependendo do grau de entendimento das pessoas 

sobre o perdão, ou seja, de seu estágio de pensamento do perdão. Para tanto, 

selecionaram pessoas que se encontravam nos estágio 4 ou 6 de perdão, de acordo com 

o modelo de Enright et al. (1989), e compararam os seus níveis de raiva.  

Participaram do estudo 30 pessoas que apresentaram raciocínios do estágio 4 do 

perdão e 30 pessoas que apresentaram um entendimento do estágio 6. Os participantes 

foram analisados em pares (estágio 4 – estágio 6), sendo controladas as condições: 

idade, nível educacional, ocupação, gênero e religião. A intenção dos autores era acessar 

o estado afetivo dos participantes durante e imediatamente depois de eles terem relatado 

uma situação de conflito interpessoal em que eles tenham perdoado seu ofensor. Como 

indicadores de raiva, foi utilizado um questionário de autorrelato e medidas de pressão 

arterial e expressões faciais. Além dessas medidas, foi utilizada uma escala objetiva do 

perdão com os dilemas morais utilizados no estudo de Enright et al. (1989). 
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Os resultados do estudo de Huang e Enright (2000) não indicaram diferenças 

entre os participantes de estágio 4 e estágio 6 no que se refere à medida de autorrelato 

de raiva. No entanto, as medidas de comportamento não verbal e dos níveis de pressão 

arterial evidenciaram mais afetos negativos no grupo do estágio 4 de perdão do que no 

grupo do estágio 6. Dessa forma, o estudo identificou uma relação entre o nível de 

perdão e a redução de afetos negativos: os indivíduos do estágio 4 mostraram elevação 

na pressão sanguínea e mais indicadores não verbais de afeto negativo, enquanto 

aqueles do estágio 6 se mostraram mais estáveis em suas reações. Mostrou-se a 

importância, especialmente para uma abordagem terapêutica, de conhecer o 

entendimento que uma pessoa tem sobre o perdão, mesmo quando ela afirma ter 

perdoado seu ofensor, pois nem todas as pessoas que dizem ter perdoado têm a mesma 

compreensão sobre o que significa perdoar.  

Camino et al. (1996) realizaram um estudo com os objetivos de validar no o 

instrumento de verificação do pensamento do perdão desenvolvido por Enright et al. 

(1989) e analisar a relação entre o desenvolvimento moral da justiça e o 

desenvolvimento moral do perdão. Para tanto, 52 participantes, com idades entre 15 e 

16 anos, responderam aos instrumentos em dois anos consecutivos: 1992 e 1993. Para 

verificar o pensamento de justiça dos participantes, foram utilizados o MJI (Colby & 

Kohlberg, 1987) e o DIT (Rest et al., 1974). O instrumento adaptado para a verificação 

do pensamento de perdão foi denominado de Inventário do Perdão.  

Como resultados, os autores identificaram que, tanto em 1992 como em 1993, o 

estágio de pensamento de perdão dominante dos participantes foi o estágio 3. No que se 

refere à comparação com os estágio de justiça, testes de diferença de médias indicaram 

que as médias nos escores dos instrumentos de justiça foram significativamente maiores 

do que as médias nos escores de perdão dos participantes, nos dois anos estudados. 
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Ainda, testes de correlação evidenciaram associações positivas e significativas entre os 

estágios de justiça e de perdão: 1992 – r= .35, p<.001; 1993 - r= .62, p<.001. Dessa 

forma, o estudo de Camino et al. (1996) contribuiu com a validação de um instrumento 

de verificação do pensamento do perdão, e evidenciou uma relação entre os pensamento 

de justiça e de perdão conformo propõe a teoria de Enright.  

Abreu, Moreira e Rique (2011) realizaram um estudo para analisar a qualidade 

do pensamento do perdão e quais as condições necessárias para que ele seja oferecido, 

em crianças. Para tanto, foram entrevistadas 20 crianças com idades entre 6 e 9 anos. 

Como instrumento, foi utilizada a adaptação do dilema de João para crianças 

desenvolvida por Rique et al. (2011). 

Como resultados, todas as crianças apresentaram a capacidade de tomada de 

perspectiva. No que se refere ao perdão, apenas 40% das crianças souberam definir o 

que significa perdoar. Nesse sentido, as definições relacionavam o perdão com a 

reconciliação com o ofensor. Foi encontrada uma relação entre a raiva e o perdão, que 

se expressou de duas formas: o perdão surgindo como uma alternativa para diminuir a 

raiva ou o perdão surgindo após a diminuição da raiva. A passagem do tempo foi 

apresentada como um fator essencial para a ocorrência do perdão. Quatro condições 

foram mais indicadas como facilitadoras para perdoar: compensação e restituição, 

influência dos amigos, expectativa religiosa e, principalmente, o pedido de desculpas. 

De acordo com os autores, a ênfase no pedido de desculpas pode ser interpretada como 

uma consideração das crianças desse pedido como sendo uma reparação moral para a 

ofensa sofrida. Ou seja, as crianças indicam que se sentem compensadas moralmente 

quando o ofensor reconhece seu erro e pede desculpas. Os resultados do estudo de 

Abreu et al. (2011) indicam a importância e a necessidade de conhecer a qualidade do 
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pensamento infantil sobre o perdão para que seja possível a organização de currículos e 

programas de educação moral para o perdão nessa faixa etária. 

 

3.1.4. O perdão como resposta moral 

Enright et al. (1991, 1992, 1998) consideram que o perdão requer noções de 

justiça na medida em que a pessoa ofendida precisa, primeiramente, reconhecer que 

sofreu uma injustiça para, posteriormente, decidir sobre as condições pelas quais ela 

poderia perdoar o agente da mágoa. Dessa forma, é o pensamento de justiça que vai 

orientar as decisões do indivíduo. A pessoa que perdoa tem a compreensão de que todas 

as outras são igualmente merecedoras de respeito, passíveis de falhas e que as atitudes 

direcionadas a outras pessoas devem ser tomadas considerando o respeito à sua 

condição humana. De acordo com Enright et al. (1991), uma comunidade que segue os 

princípios do perdão não se orienta apenas pelos pressupostos de ordem e obrigação 

oriundos dos princípios da justiça, mas através de um componente adicional que faz 

com que os indivíduos se unam pelo amor e pela cooperação. Para estes autores, o 

perdão torna a justiça mais “justa” e adequada ao desenvolvimento das pessoas e da 

sociedade. 

Dessa forma, Enright e Fitzgibbons (2000) indicam que o perdão estaria 

essencialmente relacionado a dois aspectos principais da bondade humana: a justiça e a 

misericórdia. Estes autores consideram que a justiça precede a misericórdia quando 

alguém perdoa. Ou seja, quando ocorre uma ofensa, a pessoa que perdoa está 

oferecendo uma resposta misericordiosa para a injustiça. Isso implica que a pessoa 

ofendida tem uma noção clara de certo e errado, compreende a ocorrência de uma falta e 

oferece compaixão para o seu ofensor, pois ele possui um valor incondicional.  
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O valor incondicional consiste na percepção de que o ofensor é uma pessoa, e 

isso lhe confere um senso de importância, “não pelo que ele fez, mas apesar disso. A 

pessoa que perdoa entende que não importa o que a outra pessoa fez, ela ainda possui 

valor, merece respeito” (Enright & Fitzgibbons, 2000, p. 31).  

   Desta forma, Enright integra o perdão ao desenvolvimento moral do indivíduo. 

Diferentemente dos outros autores apresentados anteriormente, que consideraram o 

perdão como uma característica exclusiva de situações de conflitos ou essencialmente 

afetiva, este autor coloca o perdão no conjunto das virtudes humanas, relacionando-o 

com a justiça, a misericórdia e a compaixão. Essa compreensão permite investigar o 

desenvolvimento do perdão ao longo do crescimento do indivíduo, bem como utilizar o 

perdão como um elemento facilitador para o desenvolvimento moral das pessoas. 

Considerando os objetivos desta dissertação, o capítulo 4 apresenta uma discussão mais 

detalhada sobre a relação do perdão com a justiça.  
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CAPÍTULO 4 – O DESENVOLVIMENTO DA JUSTIÇA EM PIAGET E SUA 

RELAÇÃO COM O PERDÃO 

 Neste capítulo será discutida apresentada a teoria de Piaget sobre o 

desenvolvimento da noção de justiça nas crianças, bem como a relação que Piaget e 

Enright estabelecem da justiça com o perdão. Será realizada, também, uma revisão dos 

estudos empíricos investigando essa relação.  

4.1. A relação entre a justiça e o perdão na Psicologia Moral 

 Jean Piaget foi o primeiro autor a considerar o perdão numa perspectiva moral, a 

partir de seus estudos sobre o desenvolvimento da moralidade infantil, retratados na 

obra “O Juízo Moral da Criança” (1932/1994). 

Piaget realizou estudos com crianças de diversas idades, com o objetivo de 

identificar as noções morais de respeito e justiça. De acordo com o autor, esses dois 

conceitos são centrais para o desenvolvimento da moralidade. O respeito é considerado 

por ele como a essência do sentimento de obrigação moral, e a noção de justiça é a 

expressão do pensamento moral da criança, aplicado em situações de conflito.  

Um dos aspectos analisados por Piaget em seus estudos consiste na relação que a 

criança estabelece com o adulto. O autor verificou que existem dois tipos de relação 

social, que envolvem a criança: a coação e a cooperação. A coação consiste na primeira 

relação estabelecida entre o adulto e a criança, onde esta deve se submeter à autoridade 

daquele, enquanto a cooperação se refere às relações da criança com seus pares, 

considerados como iguais.  

Na relação de coação, a criança pequena aprende a partir das indicações de um 

adulto, considerado por ela como superior, e passa a considerar as demandas dessa 

figura de autoridade como determinantes para suas decisões. Esse tipo de relação é 

baseado no respeito unilateral da criança pelo adulto e desenvolve na criança o que 
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Piaget denominou de “realismo moral”, ou seja, a “tendência da criança em considerar 

os deveres e os valores a eles relacionados como subsistentes em si, independente da 

consciência e se impondo obrigatoriamente” (Piaget, 1932/1994, p. 93). Ou seja, a regra 

é exterior à criança e é executada sem qualquer tipo de reflexão sobre sua utilidade ou 

razão. 

À medida que a criança cresce, ela passa a se relacionar com outras crianças e a 

a manter relações de cooperação e de respeito mútuo, que são orientadas pela 

reciprocidade. Conforme a cooperação substitui a coação, a criança passa a se 

desprender das demandas do adulto, refletindo sobre as regras e julgando, ela própria, 

aquelas que devem ou não ser cumpridas ou modificadas. Por esta razão, o autor 

considera a cooperação como um elemento da personalidade da criança, no sentido de 

ser algo internalizado por ela e que passa a ser uma característica inerente às suas 

condutas. 

Piaget (1932/1994) apresenta, também, duas fases de desenvolvimento moral: 

heteronomia e autonomia. A moral heterônoma é a primeira que surge na criança e tem 

como características: a aceitação incondicional da regra imposta pelo adulto, como 

sendo sagrada e inquebrável; uma noção de responsabilidade objetiva, onde as ações são 

avaliadas e julgadas como tendo base apenas nas consequências e no cumprimento das 

regras determinadas; e um sentimento de justiça. A moral autônoma é indicada pelo 

autor como sendo o tipo de moral mais adequado e se desenvolve com o 

amadurecimento cognitivo da criança e a superação do egocentrismo. Neste tipo de 

moral, a regra passa a ser definida a partir de contratos sociais entre as crianças, e não é 

mais determinada por imposições externas; as ações são avaliadas e julgadas pautadas 

na responsabilidade subjetiva, que considera os sentimentos e as intenções envolvidas 

nas ações; e também há um sentimento de justiça.  
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 Considerando os objetivos desta dissertação, o enfoque será dado ao 

surgimento da noção de justiça. Nesse sentido, Piaget destaca três tipos de justiça: a 

justiça imanente, a justiça retributiva e a justiça distributiva.  

A justiça imanente caracteriza-se por uma crença de que toda ação inadequada 

será automaticamente punida, seja por fenômenos da natureza ou por entidades 

superiores, sem a necessidade da presença de um adulto condenando a ação. Um 

exemplo desse tipo de pensamento é a crença da criança de que se fizer algo proibido, 

alguma situação ruim vai acontecer para castigá-la, como uma doença, a perda de um 

brinquedo etc. (Piaget, 1932/1994). 

O desenvolvimento das noções de justiça retributiva e distributiva pode ser 

compreendido a partir das sanções escolhidas pelas crianças no momento de punir uma 

infração. Em relação a justiça retributiva, Piaget indica a existência de dois tipos de 

sanção: expiatória e de reciprocidade. Inicialmente, quando a criança mais nova orienta 

seu julgamento pela moral heterônoma, ela considera que todas as regras impostas pelo 

adulto são justas. Durante essa fase, a criança se utiliza de sanções expiatórias, onde as 

ações são consideradas avaliando proporcionalmente o ato condenado e sua punição de 

modo que o infrator seja punido da forma mais severa possível para evitar o 

descumprimento das regras impostas pelo adulto. 

Num determinado momento, com as interações da criança com seus pares e o 

desenvolvimento da autonomia moral, a noção de retribuição avança, juntamente com a 

ideia de igualdade, e a criança passa a priorizar um novo tipo de sanção, regulada pela 

reciprocidade: considerando que a punição tem a função de fazer o sujeito compreender 

que fez algo que é inadequado, pois prejudica as relações sociais cooperativas. Nesse 

caso, quando a regra é violada,  
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...não há absolutamente a necessidade, para recolocar as coisas em ordem, de 

uma repressão dolorosa que imponha, de fora o respeito pela lei: basta que a 

ruptura do elo social, provocada pelo culpado, faça sentir seus efeitos; em outras 

palavras, basta pôr a funcionar a reciprocidade (Piaget, 1932/1994, p. 162). 

Pode-se identificar, portanto, dois tipos de respostas orientadas pela justiça 

retributiva: as crianças mais novas, ainda dominadas pelo respeito unilateral e 

incondicional às regras do adulto, utilizam-se da retribuição expiatória. Com o avanço 

da idade, essa noção evolui para uma noção de retribuição por reciprocidade, orientada 

pela cooperação e pela moral da autonomia. A passagem de uma noção para outra se dá 

a medida que o respeito mútuo substitui o respeito unilateral. Piaget salienta, no entanto, 

que existem pessoas que permanecem irredutíveis na defesa das sanções expiatórias, 

independente da idade, e que essas mentalidades são influenciadas pelo tipo de 

educação familiar, social ou religiosa que receberam. De acordo com o autor, “embora 

encontremos quase em qualquer idade representantes destes dois tipos, o segundo 

tenderia, entretanto, a predominar sobre o primeiro” (p. 176). 

No que se refere a justiça distributiva, Piaget identifica três etapas no seu 

desenvolvimento. Na primeira, a justiça não se diferencia da autoridade do adulto, 

sendo considerado como justo tudo que for imposto por ele, prevalecendo na justiça 

distributiva, traços da justiça retributiva expiatória. Numa segunda fase da justiça 

distributiva, a noção de igualdade se sobrepõe à noção de sanção expiatória. Finalmente, 

na terceira etapa, o igualitarismo avança para uma noção mais refinada de justiça, que 

Piaget denominou de equidade, que se caracteriza por uma ponderação entre as 

circunstâncias particulares de cada situação no momento de tomar uma decisão. A partir 

de então, o julgamento das crianças não se pauta mais apenas nas consequências da 

infração para as relações sociais cooperativas, mas passa a considerar também as 
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particularidades de cada caso e de cada pessoa. Esta noção pode estar presente tanto na 

justiça retributiva por reciprocidade como na justiça distributiva:  

No campo da justiça retributiva, a equidade consiste em determinar as 

circunstâncias atenuantes [...]. No campo da justiça distributiva, a equidade 

consiste em considerar as circunstâncias da idade, dos serviços anteriores, etc., 

numa palavra, a matizar o igualitarismo (Piaget, 1932/1994, p. 216).  

  Além de identificar o surgimento da moralidade autônoma a partir das noções 

de respeito e de justiça, Piaget foi o primeiro a considerar o perdão dentro da 

perspectiva do desenvolvimento moral, surgindo juntamente com o pensamento por 

equidade. Nesse sentido, este autor apresenta o perdão como uma forma avançada de 

pensamento moral, como substituto da justiça retributiva expiatória, baseado na 

igualdade, relações de equidade, baseado no princípio da reciprocidade ideal:  

A criança começa por praticar, sem mais, a reciprocidade, o que não é tão fácil 

como se poderia supor. Depois, uma vez que está habituada a esta forma de 

equilíbrio das ações, ocorre uma espécie de repercussão da forma sobre o 

conteúdo. Não são mais somente os comportamentos recíprocos considerados 

como justos, mas essencialmente os comportamentos suscetíveis de 

reciprocidade indefinida (Piaget, 1932/1994, p. 242). 

Nesse sentido, as crianças passam a considerar a regra de ouro: “Faça e trate os 

outros da maneira que você gostaria que lhe tratassem ou que fizessem com você” 

(Piaget, 1932/1994).  

Com o avanço do desenvolvimento moral, Piaget indica que a justiça retributiva 

por reciprocidade pode ser substituída pela caridade e pelo perdão das injúrias. De 

acordo com o autor:  
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A elite das consciências adultas reclama mais do que uma simples reciprocidade, 

na prática da vida. A caridade e o perdão das injúrias ultrapassam, aos olhos de 

muitos, a simples igualdade. [...] A preocupação pela reciprocidade leva 

precisamente a ultrapassar essa justiça um pouco curta das crianças, que 

revidam, matematicamente, tantos socos quantos receberam. Como todas as 

realidades espirituais que não resultam de uma coação exterior, mas de um 

desenvolvimento autônomo, a reciprocidade comporta dois aspectos; uma 

reciprocidade de fato e uma reciprocidade de direito ou ideal (Piaget, 1932/1994, 

p. 242). 

 É possível concluir, portanto, que Piaget coloca o perdão como uma escolha 

feita pelo indivíduo na medida em que ele passa a utilizar da justiça por equidade. 

Assim, o perdão passa a ser uma atitude que pode ocorrer após o restabelecimento da 

justiça que havia sido violada.  

 Baseado nas teorias do desenvolvimento cognitivo e do julgamento moral, 

Enright desenvolveu sua teoria a partir da sua compreensão sobre o desenvolvimento 

moral do perdão. Nesse sentido, este autor também apresenta uma relação entre justiça e 

perdão, que se assemelha a compreensão de Piaget em alguns aspectos. Essa concepção 

será apresentada a seguir.   

 

4.2. A concepção de Enright sobre a relação do perdão com a justiça 

Enright e o Grupo de Estudos sobre o Desenvolvimento Humano da 

Universidade de Wisconsin-Madison (1994) apresentam uma análise crítica da proposta 

de Piaget sobre o perdão orientado pela reciprocidade ideal. De acordo com os autores, 

a regra de ouro indicada por Piaget limita o perdão a um dever moral, onde as pessoas 
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devem fazer uma coisa e devem esperar receber algo em troca. Para eles, o perdão vai 

além do dever, sendo uma atitude superrogatória
2
  

 Nesse sentido, Enright et al. (1994) propõem que o perdão faz parte de outro tipo 

de equidade, que eles denominam de “igualdade inerente”, que emerge pelo princípio da 

identidade no lugar da reciprocidade. A operação de identidade cognitiva consiste numa 

maior elaboração sobre as características dos objetos no plano lógico, de modo que a 

criança percebe que um determinado objeto possui características que compõem sua 

identidade e que, mesmo que sejam adicionados ou subtraídos alguns elementos, ele 

permanecerá sendo o mesmo objeto. Essa operação se aplicaria na esfera social à 

medida que o indivíduo compreendesse que todas as pessoas são seres humanos iguais, 

independente de suas características ou falhas, desenvolvendo, assim, um sentimento de 

incondicionalidade social. É essa noção que, segundo esses autores, permite o 

surgimento do princípio moral da igualdade inerente, que leva, por consequência, à 

compreensão do perdão genuíno.  

 Semelhantemente a Piaget, Enright indica que o perdão pressupõe a justiça. Para 

esses autores, o entendimento da justiça através do respeito mútuo é essencial numa 

situação de mágoa intensa, sendo uma condição determinante para que a pessoa possa 

considerar o perdão. No entanto, para que ela possa perdoar, é preciso a compreensão da 

igualdade entre todas as pessoas e da incondicionalidade social. Dessa forma, pode-se 

dizer que embora se assemelhe a Piaget, Enright situa o perdão de maneira diferente, 

dependendo do desenvolvimento da reciprocidade ideal, mas sendo orientado pela 

igualdade inerente. Para o autor, o perdão alia-se à justiça, permitindo um julgamento 

com compaixão. 

                                                             
2 Um ato superrogatório é aquele que é nobre, valoroso, inclui ações que são moralmente louváveis, mas 

que não são obrigatórias no sentido de que sua omissão não é algo proibido, não é um dever ou 

obrigação. 
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 É importante fazer um destaque a respeito da concepção de Enright sobre a 

relação da justiça com perdão. Enright considera que se diferencia de Piaget ao definir o 

processo cognitivo do perdão pelo princípio da identidade, enquanto nas considerações 

piagetianas o perdão seria processado pela reciprocidade ideal. Note-se que para Piaget 

(1964/2010) essas duas operações, identidade e reciprocidade, se desenvolvem 

conjuntamente, através do surgimento da reversibilidade no pensamento. Ou seja, 

quando a criança é capaz do pensamento de reversibilidade, ela é capaz de pensar por 

reciprocidade e identidade. Assim, Enright não se diferencia, de fato, da compreensão 

de Piaget sobre o surgimento do perdão pela justiça, apenas o exemplifica por uma 

operação lógica diferente.  

 Observa-se, entretanto, outros pontos que diferenciam a concepção de Enright da 

concepção de Piaget. Enquanto Piaget apresenta o perdão como uma decisão que pode 

ser tomada após a justiça pela equidade, Enright apresenta o perdão como um processo 

que se desenvolve independente porém relacionado a justiça.  

 Apesar de a relação entre a justiça e o perdão não ser um consenso na literatura, 

e considerando as perspectivas de Piaget e Enright, é possível perceber que esses dois 

valores possuem princípios comuns que permitem que eles se relacionem 

harmoniosamente dentro do indivíduo. No entanto, deve-se destacar que existe pouco 

aporte teórico investigando com profundidade essa relação. A seguir, serão apresentados 

alguns estudos empíricos que corroboram o que foi exposto até o momento, indicando 

que pode existir uma relação positiva entre perdão e justiça.  

 

4.3. Estudos empíricos investigando a relação entre justiça e perdão 

 Assim como a análise teórica da relação entre a justiça e o perdão não apresenta 

ainda a profundidade e a extensão necessárias, os estudos empíricos investigando essa 
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associação também são poucos.  Exline et al. (2003) realizaram uma revisão sobre os 

estudos realizados na interface entre a justiça e o perdão. No entanto, esses autores 

encontraram que a maioria dos estudos sobre o perdão na Psicologia enfatiza seus 

benefícios potenciais, as associações da disposição para perdoar com outras variáveis e 

características individuais, além de alguns estudos que indicam os possíveis custos do 

perdão para o indivíduo, mas poucos estudos foram encontrados voltados diretamente 

para a relação entre a justiça e o perdão. Dentre esses, o foco é voltado para os 

elementos interlocutores entre esses dois valores – o pedido de desculpas, a atribuição 

de intenção do ofensor e a crença no mundo justo – e a distinção entre diferentes tipos 

de justiça. 

 

4.3.1. A influência do pedido de desculpas e da atribuição de intenção no ato 

de perdoar 

 O pedido de desculpas é visto como um elemento interlocutor da relação da 

justiça com o perdão. A influência do pedido de desculpas na decisão de perdoar é um 

dos aspectos que mais têm recebido atenção dentro dos estudos sobre o perdão. No 

capítulo anterior, a revisão da literatura já indicou a existência desses estudos em várias 

perspectivas. Os resultados são diversos, mas possuem algumas características comuns: 

em geral, o pedido de desculpas apresenta efeitos positivos no perdão, seja de acordo 

com a idade (Darby & Schlenker, 1982), seja como mediador da relação do perdão com 

a empatia (McCullough et al., 1997), aumentando a percepção de agradabilidade do 

ofensor (Tabak et al., 2012), ou sendo uma das condições mais indicadas pelos 

participantes como necessárias para perdoar (Girard & Mullet, 1997), funcionando 

como um tipo de reparação moral para a ofensa (Abreu et al., 2011b). No entanto, 

apesar do aparente consenso sobre os benefícios do pedido de desculpas, alguns estudos 
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mostram que ele pode não ser tão positivo, dependendo de outras variáveis relacionadas 

ao ofensor ou à ofensa.  

 Como exemplo, Struthers, Eaton, Santelli e Uchiyama (2008) realizaram três 

estudos para testar a hipótese de que a influência do pedido de desculpas depende da 

atribuição de intenção do ofensor em ter causado a ofensa. De acordo com os autores, se 

a ofensa for considerada intencional, isso pode dificultar o perdão, pois o indivíduo 

tende a desenvolver estratégias de proteção contra o ofensor, como a evitação ou 

retaliação. Nesses casos, o ofensor é considerado indigno de confiança, e o pedido de 

desculpas pode parecer apenas um artifício para se reaproximar da vítima. Assim, o 

pedido de desculpas funcionaria como um reforço para a desconfiança sobre o ofensor, 

dificultando o perdão. Os estudos dos autores tiveram como objetivos examinar o efeito 

moderador da atribuição de intenção na relação entre o pedido de desculpas e o perdão 

após uma ofensa e verificar se as impressões sobre o ofensor podem explicar os efeitos 

da intencionalidade no perdão. 

 O primeiro estudo contou com 47 pessoas, que participaram de um experimento 

de laboratório em conjunto com um parceiro (cúmplice do experimentador) que 

realizava uma ação proibida durante a atividade. Num grupo de participantes, havia a 

intenção do parceiro em agir de maneira inadequada, enquanto no outro grupo a ação foi 

sem intenção. A existência de um pedido de desculpas foi controlada nas duas 

condições. Ao final, todos os participantes responderam a uma medida de perdão. Os 

resultados indicaram uma interação significativa entre as atribuições de intenção e o 

pedido de desculpas no perdão, confirmando a hipótese dos autores de que o pedido de 

desculpas, acompanhado de uma atribuição positiva de intenção se relacionou com 

escores menores de perdão, em comparação com a condição onde não havia intenção ou 

não havia o pedido de desculpas.  
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 O segundo estudo de Struthers et al. (2008) buscou averiguar a importância das 

impressões das pessoas sobre seus parceiros. A hipótese principal era de que a intenção 

na ofensa pode fazer com que os parceiros sejam percebidos negativamente, e que essa 

impressão atua como mediadora da interação entre o pedido de desculpas e o perdão. 

Para tanto, foram entrevistados 115 trabalhadores, divididos em uma das quatro 

condições: presença ou ausência de intenção na ofensa e presença ou ausência de pedido 

de desculpas. Para cada participante, foi apresentada uma situação hipotética onde um 

trabalhador é prejudicado no trabalho devido às ações de um colega. Dependendo da 

condição, a situação apresentava as informações sobre a intenção e o pedido de 

desculpas do colega. Como medidas, cada trabalhador respondeu ao Inventário TRIM e 

uma medida das impressões sobre o ofensor. De maneira semelhante ao primeiro 

estudo, os resultados confirmaram a interação significativa entre a atribuição de 

intenção e o pedido de desculpas na disposição para perdoar. Confirmando a hipótese 

dos autores, foi encontrado que esse efeito de interação é mediado pela impressão da 

vítima sobre o ofensor.  

 O último estudo pretendeu analisar as mesmas variáveis do anterior em uma 

situação mais natural, solicitando aos participantes que relembrassem e escrevessem 

sobre uma ofensa sofrida com um colega de trabalho. Participaram do estudo 177 

trabalhadores. Além da descrição da ofensa, eles responderam a medidas de atribuição 

da responsabilidade sobre a ofensa, atribuição de intenção, existência de pedido de 

desculpas, impressões sobre o ofensor, gravidade da ofensa e perdão. Os resultados 

confirmaram aqueles obtidos nos outros dois estudos, mostrando relações positivas 

entre o pedido de desculpas e o perdão e uma relação negativa entre a atribuição de 

responsabilidade e o perdão, além de uma interação entre intencionalidade e pedido de 

desculpas com o perdão. Ainda, a impressão do ofensor se mostrou um forte mediador 
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nos efeitos dessa interação, e a atribuição de intenção apresentou um efeito moderador 

na relação entre o pedido de desculpas e o perdão. Assim, os autores evidenciaram que, 

embora o pedido de desculpas seja em fator que se relaciona com o perdão, essa relação 

pode ser positiva ou negativa e deve ser compreendida considerando outros elementos 

envolvidos na ofensa.  

 

4.3.2. O perdão e a crença no mundo justo 

 A relação do perdão com a justiça tem sido explorada recentemente a partir de 

um novo conceito: a crença no mundo justo (Just-world beliefs – BJW), que consiste 

numa disposição geral para responder às transgressões e se relaciona com a maneira 

como as pessoas interpretam a justiça. De acordo com Strelan (2007), a relação entre a 

justiça e o perdão depende dessa concepção. 

 A crença no mundo justo se desenvolve ainda na infância do indivíduo. A partir 

das interações com o meio e do desenvolvimento do respeito pelas normas sociais e 

morais, cada pessoa forma uma concepção do mundo justo, que funciona como um 

contrato regulador. A criança passa a assumir que o mundo é estável, lógico e ordenado, 

de modo que cada pessoa tem o que merece, ou seja, que atitudes boas geram 

consequências boas enquanto atitudes ruins vão causar respostas negativas do mundo. 

Assim, as pessoas passam a se comportar de maneira consistente com a sua crença sobre 

o mundo justo. E, dependendo da maneira como o indivíduo conceitua a justiça, o 

perdão pode ser compatível ou não com os comportamentos desejados (Strelan & 

Sutton, 2011). 

 A crença no mundo justo pode ser operacionalizada em três tipos: geral, que se 

refere às crenças sobre como as pessoas são tratadas; pessoal, relacionada à percepção 

de uma pessoa sobre como ela própria é tratada pelo mundo; e injusta, referindo-se a 
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pessoas que acreditam que o mundo é injusto com ela e com todos. Acreditar que o 

mundo é justo ajuda as pessoas a reagir positivamente em situações de mágoas e 

injustiças. Elevada crença no mundo justo está relacionada a menos ruminação sobre 

eventos negativos, mais comportamentos de altruísmo e de ajuda e maior senso de 

responsabilidade social e confiança interpessoal. 

 Strelan (2007) realizou um estudo para analisar a relação entre a crença no 

mundo justo e o perdão, para identificar se a percepção das pessoas de que elas são 

tratadas com justiça pode facilitar o uso de estratégias pró-sociais e adaptativas, como o 

perdão. O autor indica uma variável que pode ajudar a explicar essa relação: a gratidão. 

A hipótese do estudo era que a crença no mundo justo, pessoal e geral, se relaciona com 

o perdão, e que a gratidão pode favorecer essa relação, principalmente no nível pessoal. 

Esperou-se, ainda, encontrar uma relação negativa entre o perdão e a crença no mundo 

injusto. O estudo investigou também o papel mediador da autoestima na relação entre o 

autoperdão e a crença no mundo justo.  

 Participaram do estudo 275 estudantes universitários com idade média de 20 

anos. Cada jovem respondeu a duas escalas de crença no mundo justo, uma escala de 

disposição para perdoar a si e aos outros e medidas de autoestima e gratidão. Como 

resultados, as crenças no mundo justo geral e pessoal se relacionaram com autoperdão, 

mas apenas a crença pessoal se relacionou com a disposição para perdoar os outros. 

Foram encontradas as relações previstas no que se refere à gratidão e à autoestima: a 

gratidão mediou a relação positiva do perdão com a crença pessoal e a relação negativa 

com a crença no mundo injusto, enquanto a autoestima atuou como mediadora da 

relação das crenças pessoal e geral com o autoperdão.  Esses resultados confirmam a 

indicação teórica de que a crença no mundo justo influencia na maneira das pessoas 

interpretarem as situações de mágoa, e aumentam a disposição para perdoar.  
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 Lucas, Young, Zhdanova e Alexander (2010) realizaram um estudo com o 

objetivo de verificar se existe diferença na relação do perdão com as crenças no mundo 

justo nos níveis pessoal e geral, e se essa distinção poderia ser mediada pela 

impulsividade e a ruminação. O estudo contou com 278 participantes, que responderam 

a instrumentos sobre a crença no mundo justo, ruminação, impulsividade e perdão. Os 

resultados indicaram, após analisar todos os possíveis modelos estruturais envolvendo 

as variáveis, que aquele que se mostrou mais adequado apresenta uma relação das 

crenças pessoais e gerais com o perdão, mediada pela ruminação e pela impulsividade: a 

crença pessoal se associou positivamente com o perdão e negativamente com a 

ruminação e a impulsividade, enquanto a crença geral se relacionou negativamente com 

o perdão e positivamente com as duas variáveis mediadoras. De acordo com os autores, 

esses resultados esclarecem as dúvidas existentes sobre a relação positiva ou negativa 

entre a justiça e o perdão, indicando que essa relação será determinada pelo tipo de 

crença na justiça que a pessoa tenha, além de características individuais, como a 

ruminação e a impulsividade.  

 Strelan e Sutton (2011) estudaram como as informações específicas de cada 

transgressão podem se relacionar com a crença no mundo justo das pessoas e como essa 

interação pode influenciar na decisão de perdoar. Os autores esperaram encontrar que a 

crença pessoal no mundo justo diminui as respostas negativas da ofensa, facilitando o 

perdão, enquanto a crença geral no mundo justo se associaria com o aumento dessas 

respostas negativas. Essas duas relações seriam influenciadas pela gravidade da ofensa. 

Participaram do estudo 157 estudantes universitários, divididos em duas condições: 

gravidade da ofensa elevada e gravidade da ofensa baixa. Os participantes deveriam 

relembrar uma situação de ofensa pessoal de acordo com a condição, e responder aos 

instrumentos. Foram utilizados: o Inventário TRIM e escalas de crença no mundo justo 
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pessoal e geral, proximidade da relação com o ofensor e comportamento do ofensor 

após a ofensa. Como resultados, foram encontradas mais respostas positivas na 

condição de gravidade baixa e mais respostas negativas na condição de gravidade alta. 

Não foram encontradas relações significativas entre os dois tipos de crença no mundo 

justo e respostas positivas sobre a ofensa, mas a crença pessoal se relacionou 

negativamente com as respostas negativas. Esses resultados confirmam as hipóteses dos 

autores e os estudos anteriores, mostrando que a crença no mundo justo no nível pessoal 

ajuda no perdão, na medida em que diminui as respostas negativas sobre a ofensa, 

evitando a motivação para evitação e vingança.  

 

4.3.3. A relação do perdão com os dois tipos de justiça: retributiva e 

restaurativa 

 Além da influência da crença no mundo justo, outro aspecto que tem recebido 

atenção dos estudos sobre a relação entre a justiça e o perdão é a distinção entre dois 

tipos de justiça: retributiva e restaurativa. De acordo com estudos recentes, a relação 

entre esses dois valores pode ser positiva ou negativa, dependendo de como a justiça é 

definida pelas pessoas. A justiça retributiva consiste, essencialmente, em definir uma 

punição severa para a injustiça. Esse tipo de justiça mostra-se incompatível com o 

perdão. No entanto, quando a justiça é considerada de maneira mais inclusiva, com 

preocupação social, como a justiça restaurativa ou distributiva, o perdão passa a ser 

considerado como uma opção viável para resolver o conflito. A justiça restaurativa 

consiste em estratégias inclusivas que têm o objetivo de promover o diálogo entre as 

partes envolvidas na ofensa, seja num plano real, onde haja um encontro entre ofensor e 

ofendido, seja no plano ideal, onde todo o contexto é considerado pela vítima na tomada 

de decisão. A intenção principal é de que seja assumida uma postura que considere o 
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que é melhor para a sociedade, respeitando os interesses da pessoa ofendida e também 

uma maneira de mostrar ao ofensor que a atitude dele foi inadequada e não deve se 

repetir. Apesar de não ter um foco na punição, esse tipo de atitude tem por objetivo 

restabelecer a justiça. Dessa forma, a justiça restaurativa se mostra uma resposta 

inclusiva que possui princípios comuns com o perdão. A seguir, serão expostos três 

estudos que ilustram como se dá essa relação entre os tipos de justiça e o perdão.  

 Karremans e Van Lange (2005) realizaram três estudos para investigar se a 

maneira como as pessoas definem a justiça influencia no perdão e se a ativação dessa 

definição de justiça aumenta a propensão de perdoar das pessoas. De acordo com os 

autores, é o tipo de justiça utilizada pelas pessoas que determina o aumento ou a 

diminuição no uso do perdão por elas. Ou seja, se as pessoas consideram que a justiça 

retributiva é a melhor maneira de lidar com as transgressões, a ativação desse 

pensamento vai levar a uma diminuição nos níveis de perdão. No entanto, aquelas 

pessoas que consideram que a justiça deve ter uma preocupação social (justiça 

distributiva) devem apresentar um aumento no nível de perdão quando esse pensamento 

for salientado.  

 No primeiro estudo, 73 participantes foram divididos em quatro condições, 

dependendo do valor a ser salientado: justiça, prestatividade, ambição e condição 

controle. Em cada grupo, as pessoas deveriam pensar no respectivo valor e escrever 

seus pensamentos num papel. Em seguida, elas responderam a um instrumento de 

medida da disposição para perdoar (TNTF - Berry et al., 2001). Os resultados indicaram 

que existe um efeito da ativação dos valores na disposição para perdoar: os participantes 

nas condições de ativação da justiça e da prestatividade apresentaram níveis mais altos 

de perdão do que nas outras duas condições. No que se refere às definições de justiça, a 

maioria das pessoas escreveu termos categorizados como noções “pró-sociais” de 
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justiça. O segundo estudo dos autores buscou replicar esses resultados, utilizando um 

método diferente de ativação do valor de justiça. Participaram do estudo 39 pessoas, 

divididas em duas condições: ativação de valores de justiça ou condição neutra. Os 

participantes na condição de justiça deveriam observar uma figura – o símbolo romano 

da justiça - e responder três questões sobre ela, enquanto aqueles na condição neutra 

observaram a imagem de um instrumento musical. Após esse primeiro momento, cada 

um deveria responder ao mesmo instrumento de disposição para perdoar utilizado 

anteriormente. Como resultados, os participantes na condição de ativação da justiça 

apresentaram uma maior disposição para perdoar do que na condição neutra, 

confirmando a expectativa dos autores de que a ativação da justiça aumenta os níveis de 

perdão.  

 Finalmente, o último estudo de Karremans e Van Lange (2005) utilizou um 

método subliminar de ativação dos valores de justiça dos participantes. Nesse estudo 37 

pessoas foram divididas em três condições: ativação da justiça, neutra e controle. Para a 

ativação dos conceitos, foi utilizada uma marca d’água com as imagens respectivas para 

cada condição; o símbolo romano da justiça, o símbolo da universidade (condição 

neutra) e nenhum símbolo (condição controle). Essa marca d’água estava presente nas 

folhas que continham os itens do instrumento de perdão. Os resultados das análises 

comparando as condições evidenciaram um efeito significativo das condições no nível 

de perdão das pessoas: as comparações mostraram um contraste significativo entre a 

condição de justiça e as outras duas condições. Assim, os autores comprovaram a 

hipótese da relação da justiça com o perdão e essa relação pode ser positiva, 

dependendo da maneira como ela é conceituada pelas pessoas.   

 Strelan, Feather e McKee (2008) estudaram se as pessoas associam o perdão 

mais com a justiça restaurativa do que com a justiça retributiva. Segundo os autores, o 
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conceito de justiça restaurativa é frequentemente utilizado nos estudos sobre as 

estratégias de punição do sistema judiciário, pois permite que as partes envolvidas 

ofereçam sua versão dos fatos e possam definir qual a maneira apropriada de resolver 

esse conflito. No entanto, não fica claro o quanto a relação entre o perdão e a justiça 

restaurativa pode ser generalizada para outros contextos de conflito interpessoal. Dessa 

forma, esse estudo buscou investigar se as pessoas de fato associam o perdão com a 

justiça restaurativa (mais do que com a justiça retributiva) e se essa associação também 

ocorre nas relações íntimas ou no ambiente de trabalho. Para tanto, 173 estudantes 

universitários foram divididos em uma de três condições, onde variavam o tipo de 

justiça (retributiva, restaurativa e neutra) e o tipo de contexto (sistema judiciário, 

relações íntimas e relações de trabalho). Em cada condição apresentou-se um cenário 

hipotético de transgressão, seguido de questões a respeito da percepção dos 

participantes sobre as possíveis estratégias de justiça utilizadas para resolver o conflito, 

além do Inventário TRIM. Os resultados indicaram interações significativas entre o 

perdão e a condição de justiça e entre o perdão e o contexto, além de uma interação 

significativa entre as três variáveis. No que se refere às motivações para perdoar, a 

benevolência se associou mais com a justiça restaurativa e no contexto das relações 

íntimas, enquanto a evitação e a vingança se associaram com a justiça retributiva e com 

as condições de justiça neutra e nos contextos judicial e de trabalho. Esses resultados 

mostram as semelhanças cognitivas entre o perdão e a justiça restaurativa, devido as 

suas características inclusivas e pró-sociais. Os autores consideram que essa relação 

deve ser mais bem compreendida teoricamente para que seja possível avançar em 

estratégias para a promoção do perdão em diversos contextos sociais.  

 Strelan, Feather e McKee (2011) investigaram a relação do perdão com os dois 

tipos de justiça (retributiva e restaurativa) e a influência de valores motivacionais na 
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justiça e no perdão. Os autores orientaram esse estudo a partir dos resultados de Strelan 

et al. (2008) e da tipologia de valores de Schwartz (1994), onde este autor identifica que 

justiça e perdão são valores que atendem a metas motivacionais semelhantes. Nesse 

sentido, o estudo apresentou as seguintes hipóteses: (1) haveria diferença na relação 

entre a justiça e o perdão dependendo do tipo de justiça: a justiça retributiva 

apresentaria uma relação negativa com o perdão enquanto a justiça restaurativa teria 

uma relação positiva; (2) cada tipo de justiça se relacionaria com valores motivacionais 

diferentes: a justiça restaurativa se associaria aos valores de benevolência e 

universalismo e a justiça retributiva se associaria com os valores de autovalorização, 

segurança e hedonismo; e (3) as metas de justiça e a disposição para perdoar seriam 

influenciadas pelos valores de uma pessoa.  

Participaram do estudo 178 jovens de aproximadamente 20 anos de idade, que 

responderam a um questionário sobre as metas de justiça (retributiva e restaurativa), 

valores motivacionais, atitudes sobre o perdão e disposição para perdoar. As análises 

indicaram que os participantes apresentaram valores de benevolência e universalismo, 

realização e abertura (hedonismo e autodireção), além de atitudes favoráveis ao perdão. 

No que se refere à relação dos valores com o perdão e o tipo de justiça, a justiça 

retributiva se correlacionou negativamente com os valores de benevolência e 

universalismo, enquanto apresentou uma correlação positiva com os valores de poder e 

segurança. Os valores de realização e abertura se correlacionaram negativamente com o 

perdão. A justiça restaurativa, por sua vez, apresentou uma correlação positiva com o 

universalismo e com o perdão e negativa com valores de poder e realização. Ainda, a 

relação entre os valores da pessoa e o uso da justiça e do perdão se mostrou como 

esperado: os indivíduos com o valor de poder foram favoráveis à justiça retributiva e 

tendiam a perdoar menos, e aqueles com o valor da benevolência foram favoráveis à 
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justiça restaurativa e tendiam a perdoar mais. Os resultados do estudo de Strelan et al. 

(2011) permitem concluir que a relação da justiça com o perdão de fato depende da 

maneira como as pessoas entendem o uso da justiça, além do tipo de valores 

motivacionais de cada indivíduo.   

4.4. Conclusão e apresentação do problema de pesquisa 

Neste capítulo, foram apresentadas as considerações teóricas e os estudos 

empíricos existentes sobre a relação entre a justiça e o perdão. A compreensão sobre a 

associação desses valores é controversa na Psicologia. Muitos estudiosos consideravam 

que o perdão não podia se relacionar com a justiça; ao contrário, entendiam que para 

que o perdão pudesse ocorrer era necessário abdicar da justiça.  

No entanto, Piaget foi o primeiro a indicar que o perdão surge a partir do 

desenvolvimento da justiça por reciprocidade, e depende dessa noção para ocorrer. Ou 

seja, não é preciso abdicar da justiça para utilizar o perdão, utiliza-se da justiça por 

equidade. Posteriormente, Enright evoluiu ainda mais nesse entendimento, considerando 

que o perdão se desenvolve juntamente com a justiça e que depende do 

desenvolvimento da noção de equidade para ocorrer.  

Corroborando as indicações desses autores, os estudos empíricos que foram 

apresentados são esclarecedores no debate, mostrando que esses dois conceitos não são 

opostos ou incompatíveis. A distinção entre justiça retributiva e restaurativa soluciona 

as controvérsias existentes e desmistifica a relação entre a justiça e o perdão, mostrando 

que existe uma evolução onde a primeira noção de justiça utilizada pelo indivíduo 

(retributiva) é, de fato, incompatível com o perdão, mas que o desenvolvimento da 

noção de justiça restaurativa permite que o perdão seja considerado como uma 

estratégia para resolver os conflitos.  
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Além da compreensão de que perdão e justiça podem ocorrer juntamente numa 

situação de conflitos, os estudos sobre a crença no mundo justo levantam a questão 

sobre diferenças individuais nessa relação. Além de considerar que tipo de justiça a 

pessoa julga necessária para resolver um conflito (retributiva ou distributiva/ 

restaurativa), é preciso conhecer como o indivíduo interpreta a justiça para si mesma e 

para os outros.  

Deve-se destacar, no entanto, que os estudos empíricos apresentados não 

abordam a relação da justiça com o perdão numa perspectiva do desenvolvimento, mas 

investigam relações entre construtos. Nesse sentido, evidencia-se uma lacuna na 

compreensão da relação entre esses dois valores, a compreensão de como essa relação 

se desenvolve no indivíduo.  

Portanto, apesar das considerações teóricas apresentadas e dos estudos empíricos 

revisados serem esclarecedores, fica evidente que o estudo da relação entre a justiça e o 

perdão necessita de maior aprofundamento. A literatura indica a existência de uma 

relação entre o pensamento de justiça e o pensamento de perdão. O estudo de Camino et 

al. (1996), por exemplo, identificou correlações que indicam uma associação entre esses 

pensamentos. No entanto, essa relação de necessidade ou dependência ainda não foi 

verificada empiricamente. Diante disso, questiona-se: 

 O avanço do pensamento de justiça implica no avanço do pensamento do 

perdão? 

 Quais estágios de raciocínio de justiça e de perdão são predominantes no 

julgamento das pessoas? 

No intuito de responder a essas questões, esta dissertação teve o objetivo de 

verificar a relação de desenvolvimento entre os pensamentos de justiça e de perdão com 

o avanço da idade. Como objetivos específicos, buscou-se: 
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(1) Verificar se existem diferenças nos pensamentos de justiça e perdão em 

diferentes faixas etárias; 

(2) Verificar quais os estágios dominantes de justiça e de perdão no julgamento 

das pessoas em cada grupo de idade; e 

(3) Verificar empiricamente se o pensamento de perdão é sempre igual ou 

inferior ao pensamento de justiça numa mesma pessoa.  

As hipóteses levantadas eram de que, com a idade, houvesse um avanço nos 

pensamentos de justiça e de perdão, e que o pensamento de perdão estivesse em um 

estágio anterior ou igual ao pensamento de justiça numa mesma pessoa, confirmando a 

relação de necessidade indicada na literatura.  
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CAPÍTULO 5 - MÉTODO 

 5.1. Participantes 

Participaram deste estudo 155 estudantes de ensino médio e universitários da 

cidade de João Pessoa – PB, divididos em três grupos de idade: pré-adolescentes, com 

idades entre 10 e 14 anos (M=12,57; DP=1,18), 24 homens (42,9%) e 32 mulheres 

(57,1%); adolescentes, com idades entre 15 e 19 anos (M=17,48; DP=1,21), 26 homens 

(43,3%) e 34 mulheres (56,7%); jovens adultos, com idades entre 20 e 24 anos 

(M=21,28; DP=1,42), 19 homens (48,7%) e 20 mulheres (51,3%).  

5.2. Instrumentos (Anexo A) 

5.2.1. Questionário biodemográfico 

Foram solicitadas, através de um questionário, informações biodemográficas 

como idade, série, sexo e estado civil.  

5.2.2. Questionário sobre questões sociais 

5.2.2.1. Moral Judgment Interview – MJI (Colby & Kohlberg, 1987): Dilema 

de Heinz 

Este dilema desenvolvido por Kohlberg busca verificar a qualidade do 

pensamento de justiça. O dilema foi originalmente traduzido por Biaggio (1976) e 

adaptado por Camino et al. (1996). Nesta versão, a personagem Heinz passou a chamar-

se João. O dilema se apresenta da seguinte forma: 

Uma senhora estava muito doente com um tipo especial de câncer. Seus médicos 

disseram que existia um remédio que poderia salvar-lhe a vida. Esse remédio era 

uma espécie de “Radium” que um farmacêutico, que morava na mesma cidade, 

havia descoberto recentemente. O farmacêutico gastou muito para fazer esse 

remédio, mas estava cobrando dez vezes mais do que o custo da fabricação para 

comercializar o remédio. Ele pagou R$ 500,00 para comprar o “Radium” e 
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estava cobrando R$ 5.000,00 por uma pequena dose do remédio. O marido da 

senhora que estava doente, João, procurou junto a todos os seus amigos e 

pessoas que ele conhecia e usou todos os meios legais que podia para tentar 

conseguir o dinheiro para comprar o remédio, mas só conseguiu R$ 2.500,00, a 

metade do que o remédio custava. Ele procurou o farmacêutico e disse que a sua 

esposa estava morrendo. Pediu ao farmacêutico para que vendesse o remédio 

mais barato, ou então, deixá-lo pagar o restante depois. Mas o farmacêutico 

disse: “Não, eu descobri o remédio e vou ganhar muito dinheiro com ele”. Então 

João ficou desesperado e começou a pensar em assaltar a farmácia para roubar o 

remédio para sua mulher. 

Após a estória, são apresentadas 14 questões abertas que buscam eliciar o 

pensamento de justiça por estágios. Como complemento, foi incluída uma última 

questão: “O que significa justiça?”.  

5.2.2.2. Inventário do Perdão (Camino et al., 1996): Dilema de Heinz para o 

Perdão 

 Este dilema é uma adaptação do dilema de Heinz realizada por Enright et al. 

(1989) para verificar o pensamento do perdão. A caracterização do dilema de João é a 

mesma do dilema da justiça, tendo apenas o final modificado: 

Considere agora que, sabendo do desespero de João, o farmacêutico esperava 

que ele tentasse roubar o remédio. Então, o farmacêutico escondeu o remédio em 

um local onde ninguém poderia encontrá-lo. Como resultado, a esposa de João 

morreu. João sentiu-se profundamente triste e com muita raiva do farmacêutico 

por ter escondido o remédio e causado a morte de sua esposa. 
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Após o dilema, são apresentadas 11 questões abertas que buscam identificar o 

pensamento de perdão por estágios. Como complemento, foi incluída uma última 

questão: “O que significa perdoar?”.  

 

5.3. Procedimentos 

5.3.1. Procedimentos éticos 

 O projeto desta dissertação foi apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos do Hospital Laureano Wanderley (HULW – Universidade Federal da 

Paraíba), recebendo aprovação para a sua realização sob o protocolo CEP/HULW nº 

232/11. Durante a coleta de dados, foram respeitadas todas as exigências da Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

5.3.2. Coleta de dados 

 Os dados foram coletados em duas instituições: uma instituição de ensino 

superior pública e uma escola privada de ensino fundamental e médio da cidade de João 

Pessoa. Os participantes universitários assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido. Para os participantes do ensino fundamental e médio foi solicitada a 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelos pais ou responsáveis para 

a autorização da participação de seus filhos. Os termos de consentimento constam em 

anexo (Apêndices A, B e C). Os participantes responderam ao instrumento 

individualmente, em ambiente de sala de aula, por aproximadamente 45 minutos.  

5.2.3. Análise de dados 

Foi realizada uma análise de conteúdo das respostas por um grupo de juízes, em 

duas etapas. Primeiramente, foi entregue a cada pessoa um manual de categorização dos 

estágios de justiça e de perdão. Nesse manual operacionalizou-se cada estágio de 

pensamento a partir de suas características principais (O manual consta no Apêndice D). 
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A partir dessas categorias, os juízes categorizaram individualmente as respostas dos 

participantes e atribuíram um estágio de justiça ou de perdão para cada resposta. Em 

seguida, as respostas categorizadas foram analisadas coletivamente a fim de atingir uma 

concordância mínima de 80%. Foram considerados como estágios dominantes de justiça 

e de perdão de cada participante aqueles que apresentaram a maior frequência de 

respostas. Nas situações de empate entre dois estágios, foi considerado como dominante 

o estágio mais avançado de pensamento.  

As definições de justiça e de perdão dos participantes foram classificadas em 

categorias e analisadas separadamente. Para tanto, as respostas foram analisadas por 

dois juízes e foram classificadas em categorias criadas a posteriori. Deve-se destacar 

que algumas definições continham mais de um aspecto central e foram classificadas em 

mais de uma categoria. Por esta razão, os valores totais de respostas, tanto nas 

categorias de definição de justiça como nas de perdão, não correspondem ao número 

total de participantes do estudo. Todas as definições de justiça e perdão constam nos 

Apêndices E e F.  

Foram levantadas estatísticas descritivas e efetuados testes de correlação para 

verificar a qualidade e a força da relação entre os estágios de justiça e perdão; análises 

de variância para verificar a influência da idade nos estágios de pensamento de justiça e 

perdão; além de testes de Quiquadrado e um teste de Wilcoxon para analisar a 

associação entre os estágios dominantes de justiça e perdão. Para realização desses 

testes, foram utilizadas as frequências de estágios dominantes dos participantes. 

Especificamente para realizar o teste de correlação de Pearson, pontuou-se os estágios 

dominantes da seguinte forma: estágio 1 = 10, estágio 2 =20, estágio 3 = 30, estágio 4 = 

40, estágio 5 = 50 e estágio 6 = 60. Esses cálculos foram realizados através do 

Statistical Package for Social Sciences – SPSS, versão 18.  
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CAPÍTULO 6 - RESULTADOS 

 Este capítulo apresenta os resultados da análise dos dados. Os resultados serão 

divididos em duas seções: a primeira seção se refere às análises realizadas com os 

estágios dominantes de justiça e de perdão; a segunda seção apresenta a análise de 

conteúdo das respostas dos dilemas e das definições de justiça e perdão dos 

participantes.  

 

6.1. Estágios dominantes de justiça e de perdão 

  A tabela 3 apresenta a distribuição de frequências dos estágios dominantes de 

justiça e de perdão nos três grupos de idade. Verificou-se, em todos os grupos de idade, 

que o estágio 4 foi dominante no pensamento de justiça, sendo utilizado por 71,4% dos 

pré-adolescentes (10 a 14 anos), 66,7% dos adolescentes (15 a 19 anos) e 71,8% dos 

jovens adultos (20 a 24 anos). 

No que se refere ao pensamento de perdão, os resultados mostraram que os 

estágios 2, 3 e 4 foram dominantes. Os pré-adolescentes apresentaram 

predominantemente o uso do estágio 3 (42,9%) enquanto os adolescentes e jovens 

adultos apresentaram uma frequência maior no estágio 4 (48,3% no Grupo 2 e 38,5%  

no Grupo 3). Apenas dois participantes apresentaram raciocínios dominantes sobre o 

perdão do estágio 5. 
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Tabela 3 

 Distribuição de frequência de estágios dominantes de justiça e de perdão nos três 

grupos de idade 

 

Estágios  

Dominantes 

Grupo de Idade I 

Pré-adolescentes 

(10 a 14 anos) 

Grupo de Idade II 

Adolescentes 

(15 a 19 anos) 

Grupo de Idade III 

Jovens adultos 

(20 a 24 anos) 

Justiça 

F (%) 

Perdão 

F (%) 

Justiça 

F (%) 

Perdão 

F (%) 

Justiça 

F (%) 

Perdão 

F (%) 

1 1 (1,8) 7 (12,5) - 5 (8,3) - 4 (10,3) 

2 - 11 (19,6) 3 (5,0) 9 (15,0) - 10 (25,6) 

3 7 (12,5) 24 (42,9) 5 (8,3) 16 (26,7) 5 (12,8) 10 (25,6) 

4 40 (71,4) 13 (23,2) 40 (66,7) 29 (48,3) 28 (71,8) 15 (38,5) 

5 7 (12,5) 1 (1,8) 11 (18,3) 1 (1,7) 6 (15,4) - 

6 1 (1,8) - 1 (1,7) - - - 

Total 56 56 60 60 39 39 

 

6.2. Avanço nos estágios por idade 

Com relação ao avanço no pensamento de justiça de acordo com a idade, 

verificou-se que houve uma diminuição no uso dos estágios mais primitivos (estágios 1 

e 2). No grupo de pré-adolescentes, um participante mostrou predomínio do pensamento 

do estágio 1 de justiça; os adolescentes mostraram pensamentos de justiça a partir do 

estágio 2, e os jovens adultos não apresentaram pensamentos de justiça em nenhum dos 

dois estágios pré-convencionais. Os dados mostraram, também, que alguns participantes 

já apresentaram raciocínios elevados, predominantemente no estágio 5 (12,5% de 

participantes do Grupo 1, 18,3% de participantes do Grupo 2 e 15,4% de participantes 

do Grupo 3). Ainda, apenas dois participantes apresentaram o último estágio de 

pensamento de justiça como dominante.  
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No que se refere ao perdão, verificou-se nos três grupos de idade uma 

diminuição do uso dos estágios 1 e 2 e uma concentração maior de uso dos estágios 3 e 

4. Esses resultados são esperados de acordo com a literatura. 

 

6.3. Relação entre os pensamentos de justiça e perdão 

 Foi realizado um teste de correlação de Pearson utilizando os escores dos 

estágios dominantes de justiça e de perdão dos participantes. Os resultados mostraram 

uma associação positiva e significativa (r =.15; p =.05). Ou seja, quando um 

pensamento avança, o de perdão também avança em algum grau. 

 No que se refere à relação entre os pensamentos de justiça e de perdão, a Tabela 

4 apresenta a distribuição dos estágios de perdão em função do estágio dominante de 

justiça dos participantes. Ou seja, qual o estágio de perdão das pessoas que 

apresentaram o estágio 1 de pensamento de justiça, ou que apresentaram o estágio 2, e 

assim por diante. Como pode ser observado na tabela 4, apenas quatro participantes 

apresentaram um estágio de pensamento de perdão mais avançado do que o seu 

pensamento de justiça e a maioria apresentou o pensamento de perdão no mesmo 

estágio ou em um estágio abaixo do seu correspondente na justiça. Os resultados 

obtidos com o teste de Wilcoxon, quando da comparação dos estágios de justiça e de 

perdão de cada um dos participantes em uma escala ordinal, indicaram, de forma 

significativa (z= -8,133; p<0,001), que o estágio de justiça “antecedeu” o estágio de 

perdão nos participantes. Ainda, uma ANOVA de um fator, considerando os estágios 

dominantes de justiça como variável independente e os estágios de perdão como 

variável dependente, evidenciou uma variância significativa [F(1, 154)=2,369; p = 

0,042], indicando que o avanço nos estágios de perdão está relacionado ao avanço nos 

estágios de justiça. 
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Tabela 4 

 Distribuição dos estágios dominantes de perdão dos participantes em função dos seus 

estágios de pensamento de justiça 

 

Estágio dominante 

Justiça 

Estágio 

1 

Estágio 

2 

Estágio 

3 

Estágio 

4 

Estágio 

5 

Estágio 

6 

 

 

 

Perdão 

Estágio 1 1 - 1 11 3 - 

Estágio 2 - - 4 24 2 - 

Estágio 3 - 1 11 29 9 - 

Estágio 4 - 2 1 44 9 1 

Estágio 5 - - - - 1 1 

Total 1 3 17 108 24 2 

 

6.4. Análise de conteúdo das categorias de definições de justiça e de perdão 

6.4.1. Análise da questão “O que significa justiça?” 

A Tabela 5 apresenta as categorias formadas a partir das respostas dos 

participantes sobre a questão: “O que significa justiça?”. Observa-se a existência de 10 

categorias com conteúdos relacionados à distinção entre o certo e o errado, a 

importância das leis, da igualdade e do cumprimento dos direitos, além de indicações 

sobre a necessidade de punição e a relação da justiça com princípios morais e condutas 

éticas. Na Tabela 5 constam ainda exemplos de cada categoria.  
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Tabela 5. 

Categorias obtidas pelas respostas da pergunta “O que significa justiça?” 

Categoria (F) Exemplos (Idade do participante) 

Justiça é fazer a coisa certa. (33) “Fazer a coisa certa, culpar quem fez coisas erradas por maldade, e não para salvar uma vida”. 

(13 anos) 

“Saber o certo e o errado, e assim considerá-los, mas envolvendo sempre o porquê de tudo, 

analisando sempre os dois lados de uma história para poder ser justo”. (19 anos) 

Justiça significa cumprir as leis. (31) “Entidade responsável para julgar as leis, aplicá-las, portanto, manter a ordem”. (18 anos) 

 “Fazer com que a lei seja cumprida”. (20 anos) 

Justiça como punição para os erros. (27)  “Apontar o culpado e determinar que tal infrator seja punido severamente”. (19 anos) 

 “Significa o que você fez de errado vai de alguma forma pagar”. (20 anos) 

Justiça é ser justo com as pessoas. (16)  “Praticar o ato de ser justo, correto com alguém”. (17 anos) 

 “Julgar de forma mais justa o cidadão”. (24 anos) 

Justiça significa manter a ordem e o 

equilíbrio social. (13) 

 “Tentativa de equilibrar as ações dos indivíduos”. (20 anos) 

“Ordem entre os homens. De forma que os mesmos possam conviver em harmonia”. (20 anos) 
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Tabela 5 (continuação) 

Categoria (F) Exemplos (Idade do participante) 

Justiça é igualdade social. (12) 

 

 “Fazer algo que mantenha a igualdade na sociedade”. (21 anos) 

 “Dar de igual para todos, sem ver pela cor, raça ou posição social”. (24 anos) 

Justiça como direitos e deveres iguais. (9)  “A garantia de que todos são iguais: que ninguém terá mais direitos ou deveres que ninguém”. (16 

anos) 

 “Fazer o que é tido como correto de acordo com os direitos de todo e qualquer cidadão”. (20 

anos) 

Justiça como princípio moral e ético. (8)  “O equilíbrio que a sociedade procura e necessita da ética e da moral”. (17 anos) 

 “Relação entre princípios morais e atitudes, e as considerações diante disto. Neste caso, a justiça 

teria várias faces num mundo multicultural”. (20 anos) 

Justiça como defesa das pessoas e 

julgamento dos atos. (6) 

 “Julgamento muitas vezes não aceito pelas pessoas”. (18 anos) 

 “Dar o devido julgamento para determinados atos”. (20 anos) 
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Tabela 5 (continuação) 

Categoria (F) Exemplos (Idade do participante) 

Outras definições de justiça. (6)  “Lutar por aquilo que é seu, signifique muito a você, batalhar”. (12 anos) 

 “A verdade que o homem busca, se beneficiando ou não”. (17 anos) 

 “É algo que não se pode esperar muito”. (22 anos) 

 “Quem tem maior poder manda na justiça”. (24 anos) 

“É uma utopia”. (22 anos) 

“Ilusão”. (16 anos) 
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Para verificar se existiam diferenças estatísticas entre as categorias de respostas 

encontradas sobre a definição de justiça, foi realizado um teste de Qui-quadrado de 

Aderência, sendo identificada uma diferença significativa [χ
2 

(9)= 219,55; p < 0,01], o 

que comprova que as frequências de cada categoria são diferentes entre si.  

6.4.2. Análise da questão “O que significa perdoar?” 

 A Tabela 6 apresenta as categorias de resposta obtidas a partir das definições de 

perdão dos participantes. Observa-se a existência de 12 categorias, abrangendo 

conteúdos como esquecimento, pedido de desculpas, a diminuição dos afetos negativos 

gerados pela ofensa, a compreensão da situação pela perspectiva do outro, e o perdão 

como uma virtude, um valor divino, que traz benefícios para quem perdoa. 
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Tabela 6. 

Categorias obtidas pelas respostas da pergunta: “O que significa perdoar?” 

Categoria (F) Exemplos (Idade do participante) 

Perdoar é não sentir mais raiva ou rancor. 

(34) 

 “Não ter ódio, raiva por ninguém que agente (sic) ofendeu”. (13 anos) 

 “Superar sua própria raiva, inveja, rancor, etc. De forma que você não sinta nenhuma raiva da 

pessoa perdoada”. (20 anos) 

Perdoar é esquecer a ofensa. (29)  “É como esquecer. Significa deixar no passado o ocorrido e continuar a vida sem rancor e 

mágoa”. (18 anos) 

 “Esquecer o que foi feito contra si e amar tal pessoa como se nada tivesse acontecido, não 

lembrando nunca de tal fato”. (21 anos) 

Perdoar é desculpar o ofensor. (28)  “Aceitar as desculpas e os erros de quem quer seu perdão”. (13 anos) 

 “É desculpar a pessoa pelo mal/erro que cometeu, sem guardar mágoas ou ressentimento”. (17 

anos) 

Perdoar é aceitar o outro e seu erro. (22)  “Desculpar, aceitar o arrependimento, perdoar os atos que foram errados”. (15 anos) 

 “Aceitar o erro de outra pessoa e conseguir amá-la com isso”. (23 anos) 
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Tabela 6 (continuação) 

Categoria (F) Exemplos (Idade do participante) 

Perdoar é relevar, não julgar a ofensa. (12)  “Ignorar um acontecimento ruim que alguma pessoa lhe fez”. (16 anos) 

 “Relevar atitudes negativas de outras pessoas que lhe atingiram diretamente, o perdão é uma 

forma de encarar um acontecimento ruim de forma com que isto não venha a te machucar de 

novo”. (22 anos) 

Perdoar é dar uma segunda chance. (10)  “Dar uma nova chance a alguém que errou, se arrependeu e quer tentar algo novo”. (17 anos) 

 “Dar uma nova chance”. (19 anos) 

Perdoar é um ato de amor ao próximo. (10)  “Amar com todas as forças, ir até o extremo do amor, enxergar no outro aquilo que ele tem de 

melhor”. (17 anos) 

 “Ato de amor, sem mágoas”. (18 anos) 

Perdoar é entender os motivos do outro. (9)  “Reconhecer as razões dos atos alheios, e respeitá-los mesmo que anteriormente essas atitudes 

lhe prejudicaram”. (17 anos) 

 “Compreender o que outra pessoa fez de errado e se colocar em seu lugar”. (19 anos) 
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Tabela 6 (continuação) 

Categoria (F) Exemplos (Idade do participante) 

Perdoar é uma atitude generosa, que faz bem 

às pessoas. (7) 

 “[...], é algo generoso que não peça nada em troca”. (20 anos) 

 “Se doar emocionalmente sem esperar nada em troca. É altruísmo pacífico”. (24 anos) 

 

Perdoar é entendimento, significa tratar como 

igual, se reconciliar. (6) 

“Entender que a pessoa que o magoou é imatura e sujeita a falhas, e a partir disso não culpá-la 

demasiadamente por seus erros”. (16 anos) 

 “Aceitar que as consequências dos atos, propositais ou não, que lhe causaram sentimentos 

ruins foram necessários para a construção daquilo que você é hoje, da sua concepção de vida. 

É entender que nas relações entre pessoas há sempre o interesse, que se for maior que tudo, 

prejudicará pessoas. É aprender com as dificuldades e ter respeito ao próximo, já que você 

também fará mal a alguém e precisará pedir perdão. Significa uma relação de aceitação 

recíproca”. (17 anos) 

Perdoar é corrigir um erro. (5)  “Corrigir um erro”. (14 anos) 

 “Entender que o ser humano pode errar e corrigir o erro, deixando de lado o rancor e a 

cólera”. (18 anos) 
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Tabela 6 (continuação) 

Categoria (F) Exemplos (Idade do participante) 

Perdoar é uma virtude divina. (5)  “Algo parecido com desculpar, porém só quem perdoa é Deus, só ele tem esse direito [...]”. (22 

anos) 

“Ensinamentos de Jesus para perdoar porque somos humanos e erramos”. (23 anos) 
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No que se refere a comparações estatísticas entre as categorias, foi realizado um 

teste de Qui-quadrado de Aderência para verificar se existem diferenças entre as 

categorias de respostas encontradas sobre a definição de perdão. Este teste identificou 

uma diferença estatisticamente significativa entre as frequências das categorias  

[χ
 2 

(11) = 82,35; p < 0,01], indicando que as frequências são diferentes. 
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CAPÍTULO 7 – DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este estudo teve como objetivo analisar a relação entre o pensamento moral da 

justiça e o pensamento moral do perdão, numa perspectiva desenvolvimentista. Nesse 

sentido, foram apresentadas duas expectativas: que houvesse diferenças de idade nos 

pensamentos de justiça e de perdão, e que a relação de necessidade da justiça para o 

perdão fosse verificada. 

 Com relação aos estágios dominantes de pensamento, a maioria dos participantes 

dos três grupos de idade apresentou o uso predominante do estágio 4 de justiça, que se 

refere à valorização da obediência das leis para manutenção da ordem social, não 

evidenciando, portanto, uma variação de estágios dominantes por idade.  

Enquanto o pensamento de justiça se localizou predominantemente no estágio 4, 

o pensamento de perdão dos participantes se localizou entre os estágios 3 e 4, 

confirmando a expectativa. Assim, esse resultado corrobora os achados obtidos no 

estudo de Enright et al. (1989), em que os autores verificaram que os adolescentes 

apresentaram maior frequência no estágio 3 e jovens adultos prevaleceram no estágio 4 

de pensamento. Mullet et al. (2008) também encontraram uma relação positiva e 

significativa entre perdão, crenças e práticas religiosas. Mais recentemente, o estudo de 

meta-análise de Ferh et al. (2010) indicou que a necessidade de aprovação social e a 

religiosidade influenciam nas decisões das pessoas no momento de resolver um conflito. 

Sendo assim, esses resultados vão de acordo com o que a literatura indica.  

O resultado da correlação de Pearson, que verificou a associação entre os 

pensamentos de justiça e de perdão, apresentou um coeficiente de 0,15. Esse coeficiente 

é considerado baixo em comparação com os resultados obtidos nos estudos de Enright 

et al. (1989), que encontraram um coeficiente de 0,54,  e Camino et al. (1996) que 

encontraram coeficientes de 0,35 e 0,62, entre os estágios de justiça e de perdão. É 
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possível que esse coeficiente baixo se deva a alta concentração de participantes no 

estágio 4 da justiça.  

Existe, portanto, uma relação que mostra pouca equilibração na forma como 

avança o pensamento de perdão em relação ao pensamento de justiça. Numa situação 

ideal, esses dois valores morais deveriam se desenvolver de forma que o perdão sempre 

acompanhe o avanço do pensamento de justiça, estando as pessoas ao final do processo 

de equilibração em estágios de pensamento iguais na justiça e no perdão. Conforme 

verificado, a justiça avançou no pensamento da maioria das pessoas mais do que 

avançou o pensamento do perdão, o que significa que a resolução dos conflitos relativos 

ao perdão não estão sendo favorecidos, como se esperava, pelo avanço no pensamento 

de justiça. Esse resultado deve ter afetado significativamente a força da correlação entre 

os pensamentos de justiça e de perdão. Assim, acredita-se que seja importante uma 

educação para o perdão que possa vir a promover uma maior coerência do pensamento 

moral. Apesar da decalagem entre o pensamento do perdão e da justiça, verificou-se 

pelo teste de Wilcoxon, que o avanço da justiça quase sempre antecedeu o avanço do 

perdão. No entanto, o fato de que quatro pessoas apresentaram pensamentos mais 

avançados no perdão do que na justiça não permite confirmar a hipótese levantada. 

Diante desse resultado, pode-se apenas afirmar que o avanço da justiça favorece o 

avanço do perdão.  

No que se refere ao conteúdo das respostas dos participantes sobre a pergunta “O 

que significa justiça?”, as categorias mais frequentes (“fazer o certo” e “cumprir a lei”) 

corroboram o predomínio do uso do estágio 4 de pensamento de justiça, pautado na 

valorização da lei para a manutenção da ordem social.  

A categoria “justiça como punição para os erros”, apesar de representar 

concepções que podem ser relacionadas ao estágio 4 na tipologia de Kohlberg, parece 
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estar sendo apresentada como característica de um pensamento mais de valorização da 

autoridade com obediência restrita às regras agindo sempre de acordo com o que esta 

autoridade exige, sendo uma concepção do primeiro estágio do modelo de pensamentos. 

Ainda, a categoria “justiça é fazer a coisa certa” pode ser relacionada ao raciocínio do 

estágio 3 de justiça, no qual se valorizam as atitudes consideradas corretas dentro do 

grupo social de pertença do indivíduo.  

Deve-se destacar também a existência de categorias que já indicam um 

pensamento mais avançado, voltado para a defesa da igualdade de direitos e dos 

princípios éticos: “buscar igualdade”, “ter direitos iguais” e “uma conduta ética”. As 

duas primeiras categorias representam o raciocínio do estágio 5 de justiça, onde há a 

defesa dos direitos individuais e do consenso para estabelecer o sistema social. Nesse 

estágio, a justiça significa a igualdade e a defesa dos direitos de todos. Já a categoria 

“justiça como um princípio moral e ético” representa a concepção do último estágio do 

modelo de Kohlberg, onde a justiça se relaciona com a autonomia e a defesa de 

princípios éticos internalizados.  

Assim, ao analisar as categorias de definição de justiça, pode-se observar que, 

apesar de a maioria das categorias apresentarem concepções relacionadas ao estágio 4 

de justiça, também foram encontradas categorias correspondentes a estágios mais 

avançados (estágios 5 e 6), indicando que algumas pessoas estão começando a refletir 

sobre princípios morais mais elevados.   

Outro aspecto importante de ser analisado em relação à justiça e o perdão é a 

distinção entre justiça retributiva e justiça distributiva. Essas duas concepções de justiça 

foram estudadas por Piaget em seu estudo sobre a moralidade infantil. De acordo com o 

autor, a justiça retributiva expiatória é característica da primeira fase moral da criança, o 

realismo moral, onde se utilizam sanções expiatórias e as ações são consideradas 
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avaliando a proporção da punição com o ato condenado. Com o avanço da autonomia 

no pensamento, a justiça retributiva deixa de ser expiatória e passa a ser por 

reciprocidade, e as punições passam a ter uma nova função, mais educativa do que de 

retaliação. O nível mais avançado desse pensamento é a justiça por equidade (justiça 

distributiva), que possibilita o surgimento do perdão de forma avançada.  

Dessa forma, pode-se compreender que se as pessoas usam a justiça retributiva 

expiatória como uma forma de coação pela valorização das regras sociais (estágio 4), 

elas não vão conseguir considerar o perdão como solução para os conflitos. Na justiça 

distributiva e na justiça retributiva avançada (por reciprocidade), existe uma 

preocupação social, o perdão passa a ser viável para resolver os conflitos. Nesse sentido, 

ao analisar as categorias de definição de justiça, é possível identificar uma categoria que 

se relaciona com o primeiro tipo de justiça retributiva: “punir”, e algumas categorias 

que podem estar relacionadas com uma concepção de justiça distributiva, como “ser 

justo”, “buscar igualdade”, “ter direitos iguais” e “uma conduta ética”.  

No que se refere às respostas da questão “O que significa perdoar?”, a maioria 

dos participantes enfatizou o componente afetivo do perdão, através da diminuição da 

raiva e do rancor, além de relacionar o perdão com o esquecimento da ofensa e com o 

pedido de desculpas.  

A diminuição dos sentimentos negativos é um aspecto que está presente nas três 

perspectivas teóricas revisadas sobre o perdão. McCullough indica que é necessário que 

a pessoa se sinta motivada a abandonar a vingança e a evitação pela benevolência. No 

modelo de Worthington, o autor faz a distinção entre dois tipos de perdão, onde o 

perdão emocional consiste na substituição de emoções negativas por emoções positivas. 

E Enright, ao definir o perdão como uma atitude, apresenta três componentes essenciais 

para o processo de perdoar, sendo um deles a diminuição de sentimentos negativos e o 



160 

 

surgimento de afetos positivos sobre o ofensor. Embora apenas a diminuição da raiva e 

do rancor não seja suficiente para o perdão, sua ocorrência facilita o processo. Portanto, 

essa categoria de resposta representa bem um dos aspectos importantes para perdoar.  

Deve-se também destacar duas categorias de resposta que apresentam uma 

compreensão incorreta sobre o perdão: as que definem o perdão como “esquecer” ou 

“relevar” a ofensa. As teorias sobre o perdão interpessoal não definem o perdão como o 

esquecimento da ofensa, ao contrário, indicam que o perdão significa lembrar as 

injustiças sem sofrer, desenvolvendo julgamentos, sentimentos e comportamentos 

positivos direcionados ao ofensor. Esquecer ou relevar uma situação de ofensa pode ser 

considerado mecanismo de defesa, utilizado para evitar o confronto com os sentimentos 

gerados pela injustiça. Nesse sentido, pode-se dizer que as pessoas que apresentaram 

essa definição de perdão se encontram na primeira fase do processo indicado por 

Enright et al. (1991) e precisam de uma orientação para desenvolver seu pensamento 

moral.  

O pedido de desculpas foi apresentado como um elemento necessário para que o 

perdão ocorresse. A influência desse elemento tem sido indicada por diversos estudos. 

McCullough et al. (1997, 1998) encontraram que o pedido de desculpas se relaciona 

com o perdão, tendo a empatia como elemento mediador, e indicaram o pedido de 

desculpas como um determinante relacionado à situação da ofensa que influencia na 

motivação para perdoar. Ferh et al. (2010) consideraram o pedido de desculpas como 

um dos correlatos que influenciam na disposição de perdoar. De acordo com esses 

autores, as desculpas ajudam a dissociar a imagem do ofensor da ofensa sofrida e a 

considerá-lo como merecedor do perdão. Na perspectiva do desenvolvimento, Darby e 

Schlenker (1982) encontraram que o pedido de desculpas é um dos elementos mais 

importantes para a decisão de perdoar, sendo relacionado com a intencionalidade da 
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ofensa e os motivos do ofensor. No estudo de Girard e Mullet (1997), o pedido de 

desculpas foi uma das condições que mais influenciaram a decisão de perdoar.  

Com relação à ênfase no pedido de desculpas é preciso fazer, ainda, uma 

observação importante. A teoria de Enright não analisa o pedido de desculpas dentro 

dos seis estágios de pensamento. No entanto, conforme já havia sido apontado por 

Abreu et al. (2011) em seu estudo sobre o pensamento do perdão em crianças, as 

respostas dos participantes parecem indicar o pedido de desculpas como uma 

compensação moral pela mágoa sofrida, que seria uma característica do raciocínio do 

estágio 2 de perdão. No entanto, neste trabalho o manual de categorização usado para 

analisar o dilema do perdão não considerou o pedido de desculpas como característica 

do estágio 2 de pensamento de perdão.  

Fica, portanto, a necessidade de verificar como a ênfase no pedido de desculpas 

deve ser classificada. Uma classificação alternativa foi utilizada Camino et al. (1996), 

onde os autores criaram um estágio intermediário, denominado de estágio 2.5, que 

representa uma transição entre o estágio 2 e o estágio 3 de pensamento, caracterizado 

pelo perdão dependendo do pedido de desculpas e de uma mudança nas atitudes do 

ofensor para ocorrer. Sugere-se que essa classificação seja utilizada e estudos futuros 

possam verificar as raízes do pedido de desculpas dentro do raciocínio de estágios mais 

avançados. 

Respostas das categorias “entender os motivos do outro”, “amor ao próximo” e 

“se reconciliar”, apresentam dois aspectos importantes: a tomada de perspectiva e a 

ênfase na reconciliação. A tomada de perspectiva é um dos elementos apontados pela 

literatura como sendo necessária para que o perdão ocorra, sendo associada com a 

empatia. No modelo de McCullough (McCullough & Worthington, 2005; McCullough 

et al, 1995, 1997, 1998), a tomada de perspectiva e a empatia são consideradas como os 
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determinantes sócio-cognitivos que mais influenciam no surgimento do perdão. 

Worthington (1998) também enfatiza a importância da empatia em seu modelo. No 

modelo de Enright et al. (1991), a tomada de perspectiva é um elemento que favorece o 

surgimento do perdão e está presente em seu modelo do processo de perdoar, na fase da 

resolução. Ainda, o estudo de Rique et al. (2010) mostrou que a tomada de perspectiva 

influencia positivamente no grau de perdão.  

Quando se relaciona a tomada de perspectiva aos estudos revisados sobre a 

relação do perdão com a justiça, pode-se evidenciar que este conceito está presente 

também na definição de justiça por distribuição. Nesse tipo de justiça, passa a ser 

importante considerar toda a situação da ofensa, inclusive a perspectiva do ofensor, e a 

decisão deve ser tomada considerando o que é melhor para todos. Os estudos apontam 

que essa concepção favorece o surgimento do perdão. Karremans e Van Lange (2005) 

encontraram que pessoas com uma compreensão de justiça restaurativa apresentaram 

maiores níveis de perdão, e Strelan et al. (2008, 2011) encontraram que as motivações 

para agir com benevolência se associam mais com a justiça restaurativa, enquanto a 

evitação e a vingança se associam mais com a justiça retributiva. Dessa forma, as 

respostas que indicam o perdão associado à tomada de perspectiva podem estar 

relacionadas com uma compreensão de justiça mais avançada, como as definições da 

categoria “buscar a igualdade”. 

Outro aspecto que deve ser destacado por requerer a tomada de perspectiva é a 

ênfase na reconciliação. McCullough enfatiza a reconciliação na sua definição de 

perdão e Worthington destaca esse aspecto ao definir o perdão como uma tomada de 

decisão que motiva a redução da hostilidade e o surgimento de processos 

reconciliatórios. No entanto, Enright não considera esse elemento como sendo uma 

condição obrigatória para que o perdão ocorra. Para o autor, apesar de a reconciliação 
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ocorrer em consequência do perdão em muitas situações, é possível perdoar e não 

reconciliar-se com o ofensor. Ao definirem o perdão como reconciliação, as pessoas 

limitam-se às situações onde o ofensor é uma pessoa próxima, que faz parte do 

convívio, desconsiderando outras situações de ofensa que podem ocorrer e que não 

implicam numa restauração das relações interpessoais.   

Finalmente, duas categorias de respostas representam os dois estágios de 

pensamento de perdão com maior frequência: “ser generoso” e “virtude divina”. Apesar 

da concepção se assemelhar mais ao estágio 3 de pensamento de justiça, a categoria “ser 

generoso” também pode ser considerada como indicando respostas do estágio 3 de 

perdão, considerando que existe uma equivalência nos pensamentos de justiça e de 

perdão, e que a generosidade é uma característica valorizada socialmente que pode estar 

associada ao perdão. A compreensão do perdão como uma virtude divina, por sua vez, 

representa um raciocínio do estágio 4 de perdão. Com relação a essas duas categorias, 

Enright et al. (1989) salientam que essas duas concepções representam uma necessidade 

de ajuda externa para tomar decisões: tanto a indicação dos amigos, para os 

adolescentes, como a aderência a regras institucionalizadas, para os adultos. Ou seja, o 

que parece é que as pessoas que dão essas respostas ainda não possuem clareza sobre os 

princípios do perdão, ou que esses princípios ainda não foram internalizados por elas, 

sendo necessário o suporte de algum agente externo para a decisão de perdoar.   

Esse mesmo processo seria o que justificaria a ênfase das pessoas no 

cumprimento das leis para a ocorrência da justiça. Com a dificuldade em internalizar os 

princípios da justiça, as pessoas se apoiam em determinações externas, como as leis, 

para tomar suas decisões. Se pensarmos na relação entre os pensamentos de justiça e 

perdão, então, é possível considerar que a dificuldade em pensar com autonomia sobre a 

justiça estaria também dificultando o avanço das pessoas no pensamento de perdão.  
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Assim, pode-se concluir que o presente estudo atendeu satisfatoriamente aos 

seus objetivos, comprovando empiricamente uma relação proposta a partir da literatura, 

sendo relevante para o campo de estudos sobre o perdão na perspectiva do 

desenvolvimento. Faz-se necessário, entretanto, refletir sobre as implicações dos 

resultados obtidos para o campo de estudos da moralidade, especificamente no que 

tange ao desenvolvimento do perdão.  

A primeira implicação evidente a partir dos resultados é a associação do perdão 

com a justiça. Diante dos resultados obtidos no presente estudo, é possível afirmar os 

indivíduos progridem mais rapidamente em seu pensamento sobre a justiça do que sobre 

o perdão e que o progresso no justiça favorece o avanço no perdão.  

Para que exista o perdão, primeiro é preciso haver o sentimento de injustiça. 

Com o sentimento de injustiça, surge a necessidade de restabelecer a justiça. Para cada 

tipo de pensamento de justiça existe a possibilidade de optar pela compaixão. Nesse 

momento, a pessoa pode regular seu pensamento de maneira a utilizar o perdão como 

uma expressão que contém a justiça.  

A segunda implicação está relacionada à consideração desses resultados na área 

da educação para o desenvolvimento. De acordo com Power, Nuzzi, Narvaez, Lapsley e 

Hunt (2008), a educação para o desenvolvimento tem como objetivo principal 

desenvolver experiências que fortaleçam a saúde psicológica, assim como o 

desenvolvimento cognitivo, interpessoal e moral. Nesse sentido, a educação para o 

desenvolvimento cria experiências que geram nos indivíduos princípios organizadores, 

ou seja, as razões e os afetos necessários para interpretar suas experiências de vida.  
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Dessa forma, o fato de que, tanto no pensamento de justiça quanto no de perdão, 

os participantes tenham demonstrado estar vinculados a uma necessidade de aprovação 

externa, e portanto uma ausência de autonomia no pensamento, indica a necessidade de 

serem desenvolvidas estratégias que lhes permitam a construção de princípios morais.  
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ANEXO A: QUESTIONÁRIO SOBRE QUESTÕES SOCIAIS 

Sexo: (  ) Homem (   ) Mulher 

Idade  _______ 

Série:      ______________ 

Estado Civil:   _________________ 

DILEMA DE JOÃO 

Uma senhora estava muito doente com um tipo especial de câncer. Seus médicos disseram que existia um 

remédio que poderia salvar-lhe a vida. Esse remédio era uma espécie de “Radium” que um farmacêutico, 

que morava na mesma cidade, havia recentemente descoberto. O farmacêutico gastou muito para fazer 

esse remédio, mas ele estava cobrando dez vezes mais do que o custo da fabricação para comercializar o 

remédio. Ele pagou R$ 500,00 para comprar o “Radium” e estava cobrando R$ 5.000,00 por uma 

pequena dose do remédio. O marido da senhora que estava doente, João, procurou junto a todos os seus 

amigos e pessoas que ele conhecia e usou todos os meios legais que podia para tentar conseguir o 

dinheiro para comprar o remédio, mas ele só conseguiu R$ 2.500,00 a metade do que o remédio custava. 

Ele procurou o farmacêutico e disse que a sua esposa estava morrendo. Pediu ao farmacêutico para que 

ele vendesse o remédio mais barato, ou então, deixá-lo pagar o restante depois. Mas o farmacêutico disse: 

“Não, eu descobri o remédio e vou ganhar muito dinheiro com ele”. Então João ficou desesperado e 

começou a pensar em assaltar a farmácia para roubar o remédio para sua mulher. 

 Considerando a estória acima, por favor, responda as seguintes questões: 

 

1. Deve João roubar o remédio? Sim ou Não. Por quê? 

 

 

2. É realmente certo ou errado roubar o remédio? Por quê? 

 

 

 

3. De que ponto de vista é errado roubar o remédio? Por quê? 

 

 

 

4. É uma questão de ir contra os direitos do farmacêutico? O farmacêutico tinha o direito de 

cobrar tanto se não havia realmente nenhuma lei estabelecendo um limite de preço? Por 

quê? 
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5. É dever ou obrigação do marido roubar o remédio para sua mulher se não é possível 

consegui-lo de outra maneira? Sim ou Não. Por quê? 

 

 

a. Em caso afirmativo: Isso significa que a mulher tem o direito de esperar que ele roube o 

remédio para salvar a vida dela, se não há outra maneira? Por quê? 

 

 

 

 

6. Se o marido não gosta muito de sua mulher, ele deve ainda assim roubar o remédio? Por 

quê? 

 

 

 

 

7. Suponha que não fosse a mulher de João que estivesse morrendo de câncer, mas que fosse o 

melhor amigo de João. Seu amigo não tinha dinheiro algum e não havia ninguém em sua 

família disposto a roubar o remédio. Deveria João roubar o remédio pra seu amigo, e nesse 

caso, seria diferente o problema? Por quê? 

 

 

 

 

a. Em caso afirmativo: Suponha que a pessoa que estivesse morrendo não fosse sua 

amiga íntima, mas não houvesse ninguém mais para ajudá-la. Seria correto roubar o 

remédio para um estranho? Por quê? 
 

 

 

 

8. Este é um caso de roubar para salvar uma vida. O que há a respeito da vida de uma esposa 
que faz com que uma pessoa pense que é correto roubar? 
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9. Suponha que você estivesse morrendo de câncer, você teria a obrigação de roubar o remédio 
para salvar sua própria vida? Por quê? 

 

 

 

 

 

10. O fato de João roubar o remédio é contra a lei. Isso faz com que o fato seja moralmente 

errado? Sim ou Não? Por quê? 

 

 

 

 

11. As pessoas devem fazer tudo o que podem para obedecer a lei? Sim ou Não? Por quê? 

 

 

 

 

12. Considere que João assaltou a loja e roubou o remédio e deu-o para sua mulher. Ele foi 

apanhado e trazido a julgamento. O júri julgou-o culpado de roubo. Deveria o juiz mandar 

para a cadeia ou deveria deixá-lo ir em liberdade? Por quê? 

 

 

 

 

13.  O juiz poderia pensar que ele também roubaria se ele fosse o marido. O juiz poderia pensar 

também em manter a lei. Como deveria ele decidir entre duas coisas? 

 

 

 

 

14. O que significa justiça? 
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II - Considere agora que, sabendo do desespero de João, o farmacêutico esperava que ele tentasse roubar 

o remédio. Então, o farmacêutico escondeu o remédio em um local onde ninguém poderia encontrá-lo. 

Como resultado, a esposa de João morreu. João sentiu-se profundamente triste e com muita raiva do 

farmacêutico por ter escondido o remédio e causado a morte de sua esposa. 

 

 

 

15. A profunda tristeza que João sentiu pelo farmacêutico vai permanecer para sempre? Sim ou 

Não? Por quê? 

 

 

 

 

16. O que João poderia fazer ou pensar como sendo a melhor forma para ele parar de sentir raiva 

do farmacêutico? 

 

 

 

17. Se ele conseguisse fazer com que o farmacêutico perdesse o seu negócio ( por exemplo 

fechasse a farmácia) poderia João se sentir menos triste do que ele se sente agora? Poderia 

isto ajudar João a perdoar o farmacêutico? Sim ou Não? Por quê? 

 

 

 

 

 

18.  Suponha que o farmacêutico tente reparar da melhor forma que pode o que fez com João e 

dê a João muito dinheiro. Iria isto fazer João se sentir melhor? Iria isto ajudar João a perdoar 

o farmacêutico? Sim ou Não? Por quê? 

 

19. Se o farmacêutico pedisse desculpas pelo que fez, poderia João perdoar o farmacêutico? Sim 

ou Não? Por quê? 

 

 

20. Se o farmacêutico nunca pedisse desculpas pelo que fez, poderia João perdoar ele? Sim ou 

Não? Por quê? 
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21. Suponha que todos os amigos de João venham até ele e digam : “Por favor João, seja mais 

maduro sobre esse assunto. Nós queremos que você e o farmacêutico sejam amigos”. 

Poderia isto ajudar João a perdoar o farmacêutico? Sim ou Não? Por quê? 

 

 

22. Suponha que João seja um homem muito religioso. Sua igreja aconselha que ele não deva 

permanecer com raiva do farmacêutico. Poderia isto ajudar João a perdoar o farmacêutico? 

Sim ou Não? Por quê? 

 

 

23. Se outras pessoas, além de João e o farmacêutico, fossem beneficiadas com o perdão de 

João, deveria João perdoar o farmacêutico? Sim ou Não? Por quê? 

 

 

24. É possível que João venha a sentir amizade pelo farmacêutico? Sim ou não? Justifique. 

 

 

25. O que significa perdoar? 
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APÊNDICE A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(para diretores das escolas) 

 

Caro Senhor (a), 

 

O Núcleo de Pesquisas sobre Desenvolvimento Social e Moral no Departamento de 

Psicologia da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Pb, está realizando uma 

pesquisa intitulada “Estudo empírico: O desenvolvimento do pensamento moral do 

perdão”.   

A proposta de tal pesquisa é investigar o desenvolvimento do pensamento moral do 

perdão em diferentes faixas etárias, avaliando como se processa esse desenvolvimento 

ao longo da idade. Gostaríamos de solicitar a sua autorização para entrevistarmos por 

escrito seus alunos. 

A entrevista constitui-se de um dilema moral, seguido de questões abertas que solicitam 

a opinião dos estudantes sobre as possíveis soluções para a estória. Ressaltamos que 

essa entrevista não é uma avaliação ou diagnóstico sobre a capacidade de perdão dos 

jovens, apenas serve para compreender como eles pensam sobre o perdão e que 

situações eles consideram que tornam mais fácil a atitude de perdoar. Para responder ao 

instrumento serão necessários cerca de 30 minutos e cada participante irá responder ao 

mesmo tempo em sua sala de aula.  

A participação do aluno é voluntária, confidencial e ele (a) pode parar com a entrevista 

a qualquer momento sem sofrer nenhuma repreensão. Maiores informações podem ser 

obtidas através da mestranda Eloá Losano de Abreu, através do e- mail: 

eloalosano@gmail.com.  

 

Agradecemos antecipadamente sua atenção,  

 

Eloá Losano de Abreu 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Por favor, assine este termo caso aceite participar. 

 

(   ) Autorizo a entrevista com meus alunos (as) na pesquisa descrita acima.  

 

Nome: ________________________________________________ 

 

Assinatura: _____________________________________________    

 

Data ____/____/____ 

 

mailto:eloalosano@gmail.com
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APÊNDICE B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(para pais) 

 

 

             Prezado (a) Senhor (a): 

 

Esta é uma pesquisa sobre questões sociais e está sendo desenvolvida por Eloá 

Losano de Abreu, aluna do Curso de Pós-Graduação em Psicologia Social  da 

Universidade Federal  da Paraíba, sob a orientação da Profa. Cleonice Pereira Camino. 

O objetivo geral do estudo é verificar o desenvolvimento do pensamento acerca 

de questões sociais em estudantes nas faixas etárias de 11 a 22 anos. 

 Solicitamos a sua colaboração para que autorize seu/ sua filho (a) 

__________________________________________________________ a responder ao 

instrumento da pesquisa, que consiste em entrevista escrita. Pedimos também sua 

autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de Psicologia 

do Desenvolvimento e publicá-los em revista científica. Por ocasião da publicação dos 

resultados, o nome de seu filho será mantido em sigilo.  Informamos que essa pesquisa 

não oferece riscos, previsíveis, para a saúde. 

Esclarecemos que a participação do seu/ sua filho (a) no estudo é voluntária e, 

portanto, ele/ ela não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as 

atividades solicitadas pelo Pesquisador(a). Caso seu/ sua filho (a) decida não participar 

do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum 

dano, nem haverá modificação na assistência que vem recebendo na Instituição. 

Ficaremos à sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 

consentimento para que meu/ minha filho(a) participe da pesquisa e para publicação dos 

resultados. Estou ciente que receberei uma cópia desse documento. 

 

                             ______________________________________ 

                                     Assinatura do Responsável Legal 

  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a 

pesquisadora 

Eloá Losano de Abreu: 

Endereço : Universidade Federal da Paraíba - Conjunto Humanístico – Bloco IV - Cidade 

Universitária  – João Pessoa-PB. CEP 58059-900 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes,  

Departamento de Pós-Graduação em Psicologia Social 

Núcleo de Pesquisa em Desenvolvimento Sócio-Moral. 

E-mail para contato: eloalosano@gmail.com                       Telefone: (83)8873-9650 

 Atenciosamente, 

 

___________________________________________ 

 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

___________________________________________ 

      Assinatura do Pesquisador  Participante  

mailto:eloalosano@gmail.com
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APÊNDICE C: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(para adultos) 

 

             Prezado (a) Senhor (a) 

Esta é uma pesquisa sobre questões sociais e está sendo desenvolvida por Eloá 

Losano de Abreu, aluna do Curso de Pós-Graduação em Psicologia Social  da 

Universidade Federal  da Paraíba, sob a orientação da Profa. Cleonice Pereira Camino. 

O objetivo geral do estudo é verificar o desenvolvimento do pensamento acerca 

de questões sociais nas faixas etárias de 11 a 22 anos. 

Solicitamos a sua colaboração para responder o presente instrumento, como 

também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área 

de Psicologia do Desenvolvimento e publicá-los em revista científica. Por ocasião da 

publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo.  Informamos que essa 

pesquisa não oferece riscos, previsíveis, para a sua saúde. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) 

senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades 

solicitadas pelo Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a 

qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá 

modificação na assistência que vem recebendo na Instituição. 

Ficaremos à sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente 

que receberei uma cópia desse documento. 

 

                             ______________________________________ 

                                     Assinatura do Participante da Pesquisa  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a 

pesquisadora 

 Eloá Losano de Abreu: 

Endereço: Universidade Federal da Paraíba - Conjunto Humanístico – Bloco IV - 

Cidade Universitária  – João Pessoa-PB. CEP 58059-900 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes,  

Departamento de Pós-Graduação em Psicologia Social 

Núcleo de Pesquisa em Desenvolvimento Sóciomoral. 

E-mail: eloalosano@gmail.com 

Telefone: (83)8873-9650 

Atenciosamente, 

 

___________________________________________ 

 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

___________________________________________ 

      Assinatura do Pesquisador  Participante  
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APÊNDICE D: MANUAL PARA A CORREÇÃO DOS DILEMAS DE JUSTIÇA 

E DE PERDÃO 

 

Orientação para correção do Dilema de João 

- Justiça: 

As perguntas devem ser analisadas considerando a definição dos estágios de justiça e 

os conteúdos de cada estágio indicados por Kohlberg. 

Estágio 1: Orientação para a punição e obediência - a moralidade de um ato é 

definida em termos de suas conseqüências para o agente. Se a ação é punida, está 

moralmente errada; se não é punida, está moralmente correta.  

- O que é certo: evitar quebrar regras pela punição, obediência para seu próprio bem, 

e evitar danos físicos a pessoas ou propriedades. 

- Razões para fazer o certo: evitar a punição e o poder superior das autoridades. 

 

Estágio 2: Hedonismo instrumental – a ação moralmente correta é definida em 

termos do prazer ou satisfação das necessidades da pessoa (hedonismo) e 

ocasionalmente de outra pessoa. A igualdade e a reciprocidade emergem como “olho 

por olho, dente por dente”.  

- O que é certo: seguir as regras apenas quando for do interesse imediato de alguém. 

Certo é também o que é justo, do que é uma troca igual, um acordo, um contrato. 

- Razões para fazer o certo: servir suas próprias necessidades ou interesses, 

reconhecendo que as pessoas tem seus interesses também. 

 

Estágio 3: Moralidade do bom garoto, da aprovação social e das relações 

interpessoais – o comportamento moralmente certo é o que leva à aprovação dos outros. 

Trata-se da moralidade de conformismo a estereótipos, p.ex. “É papel de todo bom 

marido salvar a vida da mulher”.  
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- O que é certo: viver a partir do que é esperado pelas pessoas próximas a você ou do 

que as pessoas geralmente esperam de você no papel de filho, irmão, amigo, etc. “Ser 

bom” é importante e significa ter boas razões, mostrar preocupação sobre os outros.  

- Razões para fazer o certo: necessidade de ser uma pessoa boa aos seus próprios 

olhos e aos olhos dos outros. Acreditar na “regra de ouro” (fazer para os outros aquilo 

que gostaria que fizessem para você). Desejo de manter regras e a autoridade que dá 

suporte ao estereótipo do bom comportamento.  

 

Estágio 4: Orientação para a manutenção da lei e da ordem – Respeito pela 

autoridade, por regras fixas e pela manutenção da ordem social. Deve-se cumprir o 

dever. A justiça não é mais uma questão de relações entre indivíduos, mas entre 

indivíduo e o sistema. A justiça está relacionada com a ordem social estabelecida, não é 

uma questão de escolha pessoal moral. Nesse estágio, mesmo quando o participante 

concorda em roubar o remédio para salvar a vida da esposa doente, enfatizam o caráter 

da exceção dessa medida e a importância de se respeitar a lei.  

- O que é certo: leis são para serem defendidas exceto em casos extremos onde elas 

conflituam com outras funções sociais. Certo é também contribuir com a sociedade, o 

grupo ou a instituição.  

- Razões para fazer o certo: para manter a instituição intacta, evitar a quebra do 

sistema.  

 

Estágio 5: Orientação para o contrato social – as leis não são mais consideradas 

válidas pelo mero fato de serem leis. O indivíduo admite que as leis ou costumes morais 

podem ser injustos e devem ser mudados. A mudança é buscada por meio dos canais 

legais e dos contratos democráticos.     

- O que é certo: estar consciente de que as pessoas possuem uma variedade de 

valores e opiniões, e que a maioria dos valores e regras são relativos do seu grupo. 

Essas regras relativas são geralmente de defesa da imparcialidade e do estabelecimento 
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de um contrato social. Alguns valores gerais e direitos como “vida” e “liberdade”, 

porém, devem ser defendidos em qualquer sociedade e apesar da opinião da maioria.  

- Razões para fazer o certo: o senso de obrigação para lei devido o contrato social. 

Fazer e se guiar pelas leis para o bem-estar de todos e para a proteção dos direitos das 

pessoas. Preocupação de que as leis e funções atendam a regra “do que for melhor para 

o maior numero de pessoas”.  

 

Estágio 6: Princípios universais da consciência – o indivíduo reconhece os princípios 

morais universais da consciência individual e age de acordo com eles. Se as leis não 

puderem ser modificadas pelos canais democráticos legais, o individuo ainda assim 

resiste às leis injustas, permanecem fiéis aos seus princípios.  

- O que é certo: seguir princípios éticos auto-escolhidos. Leis particulares e acordos 

são geralmente válidos porque derivam de alguns princípios. Quando leis violam esses 

princípios, o certo é agir de acordo com o princípio. Princípios são os princípios 

universais de justiça: igualdade de direitos humanos e respeito pela dignidade dos seres 

humanos como pessoas individuais.  

- Razões para fazer o certo: acreditar na lógica da validade dos princípios morais 

universais, e um senso de comprometimento pessoal com esses princípios. 

 

- Perdão: 

As perguntas devem ser analisadas considerando a definição dos estágios de perdão e 

os critérios já estabelecidos para alguns estágios.  

Estágio 1: Perdão como vingança – O perdão é oferecido após a pessoa que feriu ter 

sofrido alguma dor no mesmo grau da dor da pessoa que foi ofendida. 

Critérios: as pessoas podem aceitar ou rejeitar a opção proposta na questão. Nas 

respostas de rejeição, podem existir justificativas como: “perder o negócio é pouco” 

(esse tipo de resposta também é classificada como estágio 1). 
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Estágio 2: Perdão como restituição ou compensação – O perdão é oferecido após 

haver uma restituição ou compensação para a dor ocasionada à vítima. Ou as pessoas 

perdoam para livrarem-se do sentimento de culpa por, de alguma forma, terem 

colaborado com a injustiça. 

 

Estágio 3: Perdão como expectativa social – O perdão é oferecido quando o ambiente 

social: grupo de amigos, família, etc, espera que a pessoa perdoe ou valorize a atitude 

do perdão. É mais fácil para a pessoa perdoar quando existe uma expectativa de agradar 

e receber aprovação do meio social em que a pessoa está inserida. 

 

Estágio/ Estilo 4: Perdão como expectativa institucional – O perdão é oferecido 

quando a pessoa magoada acredita que o perdão é uma alternativa viável a partir das 

suas crenças religiosas, ou moral institucional. 

 

Estágio/ Estilo 5: Perdão para harmonia social – O perdão é oferecido para manter a 

harmonia social, o bem-estar na sociedade. Para isso, é preciso ter consciência de que o 

perdão reduz os conflitos sociais, e restabelece a paz social.  

 

Estágio/ Estilo 6: Perdão como compaixão – O perdão é oferecido como um ato 

incondicional de amor ao próximo, como uma demonstração de compaixão e de respeito 

pela dignidade do ser humano.  

 

Respostas sem conteúdo (SC): as respostas se conteúdo ou sem sentido (SS) são 

aquelas quando as pessoas não responderam de acordo com a pergunta feita ou quando 

responderam de forma inadequada. 

Aceitação parcial: Alguns estágios podem ser aceitos parcialmente. Nesse caso, a 

resposta deve ser classificada como: aceita parcialmente o estágio 1, ou o estágio 2, e 

assim por diante.  
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Mecanismos de defesa: a questão 16 (O que João poderia fazer ou pensar como 

sendo a melhor forma para ele parar de sentir raiva do farmacêutico?), é possível 

identificar os seguintes mecanismos de defesa, definidos por Laplanche (1992): 

Racionalização: “processo pelo qual o sujeito procura apresentar uma explicação 

coerente do ponto de vista lógico, ou aceitável do ponto de vista moral, para uma 

atitude, uma ação, uma idéia, um sentimento cujos motivos verdadeiros não se percebe”. 

(Ex. “Sim, porque João teria compaixão e entenderia”, “Pensar que ele é umpobre 

miserável”). 

Negação: “processo pelo qual o sujeito, embora formulando um dos seus desejos, 

pensamentos ou sentimentos até então recalcados, continua a defender-se dele negando 

que lhe pertença” (Ex. “Ele poderia pensar que o remédio não existia”, “Ele devia levar 

em conta que o farmacêutico não tinha o remédio e não que ele tinha escondido”, 

“Simplesmente tentar esquecer”). 

Formação reativa: “atitude ou hábito psicológico de sentido oposto a um desejo 

recalcado e constituído em reação contra ele / é um contra-investimento de um elemento 

consciente, de força igual e de direção oposta ao investimento inconsciente”. Aqui são 

encontradas respostas que indicam que sentir pena é a melhor forma de parar de sentir 

raiva do farmacêutico. 

Isolamento: “atitude sistemática concentrada que consiste numa ruptura das conexões 

associativas de um pensamento ou de uma ação, especialmente com os que precede e os 

segue no tempo” (Ex. “Deveria evitar vê-lo, poderia até mudar de cidade para não ter 

que ver o farmacêutico”, “O melhor seria João se afastar do farmacêutico e nunca mais 

tocar no assunto”). 
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APÊNDICE E: DEFINIÇÕES DE JUSTIÇA DOS PARTICIPANTES 

 

Participante Definição de Justiça Categoria 

219072 Saber o certo e o errado, e assim considerá-los, 

mas envolvendo sempre o porque de tudo, 

analisando sempre os dois lados de um história 

para poder ser justo.  

Certo e errado, ser 

justo 

119023 É uma conduta que se caracteriza como correta a 

partir da ética e moral que foi construída numa 

sociedade. 

Conduta ética e 

moral 

120027 É onde ele pague de maneira coerente pelo que 

ele fez.  

Punição pelos erros 

120028 Significa o que você fez de errado vai de alguma 

forma pagar. 

Punição para os erros 

120031 Julgar uma pessoa de acordo com seus atos.  Julgamento 

220073 Agir de maneira correta consigo e com os outros. Fazer o certo 

118016 Aqueles que pratiquem o bem sejam 

recompensados, enquanto os que pratiquem o 

mal sejam punidos. 

Mérito: recompensar 

os atos corretos e 

punir os incorretos 

118015 Qual é imposta para todos. Imposição 

119020 Apontar o culpado e determinar que tal infrator 

seja punido severamente. 

Punição 

218061 Agir de acordo com o que é certo. Fazer o certo 

220079 Fazer com que paguem pelo que fizeram. Punição 

220080 Fazer ou agir de forma correta e de acordo com 

o senso comum observando cada caso 

Fazer o certo 
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individualmente. 

220082 Dar o devido julgamento para determinados atos. Julgamentos das 

ações 

221085 É o que diz se está certa ou errada uma atitude. Distinção entre certo 

e errado 

220077 Dar a alguém aquilo que ela merece por seus 

atos. 

Mérito 

220074 É a forma correta das coisas. Forma correta 

217050 Fazer o certo de acordo com a ação de uma 

pessoa. 

Fazer o certo 

118188 A ocorrência do certo, em meio as coisas 

erradas. 

Fazer o certo 

117003 Julgar como sendo o certo ou errado. Aplicar 

penalidade para quem cometeu uma infração. 

Julgamento, punição 

119017 Senso da coisa certa a fazer. Fazer o certo 

119018 Dar a cada um o que é seu. Mérito 

119019 Fazer o que é certo. Fazer o certo 

217041 Significa que haverá punição para seus atos 

negativos, e retribuição para seus atos positivos, 

de acordo com as regras estabelecidas pela 

sociedade. 

Punição, recompensa 

pelas atitudes certas, 

regras sociais 

217042 Fazer com que o que foi feito de errado para 

alguém seja reparado de todas as maneiras 

possíveis. 

Punição pelos erros 

218055 Fazer com que alguém que fez algo de errado 

pague por isso. 

Punição 
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218056 Significa dar às pessoas o que elas realmente 

merecem, partindo do ponto de vista de que, 

desde o começo, todos devem ter direitos iguais. 

Mérito, direitos 

iguais 

218064 Pagar pelo que fez. Punição 

219067 Aplicar maneiras corretas no que diz respeito ao 

julgamento das pessoas. 

Julgamento, fazer o 

certo 

222086 Fazer o que é certo. Fazer o certo 

123089 Igualdade de merecimento. Cada um recebe o 

que merece. 

Igualdade, mérito 

124091 Quem tem maior poder manda na justiça. Poder 

223095 É correção. Punição 

223097 É punir alguém que cometeu algum crime com 

intenção de prejudicar. 

Punição 

218053 Quando há algo errado, ou acontece uma 

situação “ruim” e você quer que isso mude 

através de ações. 

Punição 

218052 Fazer o que é certo quando você julgar que é 

certo. 

Fazer o certo, 

julgamento 

218058 Manter a igualdade e o direito de todos. Igualdade de direitos 

111106 Fazer o certo. Fazer o certo 

112109 Tem vários significados, pode ser vingança ou 

alguém pagar pelo que fez de errado. 

Vingança, punição 

112110 É a pessoa fazer a coisa certa. Fazer o certo 

113115 Punir a pessoa que fez coisa errada, no caso 

João. 

Punição 
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113116 O que é feito para revidar uma má ação. Revide 

113117 Fazer a coisa certa, estar ao lado da melhor 

causa. 

Fazer o certo 

113118 Punir as pessoas que fazer coisas erradas tanto 

na questão moral quanto na lei. 

Punição, moral e lei 

114119 Dar a punição a uma pessoa que fez algo errado. Punição 

114120 Tomar decisões certas. Fazer o certo 

114122 A proteção e a coisa certa para aqueles que 

erraram na vida. 

Proteção, coisa certa 

114123 Liberdade para as pessoas que não fazem nada 

de errado. 

Liberdade 

216184 Defender aqueles que realmente estão certos e 

inocentes. 

Proteção 

110102 Não fazer o que é errado, nenhum melhor ou 

pior que o outro. 

Fazer o certo 

111104 Igualdade (certo). Igualdade 

114124 Significa: se você mata alguém, aí você tem que 

ir para a cadeia pagar pelo que fez. 

Punição pelos erros 

114125 Uma forma do igual e correto para todos. Igualdade, coisa 

certa 

114128 É quando um respeita o direito de outro. Direitos 

114129 Que seja cumprida a coisa certa a fazer. Fazer o certo 

211132 Igualdade de tratamento. Igualdade 

211134 Fazer a coisa certa, mesmo se pondo no lugar da 

outra pessoa. 

Fazer o certo 
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211135 Uma coisa justa para todos. Coisa justa 

211136 Vencer uma coisa errada. Fazer o certo 

213142 Busca pelo certo. Fazer o certo 

213143 Fazer a coisa certa, culpar quem fez coisas 

erradas por maldade, e não para salvar uma vida. 

Fazer o certo, 

punição 

213145 Fazer o certo, e que todos tenham os mesmos 

direitos, que todos sejam tratados igualmente. 

Fazer o certo, 

direitos iguais 

213146 Algo justo, igualdade para todos. Igualdade, algo justo 

213147 Punir alguém por ter feito algo errado. Punição 

213148 Fazer justiça, fazer a pessoa que fez algo errado 

pagar pelo que fez.  

Punição 

213149 Pagar por algo que fez de errado. Punição 

213150 Fazer a coisa certa em qualquer momento. Fazer o certo 

213151 Julgar aquilo que as pessoas fazem do jeito 

certo. 

Julgamento 

213152 Julgar da maneira correta. Julgamento 

213153 Julgar da maneira correta. Julgamento 

213158 Fazer a coisa certa, com a pessoa certa, na hora 

certa. 

Fazer o certo 

213159 Punir os culpados de danos contra a sociedade. Punição 

214162 Fazer a coisa certa, o que deve ser feito. Fazer o certo 

214163 Fazer a coisa certa. Fazer o certo 

214164 Julgar alguém por atos cometidos. Julgamento 

214165 É a prisão de quem faz mal aos outros, de fazer o Punição, fazer o 
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que é certo para os cidadãos de bem. certo 

214167 Fazer o justo, ser justo com os outros e com as 

coisas. 

Ser justo 

214169 É ser justo, punir as pessoas caso elas errem. Ser justo 

215182 A forma que o ser humano encontrou de definir 

o que é certo e errado. É também um sentimento 

de que o mais correto foi feito. 

Distinção entre certo 

e errado 

116177 Dar direitos e deveres iguais a todos. Direitos e deveres 

116173 Uma forma em que todos em questão não 

tenham seus direitos passados por cima.  

Defender os direitos 

220080 Fazer ou agir de forma correta de acordo com o 

senso comum observando cada caso 

individualmente. 

Fazer o certo 

211137 Fazer a coisa certa. Fazer o certo 

115170 Fazer o justo para todos. Ser justo 

115171 O mais correto a se fazer naquele momento. Fazer o certo 

116175 A garantia de que todos são iguais: que ninguém 

terá mais diretos ou deveres que ninguém. 

Igualdade de direitos 

e deveres 

116176 Manter a paz e fazer o que é certo. Manter a paz, fazer o 

certo 

215178 Ser justo com as pessoas, justo com suas 

atitudes, decisões. 

Ser justo 

216183 Fazer o que é certo. Fazer o certo 

216186 Fazer o que é certo, sem ninguém sair 

prejudicado. 

Fazer o certo 
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219070 Fazer valer os direitos e deveres das pessoas, 

quando estes não ferem a Constituição. 

Direitos e deveres, 

Constituição 

117004 Tudo que está amparado na lei, não havendo ela 

tudo é justo, cabe apenas ao entendimento de 

cada um. 

Lei 

120026 Fazer com que a lei seja cumprida. Lei 

120030 Conjunto de leis criadas pela sociedade para 

manter a paz social. 

Lei, manter a paz 

121035 Fazer o correto de acordo com as leis. Fazer o certo, leis 

219069 Fazer com que as leis sejam cumpridas. Leis 

120025 Palavra que define a ação (agente ativo) e reação 

(sujeito passivo) dentro da lei estabelecendo 

igualdade entre ambos para que haja penalidade. 

Lei, igualdade, 

punição 

218060 Algo correto, dentro do controle da lei. Lei 

219068 Cumprimento das leis estabelecidas. Lei 

220078 Todo e qualquer julgamento que seja feito, sem 

desrespeitar os direitos e deveres das pessoas, 

segundo a lei.  

Julgamento, direitos 

e deveres, lei 

118010 Cumprir as leis que estão na Constituição. Lei, Constituição 

118012 Entidade responsável para julgar as leis, aplicá-

las, portanto, manter a ordem. 

Lei, manter a ordem 

218063 Manter a lei para o que é certo, defender os que 

julgam, e se estiverem certos os que são 

julgados. 

Lei, proteção  

218062 Termo no qual está vinculado a cumprir a lei na 

sociedade sendo assim justo. 

Lei 
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120029 Obedecer as leis civis, contudo ponderando 

sobre o que você conhece como certo ou errado. 

Lei, distinção entre 

certo e errado 

218051 Algo que estabelece leis e critérios para que uma 

sociedade viva em harmonia, mesmo que essas 

nem sempre sejam justas de fato. 

Lei, harmonia social 

217045 Ser justo e manter-se dentro da lei. Ser justo, lei 

217043 Um veredicto baseado em um pressuposto (a 

lei), que é inevitavelmente subjetivo à análise do 

juiz. 

Lei 

219066 Ser justo perante a lei. Ser justo, lei 

222088 Garantir o cumprimento das leis, onde as 

pessoas envolvidas dever ser imparcialmente 

julgadas. 

Lei, julgamento 

imparcial 

223094 Respeitar as leis, cumprir o papel de cidadão 

correto. 

Lei, cidadão correto 

223096 Ênfase nas leis. Lei 

112111 Lutar por aquilo que é seu, signifique muito a 

você, batalhar. 

Lutar pelo que é seu 

212138 É fundamental para o ser humano. É uma coisa 

que nem sempre está presente, mas quando está, 

só faz o bem. 

Fazer o bem 

212140 É ser justo com os outros, sem nenhuma 

injustiça, independente da cor, raça, classe 

social. 

Ser justo, igualdade  

220076 Relação entre princípios morais e atitudes, e as 

considerações diante disto. Neste caso, a justiça 

teria várias faces num mundo multicultural. 

Princípios morais 
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118014 Ser justo nas decisões tomadas. Ser justo 

121033 Fazer o que devemos. Fazer o bem para outra 

pessoa sem se preocupar com os problemas. 

Fazer o bem 

217048 Fazer o que é justo mantendo a ordem. Nem 

sempre o justo pode ser o legal. 

Ser justo, manter a 

ordem 

217047 Praticar o ato de ser justo, correto com alguém. Ser justo, fazer o 

certo 

116172 Manter a ordem, manter o “certo” na sociedade. Manter a ordem, 

fazer o certo 

217046 O meio mais correto e imparcial de se decidir 

sobre algo. 

Fazer o certo, ser 

imparcial 

221083 É o que é justo, independente de julgamentos. Ser justo, julgamento 

221084 Analisar e julgar levando em conta todos os 

fatos que aconteceram com o indivíduo. 

Julgamento 

120032 Equilíbrio e a ordem. Equilíbrio e ordem 

118013 Manter a ordem. Manter a ordem 

117001 A verdade que o homem busca, se beneficiando 

ou não. 

Verdade 

117002 O equilíbrio que a sociedade procura e necessita 

da ética e da moral. 

Equilíbrio, ética e 

moral 

118007 Cumprir com as regras para viver em sociedade 

de forma harmoniosa. 

Cumprir regras, 

harmonia social 

118009 Depende da moral de cada indivíduo. Moral 

122039 Ordem entre os homens. De forma que os 

mesmos possam conviver em harmonia. 

Ordem, harmonia 

social 
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122040 Ponderamento entre o moral e o legal. Significa 

ser justo. 

Moral e legal, ser 

justo 

217057 Seguir os preceitos da moral daquilo que deve 

ser correto. 

Moral, fazer o certo 

224098 Julgar de forma mais justa o cidadão. Julgamento justo 

220081 Tentativa de equilibrar as ações dos indivíduos. Equilibrar 

120024 O meio termo entre a vontade de duas pessoas. Meio termo 

213157 Desconhece o significado (diz que vivemos num 

país injusto). 

Descrença 

116174 Ilusão. Ilusão 

2161850 No mundo está faltando. Descrença 

219071 Respeitar os direitos de todos e dar soluções. Direitos 

119022 Igualdade de direitos e deveres. Igualdade de direitos 

e deveres 

121036 Dar o que é de direito a quem tem o tal. Direito 

121034 Fazer algo que mantenha a igualdade na 

sociedade. 

Igualdade 

217044 O que não oferece desvantagem às partes 

envolvidas em algo. 

Oferece vantagem as 

duas partes 

220075 Fazer o que é tido como correto de acordo com 

os direitos de todo e qualquer cidadão. 

Fazer o certo, 

direitos 

118011 A garantia dos direitos fundamentais de todos. Direitos 

218054 Agir conforme valores sociais que conservem 

direitos iguais e a preservação da vida.  

Valores sociais, 

direitos iguais, 

preservação da vida 
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118006 Igualdade social. Igualdade 

118008 Fazer com que as partes não saiam prejudicadas. Evitar prejudicar as 

pessoas 

122038 Meio de buscar nossos direitos individuais e 

coletivos. 

Direitos 

123090 Fazer valer os direitos por igual dos cidadãos. Direitos iguais 

124092 Tratar de forma coerente a todos sem que haja 

restrições de regras. 

Regras, ser coerente 

224101 Dar de igual para todos, sem ver pela cor, raça 

ou posição social. 

Igualdade social 

119021 Todas as pessoas serem tratadas da mesma 

forma. 

Igualdade 

111105 Algo justo. Algo justo 

111107 Leis que são criadas pelo juiz. Lei 

112108 Defender a sua lei, sem favorecer ou 

desfavorecer o outro. 

Lei 

113114 Ser honesto, seguir a lei. Lei, honestidade 

114121 Agir conforme a lei. Lei 

111103 Manter a lei. Lei 

114126 O modo de agir correto, com as leis. Lei, fazer o certo 

114127 Obedecer a lei. Lei 

210130 A lei. Lei 

211133 Um conjunto de coisas certas e justas. E ela deve 

ser cumprida. 

Coisas certas e justas 
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213139 Cumprir com as leis, é fundamental. Lei 

213144 Quem defende as leis. Lei 

214160 Ser justo com as pessoas, tanto com as que estão 

sendo julgados, com as que não estão. 

Ser justo 

214168 Obedecer as leis e fazer o que é humanamente 

possível para ajudar ou salvar alguém. 

Lei 

215179 Agir correta e legalmente. Lei, fazer o certo 

215180 Agir de acordo com o que lhe é permitido. Regras 

215181 Ir atrás de seus direitos. Direitos 

216187 Fazer o que é justo. Justo 

217049 Algo que nem sempre ocorre e que a lei nem 

sempre garante. 

Lei, Descrença 

117005 Não sabe definir. Não define 

122037 É algo que não se pode esperar muito. Descrença 

219065 Conceito muito complicado, cada pessoa tem 

“sua justiça”. 

Individual 

222087 É uma utopia. Utopia 

218059 Julgamento muitas vezes não aceito pelas 

pessoas. 

Julgamento 

112113 O modo mais honesto de se resolver um 

problema. 

Honestidade 

211131 Aquilo que uma pessoa poderia fazer com outra 

em um caso frágil. 

Resolver problemas 

212141 Impor a verdade acima de tudo. Verdade 
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APÊNDICE F: DEFINIÇÕES DE PERDÃO DOS PARTICIPANTES 

 

Código Definição de perdão Categoria 

116177 Entender que a pessoa que o magoou é imatura e 

sujeita a falhas, e a partir disso não culpá-la 

demasiadamente por seus erros. 

Entendimento 

116174 Esquecer erros passados por alguém. Esquecer 

114120 Aceitar o erro dos outros e sabermos que nada é 

perfeito. 

Aceitar o erro 

114121 Absolver, retirar a culpa, esquecer o erro de 

alguém. 

Absolver, esquecer 

218052 Fazer seu julgamento do caso, pesar causas e 

conseqüências, e tirar suas próprias conclusões. A 

partir disso, pode-se pensar em esquecer o 

ocorrido, esquecer a pessoa que fez o ato, ajudar o 

atuante a pensar e agir de outra forma – como 

você julga que é correto. 

Julgar com autonomia, 

esquecer 

213145 Tirar o ódio do coração e colocar mais amor, 

significa aceitar uma pessoa mesmo depois de 

seus erros. Perdoar não é nada mais do que aceitar 

o próximo, mesmo depois das falhas. 

Aceitar o outro 

213150 Não julgar as pessoas pelos seus erros e atitudes. Não julgar 

213152 Não ter ódio, raiva por ninguém que agente 

ofendeu. 

Não ter raiva/ódio 

(diminuição de afetos 

negativos) 

214163 Tirar o rancor que uma pessoa sente por outra.  Não ter rancor 

(diminuição dos afetos 

negativos) 
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211137 Não sentir mágoas. Não ter mágoas 

(diminuição dos afetos 

negativos) 

216187 Esquecer os sentimentos ruins. Esquecer 

216186 Saber que apesar de alguém ter nos machucado ou 

prejudicado, esta pessoa também pode ser boa ou 

ainda gostar de você. 

Aceitar o outro 

216183 Estar em paz com alguém que já te fez algum mal. Estar em paz (equilíbrio 

emocional) 

215181 Desculpar uma pessoa pelo erro que ela cometeu.  Desculpar 

215178 Desculpar, aceitar o arrependimento, perdoar os 

atos que foram errados.  

Desculpar, aceitar o outro 

116176 Ignorar um acontecimento ruim que alguma 

pessoa lhe fez.  

Ignorar 

116175 Aceitar o erro do outro e aprender a lidar com ele.  Aceitar o erro do outro 

114170 Dar a pessoa uma outra chance. Dar segunda chance 

215179 Não guardar mais rancores da pessoa que te fez 

mal. Com o perdão você se sentirá melhor. 

Tirar o rancor 

(diminuição de afetos 

negativos) 

215180 Quando alguém te faz algo ruim e você cria 

coragem para “esquecer” o acontecido. 

Esquecer 

221083 Relevar algo ruim que fizeram com você. Relevar 

117188 Amar com todas as forças, ir até o extremo do 

amor, enxergar no outro aquilo que ele tem de 

melhor. 

Amor (afeto positivo) 

120032 Entender os motivos de alguém ter feito algo e no Entender os motivos do 
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fim apesar dessas pessoas estarem erradas na 

forma de pensar você deixa que ela viva como 

bem entender. 

outro (tomada de 

perspectiva) 

120029 Esquecer ou ao menos relevar ações ou atitudes 

que o magoem. 

Esquecer 

118013 Não mais outorgar a responsabilidade por tal 

situação a determinada pessoa. 

Aceitar o outro 

218051 Não guardar mais mágoas de algo ou de alguém, 

de conviver bem mesmo com as coisas não sendo 

exatamente como você gostaria.  

Não guardar mágoa 

(diminuição dos afetos 

negativos) 

218054 Aceitar uma ação de outra pessoa, diluindo 

mágoas causadas por esta ação. 

Aceitar o erro do 

outro/não ter mágoas 

217045 Não é necessário esquecer mas é um ato de amor. Amor (afeto positivo) 

218059 É como esquecer. Significa deixar no passado o 

ocorrido e continuar a vida sem rancor e mágoa. 

Esquecer 

220081 Deixar a mágoa escoar. Não guardar mágoa 

(diminuir afetos 

negativos) 

211132 Deixar toda raiva sair do coração. Não ter raiva (diminuir 

afetos negativos) 

211134 Ato de dar uma segunda chance aquela pessoa.  Dar segunda chance 

211135 Desculpar alguém por alguma coisa de errado. Desculpar 

212138 É uma virtude que Deus nos deixou. Virtude divina 

213139 Perdoar quem nos ofendeu, e esquecer o que 

passou. 

Esquecer 

211131 É esquecer o que se passou e se desculpar. Esquecer 
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210130 Não guardar rancor. Não guardar rancor 

(diminuir afetos 

negativos) 

114127 Não sentir raiva de quem nos magoou. Não sentir raiva 

(diminuir afetos 

negativos) 

218063 É você se liberar de toda raiva, de todo desprezo 

que existe por alguém que lhe fez muito mal, 

tratando-a da mesma forma a quem você deseja 

afeto e amor. 

Não sentir raiva, tratar 

como igual 

217050 Deixar de lado a raiva e esquecer o que fizeram 

com ele. 

Não sentir raiva 

218062 Não sentir mais dor por um ato cometido a você. 

Não é esquecer, porque esquecer nós nunca 

faremos, é só não doer mais.  

Lembrar e não sentir dor 

211133 Aceitar o que aconteceu e viver sua vida. Aceitar 

211136 Pedir desculpas pelo que fez de mal a Deus e 

outras pessoas. 

Desculpar 

220074 Não sentir rancor.  Não ter rancor 

112111 O ato de pedir perdão, desculpar. Desculpar 

112113 É saber dar uma vez ao próximo. Dar segunda chance 

113114 Aceitar as desculpas e os erros de quem quer seu 

perdão. 

Desculpar, aceitar o erro 

do outro 

113115 É desfazer a raiva que uma pessoa tem com a 

outra e outras coisas a mais. 

Não sentir raiva 

114126 Se desculpar de alguém. Desculpar 
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114125 Não mais ter mágoa de quem te fez mal. Não sentir mágoa 

(diminuir afetos 

negativos) 

114124 É você fazer algo errado e pedir perdão e a pessoa 

lhe perdoa. 

Pedir perdão/ser 

responsável pelos seus 

atos 

111104 Desculpar. Desculpar 

110102 Desculpar. Desculpar 

113116 Sentir que o que a pessoa fez foi ruim mas que ele 

merece uma segunda chance. 

Dar segunda chance 

113117 Deixar de lado algo de errado feito por alguém. Deixar de lado/relevar 

113118 Parar de guardar muito rancor por uma pessoa. Não sentir rancor 

114119 Corrigir um erro. Corrigir um erro 

214168 Esquecer dos erros que uma pessoa cometeu, ou o 

mal que ela fez para você, e lembrar-se apenas 

dos momentos bons e depositar sua confiança 

naquela pessoa novamente. 

Esquecer 

214169 Ter um coração bom, para não suportar mágoas. Ter bom coração 

213147 Não mais sentir raiva nem rancor. Não sentir raiva ou 

rancor (diminuir afetos 

negativos) 

114122 Saber reconhecer o erro do próximo. Reconhecer o erro 

216184 Aceitar que uma pessoa errou, e com esse erro, 

dar uma chance a ela para se recuperar. 

Aceitar o erro, dar 

segunda chance 

111105 Deixar passar o que aconteceu. Relevar 
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111106 Deixar a história para trás. Relevar 

111107 Pedir desculpas. Desculpas 

112108 Não ter raiva e aceitar a realidade da vida. Aceitar, não ter raiva 

112109 Significa você se desculpar com alguém. Voltar a 

falar com alguém depois do acontecido. 

Desculpas, reconciliação 

112110 É se desculpar. Desculpar 

214165 Desculpar, amar, fazer o bem. Desculpar, amar, fazer o 

bem 

214162 Desculpar, de uma certa forma esquecer o mal 

que a outra pessoa lhe fez. 

Desculpar, esquecer 

213159 Esquecer as mágoas passadas. Esquecer 

214160 Dar as pessoas uma segunda chance, uma nova 

oportunidade. 

Dar segunda chance 

213151 Aceitar o erro de outra pessoa com você e não 

ficar com raiva dela por isso. 

Aceitar o erro, não ter 

raiva 

213153 Aceitar os erros cometidos um dos outros, mesmo 

sabendo que era errado os atos cometidos. 

Aceitar o erro 

213157 Fazer a coisa certa. Fazer o certo 

213158 Deixar para trás as mágoas que alguém fez para 

você. 

Não ter mágoa 

213149 Reconhecer que a pessoa que cometeu algo errado 

está arrependida. 

Reconhecer o 

arrependimento 

221140 Significa João superar o que o farmacêutico fez 

com ele. 

Superar a ofensa 

221141 Perceber que o próximo se arrependeu do erro, Reconhecer o 
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esquecendo o que aconteceu no passado e tendo 

um bom relacionamento com o próximo que 

havia errado e se arrependeu, pedindo desculpas 

ao outro. 

arrependimento, 

esquecer, desculpar 

213142 Desculpar alguém. Desculpar 

213143 Ter compaixão pelo outro e seguir em frente, 

esquecer o que aconteceu. 

Esquecer 

213144 Relevar algum acontecimento. Relevar 

213146 Esquecer uma coisa muito ruim que alguém fez 

para você. 

Esquecer 

119021 Compreender o que outra pessoa fez de errado e 

se colocar em seu lugar. 

Compreender o outro 

(tomada de perspectiva) 

219070 É perceber que por mais difícil que seja não vale a 

pena carregar um sentimento ruim por uma pessoa 

independente do que ela tenha feito. 

Não ter um sentimento 

ruim 

219071 Não guardar mágoa e estar pronto para ajudar 

aquele que feriu a qualquer momento. 

Não guardar mágoa 

219072 Relevar e desculpar pessoas por atos difíceis de se 

aceitar, mas que isso venha de um sentimento 

realmente verdadeiro, pois “de boca” não se 

perdoa ninguém. 

Relevar, desculpar 

220076 É lembrar de quem um dia causou muita dor e não 

guardar ressentimento junto da lembrança. 

Lembrar e não guardar 

rancor 

118014 Desculpar a outra sem ter mais nenhum rancor. Desculpar, não ter rancor 

117004 A capacidade de não sentir raiva ou desejar o mal 

a alguém que veio mesmo que indiretamente a 

prejudicar-te. 

Não sentir raiva 
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119022 Relevar e sobrepor qualquer tipo de mágoa para 

com alguma pessoa. 

Relevar 

120026 Relevar e esquecer coisas ruins provocadas por 

outras pessoas que te fazem sofrer. 

Relevar, esquecer 

120028 Superar sua própria raiva, inveja, rancor, etc. De 

forma que você não sinta nenhuma raiva da 

pessoa perdoada. 

Não ter raiva 

121036 Esquecer o que foi feito contra si e amar tal 

pessoa como se nada tivesse acontecido, não 

lembrando nunca de tal fato. 

Esquecer, amar 

121035 O ato de ceder, dando compreensão ao fato ou 

ação. 

Compreender 

121034 Aceitar as atitudes do outro, mesmo que seja algo 

maléfico. Deixar para trás e esquecer os erros 

alheios. 

Aceitar, esquecer 

121033 É quando uma pessoa te fez mal e você perdoa. Sem conteúdo 

118012 É sabendo as ações do indivíduo, justificáveis ou 

não, serem, de certa forma, esquecidas ou 

apaziguadas. 

Esquecer 

118010 Ato de amor, sem mágoas. Amor 

117005 Não sabe definir. Sem conteúdo 

120027 É algo psicológico que vai mostrar desde o 

princípio de nossa existência até a nossa 

maturidade de várias maneiras, objetivos e 

intensidades em relação ao próximo. 

Ação psicológica 

120030 Aceitar o erro dos outros. Aceitar o erro 

220073 Tentar eliminar mágoas e ressentimentos sobre Não ter mágoas 
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um assunto, assunto esse que tem origem em 

outra pessoa. Isso seria perdoar uma pessoa. 

219069 É não julgar a pessoa por um erro que ela 

cometeu. Mas perdoar não é esquecer. 

Não julgar 

118016 Significa que independentemente do erro que a 

outra pessoa cometa, aceitá-la sem qualquer tipo 

de pré-julgamento. 

Aceitar o outro 

119023 Entender o erro e dar uma nova chance para que 

este não se repita. 

Entender/compreender 

217049 Mostrar ao outro que o que ele fez não tem tanta 

importância, mesmo que tenha causado 

conseqüências drásticas. 

Não dar 

importância/ignorar 

217048 Desculpar a pessoa pelos erros cometidos. Desculpar 

217047 Reconhecer as razões dos atos alheios, e respeitá-

los mesmo que anteriormente essas atitudes lhe 

prejudicaram. 

Entender/compreender 

120025 Esquecer, dar uma nova chance, desculpar a 

atitude de uma pessoa frente à determinada 

situação, é algo generoso que não peça nada em 

troca. 

Esquecer, desculpar 

119020 Aceitar desculpas do próximo e não ter nenhum 

rancor. 

Aceitar 

217044 É desculpar a pessoa pelo mal/erro que cometeu, 

sem guardar mágoas ou ressentimento. 

Desculpar 

218060 Pedir desculpas. Desculpar 

218061 Tentar esquecer o que o outro fez e não mais 

culpá-lo por tê-lo feito. 

Esquecer 
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219068 A pessoa verdadeiramente entender o erro do 

outro e conseguir esquecer o mal que lhe foi 

causado. 

Entender o erro/ 

compreender (tomada de 

perspectiva) 

220078 Amar ao próximo, independente do mal que ele 

tenha lhe feito, pois o perdão beneficiará muito 

mais a quem perdoa do que quem está sendo 

perdoado. 

Amar 

220079 Esquecer o que de mal uma pessoa possa ter feito 

para você. 

Esquecer 

220082 Tentar esquecer o erro do outro. Esquecer  

221085 Esquecer aquilo de errado que outra pessoa fez a 

você, e deixar para lá “perdoando”, mas não 

significa que vai ser como antes, porque sempre 

fica uma pequena mágoa no coração. 

Esquecer 

220077 Esquecer do mal que o alheio fez a você ou a 

qualquer outra pessoa. 

Esquecer 

220075 Não sentir nenhum sentimento de raiva ou ódio 

por alguém, por mais mal que esta pessoa tenha 

causado em sua vida. 

Não sentir raiva 

117001 Amar a outra pessoa através do erro, não olhar 

para o passado. 

 

Amar 

117002 Desculpar o mal ocorrido, esquecer e se colocar 

de uma maneira que o ocorrido não se repita. 

 

Desculpar, esquecer 

117003 Dar uma nova chance a alguém que errou, se 

arrependeu e quer tentar algo novo. 

Dar segunda chance 
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118006 Cicatrizar as feridas. Cicatrizar feridas 

118007 Abrir mão de uma dor em troca de um sentimento 

mútuo de respeito e tranquilidade. 

 

Trocar a dor pelo respeito  

118008 Desculpar alguém que fez algum mal. Desculpar 

118009 Além de desculpar, não sentir mágoas pelo 

ocorrido.  

 

 

Desculpar, não sentir 

mágoas 

119017 Dar uma nova chance. 

 

Dar segunda chance 

119018 Deixar de lado ou esquecer algo que alguém fez, 

que a pessoa pode ter se sentido atingida ou 

prejudicada. 

Esquecer 

122037 Algo parecido com desculpar, porém só quem 

perdoa é Deus, só ele tem esse direito, porém, 

perdoar alguém que tem uma parcela de culpa por 

tirar uma pessoa amada de você é um pouco 

complicado. No caso citado de João, o tempo é o 

melhor remédio. 

Desculpar, virtude divina 

122038 Relevar atitudes negativas de outras pessoas que 

lhe atingiram diretamente, o perdão é uma forma 

de encarar um acontecimento ruim de forma com 

que isto não venha a te machucar de novo. 

Relevar 

122039 Desculpar, pôr-se no lugar do outro, humildade e 

amor para o próximo. 

Desculpar 
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122040 Significa esquecer, relevar alguma coisa, ou 

algum mal que alguma pessoa lhe causa. 

Esquecer/relevar 

217041 Deixar de sentir raiva ou outro sentimento 

negativo, por alguém que fez uma coisa ruim. 

Não sentir raiva 

 

217043 

 

Aceitar que as consequências dos atos, propositais 

ou não, que lhe causaram sentimentos ruins foram 

necessários para a construção daquilo que você é 

hoje, da sua concepção de vida. É entender que 

nas relações entre pessoas há sempre o interesse, 

que se for maior que tudo, prejudicará pessoas. É 

aprender com as dificuldades e ter respeito ao 

próximo, já que você também fará mal a alguém e 

precisará pedir perdão. Significa uma relação de 

aceitação recíproca. 

 

Aceitação recíproca 

218055 Perdoar totalmente aquele que por alguma razão 

lhe fez mal. 

Sem conteúdo 

218056 Entender que o ser humano pode errar e corrigir o 

erro, deixando de lado o rancor e a cólera. 

Corrigir o erro do outro 

218057 Tentar entender o que a outra pessoa fez. Entender o erro do outro 

219065 Para perdoar deve ser uma pessoa muito boa. 

Acho que o ser humano não é capaz de perdoar 

totalmente, sempre fica alguma coisa. 

Ação de pessoas boas 

219066 Amar ao próximo. Amar 

222086 Amar acima de erros e qualquer coisa. Amar 

222087 Reconhecer a falha do outro, a partir do momento Reconhecer 
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em que o outro a reconhece. 

222088 Algo divino, louvável, muito difícil de ser vivido. 

É desconsiderar um mal que alguém lhe causou, 

sem que seja necessário pagar na mesma moeda. 

Virtude divina 

123089 Aceitar o erro de outra pessoa e conseguir amá-la 

com isso. 

Aceitar o erro 

123090 Dar uma segunda chance, sentimento de tentar 

ajudar o próximo, ser solidário, amigo. 

Dar segunda chance 

124091 Se doar emocionalmente sem esperar nada em 

troca. É altruísmo pacífico. 

Altruísmo 

124092 Vencer os próprios sentimentos. Superá-los. É 

uma prática exercida sobre si próprio. 

Superar os sentimentos 

ruins 

223094 Esquecer o que o outro fez com você. Esquecer 

223095 Amar ao próximo como a nós mesmos. Amar 

223096 Não guardar remorso ou raiva, mesmo que o 

outro não reconheça o próprio erro. 

Não ter raiva 

223097 Ensinamentos de Jesus para perdoar porque 

somos humanos e erramos. 

Virtude divina 

224098 Só é possível se estiver com Deus no coração. 

Deus quem ensina a liberar o perdão. 

Virtude divina 

224101 Aceitar o erro do outro, seja o que for, você tem 

que esquecer de coração. 

Aceitar o erro, esquecer 

111103 Admitir seu erro. Admitir o erro 

 


