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RESUMO
Desde a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a temática dos direitos passou a integrar um
campo fértil de debates e pesquisas. Alguns estudos empíricos sinalizaram que as concepções acerca dos direitos
humanos dependem do avanço do processo de tomada de perspectiva do outro, contudo, tais estudos não se
detiveram a verificar sistematicamente a existência desta relação. Diante desta lacuna, esta tese objetivou verificar
como evolui a concepção acerca dos DH durante o desenvolvimento humano e se esta concepção está relacionada
ao processo de tomada de perspectiva. Os enfoques teóricos adotados foram a perspectiva psicossociológica de
Doise sobre os Direitos Humanos e as teorias de Piaget e de Robert Selman sobre a tomada de perspectiva. Para
alcançar este objetivo, foram propostos seis estudos. O primeiro estudo se prestou a construir os itens da Escala de
compreensão acerca dos direitos humanos- ECDH de acordo com quatro níveis hierárquicos de concepções acerca
dos DH. O segundo estudo teve como objetivo a validação psicométrica da ECDH e a análise das variáveis sóciodemográficas sobre os fatores da escala e contou com a participação de 300 estudantes, divididos em 3 grupos de
idade: GI= 8anos, GII=12 anos e GIII= 16 anos, distribuídos, igualmente quanto ao sexo e ao tipo de escola. O
Instrumento utilizado foi a ECDH, uma escala tipo Likert de 5 pontos, em que os estudantes assinalaram se
compreenderam cada item proposto bem como o grau de concordância em relação aos mesmos. No SPSS (versão
21), foram computadas estatísticas descritivas, análise fatorial e índices de consistência interna (Alfa de Cronbach).
Considerando o teste de esfericidade de Bartlett, os critérios de Kaiser e Cattell e a Análise Paralela, observou-se
que a ECDH apresentou uma organização fatorial composta três dimensões: Princípios orientadores da
humanidade, Princípios reguladores da sociedade e Direitos básicos concretos que revelaram tanto a relação itemfator quanto indicadores de consistência interna aceitáveis pela literatura estatística. Foram encontradas diferenças
nas pontuações dos escores médios da idade e da inserção escolar sobre os níveis de compreensão dos DH. No
terceiro estudo, realizou-se a análise fatorial confirmatória da ECDH, mediante nova coleta de dados da qual
participaram 240 estudantes com características sócio-demográficas semelhantes aos do estudo anterior. No
programa AMOS GRAFICS, realizou-se uma análise fatorial confirmatória; adotando-se o estimador ML
(Maximum Likelihood) e comparando aos modelos estruturais alternativos (um fator, dois fatores e três fatores, este
último, o modelo esperado) que confirmou a existência dos três fatores da ECDH os quais estiveram interrelacionados positivamente. O quarto estudo teve o objetivo de elaborar itens referentes aos estágios de tomada de
perspectiva social para a Escala de Tomada de Perspectiva Social – ETPS. Participaram 149 estudantes com
idades variando entre 5 e 26 anos (Média= 12, 10 anos e DP= 6, 17%), sendo 67,3% de instituições públicas e
32,7% de instituições privadas. Utilizou-se o Dilema de Olga e o dilema dos Sem-terra. As respostas dadas aos
dilemas foram categorizadas conforme os níveis de tomada de perspectiva social propostos por Selman. A análise
das freqüências de respostas dadas ao dilema de Olga revelou diferenças significativas em relação à variável idade;
não foram encontradas diferenças quanto às variáveis tipo de escola e gênero. Já a análise das freqüências de
respostas dadas ao dilema dos sem terra revelou diferenças significativas quanto à idade e o tipo de escola. Com
base nestas análises, foi possível elaborar os itens relativos a todos os estágios de tomada de perspectiva social que
compuseram o instrumento. Do quinto estudo, participaram os mesmos estudantes do estudo 3 e o instrumento
utilizado foi a ETPS - escala tipo Likert de 5 pontos, em que os estudantes assinalaram se compreenderam cada
item proposto, bem como, o grau de concordância em relação cada um deles. Os dados coletados com a ETPS
referentes ao Dilema de Olga e Dilema dos Sem-terra foram submetidos a uma AFE seguindo os mesmos critérios
adotados na análise da ECDH, contudo, a estrutura fatorial mostrou-se confusa e pouco interpretável. Assim,
optou-se realizar uma medida por teoria, partindo-se da perspectiva teórica de Selman para avaliar a qualidade
estrutural da escala em questão. No que tange ao Dilema de Olga, a AFC revelou indicadores que tanto
confirmaram a teoria de Selman sobre os estágios de tomada de perspectiva social quanto a garantia de uma escala
capaz de mensurar esses estágios. Contudo, os resultados das análises realizadas com o Dilema dos Sem-terra
revelaram indicadores da análise fatorial confirmatória aquém daqueles considerados aceitáveis pela literatura
pertinente. Foram encontradas diferenças nas pontuações dos escores médios da idade e da inserção escolar sobre
os níveis de tomada de perspectiva. Por fim, no sexto estudo, efetuou-se a verificação do modelo teórico
pretendido (associação dos estágios de tomada de perspectiva com os níveis de concepções acerca dos DH). No
programa AMOS 21.0, gerou-se o modelo teórico hipotetizado que foi satisfatoriamente corroborado. Os dados
foram discutidos à luz da literatura pertinente e de estudos empíricos.

Palavras-Chaves: Direitos Humanos, Tomada de Perspectiva Social, Estudantes.
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ABSTRACT
Since the promulgation of the Universal Declaration of Human Rights, the subject of rights became part of a fertile
field of researches and debates. Some empirical studies have signaled that the concept of human rights depends on the
progress of the decision- process perspective of the other, however, such studies didn’t focus to verify systematically
the existence of this relationship. This thesis aimed to determine the evolution of the conception of HR during human
development and if this conception is related to the decision- process perspective. The theoretical approaches adopted
were Doise’s social psychological perspective on Human Rights plus Piaget and Robert Selman’s theories about the
decision-process perspective. To accomplish the goal, six studies were proposed during this research. The first study
was provided to create items from the Scale of Understanding about Human Rights-SUHR according to four levels of
hierarchical conceptions about HR. The second one aimed the psychometric validation of the SUHR and analysis of
socio-demographic factors on this scale based on the study about 300 students, divided into 3 age groups: GI=8years
old, GII=12 years old and GIII=16 years old, equally distributed according to their sex and the type of their school. The
instrument used was the SUHR, a Likert type 5-point scale, in which students pointed out if they understood each of
the proposed items, as well as the degree of agreement about them. In SPSS (version 21), descriptive statistics, factor
analysis and internal consistency (Cronbach's alpha) were computed. Considering Bartlett's sphericity test, and Kaiser
and Cattell’s criteria and Parallel Analysis, it was observed that the SUHR presented a factorial organization composed
by three dimensions: Guiding principles of humanity, Governing principles of the society and Basic concrete rights
revealed the relationship item-factor and the indicators of internal consistency accepted by the statistical literature.
Differences were found in the scores of medium scores of age and school integration on levels of understanding of
HR. In the third study, were performed a confirmatory factor analysis of SUHR through new data collection in
which attended 240 students with similar characteristics to the previous socio- demographic research. In AMOS
GRAFICS program, carried out a confirmatory factor analysis; was adopted the ML estimator
(MaximumLikelihood) and it was compared to alternative structural models (one factor, two factors and three factors,
this one was the expected model) which confirmed the existence of SUHR’s three factors which were positively
interrelated. The fourth study aimed to develop items related to the stages of social perspective taking to the Scale of
Social Decision-Process Perspective-SSDPP. A number of 149 students, aged between 5 and 26 years (Medium
age=12,10 years old, SD = 6, 17 %), with 67.3 % of public institutions and 32.7 % of private institutions participated of
this study. We used the Dilemma of Olga and the dilemma of the Landless. The answers to the dilemmas were
categorized according to the levels of decision-social perspective proposed by Selman. The analysis of the frequencies
of responses to the dilemma of Olga revealed significant differences in the age variable, no differences were found for
the variables school type and gender. However, the analysis of the frequencies of responses to the plight of landless
revealed significant differences in the age and type of school. Based on these analyzes, it was possible to prepare the
items for all the stages of making social perspective that made up the instrument. The fifth study, the same students
participated in the study and the instrument used was 3 ETPS-scale type Likertde 5 points, in which the students
pointed understood if each proposed item, as well as the degree of agreement regarding each. The data collected with
the ETPS related to Olga's Dilemma and Dilemma of Landless underwent an AFE following the same criteria used in
the analysis of ECDH, however, the factor structure proved confusing and poorly interpreted. Thus, we chose to carry
a measure by theory, starting from the theoretical perspective of Selman to assess the structural quality of the scale in
question. Regarding the Dilemma of Olga, the AFC indicators revealed that both confirmed Selman's theory about the
stages of social perspective taking as the guarantee of a scale capable of measuring these stages. However, the results
of the analyses performed with the dilemma of Landless revealed indicators of confirmatory factor analysis under
those considered acceptable by the relevant literature. Differences were found in scores of mean scores of age and
school integration on levels of decision- process perspective. Finally, in the sixth study, was performed the verification
of the desired theoretical model (association between stages of perspective taking to the levels of conceptions of DH).
In AMOS 21.0 program, was generated what has been satisfactorily corroborated hypothesized theoretical model.
The data were discussed according to theoretical and empirical studies.
Key-Words: Human Rights, Social Decision-Process Perspective, Students
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RESUMEN
Desde la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la temática de los derechos pasó a integrar
un campo fértil de debates e investigaciones. Algunos estudios empíricos señalaron que las concepciones acerca de los
derechos humanos dependen del avanzo del proceso de tomada de perspectiva del otro, con todo, tales estudios no se
detuvieron a verificar sistemáticamente la existencia de esta relación. Delante de esta laguna, esta tesis objetivo verificar como
evolucionó la concepción acerca de los DH durante el desarrollo humano y si esta concepción está relacionada al proceso de
tomada de perspectiva. Los enfoques teóricos adoptados fueron la perspectiva psicosociológica de Doise sobre los Derechos
Humanos y las teorías de Piaget y de Robert Selman sobre la tomada de perspectiva. Para alcanzar este objetivo, fueron
propuestos seis estudios. El primer estudio se prestó a construir los ítems de la Escala de comprensión acerca de los
derechos humanos- ECDH de acuerdo con cuatro niveles jerárquicos de concepciones acerca dos DH. El segundo estudio
tuvo como objetivo la validación psicométrica de la ECDH y el análisis de las variables socio-demográficas sobre los
factores de la escala y contó con la participación de 300 estudiantes, divididos en 3 grupos de edad: GI=8 años, GII=12 años
e GIII= 16 años, distribuidos, igualmente cuanto al sexo y al tipo de escuela. El Instrumento utilizado fue la ECDH, una
escala tipo Likert de 5 puntos, en que los estudiantes señalaron si comprendieron cada ítem propuesto bien como el grado de
concordancia en relación a los mismos. En el SPSS (versión 21), fueron computadas estadísticas descriptivas, análisis
factorial e índices de consistencia interna (Alfa de Cronbach). Considerando el test de esfericidad de Bartlett, los criterios de
Kaiser y Cattell y el Análisis Paralelo, se observó que la ECDH presentó una organización factorial compuesta de tres
dimensiones: Principios orientadores de la humanidad, Principios reguladores de la sociedad y Derechos básicos
concretos que revelaron tanto la relación ítem-factor cuanto indicadores de consistencia interna aceptables por la literatura
estadística. Fueron encontradas diferencias en las puntuaciones de los índices medios de la edad y de la inserción escolar
sobre los niveles de comprensión dos DH. En el tercer estudio, se realizó el análisis factorial confirmatorio de la ECDH,
mediante nueva colecta de datos de la cual participaron 240 estudiantes con características socio-demográficas semejantes a
los del estudio anterior. En el programa AMOS GRAFICS, se realizó un análisis factorial confirmatorio; adoptándose el
estimador ML (MaximumLikelihood) y comparando a los modelos estructurales alternativos (un factor, dos factores y tres
factores, este último, el modelo esperado) que confirmó la existencia de los tres factores da ECDH los cuales estuvieron interrelacionados positivamente. El cuarto estudio tuvo el objetivo de elaborar ítems referentes a los niveles de tomada de
perspectiva social para la Escala de Tomada de Perspectiva Social – ETPS. Participaron 149 estudiantes con edades
variando entre 5 a 26 años (Media= 12, 10 años y DP= 6, 17%), siendo 67,3% de instituciones públicas y 32,7% de
instituciones privadas. Se utilizó el Dilema de Olga y el dilema de los Sin-tierra. Las respuestas dadas a los dilemas fueron
categorizadas conforme los niveles de tomada de perspectiva social propuestos por Selman. El análisis de las frecuencias de
respuestas dadas al dilema de Olga reveló diferencias significativas en relación a la variable edad; no fueron encontradas
diferencias cuanto a las variables tipo de escuela y genero. Ya el análisis de las frecuencias de respuestas dadas al dilema de
los sin tierra reveló diferencias significativas cuanto a la edad y el tipo de escuela. Con base en este análisis, fue posible
elaborar los ítems relativos a todos los niveles de tomada de perspectiva social que compusieron el instrumento. Del quinto
estudio, participaron los mismos estudiantes del estudio 3 y el instrumento utilizado fue la ETPS - escala tipo Likert de 5
puntos, en que los estudiantes señalaron si comprendieron cada ítem propuesto, bien como, el grado de concordancia en
relación a cada uno de ellos. Los datos colectados con la ETPS referentes al Dilema de Olga y Dilema de los Sin-tierra
fueron sometidos a un AFE siguiendo los mismos criterios adoptados en el análisis de la ECDH, con todo, la estructura
factorial se mostró confusa y poco interpretable. Así, se opto realizar una medida por teórica, partiendo de la perspectiva
teórica de Selman para evaluar la cantidad estructural de la escala en cuestión. En el que tañe al Dilema de Olga, la AFC
reveló indicadores que tanto confirmaron la teoría de Selman sobre los niveles de tomada de perspectiva social cuanto a la
garantía de una escala capaz de mensurar esas prácticas. Con todo, los resultados de los análisis realizados con o Dilema de
los Sin-tierra revelaron indicadores del análisis factorial confirmatorio en detrimento a aquellos considerados aceptables por la
literatura pertinente. Fueron encontradas diferencias en las puntuaciones de los niveles medios de la edad y de la inserción
escolar sobre los niveles de tomada de perspectiva. Por fin, en el sexto estudio, se efectuó la verificación del modelo teórico
pretendido (asociación de las prácticas de tomada de perspectiva con los niveles de concepciones acerca de los DH). En el
programa AMOS 21.0, se generó el modelo teórico hipotetizando que fue satisfactoriamente corroborado. Los datos fueron
discutidos a la luz de la literatura pertinente y de estudios empíricos.
Palavras Llave: Derechos Humanos, Tomada de Perspectiva Social, Estudiantes.
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Introdução

2
Introdução
O processo de globalização mudou profundamente o cenário mundial: vive-se
diante de grandes avanços científicos, tecnológicos e culturais que configuram a
consolidação do modo de produção capitalista. No entanto, ao lado de tais avanços
presenciam-se grandes desigualdades sociais oriundas da má distribuição da renda e de
expressivas violações de direitos humanos. Mesmo diante de uma série de dispositivos
jurídicos que visam à propagação e a defesa dos DH, a exemplo da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, ratificada por 192 países do mundo, e inúmeros
acordos e pactos, estas violações ocorrem cotidianamente e são cada vez mais
naturalizadas.
No cenário brasileiro, muitas são as evidências de que os direitos não constituem
uma realidade na vida de grande parte dos cidadãos. Não raro, observamos os impactos
do desemprego, do empobrecimento, das precárias condições de vida e de uma série de
fatores que geram exclusão social que agravam ainda mais a situação da população
brasileira. Ainda é grande o número de crianças inseridas no contexto do trabalho
infantil, da exploração sexual comercial, vítimas de violência doméstica, de jovens e
adultos excluídos do mercado de trabalho e de idosos vivendo em situações subumanas;
falta à grande parte da população condições mínimas de saúde, educação e moradia,
situações estas que denotam que a dignidade humana ainda não é respeitada de forma
plena. Acrescenta-se ainda que problemas como a corrupção, o racismo e o preconceito
em suas múltiplas dimensões –racial, cultural, religiosa, sexual- também são agravantes
do quadro de desconhecimento e violação dos direitos humanos. Para Rayo (2004), a
negação dos direitos humanos gera inevitavelmente a violência, que se apresenta através
de diversas convulsões sociais e enfrentamentos armados ou mesmo através da
permanência de graves conflitos estruturais.
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Diante do exposto, julga-se que o conhecimento acerca dos direitos é de suma
importância na formação de sujeitos críticos e reflexivos, conscientes de sua cidadania e
capazes de reivindicar melhores condições de vida. Acredita-se que, no momento em
que as pessoas tomam consciência sobre os seus direitos pode-se esperar que esse
cenário de desigualdades possa gradativamente ser mudado e que haja uma convivência
pacífica entre os povos, de modo que todos possam ser respeitados igualmente diante de
todas as diversidades.
Para Bobbio (2004), nestes últimos anos, falou-se e se continua a falar de
direitos do homem entre eruditos, filósofos, juristas, sociólogos e políticos, muito mais
do que se conseguiu fazer até agora para que eles sejam reconhecidos e efetivamente
protegidos. Após a promulgação da DUDH em 1948, a problemática dos direitos passou
a ser discutida e veiculada nos meios sociais, políticos e religiosos, constituindo, por
conseguinte um importante objeto de pesquisa. Nesse sentido, estudos vêm sendo
realizados no âmbito internacional (Doise, Saerklé, Clemence & Savory, 1998; Spini &
Doise, 1998; Clémence, Doise, de Rosa & Gonzalez, 1995; Doise, & Clémence, 1996;
Doise & Herrera, 1994) e no âmbito nacional (Pandolfi, 1999; Pereira & Camino, 2003;
Pereira, Ribeiro & Cardoso, 2004; C. Camino, 2005; Galvão, 2005; Fernandes &
Camino, 2006; Camino, Galvão, Rique & Camboim, 2006; Gouveia, 2007; Santos,
2007; Camino, Galvão, Quirino, Morais, Roazzi & Martin, 2007; Paz, 2008 Feitosa,
2009; Santos, 2009; Queiroz, 2011) sobre este tema.
Dentre esses estudos, chama a atenção os resultados obtidos por Chakur, Deval,
Delbarrio, Espinosa e Breña (1998), por Melton (1980), por Ruck, Keating,
Abromovich e Koegl (1998) que mostraram que a concepção acerca dos direitos
humanos varia de acordo com a idade das pessoas, se apresentando em níveis evolutivos
que se assemelham à proposta piagetiana de estágios do desenvolvimento cognitivo e
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que estes níveis parecem estruturar-se de acordo com o processo de tomada de
perspectiva. Os resultados do estudo de Camino, Galvão e Rique (2008) também
indicaram a influência deste processo sobre a concepção de direito. Resultados
semelhantes foram encontrados por Feitosa (2009) ao verificar que a concepção acerca
dos direitos parece se estruturar e em níveis que acompanham o processo de tomada de
perspectiva, isto é, durante a infância, esta noção mostra-se egocêntrica, posteriormente,
com o processo de desenvolvimento, esta noção tende a contemplar a reciprocidade e a
dimensão societal. No entanto, esses estudos empíricos não se detiveram a avaliar
sistematicamente qual a relação que se dá entre o desenvolvimento das concepções
acerca dos DH e o processo de tomada de perspectiva.
Frente aos resultados encontrados sobre a relação existente entre as concepções
acerca dos direitos humanos e o processo de tomada de perspectiva, questiona-se: Será
que a noção de DH se desenvolve conforme a idade, tal como a tomada de perspectiva
descrita por Selman (1975)? Existem níveis definidos de desenvolvimento das
concepções de direitos humanos semelhantes àqueles descritos Selman, ou seja,
baseados numa seqüência de perspectiva social em que o sujeito parte de um ponto de
vista em que considera apenas a própria perspectiva para um ponto no qual ele
considera e coordena outras perspectivas? Se essa seqüência existe, seria possível
propor uma relação entre os níveis de concepções acerca dos DH e o processo de
tomada de perspectiva? Tais questionamentos fomentaram a elaboração do presente
estudo.
Diante da inexistência de trabalhos empíricos que relacionem sistematicamente a
concepção acerca dos DH com o processo de tomada de perspectiva, das suposições
teóricas levantadas a respeito de uma possível relação entre as concepções acerca dos
DH e o processo de tomada de perspectiva e diante da consideração de que a
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constatação de uma relação entre esses dois tópicos traria subsídios para uma educação
voltada para os DH, julgou-se relevante a realização do presente estudo. Nesse sentido,
o objetivo geral do referido estudo foi o de verificar como evolui a concepção acerca
dos DH durante o desenvolvimento humano e como esta concepção se relaciona com o
processo de tomada de perspectiva social.
O enfoque teórico adotado foi a perspectiva psicossociológica de Willem Doise
(2002a) acerca dos direitos humanos, enfoque este que preconiza que os DH podem ser
definidos, “de uma forma simplificada, como direitos inalienáveis, os quais deveriam
beneficiar cada indivíduo da nossa espécie, independente do lugar que ele ocupa e da
maneira pela qual ele se comporta na sociedade” (Doise, 2002a, p. 09). Quanto ao
processo da tomada de perspectiva, o enfoque adotado é a teoria piagetiana (Piaget,
1967; 1967/2007; 1970/2007) e a tipologia de desenvolvimento de Robert Selman
(1975).
Julga-se que, ao desenvolverem-se, crianças e adolescentes passam a reconhecer
perspectivas diferentes das suas: passam a ser capazes de se descentrar, isto é, de
diferenciar e coordenar diferentes perspectivas sociais (Piaget, 1967; 1967/2007;
1970/2007; Selman & Byrne, 1974; Selman, 1975) o que os capacita a apresentar uma
concepção mais ampla acerca dos Direitos Humanos. Acredita-se que o indivíduo que é
capaz de tomar a perspectiva do outro pode analisar de forma mais abrangente a
realidade social em que está inserido; acredita-se ainda que, a tomada de perspectiva
possibilita uma melhor compreensão das especificidades e atributos das situações das
outras pessoas, e, dessa maneira, buscar soluções mais justas e harmoniosas para a
resolução de conflitos de interesse.
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Considera-se, primeiramente, que é relevante conhecer se o desenvolvimento das
concepções dos Direitos Humanos se dá em diferentes níveis de elaboração conforme a
idade, por entender-se que uma informação dessa natureza poderá auxiliar, sobretudo,
nos trabalhos que tratem da educação em Direitos Humanos. Além disso, tal informação
poderá contribuir para o desenvolvimento de medidas que intervenham em favor de uma
educação ética, voltada para a cidadania como se pretende atualmente. Por fim,
considera-se que um estudo dessa natureza, trará contribuições teóricas e metodológicas
para a área da psicologia do desenvolvimento.
A presente tese está estruturada em nove capítulos: o primeiro capítulo apresenta
a discussão teórica acerca dos Direitos Humanos, dando-se ênfase ao seu fundamento, a
sua evolução histórica e as pesquisas realizadas acerca deste tema. O segundo capítulo
consta da revisão teórica sobre a tomada de perspectiva social, mais precisamente sobre
as perspectivas de Piaget e Selman e os estudos empíricos sobre a temática. O terceiro
capítulo descreve os resultados da elaboração dos itens da Escala de Concepções acerca
dos DH (ECDH), a análise dos juízes e a validação semântica desse instrumento; o
quarto apresenta a validação psicométrica da ECDH e a verificação da influência das
variáveis sociodemográficas sobre os fatores dessa escala. O quinto capítulo consta da
análise confirmatória da ECDH. No sexto capítulo, são apresentados os resultados do
estudo qualitativo referente à elaboração dos itens da Escala de Tomada de Perspectiva
Social (ETPS) bem como a análise dos juízes e a validação semântica desse instrumento
de medida. O sétimo capítulo apresenta a validação psicométrica da ETPS e a
verificação da influência das variáveis sociodemográficas sobre os fatores desse
instrumento. O oitavo capítulo contempla o objetivo geral dessa tese que é a verificação
da relação entre o processo de tomada de perspectiva e as concepções acerca dos DH
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por meio da testagem de um modelo teórico. Por fim, o último capítulo destina-se à
discussão geral dos resultados e às considerações finais.
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Capítulo I - Direitos Humanos

9
1. Direitos Humanos

A temática dos Direitos Humanos constitui, desde a promulgação da Declaração
Universal dos Direitos, um verdadeiro desafio. De acordo com Paz (2008), este tema é
permeado por inúmeras dificuldades, tanto nas esferas política e social, bem como de
ordem conceitual. Na esfera conceitual, a problemática da definição parece persistir no
decorrer do tempo, e, em linhas gerais, traz em seu bojo as mais significativas
divergências no que tange à forma de se conceber os direitos. Partindo desse
pressuposto, faz-se mister conhecer seus fundamentos.

1.1 - Fundamentos dos Direitos Humanos

L. Camino (2005) destaca que os Direitos Humanos podem nos sugerir uma
espécie de utopia, porém analisar seus fundamentos e compreender a sua natureza nos
conduzem a transformá-los em realidade. Segundo este autor, a fundamentação dos DH
se dá em duas concepções: naturalista e construtivista. Na primeira delas, ressaltam-se
os fundamentos conceituais, jurídicos e/ou filosóficos dos direitos e na segunda, os DH
resultam de uma construção dentro de uma perspectiva histórica dos conflitos sociais.
A concepção jusnaturalista advoga a existência do direito cujo conteúdo é
estabelecido pela natureza, e, dessa forma, deve ser válido em qualquer tempo e em
qualquer lugar. De acordo com Comparato (2003) e Palazzo (1998), a concepção
naturalista postula os direitos como inerentes à natureza humana, isto é, assume um
caráter inato. Para Dornelas (2003, p. 6), a fundamentação naturalista dos Direitos
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Humanos se baseia no fato de que “tais direitos são verdadeiros direitos morais,
intrinsecamente relacionados com a própria existência da humanidade e de seu
desenvolvimento histórico, político e social”, antes mesmo de serem positivados na
forma de leis, declarações de direitos ou constituições. Assim sendo, são de caráter
universal, inalienáveis, imprescritíveis, e, têm por finalidade garantir a dignidade do
homem frente aos demais, bem como a sua autonomia, emancipação e liberdade face ao
Estado. Comparato (2003) ressalta que, de acordo com essa concepção, “o ser humano
passa a ser considerado, em sua igualdade essencial, como ser dotado de liberdade e
razão, não obstante as suas diferenças de sexo, raça, religião ou costumes sociais”
(p.11).
Paz, Camino e Camino (2006) comentam que esta visão do direito que apresenta
a explicação de que tudo reside no próprio homem, na própria razão humana, ainda é
muito aceita nos dias de hoje, embora esta concepção desconsidere os efeitos da
realidade social, da própria história, e, não leve em consideração as inferências do meio
social sobre as pessoas nem mesmo a necessidade de um ordenamento jurídico que
regule o conhecimento, o respeito e aplicação dos direitos.
Já a segunda concepção apresentada por L. Camino (2005), a construtivista,
articula fatores conceituais com os processos sociais e rompe com as concepções de
imanentismo e do criacionismo vigentes na Idade Média; os direitos “são produtos
assimilados pela consciência coletiva através da história” (Trindade, 2002, p.23).
Cranston (1979), adotando a perspectiva histórica, entende que os direitos do homem
integram uma classe variável, que passa por transformações à medida que ocorrem
mudanças das necessidades e interesses, inversão de classes no poder ou transformações
técnicas.
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Neste sentido, estes direitos devem adquirir um forte consenso na sociedade,
afim de que possam criar um dever ser na sua ordem jurídica (L. Camino, 2005). Para
atingir sua plena realização, faz-se necessário que os direitos obtenham o
reconhecimento da ordem jurídica, isto é, que sejam legitimados e positivados na forma
de leis. No entanto, estas leis serão sustentadas pelas crenças consensuais sobre o que é
próprio do ser humano, ou seja, a sua natureza.
Bobbio (2004) integra a perspectiva construtivista e defende a impossibilidade
de um fundamento absoluto para os Direitos Humanos. Para este autor, os direitos são
historicamente construídos e sua diversidade e variabilidade são grandes entraves para o
fundamento absoluto. Ao afirmar que os Direitos Humanos são históricos, este autor diz
que eles emergem gradativamente em meio às lutas que o homem enfrenta no sentido da
sua própria emancipação e das transformações das condições de vida decorrentes de tais
lutas. Ainda quanto ao argumento da historicidade, o autor defende que os direitos
enunciados na DUDH não são os únicos e possíveis direitos do homem; são os direitos
do homem histórico. Na obra a Era dos Direitos, Bobbio (2004) argumenta que o
problema da fundamentação realmente existe, mas o considera como praticamente
resolvido. Considera que o problema que permeia o campo dos Direitos Humanos não é
de cunho filosófico, mas sim jurídico, e num sentido mais amplo, político. O problema é
relativo à defesa e à garantia dos DH, isto é, não há necessidade de fundamentá-los
como naturais ou históricos, mas sim impedir as constantes violações dos mesmos. O
pressuposto fundamental da obra de Bobbio é o de que não basta proclamar os direitos
para que eles sejam protegidos, mas sim buscar medidas alternativas para uma efetiva
garantia e proteção.
Na presente tese, adotamos a perspectiva construtivista dos DH por
considerarmos que cada momento histórico apresenta diferentes contextualizações da
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dignidade, liberdade e igualdade humana, e, assim compreendemos que para uma maior
compreensão deste construto seja de fundamental relevância conhecer sua evolução
histórica.

1.2 Evolução Histórica dos Direitos Humanos

Este capítulo tem como objetivo apresentar, de uma forma geral, a evolução dos
Direitos Humanos, já que o estudo da história das sociedades é de fundamental
importância para explicar a nossa atualidade, e, consequentemente, nortear a reflexão
sobre a atual conjuntura dos DH.
Na concepção de Carvalho (2009), o surgimento dos direitos sugere que a
própria ideia de direitos, e, por conseguinte, a concepção de cidadania, é um fenômeno
histórico. De acordo com Moraes (2011), os direitos humanos fundamentais, em sua
concepção atualmente conhecida, surgiram como produto da fusão de várias fontes,
desde tradições arraigadas nas diversas civilizações, até a conjunção dos pensamentos
filosófico-jurídicos. Este autor considera que essas ideias encontravam como ponto
fundamental em comum a necessidade de limitação e controle dos abusos de poder do
próprio Estado e de suas autoridades constituídas e a consagração dos princípios básicos
da igualdade e a legalidade como regentes do Estado moderno e contemporâneo.
Ao abordar o valor da pessoa humana na tradição ocidental, Lafer (2009) discute
o desenvolvimento dos direitos humanos a partir da história das origens da humanidade.
De acordo com esse autor, o livro do Genesis da Bíblia afirma que “Deus criou o
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homem à sua imagem e semelhança”, e, assim sendo, o homem passa a ser visto como
ponto culminante da criação e tendo importância suprema na economia do universo.
Conforme Moraes (2011), a origem dos direitos individuais do homem remonta
ao antigo Egito e Mesopotâmia, no terceiro milênio a. C., onde já eram previstos alguns
mecanismos para a proteção individual em relação ao Estado. Para este autor, o Código
de Hamurabi (1690 a. C.) talvez seja o primeiro documento a consagrar um rol de
direitos comuns a todos os homens, tais como a vida, a propriedade, a honra, a
dignidade, a família, prevendo igualmente, a supremacia das leis em relação aos
governantes. Note-se que esta pode ser considerada a primeira menção do direito com
base na força da lei.
A influência de caráter filosófico-religiosa nos direitos do homem também pôde
ser sentida com a propagação das ideias de Buda, principalmente no que concerne à
igualdade de todos os homens (500 a.C.). Os profetas hebreus Isaías e Amós clamaram
por justiça ao mostrarem o retrato de uma sociedade injusta e ao apontarem os caminhos
pelos quais se poderia criar uma sociedade de pessoas com direitos individuais e sociais,
questionando, assim, o reino e templo hebreus. Ao criticarem a conjuntura vigente e
propor uma nova sociedade eles criaram o “deus da cidadania” (Pinsky, 2010, p. 27).
Com o advento do cristianismo, o ensinamento judaico e grego passa a ser
retomado e aprofundado por meio da evangelização, propagando a ideia de que cada
pessoa humana é portadora de um valor absoluto no plano espiritual, pois o Cristo
chamou a todos para a evangelização. A forte concepção religiosa trazida pelo
cristianismo, com a mensagem de igualdade de todos os homens, independente de
origem, raça, sexo ou credo, exerceu influência direta sobre a consagração dos direitos
fundamentais, enquanto necessários à dignidade da pessoa humana (Bielefeldt, 2000).
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Posteriormente, com uma concepção ainda muito diversa da atual, surgiram na
Grécia vários estudos acerca da necessidade de igualdade e de liberdade do homem,
principalmente no que diz respeito à participação política dos cidadãos e à crença da
existência de um direito natural anterior e superior as leis escritas (Guarinello, 2010;
Moraes, 2011).
Após a dominação da Grécia pelo Império Romano, mais precisamente a partir
do surgimento do Direito Romano, surgiram mecanismos de interdito que tinham como
função tutelar os direitos individuais. Moraes (2011) comenta que a Lei das Doze
Tábuas pode ser considerada a origem dos textos escritos consagradores da liberdade,
da propriedade e da proteção dos direitos dos cidadãos. Funari (2010) acrescenta que
com a publicação dessa lei, todos podiam recorrer a um texto conhecido para reclamar
direitos sem depender da boa vontade dos poderosos. Sobre esta lei, Cotrim (1997) diz
que este código passou a ser importante no sentido de permitir a clareza das normas, e,
dessa forma, evitava-se a arbitrariedade das decisões dos magistrados. Quando a cidade
de Roma foi invadida pelos povos bárbaros, ocorreu um período de transição, que
simboliza o fim do Império romano e que historicamente marcou a passagem da Idade
Antiga para a Idade Média.
Durante a Idade Média, as ideias dos pensadores dos direitos humanos eram
inexeqüíveis uma vez que o sistema feudal consistia num obstáculo, já que a economia
não dava suporte à produção de excedentes para a troca externa ao feudo, isto é,
limitava-se somente a subsistência, não havia mobilidade social, colheitas e fomes
devastadoras configuravam o cenário das classes desfavorecidas da época; a nobreza e o
clero não sofriam as consequências deste quadro, pois estocavam grãos, estes também
deveriam dar assistência aos deserdados e famintos (inválidos, viúvas e órfãos). Apesar
da existência da organização feudal e da rígida separação de classes, foi neste cenário
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que surgiram importantes documentos jurídicos que reconheciam a existência de
direitos humanos, a exemplo da Magna Charta Libertatum, a Petition of Rigth e o
Habeas Corpus Act. De uma forma geral, esses documentos tinham como característica
comum a limitação do poder estatal (Moraes, 2011).
Para Cotrim (1997), o fim do feudalismo alterou a sociedade drasticamente: o
domínio dos reis, nobres, e padres sobre o restante do povo diminuiu
consideravelmente. Além dos camponeses que articulavam revoltas, havia outro
segmento que se mostrava contrário à vigência do sistema feudal. Tratava-se de uma
nova classe, chamada de burguesia, composta pelos habitantes dos “burgos”, que eram
pequenas cidades que surgiam em meio aos cruzamentos comerciais. Estas pessoas
conseguiram acumular capitais a partir das atividades comerciais nos burgos e da
exploração da força de trabalho de outros; passando a exercer considerável influência
em cidades da Europa ocidental nos séculos XV e XVI.
O regime feudal não era compatível com os interesses dessa nova classe
emergente, e da mesma forma que os camponeses, a burguesia apresentava reais
motivos para reivindicar a libertação das amarras do feudalismo, no entanto, mantinhase distante das agitações sociais da época. Todavia, as revoltas dos camponeses
continuaram ocorrendo e o comércio seguiu em plena expansão juntamente com o
crescimento das cidades. A burguesia foi sendo cada vez mais fortalecida e, em
contrapartida, a nobreza e o clero foram perdendo prestígio e poder, o que por sua vez,
marcou o fim do regime feudal e o início da chamada Idade Moderna.
Mondaini (2010) diz que não foram poucas as inovações radicais oriundas da
entrada da Idade Moderna. Segundo este autor, uma nova visão de mundo se impôs com
a transição do feudalismo para o capitalismo: a legitimidade de uma sociedade
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hierarquizada fundada em privilégios de nascença perdeu força, e consequentemente, o
homem passou não só a traçar seu destino, mas também ter a capacidade de explicá-lo.
A respeito da importância da Idade Moderna no debate sobre os direitos humanos,
Bielefeldt (2000) diz ainda que estes só adquiriram relevância como ideia-chave
político- jurídica nesse referido momento histórico, dada a combinação da ideia de
inviolabilidade da dignidade humana com a reivindicação política e jurídica de
liberdade para todas as pessoas.
Dentre os episódios marcantes no que concerne à história dos direitos humanos
neste período, destacamos as Revoluções Inglesa, Americana e Francesa, pois foi a
partir desses marcos que os direitos fundamentais, notadamente a liberdade, foram
reafirmados e expressos em declarações.

Revolução Inglesa
No século XVII, a Inglaterra passou por grandes turbulências políticas,
econômicas e sociais. Trata-se da Revolução Inglesa, marcada por um período de
embate entre as velhas estruturas feudais com as novas forças do capitalismo em plena
expansão. Consoante Mondaini (2010), ao fim de um século de embates e lutas entre rei
e Parlamento, criou-se a condição primordial para o crescimento econômico de
orientação capitalista. Essa revolução abriu a possibilidade histórica de um Estado de
direito, um Estado dos cidadãos, que deixava de ser regido por um poder absoluto, mas
sim por uma Carta de Direitos, um Bill of Rigths.
O processo revolucionário inglês fomentou novas ideias que prenunciavam os
acontecimentos do século seguinte, o chamado “Século das Luzes”, lançando as bases
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políticas do mundo contemporâneo. A atmosfera intelectual passava também por
profundas transformações decorrentes do apogeu do racionalismo (Trindade, 2002).
Estas mudanças de ordem intelectual motivaram o surgimento de uma corrente
filosófica que influenciou profundamente o pensamento daquela época, o Iluminismo e
que teve início no século XVII, conforme explicita Martinez (1996). Para Palazzo
(1998), os filósofos iluministas trouxeram à tona o conceito de Direitos Humanos ao
explicitar a ideia de dignidade humana no centro de uma eclosão de novas ideias
oriundas da crença na razão. Também podemos mencionar a importância de uma
corrente que teve grande relevância no que se refere ao pensamento burguês; trata-se do
Jusnaturalismo de base racional, corrente essa que influenciou os revolucionários da
França e postulava a existência de um direito intimamente relacionado com a noção de
justiça e da moral e que poderia ser descoberto/produzido pelo espírito humano, desde
que se procedesse à sua investigação com os rigores do raciocínio, configurando-se
então como expressão moral de possibilidades inalienáveis, universais e eternas do ser
humano (os direitos naturais humanos).
A concepção de direito natural de base racional foi facilmente assimilada pela
burguesia, constituindo assim, uma ideologia com o propósito de combater as ideias
vigentes anteriormente, isto é, tudo que fosse proveniente do sistema feudal. Magalhães
(2000) destaca que o Liberalismo Clássico, característico do Estado Liberal, refletia o
pensamento econômico do laissez-faire, laissez-passer e possibilitava aos cidadãos que
exercessem a livre concorrência. Vale ressaltar que a base do Estado Liberal é o direito
absoluto e intocável à propriedade, o que atendia às necessidades/ prioridades dos
burgueses.
Oriundos dos conflitos entre governantes e governados, antes das Revoluções
Americana e Francesa, os direitos do homem surgiram e foram afirmados como direitos
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do indivíduo frente ao poder do Estado Absolutista. Consequentemente, dentro da
doutrina liberal, passaram a representar a emancipação do poder político das
tradicionais amarras do poder religioso através da liberdade de iniciativa econômica, por
meio do reconhecimento tanto da liberdade religiosa quanto de opinião dos indivíduos.
Todos os acontecimentos anteriormente mencionados constituíram um vasto
conjunto de ideias que propiciou os fundamentos teóricos para que a burguesia se
percebesse como portadora legítima de interesses individuais. Neste sentido, ocorreram
profundas transformações sociais que desencadearam as Revoluções Americana e
Francesa.

Revolução Americana
Historicamente, um movimento de grande importância na evolução dos direitos
humanos é a Revolução dos Estados Unidos da América. Para Trindade (2002), em
meio ao cenário de grandes turbulências da Europa, os Estados Unidos da América eram
considerados a “terra da liberdade” pelo menos no que tangia aos emigrados da Europa
e seus descendentes, do sexo masculino, principalmente se estes fossem abastados.
Entretanto, os índios e os povos escravizados trazidos da África eram duramente
massacrados (Cotrim, 1997). Mesmo constituindo a maior parcela da população, índios
e escravos não eram possuidores dos direitos ditos “naturais” do homem, uma vez que
dar liberdade a esses povos representava um entrave à expansão econômica, fato que
persistiu com a independência americana (Tosi, 2003).
A sociedade colonial foi tornando-se cada vez mais complexa e houve o
fortalecimento de uma importante classe local dominante. Classe esta formada pelos
grandes negociantes, advogados, proprietários de terras e fazendeiros de prestígio que
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estavam se interessando cada vez mais pela vida política. Durante as últimas três
décadas do século XVIII, a Inglaterra iniciou abusivas tributações sobre os produtos
americanos, para compensar as consideráveis perdas que ocorreram em detrimento da
guerra contra a França, bem como tomou medidas consideradas agressivas, como a
permanência de exércitos em território americano que aplicavam sua força sobre a
população. Tais medidas deram origem à revoltas da parte dos colonos, que passaram a
não mais aceitar o controle colonial. Para Karnal (2010), as medidas britânicas
provocaram o choque entre a Inglaterra e as suas 13 colônias. Os colonos passaram a
fazer petições com reclamações e congressos expressando suas insatisfações com a nova
política. Houve uma repressão armada decorrente da inflexibilidade da política inglesa,
o que propiciou o movimento de independência. A rebeldia dos colonos recebeu
represálias, no entanto estes não se intimidaram, mas sim intensificaram a resistência.
Com isso, os acontecimentos subsequentes precipitaram-se para a Guerra de
Independência que se estendeu de abril de 1775 a setembro de 1883. Os norteamericanos receberam apoio econômico e militar da França e da Espanha. Neste
ínterim, foram proclamadas as célebres declarações americanas de direitos, a
Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia, datada de 12 de junho de 1776, e a
Declaração de Independência dos Estados Unidos da América de 4 de julho de 1776
(Cotrim, 1997).
De acordo com Tosi (2003), estes documentos tinham seu fundamento na
filosofia jusnaturalista da época e na tradição constitucional inglesa; limitavam o poder
arbitrário dos governantes sobre a pessoa e ampliavam a autonomia do indivíduo em
relação ao Estado. Estas declarações tratavam apenas de direitos civis e políticos e não
traziam nenhuma cogitação de direitos sociais. As várias declarações de direitos das
colônias norte-americanas não davam aos escravos os mesmos direitos conferidos aos
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homens livres. Os direitos civis e políticos enunciados, mesmo sob a égide do
universalismo, não foram de imediato estendidos aos homens pobres, escravos, índios e
mulheres. Karnal (2010) reflete sobre a cidadania paradoxal evidenciada à época:
mulheres e brancos pobres não votavam; os ideais de liberdade eram paralelos à
instituição da escravidão, e, dessa forma como seria possível falar em direitos dentro de
um sistema que excluía a maioria da população, e, sobretudo, estabelecia a “propriedade
pessoal de um homem sobre outro?” (p.143). Passaram-se mais noventa anos para que
os escravos negros fossem legalmente emancipados em todo território do país, isto só
ocorreu mediante uma guerra civil que deixou mais de 600 mil mortos entre os anos de
1861 e 1865.
O texto da declaração norte-americana de Independência torna-se importante por
diversos motivos, dentre eles pode-se destacar que este apresentava os primeiros
testemunhos dos princípios democráticos na história dos Direitos Humanos modernos,
princípios como soberania popular e os pilares da independência americana, que só
chegaram à Europa depois do ano de 1789 a partir de modificações no quadro
sociopolítico causadas pela Revolução Francesa. Tosi (2003) comenta que as
Declarações de direitos da Inglaterra e dos Estados Unidos tornaram-se importantes
pelo fato de terem reconhecido os direitos naturais como sendo direitos positivos, que
estavam acima de qualquer legislação e notadamente reconhecidos pelo Estado como
direitos fundamentais. Os textos provenientes dos movimentos revolucionários norteamericano não tiveram a repercussão daqueles que emanaram da Revolução Francesa,
contudo, o movimento americano favoreceu a consolidação da primeira República
Moderna, o que confere pioneirismo aos princípios de cidadania que ali surgiram.
Karnal (2010) considera que a Independência dos Estados Unidos da América, assim

21
como as suas implicações, trouxe à tona uma nova concepção política e promoveu uma
considerável transformação acerca da forma de pensar os direitos.

Revolução Francesa
Um outro importante marco na história dos Direitos Humanos foi a Revolução
Francesa, um dos grandes acontecimentos históricos do mundo contemporâneo (Bobbio,
2004). Segundo Cotrim (1997), no final do século XVIII, a França apresentava
profundas desigualdades sociais, divergências políticas e uma economia bastante
comprometida; grande parcela da população vivia num estado de miséria, fome e
desesperança. O déficit econômico decorrente da crise da indústria têxtil também era
bastante comprometedor. Ademais, as despesas do Estado eram superiores às receitas
do tesouro público, e a única maneira de sanar este déficit era promover uma reforma
tributária que eliminasse a isenção de impostos concedidos às ordens privilegiadas do
clero e da nobreza, entretanto estas ordens não estavam dispostas a perder seus
privilégios.
Para Trindade (2002), a burguesia passou a ter mais consciência de seus
interesses econômicos e sociais e de que o desenvolvimento do capitalismo exigia uma
reestruturação do Estado. Esta classe percebeu a importância de combater o
Absolutismo Monárquico e os privilégios do clero e da nobreza. A burguesia liderou a
Revolução que eclodiu e foi marcada por atos de crueldade e muita violência. No dia 26
de agosto de 1789 foi proclamada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
fundamentada no ideário burguês do Iluminismo. Assim, conforme pontua Palazzo
(1998), a nova ordem que foi instalada com a Revolução Francesa ampliou a tomada de
consciência dos burgueses a partir das lacunas encontradas entre a igualdade
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proclamada e a desigualdade percebida entre as classes. Hunt (2009) considera ainda
que esta declaração afirmava salvaguardar as liberdades individuais, mas não impediu o
surgimento de um governo francês que reprimiu os direitos (conhecido como o Terror).
Este documento era consideravelmente espantoso na sua simplicidade e impetuosidade.
Não havia nenhuma menção à figura do rei, nobreza ou igreja, e, declarava que os
direitos eram “direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem” (Hunt, 2009, p. 14).
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi duramente criticada. Por
um lado, por ser vista como excessivamente abstrata pelos reacionários e conservadores
em geral. Por outro, a Declaração recebeu críticas de Marx e da esquerda em geral por
ter estreita relação com os interesses de uma classe particular (Bobbio, 2004). As
críticas feitas por Marx à Declaração negavam o seu caráter abstrato e afirmavam que
aquele era um documento concreto e historicamente determinado; na sua obra A
Questão Judaica este teórico ressalta que o homem a que a declaração fazia menção era
o homem burguês, egoísta e separado dos outros homens, e não o homem abstrato e
universal. Conforme Hunt (2009), Marx considerava que a liberdade a que a Declaração
fazia menção só dizia respeito ao homem como ser isolado, desconsiderando-o como
parte de uma classe ou comunidade. Já Palazzo (1998) comenta que Karl Marx denuncia
a concepção liberal dos Direitos Humanos ao negar a sua universalidade no ponto em
que ela se identifica com os interesses da classe social dominante.
Na perspectiva de Trindade (2002), após a Revolução Francesa, o panorama
social mudou profundamente: o discurso dos direitos humanos passou de uma
plataforma “generosa e universal”, tal como pregado pela burguesia quando necessitava
mobilizar o entusiasmo e a energia do povo, e, converteu-se abruptamente numa
ideologia legitimadora de uma nova dominação social. À medida que a burguesia
passou de revolucionária a conservadora, com o triunfo do movimento revolucionário
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em 1789, essa classe social passou também a ditar sua versão dos direitos humanos.
Versão essa que trazia embutida em seu bojo a óbvia contradição entre a liberdade (no
sentido burguês) e a igualdade, o que conferia aos direitos humanos a função social de
preservação do novo domínio.
Contudo, não tardou para que tal situação fosse percebida. Primeiramente, o
proletariado emergente da Revolução Industrial, que, de modo confuso, movido mais
pelo desespero do que por uma consciência social organizada, começou a engendrar
caminhos próprios de autodefesa. Cabe mencionar aqui uma das formas mais
rudimentares de resistência trabalhista durante esse período de transição que foram as
recorrentes ondas de destruição de máquinas, principalmente nas indústrias têxteis.
Posteriormente, também começaram a surgir por toda a Europa os primeiros fundos
operários de ajuda mútua, as sociedades cooperativas, e, mesmo com a severa opressão,
verificou-se também o surgimento dos primeiros sindicatos. Faz-se mister destacar a
importância das greves, que sempre seguidas de muita violência policial, tornaram-se
uma forma de luta amplamente empregada pelos trabalhadores oprimidos. O movimento
trabalhista organizou-se muito rapidamente na Inglaterra, país em que os efeitos
devastadores da Revolução Industrial foram mais notórios.

O Socialismo e os Direitos Humanos
Durante a primeira metade do século XIX, surgiram diversos projetos que
remontavam ao comunismo ideal, juntamente com o cooperativismo operário e a
radicalização da democracia. A princípio, esses projetos foram designados de
socialismo, e, posteriormente passaram a ser vistos como utópicos ou românticos.
Dentre os pensadores socialistas, podemos destacar Saint-Simon e Fourier na França e
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Owen na Inglaterra. Konder (2010) considera que esses pioneiros do socialismo
moderno pensavam, universalmente, no bem da humanidade, colocando-o acima do
compromisso com a promoção dos interesses de algum grupo humano em particular.
Mesmo fracassando na sua proposta de reformar o mundo, Trindade (2002) entende que
o socialismo utópico cumpriu uma função inestimável ao inaugurar a crítica moral ao
capitalismo, já que produziu os primeiros argumentos teóricos que embasaram a luta
concreta dos trabalhadores pelos seus direitos humanos.
No tocante à formulação teórico-política que visava articular os interesses da
classe operária com aqueles que convinham à humanidade em geral, sobressaiu-se a
perspectiva proposta por Karl Marx e Friedrich Engels. Estes teóricos sustentavam que
deveria promover uma revolução capaz de superar o sistema capitalista, o que, por sua
vez, asseguraria as condições para o gozo pleno da cidadania tornando-a efetivamente
extensiva a todos os seres humanos. Marx e Engels consideravam que os trabalhadores
deveriam se unir em torno de ações práticas, de reivindicações concretas, evitando dar
atenção excessiva às divergências filosóficas e sem abrir mão dos princípios teóricos
que eram assimilados ao longo das lutas históricas (Konder, 2010).
Com o advento das ideias socialistas, um crescente número de pessoas passou a
ser capaz de questionar a sociedade, o que por sua vez, passou a promover uma
extensão dos direitos civis, políticos e sociais. Os socialistas adotavam medidas que
fortaleciam a cidadania através de transformações sociais, de políticas de massas. A este
respeito podemos mencionar que os partidos e sindicatos daquela época apoiaram a
criação de escolas e bibliotecas e o desenvolvimento de atividades de educação popular
voltadas para a preparação de todos para que pudessem exercer plenamente a sua
cidadania. Acrescenta-se ainda que, além da criação dos partidos e sindicatos e da
conquista do sufrágio universal, os socialistas também contribuíram com a temática da
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cidadania dando apoio à participação feminina. É evidente que houve uma grande
discrepância entre os ideais propostos pelos socialistas no século XIX e o que de fato
pôde ser feito, mas não se pode desconsiderar que todo esse processo significou um
aprofundamento expressivo da reflexão sobre as instituições democráticas, do
aprimoramento da cidadania, mais especificamente sobre os direitos sociais.

Conflitos Armados do Século XX e a Promulgação da Declaração dos Direitos do
Homem
Historicamente, parece haver uma lacuna entre a formulação inicial dos direitos
humanos das revoluções americana e francesa até a Declaração Universal das Nações
Unidas de 1948 (Hunt, 2009). O debate acerca dos direitos humanos, neste intervalo de
tempo, dava-se, quase que exclusivamente, dentro das próprias estruturas nacionais. A
ideia de que há vários tipos de direitos normatizados, por exemplo os direitos políticos
dos trabalhadores, das minorias religiosas e das mulheres, continuou a ser discutida nos
séculos XIX e XX, mas no que tange ao debate sobre os direitos universais aplicáveis
diminuíram. Foi a partir dos dois grandes conflitos armados mundiais que o tema veio à
tona novamente.
A Europa viveu um período de relativa tranquilidade desde o fim da era
napoleônica, mas os primeiros anos do século XX foram marcados por conflitos de
interesse (concorrência econômica, disputas coloniais e conflitos nacionalistas) entre as
nações europeias. As tensões entre as nações cresceram até a eclosão da Primeira
Guerra Mundial. De acordo com Cotrim (1997), a Primeira Guerra foi um conflito que
ocorreu entre 1914 a 1918 do qual participaram efetivamente as principais potências de
diversas regiões do planeta, embora tenha se dado eminentemente no cenário europeu.
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Ao fim da Primeira Guerra, na frente ocidental em novembro de 1918, estimou-se que
14 milhões de pessoas tinham morrido, sendo a maioria delas soldados. No ano de 1919,
foi fundada a Liga das Nações com o objetivo de “manter a paz, supervisionar o
desarmamento, arbitrar as disputas entre as nações e garantir os direitos para as minorias
nacionais, mulheres e crianças” (Hunt, 2009, p. 202). A Liga criada pelos diplomatas
que redigiram os acordos de paz depois da guerra, apesar de alguns esforços nobres,
acabou fracassando, pois se mostrou impotente em deter o surgimento do Facismo na
Itália e do Nazismo na Alemanha.
Segundo Doise (2002a), no início do século XX, emergiram muitas correntes
reivindicativas e a visão de um mundo mais justo e mais fraterno passou a ser mais
global. Este autor também faz referência à criação da Sociedade das Nações na
Conferência de Paz organizada após a Primeira Guerra Mundial. Esta conferência
favoreceu a formulação de diversos tratados e projetos que objetivavam o direito à
autodeterminação dos povos, a proteção das minorias, o direito dos indivíduos à
assistência em caso de adversidade e o direito dos trabalhadores. Pela primeira vez, “os
elos entre a paz e a justiça não ficaram apenas por afirmações da comunidade
internacional” (Doise, 2002a, p. 23), pois houve a preocupação de criar instituições
adequadas para executar estes projetos. No entanto, segundo Doise, surgiram oposições
à execução da política internacional dos direitos do homem; as potências coloniais
criaram obstáculos para que as colônias não recorressem a qualquer autoridade
internacional, uma vez que estas potências se aproveitavam do seu poder e prestígio
provenientes das suas vitórias e da expansão do seu poder no mundo. Foi a partir destas
oposições que os adeptos das idéias-força de um mundo mais justo buscaram a sua
internacionalização. Esta dimensão internacional estava expressa nos atos de
organismos não governamentais que lutavam contra o racismo, colonialismo e
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discriminação das minorias. Estes organismos impulsionaram a Sociedade das Nações
Unidas a adotar medidas a favor dos direitos das minorias. Não aceitando essa decisão,
Hitler retirou a Alemanha da sociedade após o Conselho colocar em debate uma
denúncia feita por um cidadão alemão de origem judia sobre desigualdade de
tratamento. Após este fato, houve uma enorme e cruel violação dos direitos do homem
durante a Segunda Guerra Mundial.
A Segunda Guerra Mundial, na perspectiva de Hunt (2009), estabeleceu uma
nova referência para a barbárie deixando 60 milhões de mortos. Diferentemente da
Primeira Guerra, os mortos dessa vez eram civis, destes, 6 milhões morreram somente
pelo fato de serem judeus. Depois do conflito, a destruição em massa deixou milhões de
refugiados. Após a divulgação das consequências devastadoras do antissemitismo justificado pelo argumento da supremacia da raça ariana- os Julgamentos de Nuremberg
chocaram o público pelas atrocidades, mas também porque, a partir daquele momento,
governantes, funcionários e militares eram passíveis de punição por crimes contra a
humanidade. Foi diante dessa conjuntura, que surgiu a necessidade de redefinição das
condições propícias à paz e à segurança. Em 1941, os governos aliados proclamaram a
Carta Atlântica e suas quatro liberdades: “Liberdade de Expressão, Liberdade de
Religião, Supressão da Opressão e Supressão da Miséria”. Com a vitória praticamente
assegurada, no outono de 1944, realizou-se uma reunião em Dumbarton Oaks que
configurava o esboço de uma nova organização internacional, a Organização das
Nações Unidas- ONU (Doise, 2002a).
Em meio a muitos protestos e num clima de grande tensão, durante a
Conferência de São Francisco realizada nos meses de abril, maio e junho de 1945, foi
fundada a Organização das Nações Unidas que, segundo Trindade (2002), retomava o
caminho interrompido pela Liga das Nações Unidas. De acordo com o levantamento
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geral que os vencedores da guerra fizeram das atrocidades dos vencidos, ficou posta a
necessidade do resgate da noção de direitos humanos à comunidade internacional.
Após a Convenção de Dumbarton Oaks, formou-se uma comissão para redigir o
texto da Declaração Universal dos Direitos do Homem, adotada pela resolução número
217 da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948 (Trindade,
2002). Todos os pontos discutidos foram propostos na intenção de elaborar uma
definição dos direitos do homem que fosse bastante específica, e ao mesmo tempo,
capaz de suscitar iniciativas concretas por parte da comunidade internacional.
Ao comparar a DUDH com a Declaração francesa de 1789, Hunt (2009) verifica
uma variação na redação, que segundo esta autora, é reveladora. Em 1789, os franceses
diziam que a causa de todos os males públicos e da corrupção eram provenientes da
ignorância, da negligência ou do menosprezo dos direitos humanos. Em 1948, o
discurso da ignorância e da negligência não tinha mais respaldo, pois, àquela época, as
pessoas já conheciam o significado dos direitos humanos. A DUDH não se resumia a
reafirmar as noções de direitos individuais anteriormente proclamados no século XVIII;
este documento proibia também a escravidão, providenciava o sufrágio universal e igual
por votação secreta; requeria a liberdade de ir e vir, o direito de ter uma nacionalidade, o
direito à segurança social; o direito de trabalhar com pagamento igual para trabalho
igual; dentre outros. Esta Declaração representava um conjunto de obrigações morais
para a comunidade mundial sem, no entanto, apresentar nenhum mecanismo de
imposição; as quais poderiam ter levado esse documento a jamais ter sido aprovado.
Por um lado, a DUDH de 1948 inaugurou o direito internacional dos direitos
humanos, uma vez que, até então, não havia nenhum documento internacional de
tamanha abrangência e importância acerca dos DH, e, por outro, fundou a concepção
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contemporânea dos direitos humanos, que, segundo Trindade (2002), visa integrar os
direitos civis e políticos aos direitos econômicos, sociais e culturais, oriundos dos
séculos XIX e XX pelo movimento operário e que ganharam visibilidade após a
Declaração Russa no ano de 1918. Dentro da perspectiva jurídica, os direitos humanos
passaram, então, a configurar uma unidade universal, indivisível, interdependente e
inter-relacionada.
Desde 1996, os direitos definidos na DUDH receberam um estatuto mais
jurídico a partir de dois pactos adicionais: um sobre os direitos civis e políticos e o
outro sobre os direitos econômicos, sociais e culturais. Estes pactos visavam garantir,
junto aos países signatários, o respeito aos direitos consagrados nos pactos e
convenções. No entanto, nem todos os estados signatários da DUDH assinaram estes
pactos adicionais. De acordo com Doise (2002), a Declaração Universal representa
150 anos de lutas pelos direitos humanos e é o único documento com relevância
histórica no que diz respeito aos Direitos do Homem, e é, sobretudo, um documento de
significação particular. Para este autor, a DUDH é uma declaração de intenções que
apresenta em seu Preâmbulo o respeito aos direitos ditos fundamentais. De acordo
com Lauren (1998, citado por Doise, 2002a), a DUDH é uma manifestação de uma
visão institucional ou de uma representação social normativa no sentido atribuído por
Doise em seus estudos. Este autor ressalta que os artigos contidos na DUDH
apresentam naturezas variadas: uns referem-se ao direito à igualdade, à liberdade, à
integridade física; outros são regidos por direitos jurídicos formais ou sobre liberdades
públicas, por fim, há ainda os que se relacionam com os direitos socioeconômicos e
culturais e de participação pública.
Nesta sessão, foram apresentados aspectos relevantes acerca dos DH:
mencionou-se os principais momentos históricos referentes à conquista dos direitos,
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bem como as principais lutas sociais que ocorreram ao longo da história e a
normatização de dispositivos jurídicos-legais que visam a sua garantia e efetivação. Para
Doise (2002), os DH são ideias de força que podem ter propiciado o aparecimento das
declarações de direitos; tais ideias de força são oriundas de movimentos como as lutas
pelo fim da escravatura, das guerras e da tortura.
De forma semelhante ao apresentado por Bobbio (2004), consideramos que a
doutrina dos direitos do homem já evoluiu muito, ainda que haja contradições,
refutações e consideráveis limitações. Este autor entende que as mudanças históricas
têm propiciado o surgimento de novos direitos de grupos humanos, povos e nações, para
além dos direitos do homem como indivíduo. Neste sentido, na próxima sessão,
daremos ênfase, de forma mais específica, os direitos relativos à infância e
adolescência, primeiro no âmbito internacional, e, posteriormente, especifica-se o
contexto brasileiro.

1.3 Evolução histórica dos Direitos da Criança e do Adolescente
O século XX foi considerado o século da descoberta, da valorização, defesa e
proteção da criança. Foi neste século que surgiu a noção de direitos básicos dessa
parcela da população a partir do momento em que se reconheceu a criança como um ser
humano especial, com características próprias, e, por conseguinte como direitos
próprios. Essa compreensão sobre as especificidades da criança foi oriunda dos avanços
da medicina, das ciências jurídicas, pedagógicas e psicológicas (Rizzini, Barker &
Cassaniga, 1999; Marcílio, 1998).
No ano de 1923, uma organização não governamental, a International Union for
Children Welfare, formulou os princípios dos Direitos da Criança. A recém-criada Liga
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das Nações incorporou-os no ano seguinte e os expressou na primeira Declaração dos
Direitos da Criança, quando, em Genebra, ocorreram expressivas discussões acerca dos
direitos das crianças e adolescentes que apontaram a necessidade de proteção aos
direitos da criança. O passo seguinte foi o da Assembleia Geral das Nações Unidas que
proclamou um documento que reconhecia a necessidade de proteção da criança, devido
à sua imaturidade física e mental.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, muitas crianças ficaram órfãs ou
deslocadas de suas famílias. Diante dessa realidade, a ONU decidiu criar um Fundo
Internacional de Ajuda Emergencial à Infância Necessitada. Surge, então, o United
Nations International Child Emergency Fund -UNICEF- em 11 de outubro de 1946,
tendo como objetivo primordial socorrer as crianças dos países devastados pela guerra.
Esta foi a primeira vez que a comunidade internacional reconheceu que as crianças
necessitavam de atenção especial. Após a recuperação da Europa, em 1950, a
Assembleia Geral da ONU recomendou que o UNICEF transferisse suas atenções de
ajuda de emergência para programas reconhecidos como sendo de longo alcance, que
por sua vez, visavam à melhoria da saúde e da nutrição das crianças dos países pobres.
O ano de 1959 é considerado como o ano do avanço das conquistas da infância:
foi neste ano que a ONU proclamou a Declaração Universal dos Direitos da Criança,
documento este que trouxe profundo impacto nas atitudes das nações diante da infância.
Nesta declaração, a ONU reafirmou a importância de garantir a universalidade,
objetividade e igualdade na consideração de questões relativas aos direitos da criança. A
criança passa a ser, então, considerada como prioridade absoluta bem como sujeito de
direito. A declaração tem como tônica a necessidade de intensificar os esforços
nacionais para a promoção do respeito aos direitos da criança à sobrevivência, proteção,
desenvolvimento e participação, assim como o combate ao abuso e exploração.
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A Declaração dos Direitos da Criança e a Convenção das Nações Unidas sobre
esses direitos, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em novembro de
1989, tiveram significativo impacto no âmbito internacional e junto aos governos
nacionais (Ruck, Keating, Abramovitch & Koegl, 1998). Neste sentido, a seguir,
trataremos mais especificamente da situação dos direitos das crianças e adolescentes no
contexto brasileiro, apresentando seu percurso histórico e seus principais marcos
jurídicos, que culminaram com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente
– ECA- em 1990.

Direitos da Criança e do Adolescente no contexto brasileiro
É sabido que nos dias de hoje existe um tratamento governamental diferenciado
em relação à criança e ao adolescente no Brasil. Esta diferenciação deve-se ao
reconhecimento das características peculiares dessas etapas da vida: considera-se que
estes sujeitos de direito encontram-se em processo de desenvolvimento da
personalidade (fator de ordem interna) e apresentam considerável fragilidade decorrente
das modificações físicas direcionadas à formação de um organismo resistente. Com base
nesses aspectos, há a necessidade de uma atuação governamental que vise à promoção
de uma vida digna para esta parcela da população em especial.
Rizzini e Pillotti (2011) afirmam que, sempre e em toda parte do mundo, existiu
a problemática das crianças ditas desvalidas, isto é, sem valor e sem proteção de
ninguém. A criança e o adolescente vêm sendo maltratados ao longo dos tempos e
submetidos a diversas formas de violência (Fonseca, 2011).

Historicamente, a

responsabilidade de assistência dessa parcela da população no Brasil esteve a critério
tanto do setor público quanto do privado da sociedade. Estes autores consideram que o
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conhecimento dessa trajetória é de fundamental importância no que tange à
compreensão da situação atual das crianças e adolescentes.
Desde o período do Brasil Colônia, as crianças e adolescentes são vítimas de
abusos e privações. Há registros históricos da exploração da mão de obra de infantes e
adolescentes a bordo dos navios que vinham de Portugal, entre os séculos XVI e XVII,
assim como de meninas que eram trazidas para a colônia para casarem com homens que
tinham posses em terras brasileiras. Crianças e adolescentes também realizaram árduos
trabalhos durante o período da escravatura, sendo submetidos a uma situação de
aprendizado nas tarefas do cotidiano. Ao chegarem à puberdade, este aprendizado era
considerado concluído no momento em que se julgava que estavam aptos ao trabalho
(Vieira, 2001; Lamenza, 2011).
Após a expulsão dos jesuítas, a escravização dos índios foi terminantemente
proibida e o processo de colonização passou a contar com a exploração da mão de obra
escrava. As crianças escravas morriam com facilidade devido às péssimas condições em
que viviam com suas famílias e ao aluguel de suas mães como amas de leite. Em 1871,
foi promulgada a Lei do Ventre Livre, e, a situação das crianças escravas não mudou,
pois elas continuavam sob o poder dos senhores (Rizzini e Pilotti, 2011). Estes podiam
mantê-las até os 14 anos quando, então, havia a possibilidade de serem ressarcidos dos
gastos com elas, fosse mediante seu trabalho gratuito até os 21 anos, fosse entregandoas ao Estado, e recebendo indenização. A Lei do Ventre Livre foi uma ironia, pois não
havia possibilidade das crianças se manterem com seus pais ainda no regime de
escravidão. Aqui, cabe mencionar que, neste período, a prática do abandono de crianças,
tanto escravas como livres, era bastante frequente.
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A partir de 1521, D. Manuel decretou que as Câmaras Municipais deveriam
cuidar das crianças abandonadas estando aptas para criarem impostos. De acordo com a
moral cristã vigente àquela época, as crianças nascidas fora do casamento não eram
aceitas, e, dessa maneira, ficavam fadadas ao abandono. Outro fator que propiciava ao
abandono era a pobreza. As crianças das classes menos abastadas eram deixadas em
vias públicas (átrios de igrejas e nas portas das residências) e muitas vezes eram
devoradas por animais. Diante dessa situação, as autoridades se preocuparam, e, em
1726, o Vice-Rei propôs duas medidas: esmolas e o recolhimento dos expostos em
asilos (Rizzini & Pilotti, 2011).
Com o objetivo de sanar essa situação, a Santa Casa de Misericórdia implantou o
sistema da Roda dos Expostos no Brasil (Faleiros, 2011; Fonseca, 2011; Lamenza,
2011). Tratava-se de um cilindro giratório na parede que permitia que as crianças
“enjeitadas” fossem colocadas da rua para o interior do estabelecimento, sem que as
pessoas que as depositavam fossem identificadas, preservando a origem das crianças e a
honra das famílias. O sistema de roda representava uma afronta às leis sociais e
humanas; era na verdade, “a perpetuação de um matadouro de inocentes” (Faleiros,
2011, p. 37). As crianças inseridas nas Rodas eram alimentadas por amas de leite
alugadas ou eram entregues a famílias. A assistência prestada aos expostos durava cerca
de sete anos. A partir dessa idade, a criança ficava como qualquer outro órfão, à espera
das determinações judiciais sobre o seu destino. Era muito comum que essas crianças
fossem inseridas no mundo do trabalho desde esse período. Há registros de elevadas
taxas de mortalidade nas Casas dos Expostos já que as condições de higiene e
alimentação eram bastante precárias.
Diante desse quadro, um movimento que merece ser destacado no que concerne
ao tratamento/ cuidado à infância e adolescência é o movimento higienista. Por volta de
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1920, houve a consolidação das estratégias de atuação da Justiça aliada aos serviços de
assistência voltados para menores considerados viciosos ou delinquentes. Os menores
classificados nessa categoria eram considerados como objetos de vigilância por parte do
Juízado de Menores e da Polícia e eram classificados com base na sua origem e história
familiar. Normalmente, esses menores eram encaminhados para as chamadas casas de
correção ou para as colônias correcionais, ficando separados dos adultos. De uma forma
geral, a ideologia deste período pautava-se na integração pelo trabalho e na dominação
pela repressão (Faleiros, 2011). Os defensores da reeducação dos menores
manifestavam sua indignação, pois entendiam que a situação das crianças e adolescentes
devia ser sanada por meio da criação de instituições que visassem à reeducação através
da formação profissional. Nesse período, houve uma crescente disseminação dos
tribunais para menores.
No ano de 1922, foi realizado o 1º Congresso Brasileiro de Proteção à Infância,
que tornou a agenda da proteção social consideravelmente mais sistemática. No ano
seguinte, a Lei orçamentária federal nº. 4.242 (combinando estratégias de assistência e
repressão) autorizava o governo a organizar um serviço de proteção e assistência ao
menor abandonado e delinquente. Neste cenário, destaca-se a atuação do professor, exdeputado e juiz José Cândido de Albuquerque Mello Matos, encarregado de “consolidar
as leis de assistência e proteção de menores” (Faleiros, 2011, p. 46). Esta legislação
culminou com o Decreto n. 16.272 datado de 20/12/ 1923 que regulamentava a
assistência e a proteção aos menores e com o Decreto Legislativo de nº. 5.083, de 1926;
este último autorizando o governo a promulgar o Código de Menores.
O Código de Menores trouxe consigo importantes inovações baseadas na
filosofia higienista e correcional. O referido código aboliu formalmente a roda de
expostos e estabeleceu a “proteção legal” até os 18 anos. Na compreensão de Faleiros
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(2011), essas inovações significavam a inserção da criança na esfera do direito e na
tutela do Estado (D’Andrea, 2005; Rizzini & Pilotti, 2011; Fonseca, 2011).
De acordo com o Código de Menores, aqueles considerados “vadios” podiam ser
repreendidos ou internados; os autores de ato infracional tinham prisão especial e os
menores de 14 não podiam ser submetidos a nenhuma espécie de processo penal. O
trabalho foi vetado aos menores de 12 anos e aos menores de 14 que não houvessem
concluídos os estudos primários, na tentativa de “combinar a inserção no trabalho com
educação” (Faleiros, 2011, p. 48). A análise deste período evidencia que médicos e
juristas representavam forças hegemônicas no que tange ao controle da vasta
problemática social da infância abandonada.
Na vigência do código de menores, havia claramente uma visão dual de infância:
uma infância considerada “normal”, isto é, com família, educação e vida estruturada, e,
uma infância “desviante”, desprovida de meios de subsistência, marginalizada e alheia
ao sistema (Lamenza, 2011). A este respeito, Fonseca (2011) diz que à luz do referido
código, a pobreza e a miserabilidade deixavam o menor em “situação irregular”,
caracterizando o regime de penalização da pobreza. Nesse sentido, a pobreza era
determinante para as sanções civis daquele período. Neste mesmo sentido, Vieira (2001)
comenta que este código não representou nenhum avanço; na verdade, serviu para
aumentar a “postura policialesca e repressora dispensada aos pobres e excluídos” (p.
311). Segundo Rizzini e Pilotti (2011), a prática do recolhimento dos menores esteve
associada à atuação policial, sendo criadas delegacias especiais para essa população.
Vale ressaltar que as denúncias de irregularidades destes estabelecimentos eram muito
frequentes, principalmente no que diz respeito ao tratamento violento. A polícia tinha,
então, a função de “limpar” as ruas, retirando os elementos vistos como indesejáveis.
Esse quadro só foi verdadeiramente questionado na década de 1980.
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Essa função social de “limpeza” das ruas também foi exercida por donos de
fábricas. Era consensual que os patrões justificassem a exploração do trabalho infantil
argumentando que o trabalho retirava os menores da ociosidade das ruas oferecendolhes uma ocupação considerada útil (Rizzini & Pilotti, 2011; Faleiros, 2011). A mão de
obra infantil era usada de forma abundante na indústria e os salários pagos
representavam um mero complemento dos baixos rendimentos das famílias operárias;
também não havia redução da jornada de trabalho para as crianças. A classe patronal foi
veemente contra as determinações do Código de Menores de 1927, já que, de acordo
com essa legislação, era vedado o trabalho antes da idade de 12 anos. Na década de
1930, o governo providenciou a criação das escolas de ensino profissionalizante, mas o
sistema de aprendizagem industrial e comercial ficou a cargo dos empresários.
Ao analisarmos as práticas dirigidas às crianças e adolescentes até aqui
apresentadas, percebe-se claramente que a família é considerada como uma instituição
que não é capaz de prover as necessidades e dar o devido cuidado aos seus filhos. Esse
demérito da família pode estar relacionado ao fato de que as mães pobres daquela época
eram vistas como prostitutas e os pais como alcoólatras, e, generalizava-se que estes
eram viciosos, não dispostos ao trabalho, sendo assim responsáveis por uma péssima
influência moral sobre as crianças e adolescentes, consequentemente eram culpados
pela problemática do “menor”.
Essa forma de entendimento sobre as famílias empobrecidas justificava as
violentas intervenções do Estado. Conforme discutido por Faleiros (2011), a
intervenção estatal do período ora descrito não se pautava na universalização de
direitos, mas sim na categorização e na exclusão, uma vez que não modificava a
estratégia de manutenção da criança no mundo do trabalho e por ter passado a esfera
policialesca às instituições médicas e jurídicas.
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Um outro período de fundamental relevância no entendimento da infância e
adolescência no Brasil é a conhecida Era Vargas. Este período é considerado por alguns
autores (Rizzini & Pilotti, 2011; Lamenza, 2011; Faleiros, 2011) como o período
inaugural da política de proteção materno-infantil. Foi somente com a promulgação da
primeira Constituição republicana, em julho de 1934 sob o governo de Getúlio Vargas,
que se verificam as primeiras menções de preocupação do Poder Público com a questão
da criança e do adolescente. De acordo com Lamenza (2011), esta Constituição, em seu
artigo 138, estabelecia a incumbência à União, aos estados e aos municípios, dentro de
suas respectivas competências legislativas, prover o amparo à maternidade e à infância,
assim como proteger a juventude de toda forma de exploração e abandono, seja físico,
moral ou intelectual.
Durante o período conhecido como Estado Novo, no ano de 1937, Vargas
outorgou a nova Constituição que demonstrava uma patente preocupação em relação à
questão da defesa e proteção à saúde, e, fixava a competência privativa da União para
legislar primordialmente pela saúde da criança. Foi nesse documento que se viu pela
primeira vez o tema referente à proteção especial da infância e da juventude.
Já a Constituição de 1946 fazia referências mais genéricas à proteção integral
dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Segundo esse texto “é
obrigatória, em todo território nacional, a assistência à maternidade, à infância e à
juventude” (Lamenza, 2011, p.66). Posteriormente, a Constituição da República de
1967 relegava a um segundo plano a proteção da infância e da juventude não
apresentando a previsão expressa no âmbito constitucional da garantia integral dos
direitos fundamentais de crianças e adolescentes, o que, do ponto de vista jurídico-legal
pode ser entendido como um verdadeiro retrocesso das políticas públicas voltadas a esta
parcela da população.
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Conforme Rizzini e Pilotti (2011), até o ano de 1941, quando foi criado o
Serviço de Assistência a Menores (SAM), o Brasil não tinha nenhum órgão federal
responsável pelo controle da assistência, fosse oficial ou privado, em escala nacional.
Segundo Cirne e Melo (2003), o SAM visava à integração das instituições privadas e
estatais num sistema nacional para os “menores”. Tratava-se de uma estratégia de
governo do Estado Novo que passou a funcionar de forma semelhante aos antigos
Juízados de Menores, isto é, prestando assistência aos menores considerados
abandonados e desvalidos, encaminhando-os às instituições oficiais existentes naquele
período ou às particulares que tinham convênio com o Estado. Os delinquentes eram
mandados para as escolas públicas de reforma, colônias correcionais quando não aos
presídios. Conforme Faleiros (2011), o SAM estava muito mais voltado para a ordem
social propriamente dita do que para a assistência aos menores. No que respeitava à
manutenção da ordem, houve nesse período uma reorganização do papel das delegacias,
que passaram, então, a comportar uma Delegacia de Menores.
Faleiros (2011) considera que o governo de Vargas articulou “a mão de ferro da
repressão” (p.57), de manutenção da ordem e combate ao comunismo com medidas
assistenciais e corporativas. A política voltada para a infância, até então chamada de
política do menor, que unia repressão e assistência passou a ser uma questão nacional,
que, tal como foi estruturada, teve uma longa duração e grandes reflexos sobre a
trajetória das crianças e adolescentes brasileiros.
Em 20 de novembro de 1959, a Organização das Nações Unidas promulgou a
Declaração dos Direitos da Criança, que enunciava direitos e proteção especial às
crianças, indicando a necessidade de que fossem dadas oportunidades e facilidades para
propiciar seu desenvolvimento normal, em condições de liberdade e dignidade,
ratificada posteriormente, em 1989, pelos países signatários.
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Com a instauração da ditadura militar no Brasil em 1964 e do modelo de
acumulação de capital centrado, o cenário nacional foi marcado por uma considerável
crise da família e da escola e a assistência à infância passou a ser competência dos
militares (Cirne & Mello, 2001). Na perspectiva da nova gestão, a questão social, mais
precisamente a questão do menor, constituía um sério problema de segurança nacional,
passando a ser compreendida como alvo de intervenção e normalização. Foi nesse
período que foi criada a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor – FUNABEM- e a
Política Nacional do Bem-Estar do Menor - PNBEM (D’Andrea, 2005; Fonseca, 2011;
Vogel, 2011). Nas palavras de Rizzini e Pilotti (2011), “sua missão era velar para que a
massa crescente de menores abandonados não viesse a transformar-se em presa fácil do
comunismo e das drogas, associados no empreendimento de desmoralização e
submissão nacional” (p. 27). Vogel (2011) diz que a FUNABEM configurava-se como
um órgão central, de caráter normativo, que tinha a função de repassar recursos, e, as
estratégias adotadas por essa fundação objetivavam romper com o modelo repressivo do
“fracassado dispositivo de controle social, erigido pelo SAM” (p. 294). Assim como em
todos os outros setores, a política vigente durante o período ditatorial baseava-se no
controle autoritário e centralizado da assistência à infância e a questão do “menor” era
considerada como problema social.
A FUNABEM e a PNBEM pautavam-se no discurso da prevenção e da e
reintegração social, na família e na sociedade, no entanto, as contradições eram muito
evidentes, pois as práticas de internação das crianças e adolescentes davam-se em larga
escala no país inteiro. Verificava-se, então, a manutenção e aprimoramento de um
modelo predominantemente carcerário e repressivo. Assim sendo, “o problema do
‘menor’ passa a ser visto não mais como uma questão de polícia, mas como uma
questão de política” (Cirne & Melo, 2003, p. 245). Tal modelo começou a estagnar, e,
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posteriormente, entrar em crise com a decadência do governo militar e a atuação dos
governos democráticos.
O Código de Menores de 1927 foi substituído após décadas de debates e de
intensa movimentação no meio jurídico. O Novo Código de Menores, promulgado em
10 de outubro de 1979 foi responsável pela consagração da noção de “Menor em
Situação Irregular” bem como da compreensão do problema da criança marginalizada
como “patologia social”.

De acordo com o novo código, a situação irregular era

definida como: “privação de condições essenciais à subsistência, saúde, instrução, por
omissão, ação ou irresponsabilidade dos pais ou responsáveis; por ser vítima de maus
tratos; por perigo moral, em razão da exploração ou encontrar-se em atividades
contrárias aos bons costumes, por privação de representação legal, por desvio de
conduta ou autora de infração penal” (Faleiros, 2011, p.70). Percebe-se que as
condições sociais reduzem-se às ações dos próprios pais ou mesmo do próprio menor,
colocando a vítima na posição do réu. O novo código tinha um caráter meramente
sancionatório e não protetivo ou assistencial. Cabia à figura do Juiz de Menores intervir
na situação de irregularidade que se estendia desde a privação de condições de
subsistência até os atos infracionais. Essa centralização de poder de decisão sobre a vida
dos menores nas mãos dos juízes durou relativamente pouco, já que se concretizou
somente no final do governo militar. A situação das crianças brasileiras mudou pouco
com a reformulação do código de menores, a exemplo da continuidade da situação de
miséria que as levava ao trabalho, fosse no campo ou nas cidades.
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A década de 80 e os direitos da criança
Os anos 80, de acordo com Vogel (2011), representam um tempo de grandes
transformações no campo das políticas de atendimento à infância e à adolescência. A
abertura política vivenciada na década de 1980 trouxe consigo um novo olhar sobre a
infância e a adolescência. Passou-se a questionar duramente a noção de irregularidade
na medida em que as informações sobre essa problemática passaram a circular mais
amplamente entre a população. As estatísticas daquele período revelavam uma situação
caótica da infância e adolescência brasileiras; contingente significativo da população
vivia em situação de intensa pobreza e miséria.
Diante da difícil realidade brasileira, agora com a possibilidade de organização e
participação popular na luta pelos direitos, “novos atores entram em cena” (Rizzini &
Pilotti, 2011, p. 28), e, evidencia-se a instauração de “uma nova era dos direitos da
criança e do adolescente” (Fonseca, 2011, p. 9). Um amplo movimento social emergiu
em busca de melhores condições de vida e pela garantia dos direitos das crianças e
adolescentes que viviam à margem do tecido social. Liderados, sobretudo, por
organizações não-governamentais (ONG’s), destacando-se o Movimento Nacional de
Meninos e Meninas de Ruas (MNMMR), outros grupos da sociedade civil, da Igreja
(representada principalmente pela Pastoral do Menor) e representantes progressistas do
governo passaram a reivindicar os direitos de cidadania para as crianças e adolescentes
brasileiros.
Vieira (2001) argumenta que os movimentos sociais se envolveram na luta pela
defesa dos direitos das crianças e adolescentes, pois acreditavam que a legislação
anterior era uma das expressões mais fortes das violações dos direitos humanos, por ser
omissa, repressora e discriminatória em relação à infância e adolescência pobres. Na
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compreensão de Lamenza (2011), este clima de mobilização das entidades sociais e
governamentais estava intimamente relacionado à necessidade de dar um tratamento
diferenciado às crianças e adolescentes, pois havia a sensação de que estes estavam
sendo tratados como coisas, vivendo relegados a instituições onde não havia tratamento
digno para a sua condição peculiar de desenvolvimento.
A expressiva proposta desses movimentos teve espaço na Constituição de 1988,
no seu artigo 227 que garante absoluta prioridade aos direitos de crianças e
adolescentes, ficando incumbidos a família, a sociedade e o Estado, aos quais cabe
protegê-las de toda e qualquer forma de exploração ou abuso. Lamenza (2011)
considera que, com o advento da Constituição de 1988, buscou-se dar à infância e a
juventude a tutela necessária dos direitos fundamentais. Conforme Vieira (2003), com a
promulgação da Constituição Federal do Brasil em 1988, houve inúmeras conquistas
sociais para a criança e o adolescente; a chamada Constituição Cidadã mudou a
terminologia de menor para criança e adolescente e estes passaram a ser considerados
sujeitos de direitos. Fonseca (2011) entende que essa mudança terminológica, de fato,
modificou pouco a situação das crianças e adolescentes, mas a adoção desses novos
termos desestimula o preconceito que a antiga expressão “menor” trazia consigo.

O Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA
A prerrogativa da prioridade absoluta foi atribuída às crianças e adolescentes
com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente –ECA- (Brasil, 1990), que
regulamenta os direitos básicos da infância brasileira. Este documento jurídico foi
aprovado pela lei federal 8.069 de 13 de julho de 1990 consta de 267 artigos e entrou
em vigor em 14 de outubro de 1990, substituindo integralmente o velho Código de
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Menores e a lei de criação da FUNABEM (Rizzini, Barker & Cassaniga, 1999; Faleiros,
2011; Vogel, 2011).
O ECA apresenta detalhadamente os direitos da criança e do adolescente na
forma de diretrizes gerais para o estabelecimento de políticas nesse setor. Ainda adota
expressamente a garantia da prioridade absoluta, que compreende: a) primazia de
receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência no atendimento
nos serviços públicos de saúde ou de relevância pública; c) preferência na formulação e
na execução das políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos
públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Para Vieira
(2001), a lei entende que a proteção à infância não deve ser apenas uma prioridade, mas
sim que esta seja a primeira e mais importante das prioridades. Significa dizer que,
poderá haver alguma coisa que seja mais urgente que a criança, mas nuca haverá algo
tão importante. Em relação ao princípio da prioridade absoluta, o referido autor diz que
este não se fundamenta apenas em sentimentos, mas sim na condição de pessoa em
desenvolvimento que o assegura. Este autor entende que grande parte do
desenvolvimento físico e mental do ser humano ocorre nos primeiros anos de vida
porque nesse período, “a criança vive sua única chance de desenvolver normalmente o
seu potencial físico, mental e genético. Não há uma segunda chance” (Viera 2001, p.
314). Na concepção deste autor, os avanços advindos da legislação brasileira refletem o
amadurecimento de nossa sociedade no que tange à temática dos direitos das crianças e
adolescentes.
Essa mudança na conjuntura social, resultante da promulgação do Estatuto da
Criança e do Adolescente, instaurou um novo paradigma jurídico, político e
administrativo que visava à resolução das problemáticas enfrentadas pela infância e
juventude do Brasil, de acordo com os moldes de uma sociedade democrática e
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participativa (Rizzini, Thapliyal & Pereira, 2007; Rizzini & Pilotti, 2011).
Diferentemente dos antigos códigos de menores, que abrangiam menores em situação
irregular decorrente da falta de assistência em geral e da prática de ato infracional, o
Estatuto da Criança e do Adolescente propõe proteção integral à criança e ao
adolescente (Vogel, 2011), fazendo com que estes sejam sujeitos de direitos, frente à
família, à sociedade e ao Estado (D’Andrea, 2005; Lamenza, 2011). A respeito do ECA,
Fonseca (2011) diz que o antigo Código de Menores visava apenas àquelas crianças e
adolescentes que necessitavam da proteção do Estado, enquanto que, o ECA abrange
todas as crianças e adolescentes sem distinção.
Mendez (1991) destaca que foi a primeira vez que uma construção do direito
positivo, referente a esta parcela da população, rompeu com a chamada doutrina da
“situação irregular” e a substitui pela doutrina da “proteção integral”. Esta última
doutrina também é denominada de “Doutrina das Nações Unidas para proteção dos
direitos da infância” e é pautada num consenso internacional sendo formada por quatro
instrumentos básicos: Convenção Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos da
Criança (1989), Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça de
Menores - Regras de Beijing- (1985), Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da
Delinqüência Juvenil (1990) e Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos
Jovens Privados de Liberdade (1990).
Acredita-se que, com o atendimento integral dos direitos das crianças e dos
adolescentes, é possível que se garanta a entrada na vida adulta com o mínimo de
qualidade, eliminando-se riscos físicos e psicológicos desnecessários. Fonseca (2011)
considera que a prioridade absoluta vincula a família, os administradores, os
governantes em geral, assim como os legisladores, membros do Ministério Público, os
Conselhos Tutelares, e demais autoridades e organizações no que tange à proteção das
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crianças e adolescentes. A aplicabilidade do ECA independe da edição de outras leis,
decretos, portarias ou atos regulamentadores. Quando um novo decreto, regulamento ou
portaria é editado, estes devem ser interpretados de modo mais favorável à criança e ao
adolescente.
Diante desse novo paradigma, o atendimento a crianças e adolescentes é
considerado parte integrante das políticas sociais. A partir de então, a formulação de
políticas específicas passa a ser responsabilidade dos Conselhos Municipais de Direitos
da Criança e do Adolescente, que são órgãos deliberativos e paritários entre governo e
sociedade civil. A responsabilidade pela questão da infância e adolescência deixa de ser
centralizada e foi transferida para a sociedade civil sendo a primeira instância do
atendimento propriamente dita representada pelos Conselhos Tutelares. Estes conselhos
são órgãos permanentes, autônomos e não jurisdicionais; seus membros são eleitos
pelos cidadãos locais, e, por sua vez, tem a função de fiscalizar e implementar o
cumprimento dos direitos da população infanto-juvenil (Rizzini & Pilotti, 2011).
Mendez (1991) comenta que, desde que entrou em vigor no Brasil, o ECA, em
termos do direito positivo, é a melhor interpretação da Doutrina das Nações Unidas para
a proteção Integral da Criança e do Adolescente e as críticas a ele dirigidas, de que é um
instrumento altamente avançado para um país como o Brasil, são infundadas, uma vez
que começou como um projeto de lei e terminou como um projeto da sociedade.
Contudo, vale ressaltar que as mudanças no âmbito jurídico-legal não refletem
mudanças de ordem prática, pois, muitas são as violações dos direitos das crianças e
adolescentes que se pode constatar no cotidiano. A precária situação socioeconômica a
que grande parte da população brasileira é submetida, a exemplo do desemprego, do
empobrecimento e mais uma série de fatores que geram exclusão social agravam mais
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ainda a situação da infância e adolescência brasileiras. Dentre as diversas formas de
violação desses direitos, as mais notórias e evidentes que se pode destacar são aquelas
relativas ao trabalho infantil, à exploração sexual comercial, violência doméstica e a
situação dos adolescentes em conflito com a lei.
Neste último caso, o fato das crianças ou adolescentes estarem em conflito com
a lei dificulta o apoio da sociedade para a defesa de seus direitos, e, estes jovens passam
a ser desqualificados como sujeitos de direitos e muitas vezes responsabilizados pelo
aumento da violência. Outros aspectos que agravam a problemática da infância e da
adolescência brasileiras estão relacionados à repetência e evasão escolar (provocadas
por inúmeros motivos), a gravidez no final da infância e durante a adolescência e a
drogadição que vem se alastrando de forma abusiva. Estes graves indicadores sobre a
situação da infância são os motivadores das ações dos defensores dos direitos das
crianças e adolescentes. Neste sentido, apesar de toda luta histórica para a consolidação
dos direitos desta parcela da população, a infância brasileira não vai bem e muito há que
se fazer para que os direitos garantidos por lei às crianças e adolescentes sejam vividos
de forma efetiva e se tornem uma realidade. Para isto, faz-se necessário que família,
Estado e a sociedade se articulem para defesa e promoção dos direitos.
Tecidas as devidas considerações sobre a evolução histórica dos Direitos
Humanos e dos Direitos da Criança e do Adolescente, percebe-se que esta temática se
revela como um importante e fértil campo de estudo. Assim, diversos autores têm se
dedicado ao estudo dos Direitos Humanos a partir de diversas perspectivas e com
diferentes enfoques teórico-metodológicos. A análise de uma série de estudos empíricos
no âmbito da psicologia revela que grande parte das pesquisas sobre o tema dos DH usa
como base teórica o enfoque de Willem Doise sobre as Representações Sociais e levam
em consideração os resultados empíricos de seus trabalhos. As primeiras pesquisas de
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Willem Doise versaram sobre os significados dos Direitos do Homem para o senso
comum, considerando os direitos como representações idealizadas das relações sociais
e, portanto, um importante aspecto da realidade social. Vala (1993) julga que Doise foi
responsável pelo estabelecimento de critérios de análise das representações sociais
demonstrando-os como fenômenos de determinação mútua no quadro das relações
sociais, mais especificamente no que diz respeito às relações intergrupais. Foi com base
nesses pressupostos que Doise (2002a) argumentou que a teoria das Representações
Sociais é “de forma mais explícita, o instrumento apropriado para estudar os direitos do
homem” (p. 21) que por sua vez são definidos como princípios organizadores das
relações simbólicas entre os indivíduos. Destarte, considera-se de fundamental
relevância apresentar os pressupostos teóricos de Doise no que tange ao estudo dos DH.

1.4 A Teoria Psicossociológica de William Doise e os Direitos Humanos

Conforme explicitado anteriormente, as pesquisas em Psicologia que envolvem a
noção de Direitos Humanos, em sua maioria, baseiam-se nos estudos de Doise (1998,
2002a, 2002b), estudos estes caracterizados por uma articulação da Teoria das
Representações Sociais -RS- com a Teoria de Desenvolvimento Cognitivo de Jean
Piaget. Almeida (2009) considera que Doise ampliou os estudos acerca dos DH para
além da Filosofia, do Direito e das Ciências Políticas, inovando esse campo de pesquisa
com a introdução de uma visão psicossociológica. Nesta perspectiva, os Direitos
Humanos são considerados representações sociais normativas construídas ao longo das
gerações e que trazem consigo características inerentes a uma dada cultura. Esse aspecto
normativo é diretamente relacionado com a função das RS de organizar e de direcionar
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os pensamentos e comportamentos no interior dos grupos humanos. Neste sentido,
normatizar é o mesmo que estabelecer/indicar o modo de perceber, entender e agir dos
indivíduos perante as situações em que se encontram.
No que tange à normatização dos DH, Doise (2002a) entende que estas
encontram suas raízes, provavelmente, na filosofia, religião ou mesmo na política.
Doise (1999) diz que os DH estão entre os princípios determinadores de padrões que, ao
menos no plano das intenções, deveriam configurar como a base das interações sociais,
já que seus objetivos são universalmente reconhecidos, nem que seja somente no plano
da sua formulação.
Ao discutir a ideia de universalidade dos DH, o referido autor diz que a esta
depende da existência de RS próprias de cada região do mundo, de cada país, e ainda,
de cada um dos grupos que compõem os países. Para exemplificar esta afirmação, Doise
(2002a) comenta que o modo de ver as declarações de DH é diferenciado em cada grupo
social, uma vez que, questões de ordem social, histórica e cultural estabelecem os
critérios que motivam a priorização de determinados direitos. Acrescenta ainda que os
interesses particulares de determinados grupos também se encontram atrelados entre tais
critérios, o que por sua vez, dificulta a globalização dos DH, já que alguns DH podem
ser válidos para alguns grupos, mas não necessariamente para outros. Dessa forma, a
universalidade dos direitos a que Doise se refere está relacionada à intenção de
universalização contida na DUDH, e, por conseguinte, o cumprimento e o respeito dos
DH mantêm íntima relação com as características de pertença dos indivíduos e seus
grupos, assim como com as características individuais, intergrupais, culturais e
societais.
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Dentro do estudo das RS, Spini e Doise (1998) elencam três aspectos que devem
ser levados em consideração: 1) A organização do campo representacional, 2) os
princípios organizadores das diferenças individuais e 3) as ancoragens em relação ao
sistema de significados simbólicos. No que respeita à investigação do campo
representacional, estes autores dizem que esta consiste em explorar os aspectos comuns
das representações, ou seja, consiste em investigar como as pessoas leigas definem,
estruturam, objetivam ou categorizam os conhecimentos científicos que circulam
socialmente. Quanto aos princípios organizadores, estes, por sua vez, correspondem às
variações no peso que as pessoas ou grupos atribuem a diferentes dimensões
subjacentes ao campo representacional. Por fim, as ancoragens sociais dizem respeito às
estruturas sociais que orientam o pensamento das pessoas.
Ao abordarem mais especificamente o estudo das ancoragens sociais, Spini e
Doise (1998), dizem que este deve contemplar três níveis: o primeiro deles refere-se a
uma análise de caráter mais psicológico que contempla atitudes individuais; o segundo
refere-se a uma análise psicossociológica sobre a forma como as pessoas percebem as
relações entre os grupos sociais, e de uma forma mais ampla, a própria estrutura social,
e, o terceiro nível compreende uma análise mais sociológica, isto é, refere-se à pertença
específica de indivíduos em grupos e a partilha de relações e experiências provenientes
desta pertença. Para ilustrar esse último nível de ancoragem, os autores mencionam a
condição socioeconômica, as afiliações políticas, religiosas assim como as diferenças
culturais.
Para Doise e Clémence (1996), existem três hipóteses bastante pertinentes no
que subjaz ao estudo dos Direitos do Homem com base na teoria das Representações
Sociais. A primeira delas diz respeito ao fato de que os diversos membros que compõem
uma população partilham certas crenças de forma efetiva dentro de um contexto social.
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Neste sentido, os autores consideram que as RS estabelecem relações de comunicação
que são fonte de referência para as trocas simbólicas que ocorrem no interior de um
dado grupo social, e, no momento em que se propõe a estudar os DH como
representações sociais, julga-se necessário verificar se existem pontos comuns aos
indivíduos e aos grupos, definir os pontos que fundamentam esta noção e descrever a
maneira pela qual ela se organiza.
Em relação à segunda hipótese, Doise e Clémence (1996) mencionam a natureza
das diferenças das tomadas de posições individuais em relação ao campo das RS, já que
a teoria de Moscovici não descarta a possibilidade de que os indivíduos se diferenciam
entre si nas relações que fundamentam tais representações. Todavia, esta teoria explicita
que estas variações são sistematicamente organizadas. No estudo dos Direitos do
Homem, tal hipótese direciona os trabalhos no sentido de analisar as dimensões segundo
as quais os indivíduos se posicionam de forma diferente em relação aos DH.
Por fim, a terceira hipótese apresentada por Doise e Clémence (1996) diz
respeito às ancoragens das tomadas de posição nas realidades coletivas. Estas
ancoragens foram estudadas de diferentes formas em relação aos vínculos entre
variações das tomadas de posições no campo das representações e adesão às crenças e
valores que são capazes de organizar as relações simbólicas na interação social. Assim
sendo, estes autores propõem que uma forma privilegiada de estudar as ancoragens das
representações dos DH é proceder a uma análise dos vínculos estabelecidos entre as
pertenças e posições sociais e as modulações nas tomadas de posição. Este autor
acredita que tais elementos possam ter influência sobre as atitudes individuais com
respeito aos DH.
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A teoria de Doise (2002b) sustenta que a concepção de Direitos Humanos tem
seu fundamento nas representações simbólicas resultantes das interações sociais, sendo
estas últimas regulamentadas por contratos. Para este autor, a compreensão acerca do
desenvolvimento da noção de Direitos Humanos resulta de uma auto-reflexão individual
e do processo de internalização das normas sociais. Com base nessas prerrogativas, este
teórico e seus colaboradores realizaram uma série de estudos que versam sobre os DH.
Estes estudos são apresentados a seguir.

1.5 Estudos empíricos

Uma revisão da literatura dos estudos que abordam a temática dos DH
demonstra que este construto é atual nas áreas da psicologia social e da psicologia do
desenvolvimento.
Doise, Saerklé, Clemence e Savory (1998) realizaram uma pesquisa em que
participaram 849 estudantes genebrenses, com idades variando de 12 a 21 anos. Ao
conceberem este estudo, os autores não se limitaram somente a descrever o
aparecimento das idéias principais sobre os direitos do homem entre os jovens;
procuraram acima de tudo, ampliar os âmbitos de observação com a finalidade de
melhor compreender as dinâmicas referentes a diferentes tomadas de posição. Estes
autores buscaram responder ao questionamento: “Será que existem regularidades
relacionadas com o avanço na idade e com o currículo escolar no modo como as
representações sociais dos direitos do homem surgem entre os jovens?” (p. 93).
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Nesse sentido, eles consideraram que, com o desenvolvimento a partir da
socialização, as referências aos Direitos do Homem tenderiam a tornar-se mais
numerosas, fosse no momento em que se solicitasse aos participantes que citassem os
direitos que eles conheciam

ou quando se pedisse que relacionassem os direitos

específicos da criança. Para analisar os efeitos da socialização, os autores levaram em
conta principalmente o grau de escolarização, por considerar que as etapas da
socialização seriam melhor apreendidas por esta variável do que pela variável idade. O
questionário utilizado tinha questões objetivas e subjetivas. A análise das questões
subjetivas do instrumento mostrou que havia uma ligação evidente entre o avanço no
nível da socialização e o aumento do número de direitos citados pelos entrevistados
(direitos estes compatíveis com os artigos da DUDH). A maior parte dos alunos
considerou os direitos da criança como sendo específicos, ou seja, apresentavam
particularidades em relação aos demais direitos do homem.
A parte objetiva do instrumento de Doise et al. (1998) era composta por uma lista
de 30 direitos a qual os participantes deveriam assinalar, numa escala do tipo likert de 4
pontos se o direito apresentado era um mau, tendenciosamente mau, tendenciosamente
bom ou um bom exemplo de direito. As análises referentes a essa lista permitiram
descrever os princípios organizadores das tomadas de posição individual no campo
representacional. Também constou do questionário de Doise et al. (1998) uma lista de 15
instituições sobre as quais os participantes deveriam se posicionar, numa, escala de 4
pontos, “em que medida as instituições e organizações seguintes podem ser úteis para si
pessoalmente” (p.19) e, depois, “úteis para viver com os outros sem demasiados
problemas” (p.19). Os participantes foram solicitados ainda a indicar se não gostavam
nada ou se gostavam muito (numa escala de 4 pontos); se conheciam ou não a
democracia, a igualdade, o poder, as tradições, a esquerda, o dinheiro, os direitos do
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homem, a direita, a solidariedade e a liberdade. Para analisar os dados referentes à lista
dos 30 direitos apresentados, os autores realizaram uma Análise Fatorial dos
Componentes Principais. Os resultados revelaram que os DH se organizaram em torno de
4 fatores: o primeiro fator reuniu os Direitos Concretos (escolher a própria roupa, ter um
cão, discutir as notas na escola), o segundo fator agrupou um conjunto de Direitos
Fundamentais, como por exemplo receber cuidados médicos, comer o necessário, viver
com a família. Já o terceiro fator relacionou os Direitos à Recusa, tais como fazer greve,
recusar uma vacina, ajudar um doente em estado grave a morrer. Por fim, o quarto fator
reuniu os Direitos Políticos, mais diretamente relacionados ao domínio público, por
exemplo, eleger o governo, fazer parte de um sindicato, proteção da polícia contra a
violência. Com relação aos dados provenientes do restante do instrumento, Doise et al.
(1998) puderam constatar que, com o avanço no desenvolvimento a partir da
socialização, ocorreu uma baixa generalizada de utilidade atribuída às instituições entre
os participantes do estudo e que diferentes tomadas de posição em relação aos Direitos do
Homem adquirem significado por estarem ancoradas em concepções individuais relativas
ao ambiente institucional e político.
Com o objetivo de definir os princípios que organizam o consenso e a
variabilidade individual no campo dos direitos do homem, Clémence, Doise, Da Rosa e
Gonzalez (1995) realizaram um estudo com estudantes cujas idades variando entre 13 e
20 anos habitantes da Costa Rica, França, Itália e da Suíça. Neste estudo, foi solicitado
que os participantes se posicionassem frente a 21 situações de restrição de alguns direitos,
usando uma escala de 4 pontos (sim, certamente; sim, talvez; não exatamente; certamente
não). A análise dos dados se deu em três momentos: no primeiro momento, os autores
observaram o que era considerado como base comum na organização da representação
das violações dos DH; no segundo momento, analisaram as variações inter-individuais e,
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por fim, no terceiro, analisaram as variáveis de ancoragem. Os autores da pesquisa
verificaram que os participantes consideraram como violação de direitos o racismo, as
privações graves, os maus tratos às crianças e a violações de direitos jurídicos formais.
Diante desses resultados, perceberam um consenso entre os participantes dos diferentes
países quanto ao que foi considerado como uma violação dos DH, já que a percepção de
violação obedecia a uma hierarquia partilhada. No que concerne às modulações
individuais, Clémence et al. (1995) identificaram três tipologias de indivíduos: a primeira
delas composta por aqueles que apresentaram uma visão alargada dos direitos, a segunda
composta por aqueles que apresentaram uma visão restrita e uma terceira considerada
atípica. Os participantes de visão alargada posicionaram-se favoravelmente à proteção do
indivíduo contra as autoridades, mesmo reconhecendo o seu papel regulador. Os
integrantes da segunda tipologia atribuíram maior poder ao governo, acatando as normas
por ele designadas e apresentaram uma visão mais fatalista da realidade. Já os da
tipologia atípica posicionaram-se de forma menos favorável perante a defesa das
liberdades públicas.
Doise (2002b) faz referência a uma pesquisa realizada por Diaz-Veizades,
Widaman, Little e Gibbs (1994) que teve como objetivo verificar as variações das
tomadas de posição em relação aos DH. Estudo este em que os pesquisadores utilizaram o
texto da DUDH como base para a construção de um questionário sobre os DH, efetuando
um bom trabalho de adaptação do texto. A princípio, foram reformulados os artigos da
DUDH em 116 itens aos quais os participantes expressavam seu grau de concordância
frente a cada um dos itens propostos numa escala de 7 pontos. Posteriormente, os autores
eliminaram aqueles itens que não obtiveram saturação mínima de .30 em pelo menos um
dos 4 fatores encontrados na Análise Fatorial dos Componentes Principais. Desta forma,
o estudo subseqüente foi realizado com apenas 38 itens, no qual participaram 212
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estudantes universitários e 42 adultos. Doise (2002b) considera que esta pesquisa
privilegiou o estudo da organização das variações inter-individuais, e, que, a sua lógica é
evidenciada nos quatro fatores encontrados: o primeiro deles chamado de Segurança
Social incluiu os itens relacionados a um padrão de vida adequado (ex.: ter comida,
moradia, cuidados médicos). O segundo fator, chamado de Restrição Civil, incluiu os
itens referentes à aceitação limitada dos direitos individuais (civis e políticos), e refletia
uma orientação desfavorável aos DH. O terceiro fator dizia respeito aos itens que estavam
relacionados à igualdade de acesso aos direitos básicos por todos os indivíduos,
independente de raça, gênero ou crenças. Por fim, o último dos fatores relacionava-se aos
itens que indicavam direitos de privacidade individual e foi composto por itens que se
referiam à educação e à linguagem. Pelo fato da maioria dos itens, juntamente com
aqueles que obtiveram altas cargas fatoriais, envolverem direitos à privacidade, este fator
foi denominado de Privacidade.
Doise e Herrera (1994) realizaram uma pesquisa na cidade de Genebra em que
participaram 96 profissionais de quatro categorias: jornalistas, estudantes de uma escola
superior, estudantes universitários e funcionários de uma rede de televisão. Este estudo
teve como objetivo verificar a existência da ligação entre o senso comum acerca dos DH
e o conteúdo da DUDH. Os autores verificaram que, de um modo geral, 40% dos
participantes mencionaram direitos que podiam ser relacionados com algum artigo da
DUDH. Foram observadas freqüências mais elevadas em relação aos artigos relacionados
às liberdades públicas e políticas (liberdade de pensamento, de religião, direito à livre
associação), aos princípios fundamentais (igualdade em dignidade e não discriminação),
os direitos da pessoa (direito à vida e interdição da escravidão e da tortura), aos direitos
econômicos sociais e culturais (segurança social, direito ao trabalho, direito ao repouso,
direito à educação, direito à vida cultural) e as relações entre pessoas e grupos (direito à
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vida privada, à livre circulação, à nacionalidade, ao casamento, etc.). Doise e Herrera
(1994) não verificaram diferenças consideráveis entre as quatro categorias profissionais
quando compararam as taxas de evocação de cada artigo: jornalistas e universitários
evocaram mais o artigo relacionado à tortura quando comparados aos demais, e, os
universitários demonstraram maior sensibilização pelo direito à vida do que as outras
categorias profissionais.
Doise (2002a) faz referência às pesquisas realizadas por Clémence, Doise e
Lorenzi-Cioldi (1994) e ao estudo de Clémence, Doise, Rosa e Gonzalez (1995)
anteriormente apresentado, em que os autores observaram as RS relacionadas aos DH em
quatro países: Costa Rica, França, Itália e Suíça. Participaram dessa pesquisa 1.126
estudantes, de 13 a 20 anos de idade. Os estudantes deveriam se posicionar frente a 21
situações de violação de alguns direitos, numa escala de 4 pontos (sim, certamente; sim,
talvez; não exatamente; certamente não). Os resultados indicaram que, em cada país, os
estudantes estruturavam suas respostas de modo semelhante e consideravam, sobretudo,
elementos concernentes à DUDH.
Spine e Doise (1998) realizaram um estudo com estudantes universitários da
Suíça, com o intuito de verificar os princípios organizadores da representação sobre o
envolvimento dos estudantes com os DH. Estes autores verificaram que a
responsabilidade pelo cumprimento dos direitos foi representada pelos estudantes através
de duas dimensões: governamental-pessoal (considerando-se a pessoa a quem se atribuía
a responsabilidade) e abstrato-concreto (considerando-se o nível do comprometimento).
A combinação das duas dimensões deu origem a quatro princípios organizadores, a saber:
pessoal-concreto, governamental-concreto, pessoal-abstrato e governamental-abstrato.
Através da análise das respostas dos participantes, Spine e Doise (1998) concluíram que
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os participantes consideravam o governo, de fato, como quem mais se envolvia com os
DH.
A partir desses estudos, Doise (2002a) concluiu que a DUDH configura-se como
uma importante referência para as representações dos Direitos Humanos. Contudo, este
autor comenta que fatores relacionados às experiências sociais, crença na eficácia para o
respeito dos DH bem como atitudes do tipo liberal ou coletivista exercem influência
sobre a modulação individual dos posicionamentos acerca dos direitos. Com base nos
pressupostos teóricos de Doise (2002a), a partir de uma perspectiva psicossociológica de
compreensão dos Direitos Humanos, e de suas investigações, outros pesquisadores se
debruçaram sobre este campo de pesquisa.
Camino, Camino, Pereira e Paz (2004) realizaram uma investigação para verificar
os princípios organizadores no envolvimento com os DH. Participaram dessa pesquisa 93
estudantes universitários. Diferentemente dos estudantes suíços, os paraibanos avaliaram
que o seu envolvimento com os DH era superior ao do governo. Contudo, estes
estudantes, embora se percebessem como mais envolvidos que o governo com os DH,
julgaram que a responsabilidade pela aplicação dos direitos caberia tanto ao governo
quanto a eles próprios. Resultados semelhantes também foram encontrados por Pereira e
Camino (2003) e por Pereira, Ribeiro e Cardoso (2004). Na concepção de Pereira e
Camino (2003), estes resultados diferenciam-se daqueles encontrados por Spine e Doise
(1998) devido à história política do Brasil. História essa marcada por uma imagem
negativa acerca do governo do Brasil ou mesmo por representações difundidas de que os
países de primeiro mundo dão mais importância aos DH do que os países de terceiro
mundo.
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A pesquisa Children’s Concepts of their Rights realizada Melton (1980) parece
ser o primeiro estudo a investigar os direitos da criança sob a perspectiva das próprias
crianças. Este autor utilizou o Children’s Rigths Interview –(CRI)-, um questionário
composto por perguntas acerca dos direitos e por 12 vinhetas que abordavam a temática
por meio de situações hipotéticas. Este autor adotou os pressupostos piagetianos e
kohlberguianos ao postular que as crianças passam a conhecer seus direitos à medida
que se desenvolvem e que passam a apresentar maturidade dos julgamentos morais. Os
resultados dessa pesquisa permitiram que Melton propusesse uma progressão da
concepção dos direitos em três níveis: Nível 1- as crianças nesse nível não concebiam
que elas mesmas tinham direitos e acreditavam que os adultos os tinham por serem
maiores fisicamente, ou que os direitos da criança eram uma permissão dos adultos;
Nível 2- as crianças classificadas nesse nível passaram a perceber os direitos como
baseados mais em critérios de justiça do que nas figuras de autoridade, por fim, no
Nível 3- a compreensão dos direitos baseava-se em princípios abstratos e universais. Os
resultados também revelaram que as crianças oriundas de famílias com alto status
socioeconômico avançavam mais na compreensão dos direitos quando comparadas
àquelas de baixo nível socioeconômico.
Ruck, Keating, Abramovitch e Koegl, (1998) realizaram um estudo em Toronto
que objetivou examinar o desenvolvimento do conhecimento sobre os direitos. Esta
pesquisa foi realizada com 169 participantes, com idades entre 8 e 16 anos, dos sexos
feminino e masculino, de classes econômicas baixa, média e alta. Os autores realizaram
entrevistas semi-estruturadas individuais e as analisaram por meio da técnica de análise
de conteúdo. Diante dos resultados, chama atenção àqueles em que se verificou que os
adolescentes definiram o direito de forma concreta (em termos do que se pode/ quer
fazer) ao invés de apresentarem definições de caráter mais abstrato, como se esperava.
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Em contraste, os participantes de 10 anos de idade, em sua maioria, mostraram-se
cientes da natureza universal dos direitos. Tais resultados levaram os autores a
conjecturar que crianças e adolescentes pensam sobre os direitos sofre influencia muito
mais da forma como eles vêem e experienciam os direitos em suas vidas do que da
variável idade e do próprio desenvolvimento cognitivo, denotando assim, a forte
influência do contexto.
No mesmo período, Chakur, Deval, Del Barrio, Espinosa e Breña (1998)
realizaram um estudo na Espanha para verificar como evolui a compreensão de crianças
e adolescentes dos seus próprios direitos, o que pensam acerca da sua violação e quais
as formas ou medidas que propõem para defendê-los ou garanti-los. Participaram do
estudo noventa participantes com idades compreendidas entre 8 e 16 anos, divididos
igualmente quanto ao sexo e todos pertencentes a famílias de classe média, estudantes
de escolas públicas da cidade de Madrid, Espanha. Os participantes responderam a um
questionário composto por sete histórias que versavam sobre problemas/conflitos
envolvendo direitos (Educação, Alimentação, Atendimento Médico, Informação veraz e
Jogo). Os autores adotaram o método de investigação clínico de Piaget. As histórias
apresentavam três exigências explícitas que o sujeito deveria atender em sua resposta: 1)
avaliar um problema ou conflito em termos de estatuto de realidade (se a situação pode
ou não ocorrer); 2) emitir um juízo valorativo (se a ocorrência lhe parecia boa ou má) e
3) propor uma solução para o problema apresentado. Os resultados encontrados por
Chakur et.al. (1998), assim como os de Melton (1980), apontaram para a existência de
três níveis de compreensão da concepção de direitos humanos, tais como descritos a
seguir:
Nível I: as respostas categorizadas neste nível denotavam a ausência de
compreensão da noção de direito. Neste caso, o direito é assimilado a atividades
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habituais e voluntaristas realizadas no cotidiano. Referia-se a algo que se pode fazer
porque é correto segundo os ditames do mundo adulto ou a obrigações cujo
descumprimento acarreta prejuízos. Os participantes não consideraram a possibilidade
de violação dos direitos, e, desta maneira, não era questionado, principalmente se havia
conflito entre o direito da criança com o direito do adulto. Houve a negação ou
dificuldade dos sujeitos desse nível em aceitar o fator perturbador apresentado na
história (por exemplo: pais que proíbem o filho de frequentar a escola; que punem o
filho deixando-o sem comer; TV que transmite anúncios mentirosos). De acordo com as
respostas dos participantes, o personagem infantil da história devia sempre submeter-se
ao adulto, ou mesmo burlar as circunstâncias que geram o conflito. Quanto à proposta
de solução dos conflitos, os participantes apresentaram soluções que se mostram
individualistas, personalizadas, locais e imediatistas; algumas vezes recorrendo até ao
plano da fantasia (exemplo: roubar, matar o transgressor). Dentre as estratégias
propostas para a solução do problema, destacaram-se as queixas e lamentos isolados,
punições arbitrárias, as tentativas de convencimento e o esforço individual do
personagem.
Nível II: os autores referem-se a este nível como sendo um nível de transição. As
respostas dos participantes mostraram que o direito era conhecido como algo vinculado
à decisão íntima e tinha como contrapartida o respeito de outrem a essa decisão. Uma
característica marcante deste nível foi a compreensão do direito como uma noção
relacional, isto é, o que entra em questão é a responsabilidade pessoal e o respeito por
parte de outrem. Neste nível, houve uma tentativa de diferenciação entre direito e
obrigação, mas que não é plenamente resolvida. Os participantes que deram respostas
classificadas nesse nível de compreensão trataram a violação dos direitos como uma
questão ética, ou seja, uma obrigação moral. Neste nível, não há mais submissão acrítica
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às normas e imposições oriundas do adulto. Os autores também verificaram a ideia de
graus de violação, em que a transgressão é quase desculpada, podendo até mesmo ser
justificada por argumentos antiéticos (exemplo: “não se deve mentir, a menos que seja
uma mentira pequena”).
No nível III, segundo os autores, a compreensão da ideia de direito se mostrou
consolidada. A concepção de direito apresentada pelos participantes expressava uma
necessidade humana de ordem universal: o exercício do direito e o seu respeito são
regulados por normas institucionalmente estabelecidas segundo um princípio de justiça
e sujeitas a múltiplos condicionantes. Neste nível, a noção de direito encontrava-se
bastante diferenciada da noção de dever, e, por sua vez, passam a ser coordenadas. As
respostas dos participantes que integram esse nível foram aquelas que demonstram uma
capacidade simultânea de contextualizar e relativizar as situações-problema. A
compreensão de que há relações que uniam num só todo diferentes sistemas e
subsistemas do mundo social. O respeito aos direitos bem como a sua violação foram
considerados como socialmente normatizados e/ou institucionalmente regulados. Os
participantes desse nível também se mostraram contrários a certas regras quando estas
não lhe parecem justas. Quanto à compreensão da transgressão de um direito, os
participantes desse nível apresentaram a capacidade de apontar causas ou motivos
determinantes da violação mesmo que estas não sejam expostas na situação em análise.
Os obstáculos apresentados em cada história não foram compreendidos como
perturbadores, já que os participantes foram capazes de prevê-los em termos de uma
realidade possível, sendo também antecipadas medidas para a solução como as
possíveis consequências a longo prazo.
A capacidade de coordenação de perspectivas fica evidente: os participantes
apresentaram soluções de compromisso, a exemplo de acordos, pactos, negociações, isto
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é, denotaram a necessidade de considerar dois ou mais pontos de vista simultaneamente.
Ainda nesse nível, as soluções e benefícios na resolução de cada problema particular
deveriam ser generalizados, o que os autores consideraram como coerente com a
compreensão da natureza universal dos direitos humanos.
De uma forma geral, Chakur et al. (1998) consideram que a noção de direito não
se adquire prontamente, pelo contrário, necessita de um longo período de elaboração.
Para estes autores, o desenvolvimento dessa noção dá-se por meio de uma certa
sequencia de passos que marcam avanços progressivos na compreensão das crianças e
adolescentes, o que parece ajustar-se à ideia de estágio/ nível. As mudanças na
compreensão acerca dos direitos sinalizam um processo de organização e reorganização
dos conteúdos, ao que os teóricos da psicologia denominam de mudança de forma. As
diferentes formas de compreensão da ideia de direito seguem, no entendimento dos
autores, uma ordem hierárquica em que se percebe a complexidade e a organização
crescente, o que por sua vez, parece confirmar os pressupostos de Piaget relativos às
aquisições de natureza lógico-matemática.
De forma de semelhante a Chackur et.al (1998), Saravali (1999) realizou um
estudo com o objetivo de investigar quais as ideias de crianças pré-escolares de 5, 6 e 7
anos acerca dos seus direitos, mais especificamente sobre os direitos à educação,
alimentação e proteção contra maus-tratos. Esta autora realizou entrevistas individuais,
usando o método clínico piagetiano e tendo como referências aquelas histórias usadas
por Chackur et al. (1998). Os dados foram analisados de duas maneiras: qualitativa e
quantitativamente. Na análise qualitativa os seguintes critérios foram levados em
consideração: 1) como a criança entendia o que foi contado; 2) se a situação poderia ou
não ocorrer e 3) as possíveis soluções apontadas para os conflitos apresentados nas
histórias, posteriormente, foram realizadas análises estatísticas com base no teste do
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qui-quadrado. A autora verificou que as crianças que participaram do seu estudo
desconheciam seus direitos, chegavam a confundi-los com deveres e não apresentaram
soluções adequadas para resolverem as situações que envolviam violação ou desrespeito
de seus direitos.
Barroso (2000) ampliou o estudo de Saravali (1999) verificando como crianças e
adolescentes entendiam seus direitos e introduzindo a variável nível socioeconômico. O
estudo de Barroso contou com a participação de 60 crianças e adolescentes com idades
variando entre 8 e 17 anos de idade, oriundas da cidade de Campinas, de níveis
socioeconômico alto e baixo. Essa autora adotou o uso de histórias que envolviam
conflitos entre direitos. Como procedimento de análise, a autora trabalhou com análises
qualitativas e quantitativas (qui-quadrado). Os resultados desse estudo revelaram que a
compreensão acerca dos DH, da sua violação bem como as estratégias apresentadas para
sua defesa e garantia evolui de acordo com a idade dos participantes. Não foram
encontradas diferenças significativas quanto ao nível socioeconômico, o que também foi
verificado por Travain (2004) numa outra pesquisa realizada no Brasil que investigou a
visão de 198 adolescentes de 14 e 15 anos sobre os DH em situações cotidianas. Esses
adolescentes foram divididos em três grupos: alunos de escolas públicas, alunos de
escolas privadas e participantes de um programa de assistência social. A partir dos
dados coletados por meio da “Entrevista de Apropriação dos Direitos”, essa autora pôde
constatar que o nível socioeconômico não influenciou as respostas dos participantes dos
grupos supracitados.
A influência da variável nível socioeconômico sobre a concepção de direito
também foi avaliada por Molinari (2001) que investigou a representação social de 410
adolescentes (13 a 17 anos) italianos, divididos em quatro grupos: 1) adolescentes que
freqüentavam a educação compulsória- Lower middle school- que no Brasil, equivale às
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últimas séries do ensino fundamental; 2) adolescentes que frequentavam o High school
(ensino médio); 3) adolescentes matriculados em escolas técnicas e 4) adolescentes
matriculados em centros de treinamento vocacional. Esta divisão visou abarcar as
diferentes trajetórias de ensino e ingresso no mercado de trabalho, diferentes valores
familiares e níveis socioeconômicos, a saber: os adolescentes da high scooll
representaram o nível socioeconômico mais alto e os do centro de treinamento
vocacional os de nível socioeconômico mais baixo; os adolescentes mais jovens (média
de idade 13, 1 anos) compuseram o grupo do ensino obrigatório (middle school) e os
mais velhos (média de idade 15,8 anos) compuseram o grupo que freqüentava o centro
de treinamento vocacional.
Para coletar os dados, Molinari (2001) utilizou a técnica de associação livre de
palavras tendo como estímulo “direitos da criança e do adolescente”. Em seguida,
pediu-se aos participantes que indicassem o grau de responsabilidade de determinadas
instâncias (governo, família, escola, associações voluntárias e polícia), em relação a
certos direitos expressos na CDC. Os participantes foram solicitados ainda que
indicassem o grau de respeito desses direitos na Itália, citar alternativas para o respeito
aos direitos e dar explicações para as violações dos DH.
Os resultados desse estudo demonstraram que os adolescentes dos quatro grupos
relacionaram os direitos a temas como liberdade, família e educação. Foram
encontradas diferenças no que tange ao respeito aos direitos entre os grupos, quando
considerados os aspectos da responsabilidade e as explicações para as violações. Os
adolescentes mais jovens acreditavam mais no respeito aos direitos, principalmente
naqueles relativos às suas próprias vidas (dentro da família ou em relação à liberdade
individual); também acreditavam num alto nível de respeito aos direitos, o que foi
interpretado por Molinari (2001) como sendo indicativo de que estes adolescentes não
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tivessem experienciado violações significativas dos direitos em suas vidas. Os
adolescentes que freqüentavam os centros de treinamento vocacional (os que
representavam os mais velhos da amostra) demonstraram insatisfação com a ausência de
respeito aos direitos por parte das suas famílias, do governo; atribuíram a
responsabilidade pelo respeito aos direitos às associações voluntárias e à polícia. Essas
últimas instâncias também foram mencionadas pelos participantes das escolas técnicas.
Os resultados do estudo de Molinari (2001) denotam que a percepção dos adolescentes
acerca dos direitos é diretamente influenciada pelas variáveis idade (mesmo quando
considerado um intervalo restrito), o nível socioeconômico e as experiências de
socialização.
Ruck, Peterson-Badali e Day (2002) avaliaram a compreensão de adolescentes e
de suas mães acerca dos direitos. Histórias hipotéticas em que personagens infantis
desejavam exercer um direito que conflitava com as práticas parentais foram apresentadas
a 141 estudantes da cidade de Toronto assim como para as suas mães. Os participantes
julgaram se o personagem da história devia ter o direito em questão e justificaram suas
escolhas. Assim como Molinari (2001), os autores puderam constatar que a compreensão
dos direitos é fortemente influenciada pelo contexto. Verificaram também que esta
compreensão era influenciada pelo direito avaliado bem como por fatores cognitivos e
psicossociais.
Um estudo intitulado “A Voz dos Adolescentes” foi realizado com o apoio do
Fundo das Nações Unidas – (UNICEF, 2002) com 5.280 adolescentes, dos sexos
masculino e feminino, com idades entre 12 e 17 anos, de diferentes classes sociais, de
todas as regiões do Brasil. Este estudo foi realizado em duas etapas: na primeira delas, foi
aplicado um questionário composto de 148 perguntas que abordavam temas como
família, educação, trabalho, lazer, saúde, violência e conhecimento em direitos, dentre
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outros. Na segunda etapa, trabalhou-se com grupos focais abordando os mesmos temas da
etapa anterior. Quando comparadas as classes sociais, os adolescentes das classes
categorizadas como mais ricas apresentaram maior conhecimento acerca dos direitos do
que aqueles das classes menos favorecidas. Também foram encontradas diferenças nessa
forma de conhecimento quando comparadas as respostas dos adolescentes quanto aos
tipos de escola e a idade: os adolescentes matriculados na rede privada de ensino
demonstraram maior conhecimento acerca dos direitos do que aqueles matriculados na
rede pública bem como os adolescentes de 15 a 17 anos quando comparados aos de 12 a
14 anos.
A temática dos direitos em diferentes culturas foi investigada por Casas e
Saporiti (2005) num estudo com crianças espanholas (N= 645) e italianas (N= 969) com
idades compreendidas entre 9 e 13 anos. Os participantes se posicionaram diante de
dilemas que abordavam questões sobre seus direitos e sobre suas próprias experiências.
Os resultados revelaram que 88,7% das crianças espanholas e 94% das italianas
demonstraram saber o que é ter um direito; manifestaram ser conscientes de que quase
todas as pessoas são detentoras de direitos (64% das espanholas e 98, 4% das italianas),
inclusive elas mesmas (94,8% das espanholas e 98,4% das italianas). Os autores
constataram que o conhecimento acerca dos direitos aumenta em função da idade
quando considerado o intervalo estudado (10 a 13 anos). Contudo, quando solicitados a
expressar quais são os direitos das crianças, 69% das crianças da Espanha e 89% das da
Itália os expressaram. Os autores verificaram que, em muitos casos, as crianças
confundiram os direitos com deveres. Dentre os direitos elencados, os mais
mencionados foram o direito à educação e aprendizagem (40,2% dos participantes da
Espanha e 30, 5% dos participantes da Itália) e os direitos relativos à liberdade, a ter
vontade própria e a defender-se (8,3% da amostra espanhola e 10, 4% da amostra
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italiana) seguidos pelos direitos referentes às necessidades básicas (21,2% e 12,4%
respectivamente) e por aqueles que se relacionavam com a participação e intimidade
(9,2% e 7,6%).
Quando analisados os fatores que influenciavam o conhecimento dos direitos, os
dados provenientes da pesquisa de Casas e Saporiti (2005) mostraram que a variável
sexo influenciou as respostas dos participantes diante dos dilemas mais que a variável
idade, o que no entendimento desses autores reforça a importância dos contextos de
socialização bem como dos valores sobre a aquisição do conceito de direito; os meninos
se posicionaram de forma mais favorável ao direito de inclusão que as meninas e estas,
de uma forma geral, demonstraram um maior conhecimento acerca dos direitos que os
meninos. Já no que concerne a influencia da variável idade, os autores constataram que
o avanço da idade fazia com que a criança se reconhecesse mais como sujeito de
direitos, principalmente no que diz respeito aos direitos de opinar e participar. Só foi
possível avaliar a influencia do nível socioeconômico com os dados da amostra
espanhola, que contou com a participação de estudantes de escolas públicas e privadas.
Neste caso, pode-se verificar diferenças significativas entre as respostas dadas a duas
perguntas do roteiro em função do tipo de escola: quando questionados sobre o direito
de participação e liberdade de expressão, os estudantes da escola privada demonstraramse menos favoráveis a escolher com qual dos pais gostariam de ficar em caso de uma
separação conjugal do que os estudantes das escolas públicas; numa segunda questão
que tratava sobre o direito de receber apoio diante de dificuldades, as crianças da escola
pública reconhecerem mais esse direito do que aqueles da rede privada de ensino.
Em uma outra pesquisa, C. Camino (2005) procurou verificar o desenvolvimento
da concepção dos Direitos Humanos da Criança – da infância até o final da
adolescência; quais os direitos citados espontaneamente pelas crianças e adolescentes e
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quais os princípios organizadores das opiniões das crianças e dos adolescentes sobre os
Direitos Humanos. Participaram dessa pesquisa 160 pessoas (80 crianças e 80
adolescentes) de escolas públicas e privadas. Foram feitas várias perguntas aos
participantes. Os dados referentes à pergunta “Quais direitos você conhece?” não
puderam ser analisados por meio do teste do qui-quadrado, uma vez que havia 20% de
células com freqüência esperada inferior a 5. Dentre os resultados, a autora verificou
que os alunos mencionaram, sobretudo, os direitos relativos à Educação (27,32%),
Lazer (15,61%), Alimentação (14,15%) e Moradia (10,49%). Os direitos mencionados
com menor freqüência foram Convivência social (0,97%) e Cidadania (0,73%). Em
relação à pergunta “Você sabe o que é ter um direito?”, o teste qui-quadrado mostrou
diferença significativa entre os grupos de idade. As crianças, mais do que os
adolescentes, deram respostas do tipo Não Pertinente (46,83%) e Pouco pertinente
(12,66%), enquanto que os adolescentes, mais do que as crianças deram repostas
categorizadas como Pouco Elaborada (48,75%) e Bem Elaborada (21,25%).
No estudo de C. Camino (2005), foi apresentada aos estudantes uma lista de 18
direitos retirados da Declaração dos Direitos da Criança. Foi solicitado que eles
marcassem numa escala tipo Likert de 5 pontos o grau de importância que eles
atribuíam a cada direito. Com os escores referentes às respostas dos participantes aos
dezoito direitos da criança e do adolescente, foi realizada uma análise fatorial dos
componentes principais – AFCP – com rotação varimax. Os resultados da AFCP
mostraram a existência de três fatores que explicavam 40,60% da variância total. Todos
os fatores apresentaram eigenvalues superiores a 1. Constaram desses fatores todos os
direitos que faziam parte da lista, com exceção do direito de Só ser preso quando fizer
alguma coisa muito grave, que apresentou um nível de saturação abaixo (0, 267) do
ponto de corte adotado. O primeiro fator, denominado de Direitos Básicos, foi
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constituído pelos direitos de Ser bem cuidado, Ter cuidados especiais quando tiver
alguma deficiência, Ser respeitado, Ter saúde, Ter uma família, Ter proteção contra
violência, Ter casa, Ter o que comer; o segundo fator, denominado de
Liberdade/Contestação foi constituído pelos direitos de Não ser obrigado a trabalhar,
Dizer o que pensa, Não ser maltratado, Não querer ir para a escola; o terceiro fator,
denominado de direitos concretos foi constituído pelos direitos de Ter roupas, Ter um
cachorro, Ter amigos para brincar mesmo que sua cor seja diferente e Brincar.
Seguindo uma perspectiva semelhante à de C. Camino (2005), Galvão (2005)
realizou uma pesquisa com adolescentes em conflito com a lei, internos em duas
instituições de ressocialização, uma localizada na capital do Estado da Paraíba e a outra
numa cidade do interior do Estado. Dentre outros objetivos, o estudo buscou analisar o
conhecimento que os adolescentes privados de liberdade tinham sobre os Direitos
Humanos (DH) e o grau de importância atribuído a 10 direitos elencados na Declaração
Universal dos Direitos Humanos (DUDH). Participaram desse estudo 80 adolescentes
internos em instituições de ressocialização. Galvão (2005) utilizou a técnica da
associação livre para averiguar o conteúdo latente sobre os direitos humanos. Nos
resultados, a autora constatou que 19,5% dos direitos mencionados pelos participantes
referiam-se a direitos específicos normatizados na DUDH, 16,9% diziam respeito a
direitos em geral/ direitos da pessoa, nesse caso, os participantes mencionavam direitos
específicos das pessoas privadas de liberdade; Os militantes dos direitos humanos foram
citados por 28,5% dos participantes; 20,8% dos direitos citados foram categorizados
como deveres morais, e, por fim, 14,3% dos participantes deram respostas que não se
enquadravam em nenhuma das categorias acima relacionadas, pois se tratavam de
respostas sem sentido ou sem conteúdo. Galvão (2005) também buscou conhecer o
conteúdo formal dos Direitos Humanos. Para esse fim, solicitou que os participantes

71
respondessem à pergunta: “Na sua opinião, quais são direitos humanos?” Os direitos
mais citados pelos adolescentes privados de liberdade foram trabalho (22%), liberdade
(18%) e educação (12%), já os citados com menor freqüência foram alimentação (2%),
saúde (2%) e proteção (1,3%).
Um outro estudo realizado com o objetivo de verificar o conhecimento de
crianças e adolescentes sobre seus direitos foi conduzido por Rizzini, Thapliyal e
Pereira (2007) na cidade do Rio de Janeiro que tratava-se de uma pesquisa mais ampla,
de caráter internacional coordenada pela Rede Internacional de Pesquisa Childwatch.
Foram organizados grupos focais com o intuito de estimular os participantes a falar
espontaneamente sobre seus conhecimentos e experiências. Participaram deste estudo
120 crianças e adolescentes com idades compreendidas entre 8 e 15 anos, estudantes de
escolas públicas e privadas, em situação de rua e oriundos do Movimento dos Sem
Terra- MST. Os autores observaram que as crianças e os adolescentes identificaram
claramente o significado dos direitos em seu cotidiano, tanto na rua quanto em casa.
Assim como nos estudos anteriormente citados, também foi verificado que crianças e
adolescentes das diferentes classes sociais apresentaram visões diferenciadas sobre os
direitos: as crianças e adolescentes das escolas públicas estavam conscientes que seus
direitos são constantemente violados, pois as mesmas não têm iguais oportunidades para
aprender e crescer, quando comparados àqueles participantes das classes mais
abastadas; sentem-se ainda desrespeitados e excluídos por conta da sua condição social.
Outro dado interessante é que diversos participantes afirmaram que mesmo sabendo que
seus direitos são violados, não conheciam os meios para que fossem respeitados.
Ampliando o estudo das variáveis psicossociológicas sobre os DH, Camino,
Galvão, Rique e Camboim (2006) realizaram uma pesquisa com 60 adolescentes que
passavam os dias nas ruas (Grupo I), com 52 crianças e adolescentes que viviam em um
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abrigo (Grupo II) e com 60 adolescentes em conflito com a lei (Grupo III). Este estudo,
dentre outros objetivos, propunha-se a verificar se os participantes sabiam o que é ter um
direito, quais os direitos conhecidos e a fonte deste conhecimento. Quanto ao
conhecimento dos direitos, a maioria dos participantes do Grupo I disse não saber o que é
ter um direito; o oposto foi observado nos Grupos II e III, embora os participantes desses
dois grupos demonstrassem não saber definir o termo direito. Dentre os que alegaram
saber, nos três Grupos o direito citado com maior freqüência foi Educação (GI=32,00%;
GII=26,19%; GIII=29,57%). Em relação à fonte do conhecimento, 26,99% dos
participantes do Grupo I citaram os Professores e a Escola, o que também foi observado
entre os do Grupo II (34,48%); já para os participantes do Grupo III, a própria Instituição
Ressocializadora foi indicada como a principal fonte (20,97%).
Guiado por uma compreensão semelhante a dos autores já mencionados, Santos
(2007) realizou um estudo que teve como objetivo conhecer os significados que as
crianças atribuíam aos seus direitos, baseado na Psicologia Sócio-Histórica. O autor
investigou quais os direitos que as crianças expressavam e quais os que reconheciam,
quais os conhecimentos sobre esses direitos que eram compartilhados (em termos de
significados), se havia o predomínio de conceitos científicos ou conceitos espontâneos
nas expressões das crianças, e se havia diferenças entre os significados expressos, em
função do tipo de escola que as crianças frequentavam. Participaram desse estudo 21
crianças, do sexo masculino e feminino, de diferentes tipos de escola (particular urbana,
pública urbana e pública rural). O autor partiu do pressuposto de que havia diferenças, em
termos de status socioeconômico, entre os estudantes de escola pública e de escola
particular, bem como entre os estudantes de escola de área urbana e de escola de área
rural. Foi utilizada a técnica da entrevista individual semi-estruturada, a partir da
apresentação de imagens impressas, e a elaboração de uma redação sobre a temática dos
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direitos das crianças. Os participantes foram solicitados a estruturar a redação a partir de
três critérios: (1) o que tenho direito de ter; (2) o que tenho direito de fazer; e (3) os
direitos que não tenho, mas que gostaria de ter. Durante a entrevista, foram usadas sete
imagens retratando cenas protagonizadas por crianças. As cenas sugeriam o exercício de
um direito específico, por parte da criança, ou a violação desse direito e eram
estreitamente relacionadas aos direitos preconizados pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA. Os dados foram analisados segundo a tradição hermenêutica de
pesquisa.
As expressões das crianças referentes à apresentação das cenas foram
categorizadas de acordo com o significado. Santos (2007) relata que foram encontrados
poucos conceitos científicos, uma vez que as crianças que participaram do estudo
expressaram conhecimentos variados sobre os seus próprios direitos, baseados na sua
convivência e experiência diárias. O autor comenta que, no cômputo geral, as
expressões dos participantes evocaram 13 diferentes direitos (educação, segurança,
brincar, saúde, identidade civil, convivência comunitária, ir e vir, diversão,
propriedade/consumo, participação política, trabalho, prática de esporte e convivência
familiar. Entretanto, os participantes das 3 escolas compartilharam somente de 4
significados (direito à educação, direito de brincar, direito à diversão e à
propriedade/consumo). Já no que concerne à elaboração da redação, Santos (2007)
concluiu que os participantes não conseguiam desenvolver uma produção mais
dissertativa, e se limitavam a elaborar algo como uma lista dos direitos. De uma forma
geral, as crianças citaram predominantemente os direitos individuais, mas pareciam não
ter consciência sobre os seus próprios direitos.
Com o objetivo de averiguar a visão que adolescentes de diferentes contextos
tinham sobre seus direitos, A. Souza (2008) realizou uma pesquisa que contou com a
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participação de 101 adolescentes com idades compreendidas entre 12 e 17 anos. Os
participantes foram divididos em três grupos: GI= adolescentes que residiam com suas
famílias e que estudavam em escolas públicas; G2= jovens que viviam com suas
famílias e estudavam em escolas particulares e G3= adolescentes que moravam em
abrigos. Dentre o os instrumentos administrados por esta autora, havia um questionário
com perguntas referentes ao conhecimento sobre os direitos. De uma forma geral, os
resultados mostraram que 88,1% dos participantes afirmaram saber o que é ter um
direito; 91,1% afirmaram que as crianças e adolescentes têm direitos, sendo os mais
citados aqueles direitos relativos à Educação e Aprendizagem. 99% dos entrevistados
afirmaram que crianças e adolescentes também têm deveres. A principal fonte citada de
conhecimento sobre os DH foi a família (29,7%), seguida da TV e do rádio (14, 9%) e
6,9% das respostas referiam-se às experiências cotidianas. Os participantes afirmaram
ainda que recorrem à família no que tange à garantia dos seus direitos e que conhecem o
ECA.
Quando comparados os grupos de participantes, A. Souza (2008) verificou que
os adolescentes que viviam com suas famílias se diferenciaram significativamente
daqueles que viviam nos abrigos, e, os estudantes de escolas públicas se diferenciaram
daqueles das escolas privadas. Os adolescentes que viviam com suas famílias
demonstraram que ser mais conscientes sobre seus direitos do que os adolescentes dos
abrigos. Em relação à diferença encontrada entre os tipos de escola, a autora verificou
que os estudantes da rede pública perceberam seus direitos como menos reconhecidos
que os da escola privada. Não foram encontradas diferenças significativas quanto à
variável sexo.
Interessados em conhecer as concepções de direitos de adolescentes de
diferentes grupos sociais, Camino, Galvão e Rique (2008) realizaram um estudo que,
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dentre outros objetivos, buscou avaliar a concepção do que é ter um direito.
Participaram desta pesquisa 180 adolescentes do sexo masculino, na faixa etária de 14 a
18 anos, divididos igualmente em três grupos: GI-adolescentes de escolas públicas e
privadas, GII- adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em instituição de
ressocialização e 60 adolescentes que passam os dias nas ruas. Os adolescentes foram
solicitados a responder, dentre outras questões, a seguinte pergunta: O que é ter um
direito? As respostas foram submetidas a uma análise de conteúdo que revelou a
existência de quatro categorias: Não Pertinentes (respostas vagas, sem conteúdo ou
quando os participantes não sabiam definir), Exemplos (apresentação de direitos
específicos sem uma definição), Pouco Elaboradas (respostas coerentes com o que foi
perguntado, particularizadas e não possuíam elevado grau de abstração) e Bem
Elaboradas (grau satisfatório de elaboração, bom nível de abstração e mais abrangentes
que as anteriores).
Os resultados encontrados por Camino, Galvão e Rique (2008) revelaram que os
estudantes, mais do que os participantes dos outros grupos, disseram saber o que é ter
um direito buscando dar uma definição, o que os autores julgaram estar relacionado à
inserção

em

instituições

sociais.

As

respostas

dadas

pelos

adolescentes

institucionalizados permitiram que estes fossem considerados como intermediários entre
os estudantes (grupo que deu o menor número de respostas Não Pertinentes) e os
adolescentes que passam os dias nas ruas (grupo que apresentou o maior número de
respostas Não Pertinentes e maior número de respostas de Exemplos e Pouco
Elaboradas). Na apreciação dos resultados, os autores verificaram a influência do
processo de descentração/tomada de perspectiva sobre as respostas (verificada através
do grau de elaboração das respostas) bem como dos contextos sócio educativos.
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Resultados semelhantes foram encontrados por Feitosa (2009) num estudo com
uma amostra maior e que visou ampliar a pesquisa realizada por C. Camino (2005).
Nesse caso, Feitosa considerou variáveis como trabalho, religião e com quem os
participantes moravam, além das variáveis idade e contexto sócio-educativo já
contempladas no estudo de C. Camino (2005). A pesquisa de Feitosa contou com a
participação de 400 estudantes da cidade de João Pessoa, igualmente divididos quanto à
idade (crianças e adolescentes), o contexto sócio-educativo (escolas públicas e privadas)
e o sexo (masculino ou feminino). Foi possível verificar, no que se refere à conceituação
do que é ter direito, que existiam diferenças significativas relacionadas às idades
semelhantes às verificadas por C. Camino (2005). As crianças, mais do que os
adolescentes, definiram o direito por meio de Exemplos ou emitiram respostas
classificadas como Não Pertinentes. Já os adolescentes, mais do que as crianças,
definiram o direito como Liberdade e Benefícios. Não foram verificadas diferenças
estatisticamente significativas em função do contexto sócio-educativo, das atividades
diárias, da religião ou das pessoas com quem os participantes moravam.
No que diz respeito aos direitos da criança e do adolescente que os participantes
disseram conhecer, foram verificadas diferenças significativas relacionadas à idade e ao
contexto sócio-educativo dos participantes. As crianças citaram com uma freqüência
maior do que a dos adolescentes os direitos ao Lazer, Não transgredir normas, Não
trabalhar, Liberdade, Evoluir, Trabalhar, Amizade e respostas classificadas pela autora
como Não Pertinentes. De maneira geral, constatou-se que os adolescentes citaram em
freqüência maior do que as crianças os direitos à Moradia, Família, Saúde e Segurança.
Quando considerado os contextos sócio-educativos, esta autora verificou que os
estudantes de escolas públicas citaram, com uma freqüência maior do que os de escolas
privadas, os direitos a Não transgredir normas, Cuidado, Bem-estar, Trabalhar e Não
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Pertinentes, enquanto que, os estudantes de escolas privadas, por sua vez, mais do que
os de escolas públicas, citaram o direito à Alimentação. Não foram verificadas
diferenças significativas relacionadas às atividades diárias, religião ou pessoas com
quem os participantes moravam.
Quando questionados sobre a importância do respeito aos DH, Feitosa (2009)
constatou que as crianças, mais do que os adolescentes, justificaram a importância de
respeitar os direitos através de respostas categorizadas como Assegurar direitos, Evitar
Conseqüências Negativas e Não Pertinente; os adolescentes mais do que as crianças,
destacaram que o respeito aos direitos é importante para manter a Harmonia Social,
Igualdade, Benefícios Futuros e Legalidade. A análise geral dos resultados revelou que
o conhecimento acerca dos direitos parece estruturar-se em níveis que acompanham o
processo de descentração/ tomada de perspectiva, isto é, durante a infância, esta noção
mostra-se egocêntrica, posteriormente, com o processo de desenvolvimento, esta noção
tende a contemplar a reciprocidade e a dimensão societal.
Conforme apresentado, os estudos descritos sobre a temática dos DH tiveram
variados objetivos: conhecer os princípios organizadores dos DH, as variações das
tomadas de posição em relação aos DH, a existência da ligação entre o senso comum
acerca dos DH e o conteúdo da DUDH, a quem cabia a responsabilidade pelo
cumprimento dos direitos, as visões sobre os DH e o grau de acesso da população aos
direitos e o conhecimento acerca dos direitos. Note-se que estes estudos foram
realizados com diferentes amostras: crianças, adolescentes, população geral, diferentes
categorias profissionais, em diferentes contextos sociais e culturais, e, a partir de
variados métodos e técnicas de pesquisa, tais como questionários, instrumentos
psicométricos, uso de histórias, associação livre de palavras e grupos focais. Os
principais resultados indicaram que o conhecimento acerca dos DH estrutura-se de
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forma semelhante em diferentes culturas e a influência de variáveis como idade, a
influência do contexto/nível socioeconômico dos participantes sobre seu conhecimento
acerca dos DH.
De maneira geral, esses estudos corroboram os pressupostos das primeiras
investigações de Doise, Saerklé, Clemence e Savory (1998) de que a as idéias sobre os
direitos são similares em algumas culturas e que esta compreensão obedece a uma
ordem hierárquica de complexidade e organização crescente. Em relação a este último
aspecto, verifica-se uma forte influência da variável idade/escolaridade sobre as
concepções de DH assim como demonstrado nos estudos de Melton, (1980), Doise,
Saerklé, Clemence e Savory (1998), Ruck, Keating, Abramovitch e Koegl (1998);
Chakur, Deval, Del Barrio, Espinosa e Breña (1998), Barroso (2000); Molinari (2001);
Ruck, Peterson-Badali e Day (2002); Unicef (2000); Casas e Saporiti, (2005); Camino,
2005; Rizzini, Thapliyal e Pereira (2007) e Feitosa (2009), o que remete diretamente à
análise de aspectos cognitivos implicados na elaboração das concepções acerca dos DH.
Verificou-se ainda que um expressivo número dos estudos aqui apresentados
demonstrou a forte influência do contexto social (mais especificamente no que tange ao
aspecto socioeconômico) sobre as concepções dos Direitos Humanos (Melton, 1980;
Molinari, 2001; Ruck, Peterson-Badali & Day, 2002; Unicef, 2000; Casas & Saporiti,
2005; Camino, 2005; Camino, Galvão, Rique & Cambiom, 2006; Santos 2007; Rizzini,
Thapliyal & Pereira, 2007; A. Souza, 2008; Camino, Galvão & Rique, 2008; Feitosa,
2009) o que se coaduna com os pressupostos teóricos de Doise (2002) de que pertença
específica de indivíduos em grupos e a partilha de relações e experiências exercem
notória influência sobre a forma como os indivíduos representam os DH.
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Dessa forma, percebe-se que, quando consideramos o campo de estudos dos DH,
as pesquisas supracitadas são de âmbito sócio-cognitivo e evidenciam que as
concepções acerca dos DH não se adquirem prontamente; posto que as mesmas passam
por um processo de desenvolvimento que está diretamente ligado às estruturas
cognitivas que os sujeitos dispõem e ao contexto social ao qual pertencem. Dentre os
estudos revisados chama à atenção aqueles realizados por Chakur, Deval, Del Barrio,
Espinosa e Breña (1998), Camino, Galvão e Rique (2008) e Feitosa (2009) que
sinalizaram a relação entre as concepções acerca dos DH e o processo de tomada de
perspectiva social. Considerando que a tomada de perspectiva social representa o nível
de entendimento do indivíduo acerca da natureza das relações sociais (Kohlberg, 1975)
e que é uma habilidade que contribui sobremaneira para o estabelecimento de relações
sociais satisfatórias, o que por sua vez, pode estar relacionado a uma concepção mais
ampla dos DH, considerou-se relevante conhecer mais precisamente a relação entre as
concepções acerca dos DH e a Tomada de Perspectiva Social, já que os estudos
mencionados não avaliaram sistematicamente esta relação, o que por sua vez, constituiu
o objetivo geral desta tese.
Feitas as devidas considerações sobre os DH e apresentados os estudos
empíricos empreendidos a partir deste construto, apresentamos a seguir os pressupostos
teóricos e resultados de pesquisas relativas ao segundo construto avaliado nesta tese: a
tomada de perspectiva, uma das dimensões da cognição social.
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Capítulo II - Cognição Social
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2. Cognição Social

O estudo sobre as inferências que as pessoas fazem a partir das informações
provenientes do ambiente social insere-se no campo do conhecimento denominado
cognição social (Fiske & Taylor, 1991, citado por Rodrigues, Assmar & Jablonski,
1999). Essas inferências visam clarificar as causas tanto dos nossos comportamentos
quanto das outras pessoas. O conceito de cognição social há muito vem sendo abordado
pelos psicólogos, gerando construtos e estudos empíricos referentes à empatia,
egocentrismo, altruísmo, role taking - RT, competência social, regras sociais e
convenções. Autores como Muss (1996) e Camino (1996) julgam que este campo do
conhecimento não é abordado por uma única teoria, nem constitui um domínio
conceitual precisamente definido. É consensual considerar a cognição social como
sendo formada por um grupo diverso de microteorias, construtos e submodelos que
contemplam orientações independentes e diferentes metodologias. Assim, em relação à
cognição social convergem várias tendências, que incluem pressupostos subjacentes das
teorias do desenvolvimento cognitivo e moral assim como o conhecimento empírico
acumulado sobre o desenvolvimento social em geral.
Lyra, Roazzi e Garvey (2008) se posicionam dizendo que, os seres humanos
estão constantemente envolvidos em interações complexas de diferentes naturezas, por
exemplo: as pessoas cooperam e competem entre si, estabelecem comunicações para
obter informações, desenvolvem novas competências a partir da observação e da
imitação de outras pessoas, e, conseqüentemente, a habilidade de inferir o que outras
pessoas pensam assim como aprender a identificar a intencionalidade das ações das
outras pessoas constitui uma habilidade de extrema importância para a adaptação ao
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mundo social. Estes autores consideram que a capacidade de “ler” o pensamento do
outro, assim como a capacidade de atribuir as outras pessoas estadas mentais,
fundamenta-se na habilidade de colocar-se no lugar do outro e de assumir sua
perspectiva.

2.1. A Tomada de Perspectiva
A Tomada de Perspectiva (Role taking- RT), de acordo com Kolberg (1975), é
um construto multidimensional investigado no campo da cognição social. Este conceito
surgiu na ciência psicológica a partir dos trabalhos de Herbert Mead (1934). Este teórico
concebia que a interação social e a tomada de perspectiva constituem elementos
essenciais que contribuem para o processo de socialização, além disso, entendia que o
desenvolvimento infantil progride a partir de uma maior consideração dada aos
pensamentos, sentimentos e ações vistas a partir da perspectiva de outra pessoa.
Posteriormente, Robert Selman ampliou as ideias de Mead identificando estágios
distintos do desenvolvimento da tomada de perspectiva a partir da proposição de uma
extensão da teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget e da teoria do julgamento
moral de Kohlberg.
A literatura apresenta alguns conceitos bastante semelhantes sobre construto da
tomada de perspectiva: Feffer e Gourevitch (1960) o conceituam como sendo a
habilidade de assumir diferentes perspectivas sociais; Flavell, Botkin, Fry, Wright e
Jarvis (1968) referem-se à capacidade de fazer inferências sobre as capacidades,
atributos, expectativas, sentimentos e reações potenciais dos outros. O entendimento de
Flavell et al (1968) é semelhante ao apresentado por Kohlberg (1975) e Tunner (1956),
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que consideram a tomada de perspectiva como o nível em que a pessoa vê as outras,
interpreta seus pensamentos e sentimentos e vê seu papel ou lugar na sociedade.
O conceito apresentado por Selman e Byrne (1974, p. 803) menciona a
capacidade de “se colocar no lugar dos outros e ver o mundo pelos seus olhos”.
Kohlberg (1975) comenta ainda que a tomada de perspectiva indica o nível de
entendimento da natureza das relações sociais. Autores como Moll e Meltzoff (2011)
consideram a tomada de perspectiva como uma das mais importantes habilidades sóciocognitivas, uma vez que essa capacidade reflete uma compreensão geral de que um
mesmo objeto ou evento pode ser visto e interpretado de várias maneiras, dependendo
do ponto de vista daquele que observa.
A habilidade de tomada de perspectiva pode ser convencionalmente
conceitualizada a partir de três aspectos inter-relacionados e que podem ser acessados
independentemente: 1) perceptual- a habilidade de tomar a perspectiva visual do outro,
2) cognitivo- refere-se à capacidade de reconhecer as intenções e o conhecimento de
outra pessoa e 3) afetivo- relacionado com a capacidade de interpretar como outra
pessoa se sente numa variedade de situações (Selman, 1975; Castle & Richards, 1979;
Enright & Lapsley, 1980).
É possível que a tomada de perspectiva afetiva seja confundida muitas vezes
com o construto empatia, que por sua vez é definida por Hoffman (1975) como sendo “a
capacidade de uma pessoa colocar-se no lugar do outro, inferir seus sentimentos e, a
partir do conhecimento gerado por esse processo, dar uma resposta afetiva mais
adequada para a situação do outro do que para a sua própria situação” (p.285). No
presente estudo, entende-se que a tomada de perspectiva constitui uma das dimensões
da empatia por dizer respeito tão somente à capacidade de fazer inferências e não estar
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ligado necessariamente à emissão de uma resposta afetiva (Camino, 2009). Neste
sentido, a tomada de perspectiva constitui uma habilidade cognitiva que pode estar
envolvida no processo empático.
Para uma melhor compreensão deste construto, faz-se necessário apresentar o
aporte teórico de Piaget sobre o binômio egocentrismo versus descentração, que foi o
precursor dos estudos acerca da tomada de perspectiva social.

2.2 A tomada de perspectiva segundo Jean Piaget

Piaget é considerado como o primeiro estudioso a interessar-se pelos conteúdos
mentais infantis e pelos processos responsáveis por esses conteúdos, notadamente pelos
seus estudos sobre egocentrismo (Jou & Sperb, 1999; Lyra, Roazzi & Garvei, 2008).
Nessa sessão, apresentam-se as principais características do processo de descentração
em cada um dos estágios do desenvolvimento humano descritos por Piaget. Este autor
descreve o processo de desenvolvimento considerando quatro grandes períodos: Estágio
sensório-motor, Estágio Pré-operatório, Estágio Operatório Concreto e Estágio
Operatório Formal (Piaget, 1967/2007, 1970/2007).

Estágio Sensório-Motor (0 a 2 anos, em média)
Piaget considera que no início da evolução mental não há diferenciação entre o
eu e o mundo exterior, e, desta forma, tudo que é vivido e percebido não estabelece
relação com a consciência pessoal nem mesmo com objetos sentidos como exteriores.
Dessa indissociação primitiva decorre o fato de que tudo que é percebido passa a ser
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centralizado sobre o próprio eu. No início do desenvolvimento, o eu está no centro da
realidade e é inconsciente de si mesmo; vai se objetivando ao passo que se constrói o
mundo exterior como realidade interna e subjetiva. Assim, a consciência surge, a
princípio, como um egocentrismo inconsciente e integral, depois com o progresso da
inteligência senso-motora há a construção de um universo objetivo. Neste universo, o
próprio corpo é apenas um elemento entre os outros (Piaget, 1970/2007; Inhelder &
Piaget, 1985).
O período senso-motor (estágio das percepções e hábitos) é marcado por uma
série de sentimentos considerados por Piaget como elementares ou afetos perceptivos
ligados ao próprio eu; surge a percepção do agradável/desagradável, do prazer/dor,
sucesso/fracasso. De acordo Piaget (1981), esse período é marcado pelo início do
processo de descentração. No momento em que a criança passa a diferenciar meios, fins
e interesses, ocorre, gradativamente, a descentração tanto no plano afetivo quanto
cognitivo. Com o fim deste período, a criança passa por significativas mudanças
afetivas e intelectuais provenientes do surgimento da linguagem, o que caracteriza o
estágio pré-operatório.

Estágio pré-operatório

A análise da linguagem espontânea permitiu que Piaget constatasse que, nesse
período do desenvolvimento cognitivo, as conversações entre as crianças nesse estágio
são rudimentares e diretamente ligadas à ação material. Piaget diz que, até por volta dos
sete anos, as crianças não conseguem discutir entre elas, e, geralmente, conversam
apresentando afirmações contrárias. A tentativa de dar alguma explicação de uma para
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as outras fica comprometida em virtude da dificuldade de se colocarem no ponto de
vista do outro, ignorando seu interlocutor e falando como que para si mesmas (Inhelder
& Piaget, 1985; Piaget, 1970/2007).
Piaget observou que a criança não fala somente com ou para as outras, mas sim
para si mesma sem cessar, através de monólogos variados durante as suas atividades e
jogos. A criança crê que fala uma com as outras e que elas se escutam efetivamente,
mas, sobretudo, crê que cada um de seus pensamentos é comum a todas, podendo ser
compreendida mesmo que não os exprima diretamente. Piaget considera que esta forma
de linguagem infantil comprova certo egocentrismo do próprio pensamento; é através
das palavras que a criança dá ritmo à sua própria ação uma vez que ela certamente
guarda para si uma vasta gama de pensamentos inexprimíveis. Esses pensamentos são
inexprimíveis precisamente porque faltam à criança dessa idade os meios que somente a
necessidade de comunicar-se com o outro e a necessidade de colocar-se no ponto de
vista dos outros. Piaget (1970/2007) considera que a análise da linguagem espontânea
da criança, bem como do seu comportamento nos jogos coletivos (Piaget, 1932/1994)
mostra que as primeiras condutas sociais “permanecem ainda a meio caminho da
socialização” (Piaget, 1970/2007, p. 27).
Essa constatação encontra respaldo no fato de que o indivíduo não consegue sair
do seu próprio ponto de vista para coordená-lo com o dos outros, isto é, não há
descentração. O indivíduo permanece inconscientemente centralizado em si mesmo.
Este egocentrismo frente ao grupo social reproduz aquele verificado durante o período
de lactância frente ao universo físico. Piaget considera que nos dois casos, não existe
uma diferenciação entre o eu e o mundo exterior, representado nesse período pelos
outros indivíduos e não mais pelos objetos isolados como no lactente, o que, nos dois
casos, estabelece o que Piaget postula como primazia do próprio ponto de vista.
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Estágio operatório concreto (de sete a doze anos, em média)

No que concerne mais precisamente à descentração, segundo Piaget
(1967/2007), por volta dos sete anos de idade, a criança é capaz de cooperar; isto ocorre
porque ela agora não mais confunde seu próprio ponto de vista com o dos outros: é
capaz de dissociá-los para coordená-los. Piaget diz que isso é possível de ser verificado
através da linguagem da criança. Neste período do desenvolvimento, a criança consegue
discutir; suas discussões são baseadas na compreensão do ponto de vista dos outros bem
como na justificação das suas próprias afirmações. Desta forma, para Piaget, as
explicações mútuas entre as crianças ultrapassam o plano da ação material e integram
agora o plano do pensamento propriamente dito.
Paralelamente aos progressos sociais, nesse período, ocorrem notórias mudanças
no que respeita às ações individuais. Este é um período marcado pelo início da reflexão.
As condutas impulsivas do estágio anterior (orientadas pelo egocentrismo intelectual)
dão lugar às ações pensadas e refletidas. As mudanças dessa fase do desenvolvimento
evidenciam que a criança inicia um processo em que ela se liberta do seu egocentrismo
tanto social como intelectual, sendo capaz de novas coordenações, que por sua vez, são
de fundamental importância tanto no âmbito da inteligência quanto da afetividade.
No âmbito da inteligência, verifica-se o início da construção lógica, isto é, surge
o sistema de relações que permite a coordenação dos pontos de vista, sejam eles
relativos a indivíduos diferentes ou a percepções ou intuições sucessivas do mesmo
indivíduo. No domínio da afetividade, este mesmo sistema de coordenações sociais e
individuais determina o surgimento de uma moral de cooperação e de autonomia
pessoal (Piaget, 1932/1994, 1967/2007, 1998; Inhelder & Piaget, 1985). Piaget

88
considera que os instrumentos mentais que permitem essa dupla coordenação- lógica e
moral- são constituídos pela operação, no que concerne à inteligência, e pela vontade,
no que diz respeito à afetividade. O autor diz ainda que essas realidades novas são muito
próximas entre si e que são o resultado de inversões ou conservações do egocentrismo
primitivo.
No momento em que o pensamento se socializa, ocorre a transformação tanto da
assimilação quanto da imitação, e, estas passam a ser solidárias entre si, e, por
conseguinte, conduz o pensamento a uma reversibilidade progressiva. Dessa forma, a
capacidade de sair do próprio ponto de vista e de se colocar no ponto de vista de todos
os outros faz com que a assimilação perca seu caráter deformante e passe a respeitar a
objetividade dos dados. Assim, verifica-se que a criança passa a procurar uma rede de
relações recíprocas que podem ser estabelecidas entre seu ponto de vista e o dos outros.
Essa reciprocidade dos pontos de vista capacita a criança a incorporar ao seu “eu”, ao
mesmo tempo, fenômenos e acontecimentos novos e a respeitar a objetividade, isto é,
sua especificidade. Posteriormente, tal reciprocidade dos pontos de vista levará à
reciprocidade das relações em geral, o que leva a imitação do real pelo pensamento a
completar-se por meio de uma assimilação do real ao pensamento.
Piaget considera que todas as observações feitas anteriormente sobre o estágio
operatório concreto possibilitam compreender como se processam as transformações
afetivas. Este período do desenvolvimento é caracterizado pelo aparecimento de novos
sentimentos morais e por uma organização da vontade, que, por conseguinte, resultam
numa melhor integração do eu numa regulação da vida afetiva. Isto é possível graças à
coordenação dos pontos de vista em uma reciprocidade capaz de assegurar a autonomia
e a coesão (Piaget, 1932/1994, 1998, 1970/2007).
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Estágio Operatório Formal (dos doze anos em diante)

Por volta dos doze anos, ocorre uma modificação considerada decisiva já que a
reflexão passa a ser livre e destacada do real, isto é, ocorre uma transformação de
extrema relevância no pensamento da criança; esta modificação significa o término das
operações construídas no estágio anterior. Ocorre, então, a passagem do pensamento
concreto para o pensamento formal, que é uma forma de pensamento tipicamente
hipotético-dedutivo. Trata-se do que Piaget considera como sendo a última descentração
fundamental que se realiza ao final da infância e que prepara a libertação do concreto
em proveito de interesses orientados para o futuro. O pensamento formal é uma forma
de pensamento apta à dedução; lança mão das proposições gerais que se assumem para
regular o andamento do raciocínio resultante do progresso da capacidade de
generalização da criança (Piaget, 1970/2007; Inhelder & Piaget, 1985).
Piaget (1967) elenca dois fatores considerados especialmente necessários ao
funcionamento de todo raciocínio formal: 1) O indivíduo deve ser capaz de desligar-se,
isto é, colocar-se à distância do ponto de vista próprio, ou do ponto de vista imediato,
passando a colocar-se no ponto de vista dos outros e raciocinar sobre o que estes outros
admitem acreditar, e, consequentemente, este raciocínio deve levar em consideração
toda proposição meramente hipotética e 2) para raciocinar formalmente, pelo fato de
levar em consideração aquilo que o outro acredita, na esfera da hipótese, o indivíduo
deve ficar no plano da “pura assunção” sem voltar ao ponto da própria crença ou da
realidade imediata.
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A pesquisa de Piaget acerca do egocentrismo versus descentração

Mais especificamente, no que tange ao estudo da descentração, Piaget (1967,
Inhelder & Piaget, 1985) realizou estudos com base em testes que medem/ avaliam
diversos traços da estrutura do raciocínio infantil, dentre eles o caráter egocêntrico (teste
dos três irmãos, da noção de direita e esquerda, noção de família, noção de país, por
exemplo) com base no seu método clínico.
Piaget e Inhelder (1948) realizaram um estudo com 100 crianças com idades
compreendidas entre 4 e 12 anos com o objetivo de investigar se os participantes eram
capazes de se descentrar do seu próprio ponto de vista. Estes autores usaram uma
maquete de papelão que continha 3 montanhas. Cada uma das montanhas tinha uma cor
diferente e em cima de cada delas havia um sinal que distinguia uma das outras. No
cimo da montanha maior, os pesquisadores colocaram neve, uma cruz vermelha no cimo
da montanha intermediária e uma casinha na montanha menor. Estes pesquisadores
usaram três técnicas de questionamentos: na primeira delas, dava-se à criança três
cartões recortados em forma de montanha, correspondentes àquelas da maquete no que
diz respeito à forma e à cor. Em seguida, a criança era solicitada a reconstruir a
fotografia/cena vista de uma das posições da maquete colocando-se os cartões sobre a
mesa.
Num segundo momento, os pesquisadores colocavam uma boneca em um dos
lados da maquete e pediam a criança para ela representar a fotografia que a boneca faria.
Depois a criança mudava de posição (lado da maquete) e solicitavam-se, mais uma vez,
que o participante reconstruísse a cena que via a partir desse novo lugar. Já na segunda
técnica, apresentava-se ao participante dez quadros diferentes que mostram as
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montanhas vistas de diversos pontos de vista, que correspondiam à visão que um
personagem (que podia ser uma pessoa ou a boneca) tinha do ângulo em que estava. Por
fim, na terceira técnica, o participante deveria apontar o ângulo onde o personagem
deveria ser colocado para que sua perspectiva correspondesse ao quadro que lhe era
apresentado.
Os resultados do estudo de Piaget e Inhelder (1948) permitiram que esses
autores classificassem a percepção do espaço em três estágios: No estágio I, os
participantes não compreendiam o questionamento e os pesquisadores julgaram inútil
prosseguir o experimento com eles; o estágio II se subdivide em subestágio II-A,
caracterizado pela “Representação centrada no próprio ponto de vista” e subestágio IIB, caracaterizado pelas “Reações intermediárias com ensaios de diferenciação de pontos
de vista”. O estágio III também é formado por dois subestágios: III-A- “Relatividade
verdadeira, contudo incompleta” e III-B “Relatividade completa de perspectivas”.
Piaget (1967) realizou outro estudo em que entrevistou individualmente cerca de
240 crianças, das quais 100 eram do sexo feminino. As crianças responderam algumas
perguntas acerca da noção de “Irmãos e Irmãs” e de “Esquerda e Direita”, a exemplo de:
1)“Quantos irmãos você tem? E irmãs? (Admitindo que a criança tenha um irmão A e
uma irmã B). E A, tem quantos irmãos? E irmãs? E B, tem quantos irmãos? E
irmãs?...Quantos irmão há na sua família? (Piaget, 1967, p.100) e 2) “Mostre-me sua
mão direita. A esquerda....Mostre-me minha mão esquerda” (perguntas feitas com o
experimentador sentado diante da criança).
Os resultados desse estudo demonstraram que a criança até por volta dos sete
anos raciocina como se ela fosse a única a pensar: seu ponto de vista parece-lhe o único
e ela exclui toda e qualquer perspectiva diferente da sua, não sendo, portanto, seu ponto
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de vista subjetivo, é, na verdade, um ponto de vista real e absoluto, isso decorre do fato
de que a criança ignora o manejo do instrumento de reciprocidade intelectual que é a
lógica das relações. (Piaget, 1967, 1998, 1967/2007, 1970/2007). Neste sentido, o autor
conclui que o egocentrismo denota uma incapacidade de relativismo mesmo que
elementar.
A criança também apresenta uma incapacidade de justificação lógica, ao que
Piaget diz não ser oriundo de uma falta de conhecimento, mas sim porque a própria
criança não sente necessidade disto devido ao seu egocentrismo. Essa não relatividade
das noções iniciais, bem como a irreversibilidade do pensamento infantil é analisada por
Piaget com base na noção de egocentrismo intelectual, e, este, por sua vez é concebido
como tendo um papel essencial na formação da razão à cooperação entre os indivíduos,
pois na medida em que se supera o egocentrismo em benefício da coordenação dos
pontos de vista, há o estabelecimento de relações e de reciprocidade.
Diante dos resultados das suas pesquisas, Piaget (1967) afirma que a criança
passa claramente por três estágios da evolução das noções (por exemplo, a noção de
esquerda e direita): 1) a criança se coloca do seu ponto de vista, 2) depois passa a se
colocar do ponto de vista dos outros, e, 3) por fim, se coloca de um ponto de vista
inteiramente relativo, passando a considerar os próprios objetos. Esse processo é de uma
forma geral, o mesmo que se dá com a socialização progressiva do pensamento:
inicialmente passa-se pelo egocentrismo puro, depois pela socialização e finalmente
pela objetivação completa. Este autor advoga que esses estágios ocorrem paralelamente
ao que ele denominou de “crise social na criança” (Piaget, 1967, p. 114), a saber: 1) o
período compreendido entre 7-8 anos de idade que marca o declínio do egocentrismo, o
surgimento das primeiras discussões motivadas e o aparecimento da necessidade de
justificação lógica e 2) a idade de 11-12 anos que marca a idade das sociedades
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regulamentadas e o pensamento passa a ser suficientemente formal para coordenar todos
os pontos de vista em questão.
De forma semelhante àqueles estudos realizados por Piaget acerca da tomada de
perspectiva perceptual, Flavell (1963) realizou uma pesquisa para verificar a hipótese de
que as crianças eram capazes de ir de um nível menos avançado de compreensão de
perspectiva de outras pessoas para um nível considerado mais avançado. Este autor
verificou que, no primeiro nível, as crianças compreendem que elas podem ver um
objeto que outros não veem, e vice e versa. Num segundo nível, as crianças passaram a
entender que, além disso, o objeto que elas veem pode parecer diferente quando visto do
ponto de vista de outra pessoa.
Muitas foram as críticas feitas aos métodos empregados nos estudos realizados
por Piaget. Dentre as mais freqüentes encontram-se aquelas que se referem à
complexidade do seu sistema teórico, principalmente no que tange à descrição do
pensamento lógico, a ausência de definições operacionais para os construtos abordados,
o uso do método clínico, a apresentação de conclusões a partir de poucos casos, os
testes estatísticos adotados, ademais, há críticas acerca da minimização dos fatores
sociais e do fato de descrever o desenvolvimento cognitivo somente até a adolescência
(Lourenço, 1994).
Mais precisamente quanto ao estudo do egocentrismo e do processo de
descentração, alguns autores consideram que Piaget parece ter subestimado a
capacidade dos pré-escolares, já que outros pesquisadores verificaram que quando as
tarefas se mostram mais simples e menos dependentes do desenvolvimento avançado da
linguagem, as crianças algumas vezes respondem de forma muito diferente (Lefrançois,
2008; Kesselring & Muller, 2011) Contudo, uma análise criteriosa da teoria de Piaget
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revela que sua teoria é significativamente consiste, coerente e abrangente. O impacto da
teoria de Piaget na psicologia e na educação é enorme e mesmo os críticos mais
ferrenhos reconhecem a genialidade da sua obra e sugerem que seus achados possam ser
a base de novas hipóteses a serem testadas. Ainda sobre estas críticas, Lourenço (1994)
advoga que as mesmas, muitas vezes, são baseadas em interpretações errôneas da teoria
de Piaget, e, podem ser resultantes das dificuldades de traduzir os escritos originais do
francês para outros idiomas.
De acordo com Lyra, Roazzi e Garvey (2008), a maior parte dos trabalhos de
Piaget teve como foco de investigação a maneira como a criança assimila a lógica do
mundo físico, contudo este teórico também dispensou interesse na investigação de como
se dá o processo de compreensão dos estados mentais por parte da criança. Isso fica
evidente em dois momentos da obra piagetiana: 1) o estudo acerca do egocentrismo
empreendido entre as décadas de 1920 a 1930 e 2) os estudos sobre a empatia e o
desenvolvimento da capacidade de colocar-se no lugar do outro, observado em seus
trabalhos dos anos de 1960 e 1970. Segundo Jou e Sperb (1999), essas incursões na área
da compreensão dos estados mentais permitiram que Piaget verificasse se que a criança
tem dificuldade de diferenciar estados mentais de estados físicos.
Segundo Jou e Sperb (1999) e Lourenço (1992), até a década de 70, a tradição da
psicologia do desenvolvimento esteve fortemente orientada para o marco teórico
piagetiano e a maioria das pesquisas se detinham a confirmar ou refutar os achados de
Piaget. Contudo, na década de 80 houve um considerável aumento do interesse dos
pesquisadores das áreas da filosofia, da primatologia e das ciências cognitivas que
favoreceu ao surgimento de novas propostas ao pensamento piagetiano, dentre elas um
novo campo de investigação denominado teoria da mente.
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A Teoria da Mente compreende o entendimento de crianças acerca das outras
pessoas como seres humanos, que possuem suas próprias crenças, desejos, emoções e
intenções (Jou & Sperb, 1999; D. Souza, 2008; Domingues & Maluf, 2008; Lyra,
Roazzi & Garvey, 2008; Delgado & Moreno, 2011; Silva, Rodrigues & Silveira, 2012),
e, cujas ações e interações podem ser explicadas através dos estados mentais
supracitados. Note-se aqui uma considerável semelhança entre o que se postula como
teoria da mente e o conceito de tomada de perspectiva apresentado por Piaget
(1932/1994) que o definiu como uma habilidade que possibilita intuir situações,
necessidades, interesses do outro.
De acordo com Santana e Roazzi (2008a), as pesquisas no domínio da cognição
social, ao qual se inserem os estudos da teoria da mente, adotam, de uma maneira geral,
uma perspectiva da cognição sobre o fenômeno social, em que o foco principal é a
capacidade do indivíduo de observar, interpretar e julgar o mundo social. Nesse sentido,
percebe-se a forte influência da concepção piagetiana cuja ênfase está na acepção de um
sujeito epistêmico, ativo na construção do seu conhecimento, e, que por sua vez, opera
sobre os objetos de seu ambiente e se transforma a partir da interação. Esses autores
acreditam que o desenvolvimento dessa cognição social habilita à criança situar-se no
mundo, participando e compreendendo dinamicamente essas interações.
De acordo com a compreensão de Domingues e Maluf (2008), quando a pessoa
se relaciona com outras, há uma tentativa de compreender e explicar as ações do outro
com base nas próprias percepções. Esta busca de compreensão, em geral, baseia-se no
conhecimento que a pessoa tem de si mesma, isto é, dos seus desejos, intenções e
crenças. Assim, quando o indivíduo busca compreender as ações dos outros, elabora
uma teoria acerca dos estados mentais e busca explicar e prever suas ações em
diferentes situações.
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2.3 Estudos empíricos sobre a Teoria da Mente

Os primeiros estudos sobre a Teoria da Mente remontam à pesquisa realizada
por Premack e Wooldruf (1978) intitulada “Does the chimpazes have a theory of
mind?”. A pesquisa destes autores baseou-se no questionamento sobre a capacidade de
chimpanzés de interpretar o comportamento humano e atribuir estados mentais a estes e
a si mesmos. Estes pesquisadores exibiram cenas de vídeo para chimpanzés fêmeas. A
princípio, apresentaram algumas cenas em que um homem se deparava com situaçõesproblema: numa destas cenas um homem tentava sair de uma jaula, mas não conseguia;
em outra cena, um homem tentava pegar algumas bananas que estavam inacessíveis,
fora da jaula. Por fim, apresentaram fotografias ao animal e, numa delas, era
apresentada a solução do problema. Foi possível verificar que o chipanzé foi capaz de
selecionar a foto adequada, ou seja, aquela em que o homem conseguia resolver o
problema pegando as bananas.
D. Souza (2008) acredita que a grande contribuição de Premack e Wooldruf
(1978) foi de estender à pergunta à espécie humana, indagando se ou quando as crianças
são capazes de demonstrar a mesma compreensão. Na década seguinte à publicação de
Premack e Wooldruf, os pesquisadores Wimmeer e Perner (1983) inauguraram a
tradição de testagem da capacidade de humanos atribuírem uma crença falsa a uma
terceira pessoa. Entende-se por crença falsa crença “uma crença que diverge da
realidade por estar pautada em informações perceptuais parciais sobre uma dada
situação” (Santana & Roazzi, 2006, p. 3).
Wimmeer e Perner (1983) propuseram um delineamento experimental para
analisar a capacidade de crianças de inferir estados mentais, e, assim, criaram a primeira
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tarefa de falsa-crença - A história de Maxi- hoje considerada como tarefa clássica de
teoria da mente e constantemente replicada com algumas variações. Essa tarefa consiste
em contar uma história para a criança, com o auxílio de maquetes e bonecos. O
conteúdo da tarefa permite inferir que o protagonista tem uma crença diferente da
realidade, que é de conhecimento da criança e possibilita verificar a habilidade
cognitiva do participante de distinguir crença versus realidade. Desta forma, a criança
deve mostrar se é capaz de compreender a diferença entre o pensamento de uma pessoa,
que por sua vez, pode estar enganada a respeito da realidade e a realidade que o próprio
participante tem conhecimento. Essa primeira tarefa conta a história de Maxi:
Maxi ajuda a sua mãe a guardar as compras, coloca seu chocolate no armário
verde e sai da cozinha. Na sua ausência, sua mãe pega o chocolate para colocar
um pouco na torta. Depois, ela o coloca no armário azul e sai para comprar
ovos. Maxi retorna e quer comer seu chocolate. Neste momento, o pesquisador
pergunta ao participante: “Em que lugar Maxi vai procurar seu chocolate
quando voltar? Por quê?”
Esperava-se que a criança que apresentava a capacidade de atribuir a crença falsa
dissesse que Maxi iria procurar seu chocolate no armário verde, já que ele o guardou lá.
Na tarefa, o objeto se encontra realmente num local inesperado pelo personagem e não
onde ele o colocou.
Este experimento foi realizado com 36 crianças australianas com idades
compreendidas entre 3 e 9 anos. Esses participantes foram distribuídos em 3 grupos: 1)
crianças de 3-4 anos, 2) crianças de 4-6 anos e 3) crianças de 6-9 anos. Wimmer e
Perner (1983) verificaram que nenhuma criança antes dos 4 anos de idade deu respostas
esperadas pela tarefa. Somente por volta dos 4-5 anos que as crianças foram capazes de
apresentar, com considerável consistência, a capacidade de diferenciar entre crença e
realidade. Os dados deste experimento revelaram que, a partir dos 4 anos, a criança
passa a pressupor a existência de vários mundos e começa a entender que as outras

98
pessoas não apenas conhecem coisas diferentes, mas também podem acreditar em coisas
que pareciam verdadeiras, quando não realidade não são.
O experimento de Wimmer e Perner (1983) deu suporte à pesquisa realizada por
Baron-Cohen, Leslie e Frith (1985), que desenvolveram outra tarefa de crença falsa para
verificar se atrasos na tarefa de metarepresentar poderiam explicar as deficiências de
comunicação social e de imaginação de autistas. Estes autores fizeram modificações na
tarefa de Maxi e propuseram uma nova história sobre duas amigas, Sally e Ann. Nesta
nova versão, uma das amigas muda um objeto de lugar com a intenção de enganar a
outra, diferentemente da história de Maxi, em que o objeto foi mudado de lugar sem a
intenção de enganar. Note-se que, nas duas histórias, o objetivo é o mesmo: verificar se
a criança consegue compreender a diferença entre o pensamento de uma pessoa, que por
sua vez pode estar enganada a respeito da realidade, e a realidade que a criança conhece.
A tarefa desenvolvida por Baron-Cohen, Leslie e Frith ficou conhecida como
Sally e Ann:
As duas bonecas estão brincando de bola. Sally coloca sua bola numa cesta e
sai da sala. Enquanto Sally está fora da sala, Ann pega a bola de Sally e a
coloca em outra cesta, a sua própria. Quando Sally volta, fala que vai brincar
com sua bola. Nesse momento o pesquisador interrompe a cena e pergunta:
Onde Sally irá procurar sua bola? Duas questões de controle também são
apresentadas: “Onde está realmente a bola?” (teste de conhecimento da
realidade) e “Onde estava a bola no início?” (teste de memória).
Este experimento foi conduzido com 3 grupos de crianças: 27 com
desenvolvimento típico (com idade média de 4 anos e 5 meses); 14 crianças com
síndrome de Down (com idade média de 10 anos e 11 meses) e 20 autistas (com idade
média de 11 anos e 11 meses). Os autores verificaram que as crianças com
desenvolvimento típico, com 3,9 a 5,9 anos (média de idade de 4,5 anos) alcançaram
85% de predição correta, respondendo que Sally procuraria a bola onde ela pensava que
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a bola se encontrava e não onde a bola estava na realidade. As crianças com síndrome
de Down obtiveram 86% de predições corretas e as crianças com autismo alcançaram
somente 20% de predições corretas. A partir desses resultados, os autores confirmaram
a suposição inicial das deficiências de comunicação social dos autistas.
No ano seguinte à publicação do estudo de Baron-Cohen, Leslie e Frith (1985),
Hogrefe, Wimmer e Perner (1986) realizaram um estudo fazendo modificações nos
experimentos de crença falsa. Ao invés de colocarem o objeto-fim num lugar
inesperado, estes autores introduziram um conteúdo inesperado, isto é, o sujeito passava
a encontrar outra coisa no lugar do que estava buscando. Este estudo foi conduzido com
60 crianças de três grupos etários: 1) 3 - 3,11 anos, 2) 4 - 4,11 anos e 3) 5 - 5, 11 anos.
Os pesquisadores apresentaram as crianças uma caixa de fósforos e perguntaram o que
havia dentro. Quando a criança respondia “fósforos”, o experimentador abria a caixa e
mostrava um objeto diferente, a exemplo de chocolates, e fechava a caixa em seguida.
Num segundo momento, o experimentador dizia que iria brincar com um amigo da
criança, que lhe mostraria a caixa de fósforos e lhe perguntaria o que havia dentro. A
criança participante do experimento devia dizer o que o amigo iria responder. Os
resultados obtidos com a mudança introduzida na estrutura da tarefa de atribuição de
estados mentais revelaram que esta mudança não pareceu influenciar as respostas das
crianças.
Um experimento semelhante foi conduzido por Perner, Leekam e Wimmer
(1987) com 29 crianças inglesas de 3 anos de idade. O experimentador mostrava às
crianças uma caixinha de bombons (Smarties), geralmente conhecida por elas, e
perguntava o que elas achavam que havia dentro. De acordo com o esperado, todas elas
diziam que a caixinha continha chocolates. Em seguida, abria-se a caixinha na frente da
criança e mostrava-se que havia um lápis no interior, e não chocolates. Depois, fechava-

100
se a caixinha e faziam-se mais três perguntas: primeiro, perguntava-se a criança se ela
sabia/lembrava o que tinha dentro da caixinha; depois se ela lembrava o que ela pensava
que havia dentro da caixa antes de ter visto o lápis e a última questão visava verificar a
capacidade da criança predizer o que uma segunda criança (da mesma idade, que estava
esperando em outra sala e que não tinha visto o conteúdo da caixa) iria pensar que havia
dentro da caixa se a visse fechada.
Os resultados do estudo de Perner, Leekaman e Wimmer (1987) mostraram que
mais da metade das crianças não foram capazes de predizer corretamente a resposta da
outra. Esses autores verificaram ainda que, a maior parte das crianças que responderam
corretamente tinha idade compreendida entre 3 anos e meio e quase 4 anos de idade.
Estes resultados apoiaram os de estudos anteriores que evidenciaram que a partir dos 4
anos de idade que se desenvolve a compreensão de crenças falsas.
Estudos semelhantes vêm sendo realizados no Brasil, a exemplo das pesquisas
de Dias (1993) e Roazzi e Santana (1999, 2008) e Santana e Roazzi (2008).
Dias (1993) adequou as tarefas de crença falsa propostas por Baron-Cohen et al
(1985) e de Perner et al. (1987) e realizou um estudo com 30 crianças brasileiras de
orfanatos, 30 de nível socioeconômico baixo e 30 de nível socioeconômico médio, com
idades entre 4 e 6 anos. Os resultados mostraram que a capacidade da teoria da mente só
emerge aos 6 anos entre as crianças de orfanato. No entanto, as crianças dos níveis
socioeconômicos baixo e médio mostram esta habilidade já aos 4 anos, assim como as
crianças européias e americanas estudadas por outros autores. De uma forma geral, Dias
(1993) verificou que as diferenças na emergência de uma teoria da mente podem ser
atribuídas a diferenças das experiências das crianças.
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O estudo realizado por Roazzi e Santana (1999) teve como objetivo verificar a
idade de aquisição da habilidade de crianças de distinguir seus próprios estados mentais
dos de outras pessoas e se a manifestação desta habilidade em tarefas de falsa crença
dependia do ator envolvido (inanianimado- boneca ou animado- outras crianças).
Participaram desta pesquisa 72 crianças de 4 e 5 anos de idade, de nível socioeconômico
médio. Foram usadas neste experimento 3 bonecas que tinham a cabeça em formato de
tomate- Tomatinha, cenoura- Cenourinha e banana- Bananinha; uma boneca
representando a Professora- Tia Maria; três lancheirinhas, sendo uma para cada boneca,
três lanchinhos de plástico (um tomate, uma cenoura e uma banana); uma maquete de
sala de aula e um chiclete. A tarefa proposta foi conduzida por dois experimentadores
(E.1 e E.2) e envolvia duas crianças, uma delas era o sujeito e a outra o parceiro. Os
experimentadores apresentaram as bonecas que representavam os alunos e a boneca que
representava a professora. Em seguida, contava-se a seguinte narrativa:
Esta é a Escolinha Natureza. Tomatinha, Cenourinha e Bananinha estudam na
mesma sala e são alunos da tia Maria. Todo dia elas trazem de casa um
lanchinho para comerem depois do recreio. Tomatinha traz sempre um tomate
na sua lancheira, Cenourinha traz uma cenoura e Bananinha traz sempre uma
banana.
Em seguida, o E.1 apresentava o conteúdo de cada lancheira e verificava se a
criança conhecia os nomes das bonecas e se era capaz de associar cada lanche a cada
boneca. Depois, o E.2 convidava o parceiro para brincar de levar as três bonecas ao
recreio e o E.1 convidava o sujeito para arrumar a sala de aula. Quando o parceiro já se
não estava mais na sala, o E.1 sugeria ao sujeito que trocasse o lanche de Bananinha por
um chiclete. Efetuada a troca, através de uma série de perguntas sobre cada boneca, o
E.1 verificava se o sujeito era capaz de discriminar os fatos reais das representações. As
primeiras três perguntas se referiam à boneca Bananinha que teve seu lanche trocado
por um chiclete. O experimentador perguntava: Qual é o tipo de lanche que (parceiro)
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pensa que Bananinha tem na lancheira? (Questão 1: Parceiro- Tipo Falsa Crença/Ser
Animado); Qual o tipo de lanche que Bananinha pensa que tem na lancheira? (Questão
2: Boneca - Tipo Falsa Crença/Ser Inanimado); Qual o tipo de lanche que Bananinha
tem na lancheira? (Questão 3: Sujeito - Tipo Controle).

Em seguida, estas três perguntas foram colocadas para as outras bonecas
(Tomatinha e Cenourinha) como uma segunda medida de controle da compreensão da
tarefa por parte da criança. Assim, no caso das três questões que se referem à boneca
Bananinha, que teve seu lanche trocado por um chiclete, o que precisava ser
considerado como uma resposta correta não era qual o tipo de lanche que estava
realmente dentro da lancheira. Os autores julgaram que o que seria importante
considerar era a crença que tanto o parceiro quanto Bananinha possuíam sobre a
situação, crença esta que, por sua vez, iria determinar o tipo de resposta correta. Assim,
para responder de forma correta, era preciso que a criança considerasse que tanto o
parceiro como Bananinha acreditavam que a banana ainda estava dentro da lancheira e
não a verdade objetiva, isto é, que o chiclete estava dentro da lancheira. Os dados desse
experimento demonstraram que não havia diferenças quanto ao sexo e quanto a atores
animados e inanimados, e que, diferentemente de estudos anteriores, a compreensão
acerca dos estados mentais de outras pessoas, no que diz respeito à falsa crença, só
surge a partir dos cinco anos de idade.

Roazzi e Santana (2008) realizaram uma outra pesquisa que visou verificar a
compreensão dos estados mentais de primeira e segunda ordem bem como verificar a
influência de diferentes expressões lingüísticas no desempenho de crianças. Para estes
autores, as tarefas de crença falsa que haviam sido realizadas no Brasil eram de primeira
ordem, isto é, eram baseadas na crença sobre um estado mental: “X atribui a Y uma
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crença que...” (p. 439), e, variaram o tipo de tarefa para avaliar atribuições de maior
complexidade, as atribuições de (falsas) crenças de segunda ordem, que envolvem
crenças sobre crenças de outras pessoas. Estes autores partiram do pressuposto de que
uma criança é capaz de atribuir uma crença de segunda ordem se ela for capaz de
“atribuir para X uma crença sobre Y” (p. 439). A proposta desses autores foi a de
verificar em crianças provenientes de um baixo nível socioeconômico a ordem de
aquisição de crenças de primeira e segunda ordem em uma tarefa teoria da mente.

Rozzi e Santana (2008) contaram com a participação de 113 crianças, de ambos
os sexos, que foram divididas em 4 grupos de acordo com as condições de apresentação
da tarefa. Esses pesquisadores utilizaram uma maquete de sala de aula, dois bonecos,
um urso de pelúcia, duas lancheiras de cartolina e dois lanches (tomate e banana)
confeccionados em sabão. Cada grupo foi entrevistado em uma das quatro condições
experimentais, que por sua vez, diferenciavam-se pelas expressões verbais baseadas no
termo-chave do questionamento. As condições experimentais foram as seguintes: Iprocurar em primeiro lugar; II- procurar; III- pensar para e IV- espera encontrar. O
experimentador apresentava a maquete da sala de aula e os dois bonecos, um com a
cabeça em forma de banana- Bananinha- e outro com a cabeça em forma de tomateTomatinho. Em seguida contava a história:
Essa é a escolinha da natureza. Bananinha todo dia traz de casa uma
banana para comer na hora do lanche. Ela adora comer bananas e
detesta comer tomates. Tomatinho todo dia traz de casa um tomate para
comer na hora do lanche. Ele adora comer tomates e detesta comer
bananas.
Enquanto Bananinha vai ao banheiro, o Experimentador introduzia o ursinho
Trocatudo que amassava os lanches e, em seguida, trocava-os. Tomatinho via a troca,
pois não havia saído. Após a troca dos lanches, o experimentador realizava perguntas
que serviam de controle de memória, exemplo: O que tomatinho gosta de comer na hora
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do lanche? (Fase de controle) e, em seguida, o experimentador colocava quatro
questões, de acordo com a condição experimental de cada grupo (Fase experimental).
Exemplos: -Condição I- Procurar em primeiro lugar:
Questão 1-Controle: Na hora do lanche, aonde Tomatinho, em primeiro lugar, vai
procurar seu lanche; dentro de sua lancheira ou dentro da lancheira de Bananinha? Por
quê?
Questão 2- Crença falsa de primeira ordem: Na hora do lanche, aonde Bananinha, em
primeiro lugar, vai procurar seu lanche; dentro de sua lancheira ou dentro da lancheira
de Tomatinho? Por quê?
Questão 3- Crença falsa de segunda ordem: Na hora do lanche, aonde Tomatinho acha
que Bananinha, em primeiro lugar, vai procurar o lanche dela; dentro de sua lancheira
ou dentro da lancheira dela? Por quê?
Questão 4- Crença falsa de segunda ordem: Na hora do lanche, aonde Bananinha acha
que Tomatinho, em primeiro lugar, vai procurar o lanche dela; dentro de sua lancheira
ou dentro da lancheira dela? Por quê?
Nas demais condições experimentais, as questões eram idênticas e eram
modificadas apenas as expressões sublinhadas correspondentes. A ordem das perguntas
era randomizada em cada uma das condições.
Roazzi e Santana (2008) verificaram que as crianças de 5 e 6 anos apresentaram
diferenças “não muito acentuadas” em seus desempenhos nas diversas questões e
condições. O desempenho dos participantes foi consideravelmente melhor nas questões
de controle (que não envolviam crença falsa). Os resultados referentes às questões de
crença falsa revelaram diferenças significativas em relação às variáveis idade e tipo de
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questão. Quando comparadas as médias de acerto nas três questões de crença falsa,
verificou-se que a questão de crença falsa de primeira ordem (37,80%) era mais fácil do
que os dois tipos de questões de segunda ordem (25,20% e 22,50%). Os resultados do
estudo anterior desses autores (Roazzi & Santana, 1999) demonstraram que as crianças
de 5 anos de idade já apresentavam um bom desempenho nas tarefas de crença falsa.Os
autores pontuam que, mesmo não podendo comparar os dados dos estudos diretamente,
por conta das diferenças de nível socioeconômico, essas diferenças permitem questionar
a universalidade da emergência da aquisição desta habilidade, e, dessa forma, considerar
a influência do contexto sobre essa aquisição.
No que tange à compreensão dos estados mentais de primeira e segunda ordem,
os resultados da pesquisa demonstraram que o tipo de questionamento utilizado
interferiu no desempenho dos participantes. Conforme explicitado anteriormente, a
questão de crença falsa de primeira ordem resultou num melhor desempenho que as de
outras duas questões de crença falsa de segunda ordem. Os autores consideraram que
este resultado deveu-se ao fato de que estas últimas exigiam da criança uma
interpretação e predição mais elaborada e complexa.
Santana e Roazzi (2008) realizaram um estudo com 100 crianças com idades de
4-5 anos, de diferentes níveis socioeconômicos, dos sexos masculino e feminino. Estes
autores usaram uma tarefa de crença falsa adaptada do estudo de Baron- Cohen et al.
(1985). De uma forma geral, os resultados evidenciaram a influência das variáveis idade
e nível socioeconômico sobre um melhor desempenho das crianças na tarefa de crença
falsa. Estes autores verificaram que a habilidade das crianças em predizer ações
baseadas em crença falsa pode ser verificada aos 4 anos de idade e que o desempenho
apresentado pelos participantes de nível socioeconômico médio foi melhor que os de
níveis socioeconômico baixo.
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Outros estudos empíricos se detiveram a analisar a relação existente entre a
habilidade da teoria da mente e outras variáveis.
Dunn, Cutting e Fisher (2002) realizaram um estudo com 70 crianças de 4 anos
de idade que teve como propósito verificar se as relações de amizade estavam
relacionadas, dentre outras variáveis, à compreensão social e às características dos seus
amigos. Para coletar os dados, os autores usaram testes de cognição social que incluíam
tarefas de falsa crença e compreensão de emoções para avaliar a compreensão social;
realizaram entrevistas com os professores das crianças acerca do comportamento prósocial infantil e entrevistas com as crianças sobre as suas amizades. De uma forma
geral, Dunn et al. (2002) verificaram que os construtos avaliados estavam relacionados
com a perspectiva de fazer, gostar e manter amigos.
Baseados na hipótese de que a teoria da mente estaria relacionada com os níveis
de aceitação pelos pares, Slaughter, Dennis e Pritchard (2002) realizaram um estudo
com 78 crianças de idades compreendidas entre 4 e 6 anos. Os participantes
responderam a diferentes tarefas de teoria da mente - histórias envolvendo situações de
crença falsa, desejos diferentes e emoções conflitantes - e participaram de entrevistas
individuais que versavam sobre aceitação social. Os resultados dessa pesquisa
revelaram uma relação significativa entre teoria da mente e preferência social: as
crianças mais populares apresentaram escore mais elevado nas tarefas de teoria da
mente do que as consideradas rejeitadas.
Com o objetivo de conhecer a relação entre teoria da mente e comportamentos
pró-sociais em pré-escolares, Cassidy, Werner, Rourke, Zubernis e Balaraman (2003)
realizaram um estudo com 67 crianças com idades compreendidas entre 3 e 6 anos.
Estes autores usaram tarefas de teoria da mente (crença falsa e decepção), uma tarefa de
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compreensão de emoções e a competência social relatada pelos pares foi verificada
através de uma avaliação sociométrica. Estes autores também aferiram o vocabulário
infantil com o Test of Early Language Development- 2 e realizaram observações dos
comportamentos infantis no ambiente escolar. A percepção dos professores foi
verificada por meio da escala Social Skills Rating System- Preeschool Form. Os autores
constaram que o desempenho nas tarefas de teoria da mente correlacionou-se
positivamente com a avaliação da competência social pelos professores e pelos pares e
aos comportamentos pró-sociais observados em classe. Os comportamentos pró-sociais
identificados com maior freqüência foram a cooperação, a ajuda e a partilha.
Pavarini e Souza (2010) conduziram uma pesquisa com o objetivo de investigar
se a aquisição de uma teoria da mente estava associada à habilidade de crianças préescolares compartilharem emoções e à motivação pró-social. Esta pesquisa contou com
a participação de trinta e sete crianças com idades compreendidas ente 4 e 6 anos, sendo
16 meninos e 21 meninas. As crianças participaram de tarefas de teoria da mente e de
empatia e motivação pró-social. Diante dos resultados, as autoras não encontraram
correlação entre as tarefas de teoria da mente e a empatia. Contudo, a motivação prósocial correlacionou-se significativamente com a teoria da mente. Assim, os resultados
sugerem que “a compreensão mais refinada dos estados mentais acerca das ações
humanas não seja um pré-requisito para uma resposta emocional mais empática, mas
possa influenciar positivamente o comportamento pró-social” (Pavarini & Souza, 2010,
p. 220).
De forma sintética, percebe-se que os estudos apresentados lançaram mão de
tarefas de falsa crença para avaliar a teoria da mente e que os resultados trouxeram à
tona a discussão sobre a universalidade dessa habilidade, já que alguns pesquisadores
verificaram que essa capacidade emerge por volta dos quatro anos de idade (Baron-
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Wimmer & Perner,1983; Cohen, Leslie & Frith, 1985; Hogreff, Wimmer & Perner,
1986; Perner, Leekam & Wimmer, 1987; Santana & Roazzi, 2008b) e outros
verificaram um surgimento mais tardio (Dias, 1993; Roazzi & Santana, 1999). Esses
resultados podem estar relacionados ao contexto social, assim como verificado nos
estudos de Dias (1993), Roazzi e Santana (2008) e Santana e Roazzi (2008) sobre a
emergência da teoria da mente. Os estudos mais recentes sobre essa habilidade abordam
a relação deste construto com outras variáveis, a exemplo comportamentos pró-sociais,
da competência social e das relações de amizade, e, dessa forma, é pertinente considerar
que o conceito de Teoria da Mente se relaciona com importantes aspectos da vida em
sociedade, já que a aquisição da habilidade de inferir e interpretar o comportamento das
outras pessoas favorece a uma melhor adaptação ao mundo social.
Lyra, Roazzi e Garvey (2008) acreditam que a aquisição da teoria da mente, aqui
compreendida como tomada de perspectiva, co-emerge com o surgimento de outras
habilidades interpessoais da criança, investigadas classicamente por Piaget (1967,
1967/2007, 1970/1970/2007), Feffer e Gourevitch (1960), Flavell et al. (1968) e Selman
e Byrne (1974) e Selman (1975).
Outros pesquisadores lançaram mão do conceito piagetiano de tomada de
perspectiva. Feffer e Gourevitch (1960) usaram o conceito de tomada de perspectiva e
desenvolveram uma técnica projetiva para inferir essa habilidade no domínio social.
Foram descritos níveis formais dessa habilidade: 1) Simples refocalização, nível
caracterizado pela falta de coordenação entre perspectivas, 2) Elaboração consistente,
definido como uma coordenação sequencial entre perspectivas e 3) Troca de
perspectivas, nível que é caracterizado pela realização simultânea de coordenação de
perspectivas.
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Um estudo realizado na mesma década que o de Feffer e Gourevitch (1960) foi
aquele empreendido por Flavell et al. (1968). Esses pesquisadores realizaram uma
pesquisa com o objetivo de estudar o desenvolvimento da habilidade das crianças
fazerem inferências sobre perspectivas conceituais. A partir dos resultados desses
estudos, Flavell et al. (1968) puderam descrever três etapas cruciais no desenvolvimento
da habilidade de tomada de perspectiva social: 1) Self’s recognition - nesta etapa, o
outro pode ter cognições sobre o eu tão bem quanto sobre objetos externos, 2) O eu não
é visto somente como objeto para o outro, mas também como um sujeito, e, 3) o
reconhecimento de que tanto o eu quanto o outro podem considerar cada ponto de vista
do outro.
De uma forma geral, as perspectivas teóricas de Piaget (1967, 1970/2007,
1967/2007), de Flavell et al. (1968) e os trabalhos de Feffer e Gourevitcht (1960)
influenciaram diretamente a teoria de Selmam acerca da tomada de perspectiva.
Diferentemente de Feffer e Gourevitcht (1960), que exploraram a tomada de
perspectiva dentro do contexto de histórias projetivas e de Flavell et al (1968) que
abordaram esse conceito com base na solução de problemas sociais, Selman (1975)
estudou a tomada de perspectiva social dentro do contexto de dilemas morais
semelhantes àqueles usados por Kohlberg, adaptados para serem usados com crianças
pequenas. Na próxima sessão, apresenta-se a perspectiva teórica de Robert Selman
sobre a tomada de perspectiva.
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2.4 A Tomada de Perspectiva Social de acordo com Robert Selman
2.1
De acordo com Selman (1975), a ideia de que o ser humano tem a habilidade de
fazer julgamentos morais e de que esses julgamentos obedecem a uma série previsível
de estágios não é uma ideia nova. Essa capacidade já havia sido discutida por Jonh
Dewey desde 1909, e, de acordo com Selman, por volta dos anos de 1970, poucos foram
os profissionais que trabalharam no âmbito do desenvolvimento, ajustamento e
intervenção social que perceberam a importância de aplicar o conhecimento dessa
capacidade em seus trabalhos psicológicos com crianças, seja na área emocional ou na
área social.
Selman se baseou na teoria estruturalista-desenvolvimental de Jean Piaget para
descrever os estágios sucessivos do desenvolvimento da tomada de perspectiva do outro
e na relação desta habilidade para descrever teoricamente o paralelismo com o
desenvolvimento do pensamento moral. Para descrever o desenvolvimento sequencial
da habilidade de tomada de perspectiva social (dentro do contexto do raciocínio moral),
Selman apresenta os pressupostos que clarificam as estruturas lógicas que se referem a
aspectos importantes do desenvolvimento social, e, dessa forma, discute também como
a tomada de perspectiva social e o julgamento moral se inserem no contexto da teoria
cognitivo-comportamental do desenvolvimento do eu e suas implicações no que subjaz
à intervenção social.
Selman e Byrne (1974) dizem que a relação entre a tomada de perspectiva
social com o julgamento moral vem sendo estudada ao longo do tempo. Estes autores
mencionam estudos empíricos (Ausubel, 1952; Fefer & Gourevich, 1960; Flavell, 1968)
mostram que a acurácia da percepção social aumenta com o avanço da idade e que o
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desenvolvimento nessa área continua na adolescência (Taft, 1955; Moore, 1958). Essa
habilidade de tomada de perspectiva social foi correlacionada também com medidas
psicométricas de inteligência (De Vries, 1970; Neale, 1966 citados por Selman, 1974;
Selman, 1971). De acordo com Selman (1975), esses resultados empíricos mostram
claramente que a tomada de perspectiva social é uma capacidade desenvolvida, contudo,
estes estudos não discutiram a natureza qualitativa do desenvolvimento dessa
habilidade. A partir dessa constatação, este autor se deteve a descrever as mudanças
desenvolvimentais com base em análises estruturais, descrevendo, assim, estágios de
desenvolvimento da habilidade de tomada de perspectiva social. Dessa forma, o autor
não considera a tomada de perspectiva social somente com um acúmulo quantitativo de
conhecimento social; ele o considera em termos de mudanças qualitativas das estruturas
cognitivas infantis responsáveis pela compreensão das relações entre a perspectiva do
eu e dos outros.
Algumas perguntas nortearam a postulação dos estágios de tomada de
perspectiva descritos por Selman, a saber: Como a criança diferencia a perspectiva do
eu e dos outros? Como a criança coordena ou relaciona sua perspectiva para com os
outros? De que forma as novas diferenciações e coordenações de uma determinada fase
são mais avançadas que as da fase anterior? Segundo Selman (1975), as respostas a
essas questões definem a estrutura de cada estágio de tomada de perspectiva social.
O conteúdo da tomada de perspectiva social é considerado por Selman (1975)
como sendo o desenvolvimento de concepções sobre categorias básicas de experiência
social. O autor considera que essas categorias são intimamente relacionadas com a
estrutura da tomada de perspectiva social. As análises deste autor sobre o
desenvolvimento da habilidade de tomada de perspectiva social também se detiveram na
avaliação do conteúdo, e, tal como na análise da estrutura, teve como base as seguintes
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questões: Qual a concepção da criança acerca dos aspectos subjetivos do eu e do outro?
Qual é o seu conhecimento das capacidades, atributos de personalidade, expectativas e
desejos, sentimentos e emoções, motivos, reações potenciais e julgamentos sociais dos
outros?
Dessa forma, Selman (1975) entende que o desenvolvimento da criança a partir
do estágio estrutural em que ela pode tomar somente um ponto de vista até o momento
em que ela pode considerar a visão dos outros, bem como relacioná-la com a sua, ocorre
simultaneamente às mudanças de suas concepções do desenvolvimento da
personalidade, motivação e outros elementos que integram a realidade social.
O autor diz que o desenvolvimento da tomada de perspectiva social envolve uma
importante parte dos comportamentos sociais humanos. Nas suas pesquisas, Selman
abordou quatro áreas gerais de aplicação: 1) a habilidade de resolução de problemas
sociais gerais da criança, como por exemplo, a habilidade com jogos cooperativos e
competitivos (Selman, 1981), 2) habilidade de persuasão e comunicação da criança
(Abrahami, Selman & Stone, 1981), 3) conhecimento da criança sobre sentimentos dos
outros (simpatia, empatia), e, 4) o conhecimento da criança acerca da justiça e da
lealdade e desenvolvimento do raciocínio moral. De acordo com esta perspectiva, uma
análise estrutural dos estágios busca investigar a organização do pensamento e do
comportamento e formalizá-la de acordo com modelos lógico-matemáticos.
As análises de Selman e Byrne (1974) e Selman (1975) sobre o desenvolvimento
da tomada de perspectiva social seguiram o método clínico primeiramente usado por
Piaget em seus estudos sobre o conhecimento infantil das concepções físicas, e,
posteriormente, por Kohlberg para estudar o pensamento moral. Na compreensão de
Selman, este método implica no uso de dilemas para envolver a criança no raciocínio
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social e moral. Embora os dilemas sejam padronizados, a discussão que se procede ao
dilema é totalmente aberta. Um dos dilemas apresentado por Selman (1975) é o dilema
de Holly. Este dilema foi adaptado no presente estudo e subsidiou a construção de uma
escala psicométrica de tomada de perspectiva social.
Holly é uma garota de 8 anos de idade que gosta de subir em árvores. Ela é
quem melhor sobe em árvores na vizinhança. Um dia enquanto subia numa
árvore alta, um galho quebrou e ela caiu, mas ela não se machucou. Seu pai viu
que ela caiu. Ele ficou zangado e pediu que ela prometesse não subir mais em
árvores. Holly prometeu. Depois daquele dia, Holly e seus amigos encontraram
Henrique. O gatinho de Henrique subiu na árvore e não sabia descer. Alguma
coisa devia ser feita ou o gato podia cair. Holly é a única pessoa que sabe subir
tão bem em árvore para descer com o gato, mas ela lembra da promessa que fez
ao pai.
As questões utilizadas por Selman para aferir o estágio de desenvolvimento
da tomada de perspectiva são semelhantes às seguintes:
1) Holly sabe como Sara se sente em relação ao seu gato?
2) Como o pai de Holly se sentiria se a visse subindo na árvore?
3) O que Holly pensa que seu pai irá fazer se ele encontrá-la subindo na
árvore?
4) O que você faria nessa situação?

Note-se a expressiva similaridade entre esta forma de avaliação da tomada de
perspectiva empreendida por Selman (1975) e os estudos da teoria da mente,
anteriormente apresentados, que se pautaram no uso de tarefas de crença falsa.
De acordo com Selman (1975), os estágios de tomada de perspectiva social
dentro do raciocínio moral são avaliados com base nas respostas subjetivas, com foco
em três aspectos estruturais: 1) O próprio ponto de vista do sujeito, 2) Os diferentes
pontos de vista de cada parte envolvida na solução do dilema e 3) As relações entre
essas várias perspectivas. Além disso, é realizada uma análise das concepções do
participante e da natureza social do comportamento humano, mais especificamente, a
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análise das concepções dos motivos e sentimentos dos outros, bem como suas
aplicações para julgamentos éticos.
Para Selman, a tomada de perspectiva social pode ser definida como uma “forma
de cognição social intermediária entre o pensamento lógico e o pensamento moral”
(Selman, 1975, p. 308). De acordo com este teórico, o estágio cognitivo da criança
indica seu nível de entendimento dos problemas físicos e lógicos, já o seu estágio de
tomada de perspectiva social evidencia seu nível de entendimento sobre a natureza das
relações sociais, e, seu julgamento moral diz respeito à maneira pela qual ela decide
como resolver conflitos sociais entre pessoas com diferentes pontos de vista. Selman diz
ainda que o julgamento moral considera como as pessoas devem pensar e agir em
relação umas as outras. Os estágios em que as reivindicações do eu e dos outros são
baseadas no paralelo estrutural do estágio de entendimento da relação entre a
perspectiva do eu e dos outros. Assim, de acordo com Selman, se o sujeito não atingiu
um determinado estágio de tomada de perspectiva social, ele não será capaz de aplicar
este estágio de cognição social no domínio moral.
A seguir, apresenta-se a forma como se organizam os estágios de tomada de
perspectiva social propostos por este autor (Selman & Byrne, 1974; Selman, 1975).

Estágio 0: Egocêntrico ( por volta de 4 a 5 anos)
De acordo com Selman (1975) e Selman e Byrne (1974), o estágio 0 é
caracterizado pela inabilidade da criança em fazer uma distinção entre uma
interpretação pessoal da ação social (seja por si, seja pelos outros) e o que ela considera
como certo ou perspectiva correta. Dessa maneira, embora a criança seja capaz de
diferenciar a si dos outros como entidades, ela não é capaz de diferenciar pontos de vista
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distintos. Consequentemente, por ela não diferenciar pontos de vista, ela também não
relaciona perspectivas. Neste nível egocêntrico, a criança não reflete sobre si ou sobre
os outros.
Neste estágio, a criança é capaz de predizer emoções dos outros (por
exemplo, tristeza, alegria) em algumas situações em que a criança conhece sua própria
resposta. Neste caso, a criança baseia seus julgamentos dos outros em ações observáveis
e não em dados psicológicos. De acordo com Selman (1975), ela não tem a capacidade
sócio-cognitiva de se colocar “na pele” de outra pessoa e tampouco da relação de causa
e efeito entre suas ações e as dos outros. Em nenhum momento, a criança deste estágio
se refere a uma possível explicação da ação no âmbito psicológico, por exemplo, ao
nível das intenções, o que só ocorrerá no estágio seguinte. Por exemplo, o estado
psicológico de tristeza é simplesmente inferido pelo comportamento ostensivo de
chorar.

Estágio 1: Sócio-informacional (por volta dos 6-7 anos)
Neste estágio, a criança vê a si mesma e aos outros como atores com
potenciais diferentes de interpretação de uma mesma situação social, amplamente
determinada pela informação que cada um tem. A criança percebe que as pessoas
pensam ou sentem diferentemente porque elas estão em situações diferentes ou tem
diferentes informações. A criança ainda é incapaz de manter sua própria perspectiva e
colocar-se simultaneamente no lugar dos outros para fazer julgamentos. Ela também não
pode julgar suas ações a partir do seu ponto de vista. Ela precisa ver reciprocidade entre
perspectivas para considerar que sua visão do outro é influenciada pelo seu
conhecimento de outros pontos de vista. A criança é capaz de entender a subjetividade
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das pessoas, porém ela não consegue entender que as pessoas consideram as outras
como sujeitos. Ela assume que somente uma perspectiva é certa ou verdadeira (da figura
de autoridade ou a sua própria) mesmo que ela reconheça a existência de diferentes
pontos de vista (Selman & Byrne, 1974; Selman, 1975).
Enquanto que no estágio 0 a criança considera as outras pessoas como meras
“colecionadoras” de informação, que são entendedoras das informações sociais, no
estágio 1, a criança concebe as pessoas como “interpretadoras” das situações sociais.
Dessa maneira, a criança agora percebe tanto ela como o outro como pessoas e pode
fazer distinções entre ações intencionais e não intencionais. De acordo com o autor, é
justamente o entendimento de intencionalidade que marca a mudança do estágio 0 e
proporciona o entendimento de raciocínios como causas das escolhas e das ações.

Estágio 2: auto-reflexivo (por volta de 8-10 anos)
Para Selman e Byrne (1974) e Selman (1975), no estágio 2, a criança é
consciente de que as pessoas pensam e sentem de forma diferente, uma vez que ela
entende que cada pessoa tem seu ponto de vista próprio e singular; valores e objetivos.
Em termos morais, o desenvolvimento desta forma de tomada de perspectiva leva ao
que Selman chama de crença relativista de que as perspectivas das pessoas não são
absolutamente certas ou válidas. Para este autor, um maior desenvolvimento no estágio
2 deve-se a capacidade de refletir sobre o comportamento do eu e a motivação como
vista de fora, a partir de outro ponto de vista. Neste estágio, a criança percebe que o
outro também pode se colocar no seu lugar. A partir desse momento, a criança passa a
ter a habilidade de antecipar as reações dos outros bem como seus motivos e propósitos.
Contudo, este entendimento não ocorre de forma mútua ou simultânea; é somente
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sequencial. Dessa forma, a criança não pode sair de uma situação interpessoal e ver a
partir da perspectiva de uma terceira pessoa.
Nesse estágio, a criança também passa a compreender que os motivos de um
indivíduo podem estar em conflito e podem ser ordenados a partir de uma hierarquia
relativista. Já que a criança começa a pensar nos outros como pessoas que são
multimotivadas e não mais unimotivadas, ela começa a ver que o altruísmo (orientado
para o outro) e o aspectos instrumentais (voltados para si) podem entrar em conflito
com a mente dos outros. A criança pode agora conceber que as pessoas fazem coisas
que elas podem ou não quererem fazer e vice-versa (Selman & Byrne, 1974; Selman,
1975).

Estágio 3: Mútuo (por volta dos 10-12 anos)
A partir desse estágio que a criança pode diferenciar a perspectiva do eu a
partir de uma perspectiva generalizada, que uma perspectiva tomada por uma média dos
membros de um dado grupo. Quando inserida numa relação diádica, a criança distingue
o ponto de vista de cada parte a partir do ponto de vista de uma terceira pessoa, isto é,
posicionar-se como um espectador imparcial e manter um ponto de vista desinteressado.
A criança, neste estágio, descobre que tanto o eu quanto o outro podem considerar o
ponto de vista de cada parte simultânea e mutuamente. Assim, cada um pode colocar-se
no lugar do outro, e, dessa forma, ver a si mesmo antes de decidir como reagir, tal como
a Regra de Ouro (fazer ao outro o que gostaria que fosse feito para si). Nesse estágio,
pode-se acrescentar que cada um pode considerar a situação a partir de uma perspectiva
de uma terceira pessoa, que por sua vez, também pode assumir cada ponto de vista
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individual e considerar a relação envolvida. Selman considera que é uma cadeia infinita
de tomada de perspectivas (Selman, 1975; Selman & Byrne, 1974).

Estágio 4: Social/ Sistema Convencional (por volta de 12-15 anos ou mais)
No último estágio descrito por Selman e Byrne (1974) e Selman (1975), a
tomada de perspectiva não mais se limita ao nível das relações interpessoais e passa
para o âmbito do sistema social em geral, envolvendo um grupo ou perspectivas sociais.
Os adolescentes no estágio 4 consideram o sistema social dentro do qual opera “como
uma construção de perspectivas convencionais em que todos os membros tem seu
próprio ponto de vista num relacionamento mútuo” (Selman, 1975, p. 306). No estágio
anterior, o sujeito considera a atividade do observador imparcial como tomada de
perspectiva do eu e do outro, de forma diferente, verifica-se que no estágio 4 o sujeito
percebe que cada eu considera o compartilhamento do ponto de vista do outro
generalizado, neste caso, o sistema social, para facilitar a comunicação e o
entendimento dos outros.
Dessa forma, Selman (1975) postula que, no estágio 4, concepções como lei e
moralidade são baseadas na ideia de consenso com o grupo. A mutualidade, que é
primeiramente desenvolvida no estágio 3, agora é expandida nesse estágio para
subordinar a relação diádica para a perspectiva do grupo. Selman considera ainda que a
relação entre julgamento e ação entre cada indivíduo e a sociedade é vista agora no
processo de tomada de perspectiva como um complexo sistema intrapessoal análogo a
um sistema de natureza interpessoal.
O desenvolvimento da concepção de personalidade (caráter) reflete a
compreensão do sujeito de que o pensamento dos outros e suas ações são uma função de
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uma organização intrapsíquica do desenvolvimento de crenças, valores e atitudes, e, que
isto permite a predição das ações futuras dos outros e a compreensão das suas ações
passadas. As pessoas podem ter diferentes perspectivas em valores internos, assim como
em ações sociais externas. Selman (1975) também abordou a aplicabilidade das análises
sócio-cognitivas. Para este autor, o fato da teoria piagetiana do desenvolvimento ter sido
vista como aplicável somente no âmbito cognitivo, sua potencial aplicação nas áreas
clínica e educacional não foram consideradas àquela época.
Após a publicação da teria da tomada de perspectiva social de Selman, uma série
de estudos foram realizados com base nas suas postulações teóricas. O tópico seguinte
apresenta alguns destes estudos.

2.5. Estudos Empíricos

A tomada de perspectiva e os processos relacionados a este construto há muito
tem sido objeto de estudo de diversos pesquisadores e teóricos do desenvolvimento. A
pesquisa realizada nas principais bases de dados dos Periódicos Capes, usando a palavra
chave “Role Taking” (Tomada de Perspectiva) mostrou um expressivo número de
artigos, alguns dos quais são descritos a seguir . Também são descritos resultados de
estudos empíricos que não estão indexados nas bases de pesquisa.
Desde a publicação dos trabalhos de Robert Selman, as primeiras evidências
empíricas acerca da tomada de perspectiva (Hickey, 1972, Moir, 1972, Thrower, 1972,
Kuhn, 1973, Giraldo, 1973 citados por Selman; Colby & Kohlberg, 1984) corroboraram
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a existência da relação dessa variável com o julgamento moral. Com base nessas
evidências, uma séria de estudos foi empreendida posteriormente.
Selman (1971) realizou um estudo que visava testar a hipótese de que, durante o
período compreendido entre os 8 e 10 anos de idade, o desenvolvimento da capacidade
de tomada de perspectiva é uma condição necessária para o desenvolvimento de níveis
mais elevados de julgamento moral. Este estudo contou com a participação de 60
crianças de classe média, divididas igualmente em três grupos de idade (GI= 8 anos;
GII= 9 anos e GIII= 10 anos) e quanto ao sexo. A profissão e o nível educacional dos
pais serviram de parâmetros para a determinação da classe social. Foram administradas
duas mediadas de tomada de perspectiva (RTT 1 e RTT 2- ambas desenvolvidas por
Flavell e colaboradores), o MJI- Moral Judgement Interview de Kohlberg como medida
moral e uma medida convencional de inteligência (Peabody Picture Vocabulary TestPPVT). Selman confirmou a hipótese inicial de que há uma relação entre a capacidade
de tomar a perspectiva do outro com os níveis morais mais elevados.
Ribeiro (1996) realizou um estudo com o objetivo verificar a relação entre o
julgamento moral, a tomada de perspectiva do outro e a consideração empática, que
contou com a participação de 210 estudantes da rede privada de ensino da cidade de
João Pessoa, do sexo masculino (47,6%) e do sexo feminino (52,4%). Os participantes
foram divididos em três grupos de idade: GI – 11 a 13 anos, GII – 14 aos 16 anos e GIII
– 17-19 anos. Dentre os principais resultados encontrados por Ribeiro, destacam-se
aqueles referentes ao aumento dos escores médios das subescalas de tomada de
perspectiva e de consideração empática, quando testados através de ANOVA, que
revelaram um aumento significativo com a idade. Também foram verificadas diferenças
significativas entre os sexos nas escalas de consideração empática, tomada de
perspectiva e angústia pessoal. Ribeiro encontrou correlações significativas entre os
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escores de consideração empática, os escores de tomada de perspectiva do outro e os
escores de angústia pessoal. Assim como observado por Selman (1971), os resultados
deste estudo revelaram correlações entre os estádios de julgamento moral e a tomada de
perspectiva do outro.
Interessadas em avaliar a concepção de justiça de crianças e adolescentes frente
à distribuição de terras para invasores sem-terra, Feitosa, Camino, Camboim, Distéfano
e Santos (2005) realizaram um estudo com 159 estudantes de escolas públicas e
privadas, dos sexos masculino e feminino, com idades compreendidas entre 8 e 18 anos.
Essas autoras apresentaram aos participantes uma história que versava sobre 50 famílias
sem-terra que invadiram uma fazenda abandonada, que passaram a trabalhar nela e que
pediram ao governo que a propriedade lhes fosse doada. Quando o dono da fazenda
soube da invasão, mobilizou a polícia para que os sem-terra fossem expulsos. Após a
leitura, pediu-se aos estudantes para indicar as medidas que o governo deveria adotar. A
análise de conteúdo das questões permitiu a elaboração de categorias que se
organizaram de acordo com o nível de tomada de perspectiva social. Quando realizado
um levantamento das freqüências de respostas dadas a cada categoria, as análises
estatísticas revelaram uma diferença significativa relativa à variável sexo: os estudantes
do sexo masculino apresentaram maior percentual de respostas do que os do sexo
feminino em relação às categorias Assegurar propriedade para o fazendeiro e
Negociação, que representavam maior nível de tomada de perspectiva, enquanto que, as
estudantes do sexo feminino apresentaram mais respostas Não Categorizáveis (cujo
conteúdo das justificativas divergiu do que foi questionado no dilema) do que os do
sexo masculino. De uma forma geral, as autoras observaram que os meninos
apresentaram maior capacidade de tomada de perspectiva do que as meninas, fato que se
esperava que ocorresse, segundo o enfoque adotado, em relação à variável idade. Dada a
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capacidade de apreender própria dos diferentes níveis de tomada de perspectiva, o
dilema dos sem-terra de Feitosa et al. (2005) foi usado na presente tese.
Ainda sobre a relação entre moral e a tomada de perspectiva, Sampaio, Monte,
Camino e Roazzi (2008), visando investigar se a empatia exercia influência significativa
sobre os raciocínios distributivos, realizaram uma pesquisa que contou com a
participação de 120 adolescentes, estudantes de escolas públicas e privadas, do sexo
masculino e feminino, residentes de duas cidades do nordeste brasileiro (Petrolina-PE e
Juazeiro-BA). Foi solicitado aos estudantes que se posicionassem diante de uma
situação-problema que envolvia a distribuição de um total de R$ 900,00 (novecentos
reais) entre seis trabalhadores que haviam desempenhado uma mesma tarefa, contudo,
estes trabalhadores diferiam em função do local onde residiam, nível de produção e
aspiração de como iriam empregar o dinheiro. Além dessa situação-problema, foi
utilizado um roteiro de entrevista semi-estruturada. A medida adotada para avaliar a
empatia foi a versão adaptada do Interpersonal Reactive Index- IRI de Davis (1983);
sendo a tomada de perspectiva é um dos componentes cognitivos avaliados por este
instrumento.
Diante dos resultados, os autores julgaram que, no tocante ao aspecto cognitivo,
a tomada de perspectiva pareceu exercer um papel significativo sobre as decisões dos
participantes, e, neste sentido, esta capacidade não implicou em decisões parciais que
favoreceriam a uns em detrimento dos outros, mas sim levou os participantes a
ponderarem sobre as razões de cada um dos envolvidos na situação-problema e sobre os
direitos individuais que permeiam a vida em sociedade. Os autores consideraram ainda
que as justificativas pautadas na finalidade (forma como o dinheiro seria empregado) e
na articulação entre equidade e necessidade podem estar relacionadas com os níveis de
desenvolvimento tanto cognitivo quanto afetivo, uma vez que, as justificativas dadas
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com base na finalidade podem refletir uma concepção mais estreita de justiça, já que
consideram aspectos de ordem prática e objetiva da situação em análise, e, já aquelas
justificativas que denotam uma articulação entre a necessidade e a equidade podem estar
relacionadas a uma capacidade de tomada de perspectiva do outro mais elevada.
Ainda no que tange à relação entre o processo de tomada de perspectiva e
desenvolvimento moral, pode-se citar o estudo de intervenção realizado por Comunian e
Gielen (2006) com o objetivo de investigar o aumento da maturidade moral ligada ao
avanço da tomada de perspectiva. Participaram da intervenção 120 estudantes do quarto
ano do programa de doutorado em psicologia da Universidade de Pádua, com idades
variando entre 22 e 26 anos. Estes estudantes foram divididos em 2 grupos: 61
compuseram o grupo experimental e 59 compuseram o grupo controle. O grupo
experimental, por sua vez, foi subdividido em 11 subgrupos formados por 5-7
participantes que participaram de reflexões guiadas e atividades de tomada de
perspectiva. No pré e no pós-teste, foram utilizadas duas escalas de duas medidas de
tomada de perspectiva e duas medidas de julgamento moral desenvolvidas por Gibbs e
por Lind, nos Estados Unidos e na Alemanha, respectivamente. Estas medidas
apresentaram suporte empírico de validade e confiabilidade no cenário italiano. Após a
intervenção, os estudantes do grupo experimental, mais do que aqueles do grupo
controle, apresentaram maior capacidade de tomada de perspectiva e índices superiores
de julgamento moral.
Borke (1971) fez uma pesquisa com crianças com idades compreendidas entre 3
e 8 anos de idade. O autor apresentou uma série de histórias curtas e solicitou-se que os
participantes indicassem como os personagens das historietas se sentiam em cada uma
das situações (feliz, triste, com medo ou com raiva). Diante dos resultados obtidos,
Borke (1971) observou, assim como Piaget, que a sensibilidade social aumenta com a
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idade. Todavia, os resultados de Borke contrariaram o pressuposto piagetiano de que as
crianças são egocêntricas e incapazes de compreender o ponto de vista de outra pessoa,
pois foi possível verificar que crianças a partir os 3 anos de idade mostraram uma
consciência acerca dos sentimentos de outras pessoas e que as mesmas eram capazes de
identificar que situações específicas evocavam diferentes tipos de respostas afetivas, o
que sugere que as crianças muito jovens não são totalmente egocêntricas, pois
apresentam alguma capacidade de responder empaticamente a perspectiva de outra
pessoa.
Turnure (1975) realizou uma pesquisa com 60 crianças dividas igualmente
quanto ao sexo, quanto aos grupos de idade (7, 9 e 12 anos) e quanto ao QI. Cada
participante foi submetido a três tarefas: 1) uma tarefa projetiva de tomada de
perspectiva social - que consta de uma imagem retratando várias pessoas e na qual se
solicita ao testando que se conte uma história com base nesta imagem; 2) na segunda
tarefa, o participante é convidado a recontar a mesma história a partir do ponto de vista
de cada um dos personagens e 3) dois problemas utilizados por Piaget e Inhelder para
avaliar o pensamento operacional concreto e formal nas faixas etárias dos participantes
deste estudo. Em geral, os resultados encontrados por Turnure revelaram o efeito da
idade sobre o desempenho dos participantes nas três tarefas, o que apoia a noção de que
a capacidade de tomada de perspectiva é um importante aspecto do desenvolvimento
cognitivo e afetivo. Os resultados deste estudo também indicaram uma correspondência
entre o desempenho dos participantes na tarefa de tomada de perspectiva social e as
tarefas de Piaget. Não foram encontradas diferenças quanto ao sexo.
Urberg e Dochererty (1976) conduziram um estudo que contou com a
participação de 42 crianças que passavam os dias em creches, de 3 grupos de idade
(GI=média de idade de 3anos e 6 meses; GII= média de idade de 4 anos e 6 meses e
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GIII= média de idade de 5 anos e 6 meses). Estes pesquisadores apresentaram imagens
seguidas de uma historieta, e, em seguida, solicitaram que os participantes descrevessem
o estado afetivo dos personagens envolvidos na história. Os dados revelaram a
existência de uma hierarquia da capacidade de tomada de perspectiva e o que esta
habilidade se desenvolve progressivamente em função da idade.
Um outro estudo que considerou a capacidade de tomada de perspectiva foi a
pesquisa realizada por Abreu, Moreira e Rique (2011). Estes autores buscaram conhecer
a qualidade do perdão interpessoal e das condições em que o perdão é oferecido por
crianças. Participaram deste estudo 20 crianças com idade compreendidas entre 6 e 8
anos, para as quais foi apresentado o Dilema de João. Trata-se de uma adaptação do
Dilema de Heinz para crianças, seguido de 12 questões semi-estruturadas com o
objetivo de avaliar a capacidade de tomada de perspectiva, o entendimento conceitual
sobre o perdão e as condições necessárias para que o perdão ocorra. Os autores julgaram
que 100% dos participantes foram capazes de tomar a perspectiva do outro uma vez que
responderam que sentiriam raiva ou tristeza se estivessem no lugar do personagem do
dilema. Contudo, os autores verificaram que nem todas as crianças que possuíam a
capacidade de tomada de perspectiva definiram o perdão: entre aquelas que definiram,
nem todas escolheram perdoar ou perdoar completamente. No entendimento de Abreu,
Moreira e Rique, desde cedo, ser capaz de adotar a perspectiva do outro não implica
conhecer as formas de solução dos dilemas pela justiça e pelo perdão.
A propósito deste resultado, a tomada de perspectiva a que os autores fazem
referência parece referir-se somente no reconhecimento da perspectiva do outro, mais
precisamente uma inferência da emoção do personagem, típica do estágio 1 da tipologia
de Selman e não implica numa coordenação de perspectivas.
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Um estudo realizado numa cidade alemã de pequeno porte por Vaish, Carpenter
e Tomasello (2009), com 32 crianças (idades compreendidas entre 18 e 25 meses;
igualmente divididas quanto ao sexo), buscou investigar se crianças pequenas eram
capazes de simpatizar com alguém que sofrera algo negativo, mas que não expressara
nenhuma emoção. Foram apresentadas às crianças cenas em que um adulto prejudicava
outro adulto (destruindo ou tirando seus pertences- condição experimental) e cenas
semelhantes em que não havia dano no final (condição de controle). Nas duas
condições, a vítima não expressava nenhuma emoção. Os autores constataram que, na
condição de dano, quando comparada à condição de controle, as crianças apresentaramse preocupadas com a vítima e subseqüente comportamento pró-social em direção a
esta. Diante destes resultados, Vaish, Carpenter e Tomasello (2009) verificaram que é
possível que crianças muito jovens simpatizem com vítimas que não apresentam sinais
visíveis de reação emocional possivelmente por alguma forma de tomada de perspectiva
afetiva.
Também interessado na influência da percepção das emoções, Knafo, Steinberg
e Goldner (2011) conduziram uma pesquisa com crianças israelenses com idades
variando entre 36 e 72 meses. Estas crianças foram avaliadas através de suas reações
diante de histórias com cargas afetivas fortes. Aquelas crianças que obtiveram baixos
escores de tomada de perspectiva, quando comparadas às crianças da sua faixa etária,
não demonstraram ser menos pró-sociais quando os experimentadores fizeram pedidos
de ajuda/colaboração; no entanto, os autores observaram que essas crianças tiveram
dificuldade de inferir a necessidade de ação pró-social diante de sinais sociais
relativamente sutis. Não foram encontradas diferenças significativas entre sexos.
Castle e Richards (1975) conduziram uma pesquisa de observação naturalística
que contou com a participação de 43 crianças com idades compreendidas entre 3 e 5
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anos (média de 53.3 meses) em Oklahoma. Neste estudo, os autores observaram as
interações entre as próprias crianças e entre as crianças e adultos durante onze semanas
consecutivas. Realizaram pré-teste e pós-testes para avaliar a habilidade de tomada de
perspectiva visual, cognitiva e afetiva. Os resultados mostraram-se consistentes com o
que havia sido hipotetisado pelos autores: 1) as crianças com altas taxas de interação
pontuaram mais no que tange à tomada de perspectiva do que aquelas com baixas taxas
de interação e 2) as crianças mais velhas tiveram escores de tomada de perspectiva mais
elevados quando comparadas às mais novas. Por fim, Castle e Richards (1975) não
encontraram diferenças significativas entre os escores dos participantes que interagiram
mais com adultos e daqueles que interagiram mais com seus próprios colegas e quanto
ao sexo.
Com base no pressuposto de que a predisposição para cooperar estava
relacionada com a capacidade de assumir a perspectiva, tanto perceptual quanto
emocional das outras pessoas, Johnson (1975a) realizou um estudo que contemplava
uma série de tarefas que avaliava a predisposição para cooperar e a habilidade de
tomada de perspectiva. Este estudo contou com a participação de 24 alunos
matriculados na quarta série de uma escola primária suburbana, com idades
compreendidas entre 9 e 11 anos. Os resultados demonstraram que não havia relação
entre a predisposição para cooperar e a capacidade de assumir a perspectiva visual do
outro; revelaram uma forte relação entre a predisposição para cooperar e a capacidade
de assumir a perspectiva afetiva das outras pessoas. Este mesmo autor realizou um
segundo estudo (Johnson, 1975b) com o objetivo de testar a hipótese de que o
cooperativismo e a tomada de perspectiva afetiva estariam relacionados. Esta pesquisa
foi realizada com 3 amostras de crianças de ensino fundamental (classe trabalhadora,
classe média e classe alta). Os resultados deste estudo também confirmaram a hipótese
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levantada. Assim, Johnson (1975a, 1975b) concluiu que conceber procedimentos que
aumentem a capacidade de compreensão da perspectiva afetiva dos outros pode ser a
chave para aumentar a cooperação em situações de conflito.
Rubin e Schneider (1974) se detiveram a investigar o altruísmo, com uma
amostra composta por crianças de 7 anos de idade e verificaram que havia um aumento
do altruísmo em função da idade. Verificaram também correlações significativas entre
os escores do altruísmo e da tomada de perspectiva. Estudo semelhante foi conduzido
Por Buckley, Siegel e Ness (1979). Estes autores visaram testar a hipótese de que a
capacidade de compreender a perspectiva do outro e a empatia estavam relacionadas
com o desenvolvimento do comportamento altruísta com uma amostra composta por 41
crianças com idades compreendidas entre 3 anos e 6 meses e 8 anos e 11 meses. Os
resultados mostraram que as crianças que apresentaram maiores escores de tomada de
perspectiva e empatia também apresentaram maiores escores de altruísmo.
Barnett e Thompson (1984) realizaram uma pesquisa que contou com a
participação de 117 crianças matriculadas na quarta e quinta séries de escolas públicas
do Kansas. Este estudo foi proposto com o objetivo de avaliar a interação da disposição
empática e da habilidade de tomada de perspectiva afetiva sobre o maquiavelismo
(tendência manipuladora nas relações sociais), comportamento pró-social e sobre a
motivação para ajudar. Os instrumentos usados pelos autores foram: A Escala de
Empatia de Bryant, uma adaptação do instrumento de Rothenberg de Tomada de
Perspectiva Afetiva, a medida maquiavelismo de Braginsky, o teste de raciocínio prósocial, assim como uma breve entrevista sobre a percepção das crianças sobre sua
motivação para ajudar. As seis professoras também foram convidadas a avaliar a
tendência para ajudar de seus alunos. Os autores verificaram que as crianças
classificadas como pouco empáticas e com alta tomada de perspectiva apresentaram
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escores significativamente mais elevados de maquiavelismo. As crianças classificadas
como muito empáticas foram percebidas pelas professoras como mais dispostas a
ajudar.
Já o estudo realizado por Strayer e Roberts (1989) se prestou a averiguar três
questões: 1) a relação entre a empatia e fatores relacionados a este construto, tais como
a tomada de perspectiva, habilidades imaginativas e a resiliência de ego; 2) a medida em
que a empatia e a tomada de perspectiva estavam relacionadas a relatos de
comportamentos pró-sociais das crianças em casa e na escola e 3) e a relação entre a
empatia da criança e a empatia percebida pelos pais. Esta pesquisa foi realizada com 51
crianças, sendo 24 meninas e 27 meninos, com médias de idade 80 meses e 50 mães
com idade média de 32 anos e 39 pais com idade média de 34 anos. As crianças foram
entrevistadas individualmente em duas sessões com duração de aproximadamente 40
minutos. Os pais receberam os instrumentos individualmente em casa e os devolveram
através dos correios. (Não há informações sobre os professores que participaram desta
pesquisa). A empatia das crianças foi avaliada através de uma versão do questionário de
Bryant composta por 22 itens; já a empatia dos pais foi avaliada por meio de um
instrumento desenvolvido por Mehabian e Epstein com 33 itens, a percepção dos pais
sobre a empatia dos filhos e do comportamento pró-social em casa assim como o
comportamento pró-social e a resiliência de ego das crianças foram aferidos por meio
do California Child Q-Set de Block & Block. A tomada de perspectiva foi avaliada pela
adaptação realizada por Gore e Keating de uma série de histórias desenvolvida por
Urberg e Docherty. A percepção dos professores acerca das crianças foi avaliada por um
instrumento denominado Inventário de Comportamento em Sala de Aula. Foi
administrado ainda um teste de habilidade verbal- Peabody Tast.
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Os resultados do estudo de Strayer e Roberts (1989) revelaram uma associação
entre a empatia e a tomada de perspectiva e que ambos os construtos também se
relacionavam com o pensamento imaginativo. A tomada de perspectiva também se
mostrou associada à resiliência de ego. Os autores também verificaram que a empatia
das crianças estava positivamente associada ao comportamento pró-social relatado na
família e que a tomada de perspectiva estava associada com o comportamento prósocial. Embora a empatia das crianças tenha sido associada com a percepção dos pais
sobre a empatia dos filhos, não foram encontradas associações da empatia das crianças
com a dos pais.
Um estudo realizado por Eisenberg, Zhou e Koller (2001) com 149 estudantes
brasileiros (média de idade= 15,1 anos) revelou que a tomada de perspectiva parece
exercer um efeito indireto sobre comportamentos morais, uma vez que, fortalece a
motivação proveniente da empatia. Estes autores também puderam constatar que
aqueles participantes que obtiveram altos escores de comportamento pró-social
demonstraram graus elevados de tomada de perspectiva e de empatia.
Rique, Camino, Formiga, Medeiros e Luna (2010) realizaram um estudo com
200 participantes com média de idade de 20 anos. Neste estudo, foram utilizadas as
escalas de consideração empática e de tomada de perspectiva (IRI) de Davis e o Item do
Perdão da escala EFI- (Enright Forgiveness Inventory). Os dados permitiram a testagem
de um modelo que propunha que a consideração empática relacionava-se positivamente
com a tomada de perspectiva e ambas influenciavam positivamente o perdão, que por
sua vez mostrou-se adequado.
Partindo da premissa de que o julgamento de reações empáticas de uma pessoa
depende da facilidade com a qual ela pode se imaginar na posição do outro, Chambers e
Davis (2012) realizaram uma série de estudos com estudantes universitários da Flórida.
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No estudo 1, os participantes ouviram uma gravação de alguém que descrevia um
problema significativo em sua vida recente e em seguida solicitou-se que fizessem
julgamentos sobre as necessidades e estado emocional da pessoa. Também foi pedido
que imaginassem como se sentiriam numa determinada situação (doença crônica,
rompimento de um longo relacionamento amoroso); num segundo momento, que
imaginassem como uma outra pessoa se sentiria diante da mesma situação. Os
participantes foram distribuídos aleatoriamente em quatro grupos: 1) convidados a
imaginar a situação do aluno a partir da perspectiva do aluno; 2) convidados a se autoimaginar na situação do aluno; 3) convidados a pensar sobre a situação do aluno
objetivamente, a partir de uma perspectiva relativamente neutra/distante e 4) grupo
controle que não recebeu nenhum tipo de instrução. Os integrantes de todos os grupos
ouviram uma gravação de um personagem narrando uma situação-problema. Foram
usadas escalas tipo Likert para mensurar o grau de empatia e a quantidade de ajuda dos
participantes para com o personagem.
Os autores verificaram que os participantes que imaginaram a situação a partir
da sua própria perspectiva e a partir da perspectiva do personagem foram mais
empáticos do que aqueles dos outros dois grupos, o que corroborou achados anteriores
de que a tomada de perspectiva aumenta a compaixão. Os resultados dos estudos
apresentados por Chambers e Davis (2012) revelaram ainda que a facilidade de se
autoimaginar na situação de outra pessoa é condicionada pela ambigüidade da situação
da pessoa que precisa de ajuda e pela capacidade do observador realizar uma efetiva
tomada de perspectiva.
Chamers e Townsend (1990) realizaram 15 sessões de treinamento de
habilidades interpessoais num estudo experimental com meninas socialmente
desajustadas/ delinqüentes. Quando compararam os escores das meninas que
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participaram da intervenção (grupo experimental) com os de meninas que participavam
de treinamentos de ginástica (grupo controle), os autores verificaram que as
participantes do grupo experimental apresentaram maiores escores de tomada de
perspectiva e que o treinamento também proporcionou aumento na freqüência de
comportamentos pró-sociais.
Entendendo que o processo de tomada de perspectiva exige a superação de si
mesmo e que esta superação é um processo ativo de auto-regulação, Fennis (2011)
testou a hipótese de que os efeitos da tomada de perspectiva sobre o comportamento
pró-social são mais pronunciados quando os recursos de auto-controle são elevados. Os
resultados oriundos de dois experimentos realizados com estudantes universitários
confirmaram essa hipótese: os participantes com elevados escores de tomada de
perspectiva, foram mais dispostos a ajudar ao experimentador quando solicitados
(experimento 1) e doaram mais tempo para uma suposta causa de caridade (experimento
2) do que os que tiveram baixos escores. Fennis (2011) também observou que, em
condições de esgotamento do ego, os participantes foram menos disponíveis aos
pedidos de ajuda.
A pesquisa realizada por Smith e Rose (2011) teve, dentre outros objetivos, o
intuito de avaliar o papel da tomada de perspectiva sobre a qualidade das amizades. Este
estudo contou com a participação de 308 jovens de St. Louis, Missouri, com média de
idade de 12,94. A partir da administração dos instrumentos 1) Nomeação da Amizade,
que consistia em perguntas específicas sobre um dado amigo, 2) Uma medida de
Tomada de Perspectiva composta por 19 itens, destes 13 foram adaptados do
instrumento Quociente de Empatia (Baron-Cohen Wheelwright, 2004) e adaptados da
subescala de Tomada de Perspectiva de IRI (Davis, 1980) e 3) um questionário
denominado Qualidade da Amizade. As autoras puderam constar que a habilidade de
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tomada de perspectiva foi um preditor positivo para amizades consideradas de alta
qualidade.
Heinke e Louis (2009) conduziram uma pesquisa em que testaram a hipótese de
que a formação cultural (valores coletivistas versus valores individualistas) afetava
diretamente a similaridade percebida, e por sua vez, a tomada de perspectiva e a
empatia. A amostra desse estudo foi composta por 240 estudantes universitários
australianos que se voluntariaram para participar de um estudo sobre a “percepção das
reações das pessoas em situações sociais”. Os autores usaram uma bateria de
instrumentos de medida composta por: 1) Questionário sociodemográfico em que os
participantes indicaram idade, sexo, país de origem e tempo de permanência na
Austrália bem como o quão bem eles entendiam a língua inglesa numa escala de 5
pontos; 2) Escala adaptada de Triands e Gelfand que avalia as dimensões individualista
e coletivistas; 3) quatro vinhetas que relatavam a história de personagens angustiados
diante de situações baseadas em normas culturais individualistas ou coletivistas, e, após
cada vinheta, os participantes indicavam o quão semelhantes eles se sentiam ao alvo da
vinheta, 4) o quanto eles experimentavam cada uma das emoções abordadas nas
vinhetas e 5) seis itens derivados de pesquisas anteriores que versavam sobre até que
ponto a angústia da pessoa é resultado do desagrado ou da dificuldade da situação para
avaliar a tomada de perspectiva. De uma forma geral, os resultados revelaram que a
similaridade percebida predizia fortemente a tomada de perspectiva, que por sua vez,
predizia a empatia e que os valores coletivistas foram associados a uma maior empatia.
Andrade, Camino e Dias (2008) realizaram um estudo com o objetivo de
conhecer como se dá o processo de desenvolvimento de alguns valores humanos
(Obediência, Cooperação, Responsabilidade e Criatividade). Para tanto, procuraram
observar o desenvolvimento de tais valores em três grupos de idade: primeira infância,
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segunda infância e início da adolescência. Participaram deste estudo 116 crianças e
adolescentes, estudantes de escolas da rede privada da cidade de João Pessoa, com
idades variando de 5 a 14 anos. A análise dos dados mostrou que existia uma
considerável diferenciação na forma como os participantes dos diferentes grupos de
idade definiam os valores: as crianças menores (5-8 anos) definiram os valores de uma
forma intrapessoal, associando-os às experiências que viveram e não levando em
consideração a perspectiva do outro; as crianças de 9-11 anos definiram os valores de
forma tanto Intrapessoal como Impessoal, referindo-se ao outro de forma enfática, e, por
fim, as respostas dos adolescentes se diferenciaram daquelas dos outros dois grupos por
serem respostas mais abstratas que revelaram uma compreensão social mais ampla.
Diante desses resultados, as autoras consideraram que o processo de tomada de
perspectiva foi fundamental na forma de conceber os valores.
Galinsky e Moskowitz (2000) realizaram um estudo que demonstrou que a
tomada de perspectiva era capaz de diminuir estereótipos e diminuir preconceitos. Com
base nesse achado, Todd, Galinsky e Bodenhausen (2012) realizaram novos
experimentos com estudantes universitários e verificaram que o processo de tomada de
perspectiva era uma estratégia viável para diminuir a formação e perpetuação de
estereótipos sociais. Outros estudos realizados por este grupo de pesquisadores (Todd,
Bodenhausen & Galinsky, 2012) revelou que a tomada de perspectiva gerou atitudes
positivas diante de políticas sociais destinadas à diminuição de desigualdades sociais e
que esta relação foi mediada por um maior conhecimento da discriminação e que a
tomada de perspectiva é capaz de combater formas automáticas de discriminação racial,
e, simultaneamente, de diminuir a sensibilidade para eventuais disparidades raciais
(Todd, Bodenhausen, Richeson, & Galinsky, 2011).
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Dentro dessa perspectiva e baseados na idéia de que o multiculturalismo (com
foco nas semelhanças e diferenças entre as pessoas) seria uma alternativa para a
promoção de sentimentos mais positivos nas relações intergrupais, Todd e Galinsky
(2012) realizaram outros experimentos que permitiram a verificação da tomada de
perspectiva como uma capacidade que levou os participantes a adotarem
espontaneamente a perspectiva do grupo externo durante os experimentos.
Com base no levantamento dos estudos empíricos, foi possível verificar que
dentre os estudos apresentados não foi encontrado nenhum que visasse a construção de
um instrumento objetivo na forma de escala psicométrica para avaliar a capacidade de
tomada de perspectiva de crianças e adolescentes. Encontrou-se somente o estudo
realizado por Azevedo (1984) que teve o objetivo de elaborar um instrumento
qualitativo para verificar o desenvolvimento do tomada de perspectiva de acordo com a
idade, assim como verificar a relação entre a tomada de perspectiva cognitiva e a
tomada de perspectiva afetiva. Esta autora contou com a participação de 240 estudantes
com idades variando de 8 e 40 anos de idade, foram usadas duas histórias análogas
sobre o roubo, variando-se o sexo do personagem, acompanhadas de 24 gravuras e de
um questionário com 24 questões que exploravam tipos de conteúdos, cognições sociais
e sentimentos. Os resultados encontrados por Azevedo revelaram que a idade é uma
variável que influencia o nível de precisão de tomada de perspectiva do outro e que a
tomada de perspectiva sobre atributos do outro é acompanhada da tomada de
perspectiva do sentimento que lhe corresponde.
Note-se que, de uma maneira geral, grande parte dos estudos descritos foram
realizados na década de 70, o que pode estar relacionado ao movimento escolar que
ocorreu naquele período que visou promover a educação afetiva para desenvolver nas
crianças valores humanitários, o altruísmo, comportamentos pró-sociais e consciência
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social (Selman, 1975). No decorrer da revisão da literatura, verificou-se que os estudos
que tratam da tomada de perspectiva apresentam um diversidade de objetivos, enfoques
metodológicos e participantes. No que respeita aos participantes, os estudos descritos
foram realizados com participantes de diferentes faixas etárias e de diferentes contextos
sociais (estudantes de escolas públicas e privadas, universitários, doutorandos, crianças
institucionalizadas, adultos delinqüentes) e revelaram a influência da variável idade
sobre a aquisição da habilidade de tomada de perspectiva (a exemplo dos estudos de
Borke, 1971; Turnure, 1975; Castle & Richards, 1975; Urberg & Dochererty, 1976;
Azevedo, 1984). A influência da variável sexo sobre a tomada de perspectiva foi
encontrada somente no estudo realizado por Feitosa, Camino, Camboim e Santos
(2005), o que sugere que novos estudos sejam empreendidos para clarificar a relação
entre essas variáveis.
As pesquisas aqui apresentadas revelam, de uma maneira geral, que a habilidade
de tomada de perspectiva, desde a publicação dos achados de Selman na década de
1970, é uma variável investigada, com objetivos de verificar a existência da seqüência
de estágios propostos por este autor, seja desde uma perspectiva puramente cognitiva,
ou somente afetiva, seja de através da integração das mesmas. Note-se ainda que, os
primeiros estudos apresentados demonstraram a existência da relação entre a tomada de
perspectiva e o julgamento moral (Selman, 1971; Hickey, 1972, Moir, 1972, Thrower,
1972, Kuhn, 1973, Giraldo, 1973 citados por Selman; Ribeiro, 1996; Feitosa, Camino,
Camboim, Distéfano & Santos, 2005; Sampaio, Monte, Camino & Roazzi, 2008).
Posteriormente, apresentou-se aqueles em que se buscaram conhecer as relações
entre a tomada de perspectiva e a empatia e outros construtos também da esfera moral, a
exemplo dos estudos que contemplam as variáveis altruísmo, cooperação,
comportamento pró-social e perdão (Johnson 1975a; Johnson, 1975b; Rubin &
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Schneider, 1974; Buckley, Siegel & Ness, 1979; Barnett & Thompson, 1984; Strayer &
Roberts, 1989; Eisenberg, Zhou & Koller, 2001; Rique, Camino, Formiga, Medeiros &
Luna, 2010). De fato, a importância da articulação dessas variáveis com o processo de
tomada de perspectiva está diretamente relacionada ao estabelecimento de relações
interpessoais mais harmoniosas, e, que por sua vez, favorecem a uma melhor adaptação
social. Dentre os estudos revisados, também foi possível verificar a existência de
experiências bem sucedidas de intervenções que visaram promover o aumento da
habilidade de tomada de perspectiva (Comunian & Gielen, 2006; Chamers &
Townsend, 1990) bem como a investigação deste construto articulando-o com temas
relacionados com as áreas de investigação da psicologia social propriamente dita, a
exemplo do preconceito, discriminação e dos valores (Galinsky & Moskowitz, 2000;
Todd, Galinsky & Bodenhausen, 2012; Todd, Bodenhausen & Galinsky, 2012; Todd &
Galinsky, 2012, Heinke & Louis, 2009; Andrade, Camino & Dias, 2008). Ressalta-se
ainda que, esta revisão da literatura não apresentou evidências empíricas deste construto
com os direitos humanos.
No entanto, quando se realizou o levantamento dos estudos empíricos sobre a
temática dos Direitos Humanos, foram encontradas as pesquisas de Chakur et al. (1998),
Camino, Galvão e Rique (2008) e de Feitosa (2009) que sinalizaram uma possível
relação entre as concepções acerca dos DH e o processo de tomada de perspectiva. Foi
diante dessas evidências empíricas que se concebeu o presente estudo com o objetivo
geral de verificar como evolui a concepção acerca dos DH durante o desenvolvimento
humano e se esta concepção está relacionada ao processo de tomada de perspectiva e a
hipótese que o norteou foi a de que o avanço no processo de tomada de perspectiva
social explicaria as concepções mais amplas acerca dos DH.
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Para alcançar este objetivo, a presente tese foi elaborada com base em seis
estudos. O primeiro deles teve a finalidade de elaborar itens para a construção de uma
escala objetiva - Escala de Concepções acerca dos Direitos Humanos- ECDH- com base
no estudo de Feitosa (2009). O segundo tratou da elaboração e validação psicométrica
da escala Escala de Concepções acerca dos Direitos Humanos - ECDH e da análise da
influência das variáveis sócio-demográficas sobre os fatores desse instrumento. No
terceiro foi realizada uma análise fatorial confirmatória da ECDH. O quarto constou de
uma pesquisa exploratória (pesquisa de campo de caráter qualitativo) sobre a tomada de
perspectiva de crianças, adolescentes e adultos que visou à construção de itens para a
elaboração da Escala de Tomada de Perspectiva Social - ETPS. O quinto estudo tratou
validação psicométrica da ETPS e da análise da influência das variáveis sóciodemográficas sobre os fatores dessa escala. Por fim, o sexto estudo teve o objetivo de
verificar a associação entre o processo de tomada de perspectiva sobre os níveis de
concepções dos DH.
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Capítulo III- Estudo 1 - Elaboração de itens para a Escala de Concepções acerca
dos Direitos Humanos
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3. Estudo 1- Elaboração de itens para a ECDH
3.1 Etapa 1
3.1.1 Objetivo: Este primeiro estudo teve como objetivo construir uma escala que
avaliasse concepções acerca dos DH - Escala de Concepções dos Direitos HumanosECDH. A expectativa foi que a ECDH discriminaria níveis de desenvolvimento das
concepções acerca dos DH.
A ECDH foi elaborada com base na análise dos dados obtidos por Feitosa
(2009) sobre as Representações Sociais de Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes. A pesquisa de Feitosa (2009) foi realizada com a participação de 400
estudantes de escolas públicas e privadas da cidade de João Pessoa, do sexo masculino e
do sexo feminino com idades de 8 a 12 anos (crianças) e 14 a 18 anos (adolescentes),
matriculados a partir da segunda série do ensino fundamental até o terceiro ano do
ensino médio. Foi utilizada uma entrevista semi- estruturada constituída por questões
abertas que buscavam evocar as concepções das crianças e dos adolescentes acerca dos
direitos: ”Quais os direitos que você conhece?”; “O que é ter um direito”; “Por que é
importante que os direitos sejam respeitados?”

3.2 Análise
Para realizar a análise dos dados obtidos por Feitosa (2009), procedeu-se da
seguinte forma: as questões subjetivas foram transcritas e categorizadas de acordo com
a análise do conteúdo temático proposta por Bardin (1977/2009) com a colaboração de
dois pares de Juízes que trabalharam separadamente e depois confrontaram as categorias
pré-estabelecidas. Foram retidas as categorias que obtiveram, no mínimo, o consenso de
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75% dos juízes. Destaca-se que as categorias não foram excludentes, uma vez que a
reposta dada por um mesmo participante pôde ser inserida em mais de uma categoria. A
seguir serão apresentados os resultados dessa análise.

3.3 Resultados
Os resultados da análise semântica revelaram que as concepções acerca dos DH
dos estudantes estruturavam-se em quatro níveis:
Nível 1: Este nível engloba os descritores que demonstram um entendimento parcial e
confuso dos Direitos Humanos, ou seja, ora as respostas revelavam uma perspectiva
hedonista, ou seja, dos direitos voltados para si (o próprio participante), ora uma ideia
de semelhança entre os termos direitos e deveres. Esses descritores foram elaborados
com base, também, nas respostas do tipo Não pertinentes do estudo de Feitosa (2009),
que reuniam noções superficiais, tautológicas de direitos e uma confusão entre direitos e
deveres (obrigações). Exemplos:
-Ter um direito é fazer tudo o que se gosta
-Ter um direito é fazer o que quiser
-Ter um direito é trabalhar em casa para ajudar a mãe
-Ter um direito é obedecer às leis
-Os Direitos Humanos são uma escolha da própria pessoa
-Ter um direito é fazer o que os pais mandarem
Nível 2: Neste nível, encontram-se os descritores cuja concepção acerca dos Direitos
Humanos é reduzida a um exemplo ou tipo de direito. Observa-se um entendimento de
que os direitos asseguram necessidades das pessoas, mas tais necessidades são pontuais
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e, portanto, relativas a um direito específico. Estes descritores foram avaliados com base
nas respostas categorizadas como Exemplos do estudo de Feitosa (2009). Exemplos:
-Ter um direito é poder estudar numa boa escola
-Ter um direito é viver com saúde
-Ter um direito é viver livre
-Ter um direito é ser respeitado pelo que você é
-Ter um direito é ter a polícia na rua

Nível 3: Os itens que integram essa categoria são aqueles que apresentam uma definição
dos Direitos Humanos, e esta definição remete a uma visão funcional e protetiva dos
DH, uma visão de que os direitos servem para proteger a todos das injustiças e
desigualdades sociais e para estabelecer harmonia à vida em sociedade. Estes
descritores foram elaborados com base nas categorias Harmonia Social, Igualdade e
Complemento dos Deveres do estudo de Feitosa (2009). Exemplos:
-Os direitos humanos fazem a vida ser melhor
-Os direitos humanos permitem a ordem social
-Os direitos evitam que o mundo seja violento
-Os direitos humanos garantem que todos sejam tratados da mesma forma
-Os direitos humanos evitam injustiça na sociedade
-Os direitos fazem a vida de todos melhor (igualdade)
-Para termos direitos é preciso ter deveres
-Ter um direito é garantir que as crianças não trabalhem

Nível 4: Nesta categoria encontram-se os descritores que caracterizam uma concepção
mais ampla dos Direitos Humanos. São descritores que denotam um conhecimento da
normatização e do aspecto jurídico legal dos DH; apresentam o aspecto universal dos
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direitos humanos e sua contextualização a partir de princípios éticos gerais. Foram
elaborados com base nas definições apresentadas na literatura pertinente. Exemplos:
-O compromisso com a garantia dos direitos deve estar acima de qualquer ideologia ou
preferência partidária.
-Os direitos humanos devem estar acima das leis de um país, se estas ferem a dignidade
de alguma maneira.
-Os direitos humanos são acordos que buscam o bem de todas as pessoas, independente
do seu país de origem.
-Às vezes, os direitos humanos podem entrar em conflito com as práticas culturais de
um país.
Após essa categorização, foi possível elaborar 30 itens seguindo os critérios de
clareza, simplicidade, objetividade e não tendeciosidade propostos por Cozby (2006),
Pasquali (1998, 2011), Gunther (2003) e Oliveira (2001).

3.4 Análise de Juízes
Após a elaboração dos itens dos instrumentos, procedeu-se a análise dos juízes
(Pasquali, 2011). Nessa etapa, os integrantes do Núcleo de Pesquisa em
Desenvolvimento Sócio-Moral (NPDSM) da Universidade Federal da Paraíba avaliaram
todos os itens do instrumento construído para verificar se os mesmos constituíam uma
representação adequada do construto Concepções acerca dos DH, discutiu-se também a
redação dos itens e foram propostas algumas alterações.

3.5 Validação Semântica
Num segundo momento, com vistas à realização da análise semântica dos itens
(Pasquali, 2011) e após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética do
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Hospital Alcides Carneiro (Processo n° 20112510-054/ ver Anexo), a pesquisadora
entrou em contato com uma escola pública de um bairro localizado na zonal sul da
cidade de João Pessoa para ter acesso aos estudantes que participaram dessa fase de
validação. Nessa ocasião, foram apresentados os objetivos da pesquisa bem como os
instrumentos a serem utilizados. Mediante o consentimento da direção para a realização
deste estudo naquela instituição, a pesquisadora entrou em contato com as professoras
indicadas pela direção, para que as mesmas viabilizassem o contato com os pais ou
responsáveis das crianças e posterior permissão para participação na pesquisa. Nesse
momento, foram entregues os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo)
para que as professoras os repassassem para os pais/responsáveis quando estes foram
pegar os filhos ao final da aula. Foram distribuídos 30 termos, havendo uma taxa de
retorno de 19.

3.6 Método
3.6.1 Participantes: Participaram desse estudo 19 crianças, sendo 11 do sexo masculino
e 8 do sexo feminino. Quanto às idades, contou-se com a participação de 2 crianças de 5
anos (matriculadas na educação infantil), 2 crianças de 6 anos (matriculadas no primeiro
ano do ensino fundamental), 2 crianças de 7 anos (matriculadas no segundo ano do
ensino fundamental) e 13 crianças de 8 anos (matriculadas no terceiro ano do ensino
fundamental).
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3.6.2. Procedimento
Coleta: As crianças foram entrevistadas individualmente em sala reservada para este
fim naquela instituição escolar. Nesse momento, buscou-se verificar se os itens eram
inteligíveis para o estrato mais baixo da amostra, conforme proposto por Pasquali
(2011). As entrevistas duraram cerca de 50 minutos.
A entrevista consistiu na apresentação dos itens da ECDH à criança um a um.
Em seguida, foi solicitado que dissesse se entendia ou não o item e que o reproduzisse
com suas palavras. Verificou-se, então, que as crianças de 5, 6 e 7 anos tiveram
dificuldade em compreender a maior parte dos itens e que não tinham habilidade em se
posicionar diante da escala Likert. Já que não entendiam o que é concordar com uma
dada sentença, quantificar o grau de concordância foi ainda mais incompreensível.
A dificuldade de responder aos itens das crianças pode estar relacionada ao fato
da ordenação e da cardinação não estarem bem coordenadas na mente delas (Flavell,
1986). Acrescenta-se a isto o fato de que essas crianças não sabiam ler e que
demonstravam cansaço e inquietação diante da atividade proposta. Neste sentido, o
processo de validação semântica foi realizado apenas com os dados das 13 crianças de 8
anos de idade.

3.6.3 Resultados
Os itens dos níveis 1 e 2 da ECDH foram facilmente entendidos pelas crianças e
alguns itens categorizados do nível 3 foram parcialmente compreendidos. Nesse caso, a
pesquisadora solicitou que as crianças dissessem como elas haviam entendido, e, foi
verificado que, na maior parte das vezes, as crianças indicavam uma palavra que não

146
conheciam. Por exemplo, diante do item “Ter um direito é ter os mesmos benefícios e
as mesmas regras para todas as pessoas do mundo”, todos os participantes disseram
não saber o significava a palavra benefício. Assim, a pesquisadora sugeriu a substituição
desse vocábulo por “coisas boas”, e, feita tal substituição, os participantes
demonstraram que compreendiam o item reformulado. O mesmo foi feito com os
demais itens. Por fim, os itens categorizados no nível 4 da ECDH foram totalmente
incompreensíveis para as crianças.

3.7 Discussão Parcial

Essa primeira etapa da construção da ECDH destinou-se a elaboração de itens
que contemplassem diferentes níveis de concepções dos Direitos Humanos. Conforme
se esperava, acredita-se que os itens elaborados avaliam se a compreensão dos DH se
desenvolvia através de níveis de visão social cada vez mais amplos com o avanço da
idade e da escolaridade.
Assim, pode-se verificar que a concepção acerca dos DH varia conforme os
níveis: o nível 1 é típico de participantes mais novos e foi composto por itens que
apresentavam uma visão distorcida dos DH ou que apresentavam uma confusão entre
direitos e deveres; o nível 2 apresenta concepções de DH baseadas no reconhecimento
de direitos previstos na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente; os
níveis 3 e 4 - típico dos participantes mais velhos- apresentam concepções mais amplas
e complexas dos DH que manifestam a preocupação com uma convivência social
pacífica e harmoniosa bem como com o caráter normativo dos DH e com a idéia de
universalidade proposta pela DUDH.
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A análise dos juízes e o processo de validação semântica permitiram que os itens
da ECDH fossem modificados de acordo com as necessidades verificadas e que os itens
fossem adaptados ao estrato mais baixo da população. Passou-se, então, para o segundo
estudo que tratou da validação psicométrica do instrumento, que será apresentada a
seguir.
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Capítulo IV- Estudo 2 - Validação Psicométrica da Escala de Concepções acerca
dos Direitos Humanos
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4. Estudo 2- Validação Psicométrica da Escala de Concepções acerca dos Direitos
Humanos

4.1. Objetivo: Este estudo objetivou validar a Escala de Concepções de Direitos
Humanos e avaliar a influência das variáveis sociodemográficas sobre os fatores deste
instrumento. As expectativas desse estudo foram que:
- O escore médio da ECDH variaria em função da idade;
-O escore médio da ECDH variaria em função do contexto social (inferido pelo
tipo de escola) dos participantes e
-O escore médio da ECDH não variaria em função da variável sexo.
Essas expectativas baseiam-se em estudos empíricos que demonstraram a
influência das variáveis idade e contexto social sobre as concepções acerca dos DH
(Melton, 1980; Doise, Saerklé, Clemence & Savory, 1998; Ruck, Keating, Abramovitch
& Koegl, 1998; Chakur, Deval, Del Barrio, Espinosa & Breña, 1998; Barroso, 2000;
Molinari, 2001; Ruck, Peterson-Badali & Day, 2002; Unicef, 2000; Casas & Saporiti,
2005; Camino, 2005; Rizzini, Thapliyal & Pereira, 2007; Feitosa, 2009; Queiroz, 2011)
e nos pressupostos teóricos de Doise (2002) de que as representações acerca dos DH
sofrem influência dessas variáveis. Quanto à última expectativa elencada, esta encontra
suporte também nos estudos revisados que não apresentaram evidências de que a
variável sexo exerce influência sobre as concepções acerca dos DH.
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4.2 Método
4.2.1. Participantes: Participaram do estudo 300 estudantes matriculados nas rede
pública e privada de ensino da cidade de João Pessoa, divididos igualmente quanto ao
sexo e o tipo de escola. Esta amostra foi dividida em três grupos de idade que
correspondem aos estágios do desenvolvimento cognitivo propostos por Piaget
(1967/2007, 1970/2007): G1- 8 anos (operações concretas), G2- 12 anos (entrada nas
operações formais) e G3- 16 anos (operações formais consolidadas).

4.2.2 Instrumento: Neste estudo foi utilizada a Escala de Concepções acerca dos
Direitos Humanos (ECDH) - composta por 30 itens em que os participantes assinalaram
se compreenderam ou não cada item proposto bem como o seu grau de concordância
numa escala tipo Likert de 5 pontos diante de cada um dos itens.

4.2.3. Procedimento

4.2.3.1.Ético: Seguiu-se o procedimento ético padrão. Foram observadas as
recomendações relacionadas à pesquisa com seres humanos, conforme os princípios
éticos da Declaração de Helsinque da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde
e da Resolução 016/2000 do Conselho Federal de Psicologia.

4.2.3.2. Coleta: Para a aplicação do instrumento, a autora da tese visitou as
coordenações/diretorias das instituições de ensino, entrando em contato diretamente
com os diretores e/ou coordenadores, apresentou os objetivos do estudo e solicitou a
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autorização para entrevistar os estudantes daquelas instituições. Após a autorização, a
pesquisadora

entrou

em

contato

com

os

professores

indicados

pelos

diretores/coordenadores e agendou o horário para a administração dos instrumentos.

Os instrumentos foram administrados de duas formas: individualmente com as
crianças (com duração média de cinquenta minutos) e de forma coletiva (duração média
de vinte minutos) com os adolescentes. Todos os participantes foram informados quanto
ao objetivo do estudo; também foi dito que não havia respostas certas ou erradas, e que
eles não deveriam sentir-se obrigados a responder o instrumento, podendo desistir a
qualquer momento de participar da pesquisa. A todos, foi assegurado o anonimato das
suas respostas, enfatizando-se que elas seriam tratadas em seu conjunto, estatisticamente
(Alchieri & Cruz, 2011).

Todas as crianças foram entrevistadas pela autora em sala reservada para este fim
nas escolas. As aplicações coletivas (com os adolescentes) foram realizadas em sala de
aula. A pesquisadora deu todas as instruções necessárias para que os estudantes
pudessem responder adequadamente. Neste momento, a autora contou com a
colaboração de integrantes do núcleo NPDSM, previamente treinados para este fim. A
tarefa de aplicação consistiu em apresentar os instrumentos, solucionar as eventuais
dúvidas e conferir a qualidade geral das respostas emitidas pelos respondentes.

4.2.3.3. Análise
No que se refere à análise dos dados, foram analisados através do SPSS (versão
21). Além de estatísticas descritivas (média, desvio padrão, frequência e moda),
realizou-se uma análise dos Componentes principais (CP), com rotação varimax, e foi
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calculada a consistência interna (Alfa de Cronbach) dos fatores resultantes. Para realizar
a análise CP, tomou-se como critérios o KMO, igual ou superior a 0,60, e o Teste de
Esfericidade de Bartlett (qui-quadrado, ²) significativo (p < 0,05) (Bisquerra, 1989;
Dancey & Reidy, 2006).
Além disso, considerando que os critérios de Kaiser (valor próprio igual ou
superior a 1) e Cattell (distribuição gráfica dos valores próprios, visando distinguir
aqueles sobressalentes) tendem a maximizar o número de fatores a extrair (Bisquerra,
1989; Dancey & Reidy, 2006), decidiu-se efetuar uma Análise Paralela (Hayton, Allen
& Scarpello, 2004; Ledesma & Valero-Mora, 2007); neste caso, teve-se, em conta, a
sintaxe do SPSS, desenvolvida por O´Connor (2000).

4.3. Resultados
Considerando a originalidade das medidas propostas, decidiu-se verificar,
inicialmente, o poder discriminativo dos itens das medidas testadas. Assim, a partir dos
pressupostos da Teoria Clássica dos Testes, procurou-se comprovar se os itens
apresentavam capacidade de discriminar pessoas com magnitudes próximas, ou seja,
discriminar aquelas dos grupos inferiores e superiores com relação ao construto medido
(Pasquali, 2011).
Com a finalidade de discriminação dos itens da escala, foi calculada uma
pontuação total deste instrumento e em seguida sua mediana; as pessoas com pontuação
abaixo da mediana foram classificadas como sendo do grupo inferior, enquanto que
aquelas com pontuações acima da mediana foram definidas como do grupo superior.
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Considerando-se cada um dos itens desta medida, calculou-se um teste t para
amostras independentes, comparando os dois grupos anteriormente listados. A partir
destes testes puderam ser observados quais dos itens da escala foram capazes de
discriminar pessoas com magnitudes próximas (diferença estatisticamente significativa).
Estes itens foram retidos na escala, justificando-se considerá-los posteriormente na
análise fatorial. Os resultados da análise do poder discriminativo são mostrados na
Tabela 1.
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Tabela 1: Poder discriminativo dos itens do ECDH (gl=300).
ITENS
01 Ter um direito é fazer tudo o que se gosta.
02 Os direito são uma escolha da própria pessoa.
03 Ter um direito é trabalhar em casa para ajudar a mãe
04 Ter um direito é obedecer às leis.
05 Ter um direito é fazer o que quiser.
06 Ter um direito é fazer tudo o que os pais mandarem
07 Ter um direito é poder estudar numa boa escola.
08 Ter um direito é ter uma casa para morar.
09 Ter um direito é ter uma família
10 Ter um direito é ter uma boa alimentação.
11 Ter um direito é viver livre.
12 Ter um direito é viver com saúde.
13 Ter um direito é ser respeitado pelo que você é.
14 Ter um direito é ter policia na rua.
15 Os direitos fazer a vida ser digna (melhor).
16 O respeito aos direitos permitem a ordem social.
17 Ter direitos é fazer as mesmas coisas boas e as mesmas regras para
todas as pessoas.
18 Ter um direito é garantir que as crianças não trabalhem.
19 Ter direitos é poder participar na comunidade como um cidadão.
20 Os direitos fazem a vida de todos melhor.
21 Todas as pessoas sem distinção de raça, sexo, crença devem
usufruir igualmente das coisas boas.
22 Ter um direito é poder usar o que se necessita para viver
dignamente.
23 Os direitos fazem a sociedade mais justa.
24 Os direitos proporcionam paz entre os membros da sociedade.
25 Os direitos evitam que o mundo seja violento.
26 Para termos direitos é preciso ter deveres.
27 O compromisso com a garantia dos direitos humanos deve estar
acima de qualquer ideologia ou preferência partidária.
28 Os direitos humanos estão acima das leis de um país, se estas ferem
a dignidade de alguma maneira.
29 Os direitos humanos são acordos que buscam o bem de todas as
pessoas, independente de seu país de origem.
30 Às vezes, os direitos humanos podem entrar em conflitos com os
costumes ou práticas culturais de um país.

T

P

-1,95
-3,63
-0,14
-2,50
-1,03
0,39
-5,14
-6,53
-3,33
-5,82
-5,76
-6,81
-6,03
-6,15
-4,53
-7,76
-7,38

0,05
0,01
0,89
0,01
0,30
0,70
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

-5,25
-8,28
-5,64
-7,99

0,01
0,01
0,01
0,01

-7,99

0,01

-6,53
-10,45
-7,76
-6,92
-5,91

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

-6,07

0,01

-6,44

0,01

-6,17

0,01
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A partir desses resultados, observou-se que dos trinta (30) itens da escala
sugerida, três (03) deles deveriam ser descartados/eliminados (não existiu diferença
estatisticamente significativa, os quais foram destacados na Tabela 1), que foram: Ter
um direito é trabalhar em casa para ajudar a mãe, Ter um direito é fazer o que quiser e
Ter um direito é fazer tudo o que os pais mandarem. Dessa forma, os 27 itens com
diferenças significativas foram retidos na escala para a realização da Análise Fatorial
Exploratória - AFE.

Realizada esta análise discriminante destinada a uma melhor seleção empírica
dos itens, optou-se em realizar uma análise fatorial. A fim de maior segurança e
qualidade na fatorialização dos itens, realizou-se a Análise Fatorial dos Componentes
Principais (AFCP) com o objetivo de avaliar a distribuição item-fator da escala em
questão. Também, a fim de assegurar uma melhor consistência na distribuição desses
itens e escolha dos fatores, alguns critérios foram levados em conta: (1) quantidade de
valores próprios (eigenvalues) iguais ou superiores a 1 (Critério de Kaiser); (2)
distribuição gráfica dos valores próprios, tomando como referência o ponto, a partir do
qual nenhum outro fator apontava consideravelmente para a estrutura fatorial (Critério
de Cattell); e (3) análise paralela.
Após a AFCP, juízes especializados, na análise estatística e teórica,
interpretaram a estrutura resultante, o que permitiu corroborar a adequação da matriz de
correlação (KMO = 0,87; Teste de Esfericidade de Bartlett, 2 = 2831,68, DF = 351, p <
0,001) para seis fatores, conforme a distribuição gráfica dos valores próprios (critério de
Cattell) (Figura 1).
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Também, de acordo com o critério de Kaiser, foram identificados seis fatores
com valores próprios maiores que 1, que explicaram conjuntamente 56,92%, da
variância total. Para não deixar dúvidas quanto ao número de fatores, realizou-se uma
Análise Paralela, assumindo os mesmos parâmetros do banco de dados original.

Figura 1: Diagrama de declividade do número de fatores plotados sobre as
concepções acerca dos DH.
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Contrastando os valores da análise de Kaiser, com os observados empiricamente
na análise paralela, confirmou-se a retenção de três fatores, também, com valores
próprios superiores a 1 (Tabela 2).

Tabela 2: Distribuição dos componentes da análise do PC
de acordo com o critério de Kaiser e analise paralela da Escala de
Compreensão dos DH
Critério de Kaiser

Análise paralela

6,31

1,64

5,33

1,55

1,74

1,48

1,34

1,42

1,21

1,37

1,15

1,32

Com base na interpretação estatística item-fator e de juízes especializados nas
análises efetuadas, julgou-se considerar a fixação de três fatores na referida escala.
A seguir, procedeu-se a realização de uma Análise dos Componentes Principais
(ACP), com 27 dos itens da escala, priorizando a rotação varimax, sendo os valores com
escores abaixo de 0,30 excluídos dos fatores. A ACP mostrou-se bastante adequada
conforme o KMO = 0,87 e o Teste de Esfericidade de Bartlett, 2 = 2256,91, DF = 210,
p < 0,001.
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Os resultados da extração revelaram a presença de três fatores principais,
corroborando o encontrado nas análises anteriores destinadas à tomada de decisão, por
meio dos critérios de Kaiser e da análise paralela. Esses fatores explicaram
conjuntamente 44,34% da variância total (Tabela 3). Foram excluídos dos fatores 9 itens
que apresentaram cargas fatoriais inferiores a 0.30 e /ou que saturaram em dois ou mais
fatores.
A título de apresentação dos resultados e para facilitar a compreensão do leitor,
apresentou-se o conteúdo de cada item, sua saturação (carga fatorial) e comunalidade,
bem como os indicadores de consistência interna (Alfa de Cronbach) e variância
explicada por cada fator.
Tabela 3. Descrição dos fatores da análise exploratória da Escala de Concepções
acerca dos DH.
Conteúdo dos Itens
M
DH29 (Os direitos humanos são acordos
1,46
que buscam o bem de todas as pessoas,
independente de seu país de origem)
1,24
DH30 (Às vezes, os direitos humanos podem
entrar em conflitos com os costumes ou práticas
culturais de um país)
DH27 (O compromisso com a garantia dos 1,76
direitos humanos deve estar acima
de qualquer ideologia ou preferência
partidária)
DH28 (Os direitos humanos estão acima
1,13
das leis de um país, se estas ferem a dignidade
de alguma maneira)
DH16 (O respeito aos direitos permitem
2,38
a ordem social)
DH21 (Todas as pessoas sem distinção de 2,33
raça, sexo, crença devem usufruir igualmente
das coisas boas)
DH24 (Os direitos proporcionam paz entre 3,47
os membros da sociedade)
DH25 (Os direitos evitam que o mundo
3,56
seja violento)
DH19 (Ter direitos é poder participar na
3,40

DP

FATORES
ai.f1
ai.f2
ai.f3

h2

1,62

0,85

0,75

1,64

0,85

0,74

1,76

0,81

0,66

1,56

0,78

0,63

1,79

0,76

0,61

1,76

0,73

0,59

0,95

0,75

0,61

0,79

0,65

0,45

1,02

0,63

0,51
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comunidade como um cidadão)
DH22 (Ter um direito é poder usar o
que se necessita para viver dignamente).
DH20 (Os direitos fazem a vida de todos
melhor )
DH26 (Para termos direitos é preciso
ter deveres)
DH18 (Ter um direito é garantir que
as crianças não trabalhem)
DH07 (Ter um direito é poder estudar
numa boa escola)
DH08 (Ter um direito é ter uma casa
para morar).
DH11 (Ter um direito é viver livre)
DH12 (Ter um direito é viver com saúde).
DH14 (Ter um direito é ter policia na rua)
DH13 (Ter um direito é ser respeitado
pelo que você é)
DH15 (Os direitos fazer a vida ser
digna [melhor])
DH10 (Ter um direito é ter uma
boa alimentação).
Média fator
Desvio padrão fator
Número de Itens
Alfa de Cronbach
Eigenvalue
% Variância Explicada

2,00

0,06

0,58

0,41

3,63

0,79

0,54

0,45

3,19

1,09

0,54

0,32

1,98

0,13

0,40

0,24

4,00

0,61

0,70
0,66

2,60
2,50
3,23
3,18

1,58
1,55
1,26
1,26

0,64
0,60
0,50
0,50

0,44
0,45
0,31
0,33

3,25 1,09

0,50

0,42

3,12 1,18

0,75

0,56

1,65
1,31
06
0,87
5,87
21,73

3,50
0,57
07
0,74
4,37
16,18

0,50
0,45

2,99
0,82
08
0,78
1,74
6,43

Notas: ai..f1 = Carga Fatorial do fator 1 [Princípios orientadores da humanidade]; ai..f2 =
Carga Fatorial do fator 2 [Direitos Básicos Concretos]; ai..f3 = Carga Fatorial do fator 3
[Princípios reguladores da sociedade] h² = Comunalidade.

O primeiro fator foi denominado de Princípios orientadores da humanidade.
Este fator é composto por 6 itens que se referem a um conhecimento acerca da
normatização e do aspecto jurídico legal dos DH, a um conhecimento universal dos
direitos humanos e a uma ancoragem dos DH em princípios éticos gerais e a uma idéia
dos acima da legalidade e em prol de uma organização social. Este fator apresentou um
valor próprio de 5,87, explicou 21,73% da variância total; apresentou um índice de
consistência interna (Alfa de Cronbach) que se situou em 0,87 e correlações item-total
acima de 0,40; a média desse fator é 1,65 e desvio padrão de 1,31.
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O segundo fator foi denominado Princípios reguladores da sociedade uma vez
que é composto por 9 itens que fazem referência a função dos direitos humanos como
elementos que visam a proteção das pessoas quanto às injustiças e que visam uma
convivência social pacífica e harmoniosa; também refere-se ao respeito da pessoa como
cidadã e o direito à participação social. Tal fator apresentou um valor próprio de 1,74,
explicou 6,43% da variância total; apresentou um índice de consistência interna (Alfa de
Cronbach) foi de 0,78; apresentou uma média de 2,99 e um desvio padrão de 0,82.
O terceiro fator foi denominado de Direitos Básicos Concretos - diz respeito à
concepção dos Direitos Humanos com base no reconhecimento de exemplos dos
direitos. Este fator apresentou um valor próprio de 4,37; explicou 16,18% da variância
total; seu índice de consistência interna (Alfa de Cronbach) foi de 0,74, tendo
correlações item-total acima de 0,30; apresentou uma média de 3,50 e um desvio padrão
de 0,57.
A partir de uma análise descritiva (Média e desvio padrão), para cada item da
escala, observou-se que as maiores médias, hierarquicamente, estiveram para os
seguintes itens: Ter um direito é ser respeitado pelo que você é; Ter um direito é ter uma
família; Ter um direito é ter uma casa para morar; Ter um direito é ter uma boa
alimentação; Ter um direito é estudar numa boa escola; Ter um direito é viver livre; Os
direitos fazem a vida de todos melhor; Ter direitos é poder participar na comunidade;
Ter um direito é poder usar o que se necessita para viver dignamente bem.
Como dado adicional, realizou-se um teste t para amostra pareada como o
objetivo de avaliar a diferença das pontuações médias entre os fatores. Desta forma,
observou-se que o fator Direitos Básicos Concretos apresentou média superior (M =
3,50 DP = 0,57) em relação ao fator Princípios orientadores da humanidade (M = 1,65
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DP = 1,31) [t(299) = -23,25, p < 0,01] e em relação ao fator Princípios reguladores da
sociedade (M = 2,99 DP = 0,82) [t(299) = 11,80, p < 0,01]. No que se refere aos fatores
Princípios orientadores da humanidade e Princípios reguladores da sociedade, este
último fator revelou média superior ao primeiro, respectivamente, (M = 1,64 DP = 1,31)
e (M = 2,99, DP = 0,82) [t(299) = -17,72, p < 0,01].
Num segundo momento, realizou-se uma Análise de Variância (Anova one-way)
em associação ao teste post-hoc de Scheffé para avaliar a diferença na pontuação dos
escores médios da idade e da inserção escolar sobre os níveis de concepções acerca dos
DH. Foi possível observar os seguintes resultados:
- Em relação ao nível de concepção acerca dos DH representado pelo fator
Princípios orientadores da humanidade, os participantes mais velhos (de 16 anos)
apresentaram médias significativamente superiores aos demais. Por outro lado, os
participantes de 8 anos apresentaram médias significativamente superiores em relação
ao fator Direitos Básicos Concretos as dos participantes de 12 e 16 anos (ver tabela 4).
Não houve diferenças significativas entre as idades com respeito à média do fator
Princípios reguladores da sociedade. O teste de Scheffé revelou que as diferenças entre
as médias eram significativas em relação aos fatores Direitos Básicos Concretos e
Princípios orientadores da humanidade.
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Tabela 4: Análise de variância da idade em função dos níveis de concepções acerca
dos DH.
Níveis DH

M

DP (IC 95%)

F

Idade
Princípios
Societal

8 anos

0,33 0,43 (0,24-0,42)

orientadores
da
humanidade

12 anos

1,76 1,08 (1,55-1,98)

16 anos

2,85 0,79 (2,69-3,01)

8 anos

2,85 0,90 (2,67-3,03)

12 anos

3,09 0,78 (2,93-3,24)

16 anos

3,04 0,75

8 anos

3,60 0,40 (3,52-3,68)

12 anos

3,48 0,62 (3,35-3,60)

16 anos

3,40 0,64

Princípios
reguladores da
sociedade

Bem

Direitos
DBC

concretos
básicos

[(2,299) = 240,70, p < 0,05]

(n.s.)

(2,89-3,18)

[(2,299) = 3,27, p < 0,05]

(3,27-3,53)

- no que diz respeito ao tipo de escola e os níveis de concepções acerca dos DH
(Tabela 5) observou-se que a média do fator Princípios orientadores da humanidade foi
significativamente mais elevada para os estudantes da escola privada, enquanto a do
fator Direitos Básicos Concretos foi significativamente mais elevada para os estudantes
da escola pública. Quanto ao fator Princípios Reguladores da Sociedade não se
verificou diferença significativa entre as médias dos participantes das duas escolas.
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Tabela 5: Análise de variância do tipo de escola em função dos níveis de
concepções acerca dos DH.
Níveis DH

Princípios
orientadores
da
Societal
humanidade

Direitos
reguladores da
sociedade

Bem
Direitos

M

DP (IC 95%)

F

Tipo de
Escola
Publica

1,45

1,28(1,24-1,66)

Privada

1,85

1,31(1,63-2,06)

Publica

2,93

0,88(2,78-3,07)

Privada

3,06

0,74(2,94-3,18)

Publica

3,58

0,50(3,50-3,66)

[(2,299) = 6,93, p < 0,05]

(n.s.)

básicos
concretos

[(2,299) = 6,48, p < 0,05]
Privada

3,41

0,61(3,31-3,51)

Não foram encontradas diferenças significativas quando considerada a variável
sexo.

4.4. Discussão Parcial
A ECDH revelou condições psicométricas aceitáveis para o contexto da
aplicação. O construto Concepções acerca dos Direitos Humanos pôde ser mensurado,
através de três fatores: Princípios orientadores da humanidade, Princípios reguladores
da sociedade e Direitos Básicos Concretos. Observou-se que a maior pontuação média
dos respondentes foi para o fator Direitos Básicos Concretos.
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No que se refere à exclusão dos itens da ECDH, julga-se pertinente verificar se
esta exclusão ocorre com os resultados oriundos de outras amostras brasileiras ou de
outros países. Vale ressaltar que a partir da eliminação desses itens chegou-se a uma
versão mais breve e parcimoniosa do instrumento em análise, isto é, com 21 itens, e,
uma versão dessa natureza favorecerá seu uso em estudos futuros, sobretudo aqueles
que consideram a análise de múltiplas medidas ou quando se proceder a um
levantamento rápido sobre a compreensão acerca dos DH.
Note-se que os itens que foram excluídos foram aqueles categorizados na
construção da ECDH no nível 1, isto é, denotavam uma compreensão vaga, confusa e
superficial dos DH. A este respeito, acredita-se que deve ter ocorrido um fenômeno
semelhante àquele que ocorre com o uso de instrumentos objetivos no estudo da moral,
em que os participantes tendem a pontuar num nível superior ao seu quando o construto
é avaliado por meio de medidas objetivas (Biaggio, 1984).
A perspectiva teórica de Doise (2002a) acerca dos DH adotada na presente tese
lança mão das idéias moscovicianas sobre as RS na compreensão dos DH e o processo
de objetivação se mostra profícuo na discussão dos fatores encontrados na análise
fatorial. Assim, considerando a estrutura fatorial encontrada sugere-se que as
concepções acerca dos direitos humanos “materializam-se” de três formas: Direitos
Básicos Concretos, Princípios orientadores da humanidade e Princípios reguladores da
sociedade.
No que tange ao fator Princípios orientadores da humanidade, note-se que este
foi composto por itens que trazem em sua base conceitual a idéia de universalidade dos
DH, assim como itens relativos ao direito internacional e a ordem bem como deveres
para com a sociedade. Fica implícito que este fator diz respeito à religião, orientação
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sexual e condenação de variadas formas de discriminação, e, dessa maneira, acredita-se
que o conteúdo dos itens que o constituem pode estar relacionado à tendência
contemporânea das lutas e movimentos sociais direcionados aos direitos das minorias, a
exemplo dos negros e homossexuais, dada amplitude de movimentos que tem adquirido
crescente adesão a como os movimentos de consciência negra, as paradas gay que visam
respeito à diversidade sexual e as campanhas por maior tolerância religiosa.
É destaque também, que o fator Princípios orientadores da humanidade
observado nos resultados dessa tese é semelhante ao nível 3 do estudo de Melton
(1980). Para este autor, nesse nível, a compreensão dos direitos baseava-se em
princípios abstratos e universais. Assim, julga-se que é preciso chegar ao raciocínio
formal (Piaget, 1967/2007; 1970/2007) para alcançar esta forma de compreensão,
condição essa, que por sua vez, provavelmente, não é alcançada por muitos adultos
conforme demonstrado por alguns autores (Carretero, 1984; Keating, 1980; Larivée,
Longeot, & Normandeau, 1989; Moshman, 1979; Neimark, 1979 citados por Lourenço,
1994; Biaggio, 2003). Chackur et al. (1998) observaram que os participantes que deram
respostas categorizadas no nível 3 do seu estudo, no que se refere ao respeito aos
direitos bem como a sua violação, consideraram os direitos como socialmente
normatizados e/ou institucionalmente regulados e também se mostraram contrários a
certas regras quando estas não lhe parecem justas, o que revela uma considerável
semelhança com o fator ora discutido.
No que concerne ao segundo fator da ECDH, Princípios reguladores da
sociedade, percebe-se uma considerável semelhança como o fator Direitos Básicos
Concretos. Contudo, julga-se que este fator é mais amplo uma vez que, além de
explicitar direitos, este fator apresenta a função que os direitos exercem na vida das
pessoas; função esta que garante o status de cidadão. Acredita-se que este fator
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apresenta uma íntima relação com a proposta atual de educação em direitos humanos,
pois denota a idéia de igualdade proposta pela DUDH. Ainda em relação aos itens deste
fator, nota-se que seu conteúdo se coaduna com as idéias de Doise (2002a) de que
posicionamentos a favor da igualdade, de uma forma geral, acompanham definições
mais alargadas dos DH.
Quando considerados os fatores Princípios reguladores da sociedade e
Princípios orientadores da humanidade, de uma forma geral, é possível inferir que estes
se assemelham ao nível pós-convencional da moralidade descrito por Kohlberg (1981,
1984). Essa semelhança leva ao entendimento de que moral e a compreensão dos DH
mantêm uma relação; relação esta que vem sendo observada desde a Idade Antiga
(Comparato, 2006). Os enfoques teóricos de Kohlberg (1981, 1984) e de Doise (2002a)
têm apontado para a relação entre esses dois campos. Esta relação também foi analisada
por Camino, Galvão e Rique (2008), Camino e Luna (2004), Camino, Pereira e Paz
(2001), C. Camino, L. Camino, Pereira e Paz (2004). Por fim, de forma semelhante ao
que diz Doise (2002a), acredita-se que haja estágios comparáveis aos descritos por
Kohlberg no que concerne ao estudo do modo de pensar no domínio dos DH e que
fundamenta uma concepção construtivista dos direitos do homem.
De uma forma geral, considera-se que os itens que integram o fator Direitos
Básicos Concretos estruturam-se em torno de um conjunto de elementos expressos na
DUDH. Resultados semelhantes foram encontrados por Doise e Herrera (1994),
Clémence, Doise, de Rosa e Gonzalez (1995), Doise, Saerklé, Clemence e Savory
(1998), Pandolfi (1999), Camino (2005), Galvão (2005), Camino, Galvão, Rique e
Camboim (2006), Fernandes e Camino (2006), Silva (2007), Feitosa (2009) e Queiroz
(2011). Neste sentido, considera-se que as representações dos DH elaboradas pelos
participantes do presente estudo podem estar ancoradas nos princípios de documentos
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jurídicos a exemplo da DUDH, da Convenção dos Direitos da Criança assim como do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
No presente estudo, esse fator, além de ter uma íntima relação com os direitos
sociais ou de segunda geração (Bobbio, 2004; Lafer 2009; Konder, 2010), se coaduna
com as idéias de Doise (2002) de que os DH apresentam-se na consciência dos
indivíduos como realidades concretas construídas por meio de consensos. Os exemplos
de direitos que o integraram se assemelham às idéias de Moscovici (2003) de que as
representações sociais são conhecimentos práticos constituídos a partir das relações
sociais, e, são o quadro de referência que dá sentido ao mundo e as ferramentas que
instrumentalizam as representações.
Comparado aos resultados de outros estudos, este fator revela semelhança com
um dos fatores encontrados por Doise, Saerkllé, Clemence e Savory (1998) denominado
Direitos Fundamentais, fator este em que saturaram itens que diziam respeito a receber
cuidados médicos, comer o necessário, viver com a família; assemelha-se aos resultados
encontrados por Diaz-Veizades, Widaman, Little e Gibbs (1994, citado por Doise,
2002a) em que um dos fatores encontrados foi denominado Segurança Social e os itens
que o compunham eram relativos a um padrão de vida adequado, por exemplo, ter
comida, moradia e cuidados médicos e ao fator Direitos Básicos do estudo de C.
Camino (2005).
Resultados de outros estudos que, trabalharam a partir de outras abordagens
metodológicas, mostram que participantes de diferentes grupos sociais quando
solicitados a enumerar os direitos, evocam direitos semelhantes àqueles que compõem o
fator Direitos Básicos Concretos do presente estudo: Galvão (2005), utilizando a
Técnica de Associação Livre de Palavras com o estímulo Direitos Humanos, verificou
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que 19,5% dos direitos citados pelos adolescentes que cumpriam medida sócioeducativa referiam-se a direitos específicos normatizados na DUDH; dentre os direitos
citados pelos participantes do estudo Pandolfi (1999) como sendo direitos dos
brasileiros, 25,8% foram direitos sociais, assim como os direitos citados pelos
estudantes da pesquisa de C. Camino (2005), pelos professores entrevistados por Paz
(2008), pelos estudantes do estudo de Feitosa (2009), pelos funcionários da instituição
de ressocialização do estudo de Santos (2009), pelas mães entrevistadas por Queiroz
(2011) e pelos meninos que passavam os dias nas ruas que participaram do estudo de
Feitosa e Camino (2011). Assim como Queiroz (2011), acredita-se que o fato de esses
resultados se repetirem em tantas pesquisas pode ser explicado pela grande divulgação
que esses direitos têm na sociedade hoje em dia: muitas vezes, eles constam nas
principais propostas de candidatos a cargos políticos e são o alvo de muitos dos
programas sociais estabelecidos pelo governo.
Conforme demonstrado na tabela 4, os participantes do grupo III (16 anos)
obtiveram os maiores escores no fator Princípios orientadores da humanidade. É
possível que este dado demonstre, assim como proposto por Doise (2002a), que uma
reflexão mais ampla sobre os DH só ocorre quando o indivíduo atinge o nível pósconvencional de moralidade postulado por Kohlberg (1981, 1984), já que os itens que
compõem este fator se referem ao que este autor denomina de moralidade dos direitos
humanos e do bem estar-social; refere-se ainda a uma consideração de que as leis não
são consideradas válidas somente pelo fato de serem leis. Neste nível de moralidade
existe a compreensão de que as leis ou costumes morais podem ser injustas e devem ser
mudadas para que a dignidade humana prevaleça, tal como exposto nos itens que
compõem esse fator. Contudo, vale ressaltar que estudos anteriores demonstraram que
adolescentes de 16 anos, em geral, encontram-se nos estágios 3 e 4 do nível
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convencional de moralidade (Biaggio, 2003), assim, é possível que esses resultados
também tenham sido influenciados pelo tipo de instrumento, tal como ocorre com os
estudos acerca do desenvolvimento moral em que instrumentos objetivos tendem a
revelar escores mais elevados do os instrumentos não objetivos.
Considerado a organização da ECDH, destaca-se que a evolução da concepção
acerca dos DH apresenta diferenças no que tange à idade dos sujeitos (ver tabela 4) e tal
condição corrobora os pressupostos de Doise (2002a) de que a compreensão dos DH se
torna mais alargada com o avanço da idade e da escolaridade e os achados de uma série
de estudos empíricos tais como as pesquisas empreendidas por Doise, Saerklé,
Clemence e Savory (1998), Melton (1980), Ruck, Keating, Abramovitch e Koegl
(1998), Chakur, Deval, Del Barrio, Espinosa e Breña (1998), Barroso (2000), Molinari
(2001), Ruck, Peterson-Badali e Day (2002), Unicef (2000), Casas e Saporiti, (2005),
Camino (2005), Rizzini, Thapliyal e Pereira (2007) e Feitosa (2009).
Ainda no tocante aos dados relativos à análise de variância da idade em função
dos níveis de concepções acerca dos DH, foram encontradas diferenças significativas
quando considerados os escores dos participantes do grupo I (8 anos) que deram
respostas, sobretudo, no fator Direitos Básicos Concretos e os participantes do grupo
III (16 anos) que pontuaram no fator Princípios orientadores da humanidade. Esse
resultado parece refletir as diferenças de ordem cognitiva. Considerando que o aporte
teórico adotado no presente estudo, a Teoria Psicossociológica de Doise, representa uma
articulação entre a Teoria das Representações Sociais de Moscovici e a teoria do
desenvolvimento cognitivo de Piaget, pode-se inferir que as crianças apresentaram
escores mais altos no Fator Direitos Básicos Concretos por estarem no estágio das
operações concretas e os adolescentes pontuaram mais no fator Princípios orientadores

170
da humanidade por já apresentarem as habilidades típicas do raciocínio formal, que por
sua vez, possibilita respostas mais amplas e abstratas (Piaget, 1967/2007, 1970/2007).
Note-se que, quando comparados os escores dos participantes dos três grupos de
idade sobre a compreensão dos DH, observou-se diferenças somente entre os
respondentes do grupo I (8 anos) e os do grupo III (16 anos), o que leva ao
entendimento de que a emergência das operações formais é a condição para uma
concepção mais ampla dos DH. Considera-se que os participantes dos grupos II e III, 12
e 16 anos respectivamente, não se diferenciaram, pois todos estavam no mesmo estágio
de desenvolvimento cognitivo, e, dessa forma, compartilham do mesmo tipo de
estrutura cognitiva (Piaget, 1967/2007, 1970/2007). A consolidação das operações
formais tem se mostrado uma condição necessária à emergência das concepções
representadas pelos fatores Princípios reguladores da sociedade e Princípios
orientadores da humanidade como observado nos achados desta tese. Esses resultados
corroboram o entendimento de Doise (2002a) de que a adolescência é o período durante
o qual os indivíduos tomam consciência dos diferentes valores que guiam suas tomadas
de posição no campo político e se espera que tais valores ofereçam ancoragens
importantes para as representações dos DH.
Do ponto de vista afetivo-social, o adolescente é capaz de colocar-se no lugar do
outro, de distinguir e coordenar diferentes perspectivas (de outros e de outros grupos), o
que o torna apto a ter uma compreensão universalizada do ser humano e inserir-se na
sociedade adulta enquanto personalidade (Piaget, 1967/2007, 1970/2007). Considerando
a capacidade de tomada de perspectiva na adolescência, já era esperado que os
adolescentes fossem capazes apresentar concepções acerca dos DH de forma abstrata,
pertinente e coerente, levando em conta a sociedade.
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Conforme apresentado na tabela 5, foram encontradas diferenças entre o
contexto/tipo de escola e as concepções acerca dos DH, e, com base na teoria de
Moscovici (2003), esta diferença na forma de representar os DH pode estar relacionada
à própria produção das RS, que é consolidada nas condições de vida de cada membro de
um determinado grupo social. Essas diferenças podem ser analisadas com base no
terceiro nível de análise proposto por Doise (2002b) que compreende uma análise mais
sociológica, isto é, refere-se à pertença específica de indivíduos em grupos e a partilha
de relações e experiências provenientes desta pertença. Assim como nesta tese, esta
diferença também foi encontrada em outros estudos (Melton, 1980), Molinari (2001),
Ruck, Peterson-Badali e Day (2002), Unicef (2000), Casas e Saporiti (2005), Camino
(2005), Camino, Galvão, Rique e Camboim (2006), Santos (2007), Rizzini, Thapliyal e
Pereira (2007), A. Souza (2008), Camino, Galvão, e Rique (2008) e Feitosa (2009).
No que se refere aos efeitos de tais variáveis, assim como nesse estudo, Melton
(1980) observou que as crianças oriundas de famílias com alto status socioeconômico
(inferido nesta tese pelo tipo de escola) apresentam concepções mais amplas acerca dos
direitos quando comparadas àquelas de baixo nível socioeconômico. Acredita-se que
este resultado este relacionado ao fato de tais direitos serem vivenciados por esses
estudantes e gozados de maneira efetiva. No entendimento de Santos (2007), as
discrepâncias no âmbito pedagógico produzem diferenças nas concepções acerca dos
direitos nos estudantes dos diferentes tipos de escola. Julga-se que a condição
socioeconômica e a qualidade da escola que o indivíduo freqüenta podem contribuir
para que os estudantes das escolas privadas tenham acesso a uma estrutura educacional
de melhor qualidade, à internet, livros, revistas, o que pode favorecer a uma visão mais
ampla e societal dos DH.
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Sendo as mães as importantes socializadoras das crianças (Hoffman, 1975,
2003) é pertinente considerar que a visão delas sobre os DH é uma referência para a
representação que o filho apresenta sobre os DH. Queiroz (2011) verificou que mães de
classe socioeconômica baixa e baixo nível de escolaridade apresentaram uma visão
negativa e mais restrita dos DH. Por outro lado, uma visão positiva e mais ampla dos
DH provém de mães de classe média e de escolaridade superior. Desta forma, é possível
que os resultados da presente tese também tenham sofrido este tipo de influência.
Neste estudo em particular, julga-se que as diferenças encontradas podem ser
devidas ao fato de que a escolas da rede privada em que os dados foram coletados
sistematizam a educação em direitos humanos através de uma disciplina específica
(ética e cidadania); já nas escolas da rede pública não havia a sistematização dos
conteúdos relativos ao tema dos DH, e esta temática é abordada de forma transversal, tal
como proposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997).
A partir dessas análises, julga-se que as representações dos direitos humanos dos
estudantes que participaram desse estudo estão ancoradas, sobretudo, nas variáveis
relacionadas à idade/escolaridade e ao tipo de escola, nas experiências de socialização,
corroborando as concepções de Doise (2002a). Não foram encontradas diferenças
significativas quanto ao gênero, o que pode estar relacionado à tendência
contemporânea da igualdade entre os sexos.
Por fim, considerando a análise exploratória da ECDH e visando testar a
adequação deste instrumento, no próximo capítulo, apresenta-se a análise fatorial
confirmatória desta escala.
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Capítulo V- Estudo 3 - Análise confirmatória da Escala de Concepções acerca dos
Direitos Humanos
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5. Estudo 3- Análise confirmatória da ECDH

5.1. Objetivo: Nesse terceiro estudo, pretendeu-se verificar a evidência psicométrica e
estrutural da Escala de Concepções acerca dos DH em uma nova amostra com
características semelhantes a do segundo estudo. Com esta finalidade, tomou-se como
referência para a análise confirmatória da referida escala os resultados observados no
estudo anterior.

5.2. Método
5.2.1. Participantes: Participaram do estudo 240 estudantes da cidade de João PessoaPB, com idades variando entre 08 e 19 anos (M = 13,42, DP = 3,02), tendo uma
distribuição eqüitativa de homens (48%) e mulheres (52%); todos estavam distribuídos
nos níveis escolares fundamental (44%) e médio (56%) da rede de educação da mesma
cidade, sendo que 56% eram da rede pública e 44% da rede privada.

5.2.2. Instrumento: Para fins de realizar a análise fatorial confirmatória, foi utilizada a
ECDH, desenvolvida e validada nos estudos anteriores.

5.3. Procedimento

Nesta etapa, seguiu-se procedimento semelhante ao do estudo 2, tanto em
relação aos princípios éticos quanto à administração dos instrumentos e organização do
banco de dados.
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5.3.1 Análise dos dados
Foi efetuada uma Análise Fatorial Confirmatória (AFC) e uma Modelagem de
Equação Estrutural (MEE) a partir do AMOS GRAFICS

(versão 21.0); com esta

técnica estatística buscou-se comprovar, de forma mais robusta, a distribuição itemfator, anteriormente observado na análise exploratória.
Para a realização da Análise Fatorial Confirmatória – AFC – comparou-se o
modelo em sua unidimensionalidade, bi e/ou multidimensionalidade, quando necessário.
Considerou-se como entrada a matriz de covariâncias adotando-se o estimador ML
(Maximum Likelihood). Este tipo de análise estatística é mais criteriosa e rigorosa do
que a dos Principais Componentes – PC – utilizada no segundo estudo. A AFC permite
testar diretamente a estrutura teórica e empírica proposta na presente tese.
Neste tipo de análise, alguns índices que permitem avaliar a qualidade de ajuste
do modelo proposto foram considerados (Bilich, Silva & Ramos, 2006; Byrne, 1989;
Hair et al.. 2005; Kelloway, 1998; Van de Vijver & Leung, 1997), por exemplo:
 O χ² (qui-quadrado), que testa a probabilidade de o modelo teórico se ajustar
aos dados: quanto maior este valor, pior o ajustamento. Este tem sido pouco empregado
na literatura, sendo mais comum considerar sua razão, em relação ao grau de liberdade
(χ²/g.l.). Neste caso, valores até 3 indicam um ajustamento adequado.
 O Goodness-of-Fit Index (GFI) e o Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI)
são análogos ao R² em regressão múltipla. Portanto, indicam a proporção de variância–
covariância nos dados explicada pelo modelo. Esses indicadores variam de 0 a 1, com
valores na casa dos 0,80 e 0,90, ou superior, mostrando um ajustamento satisfatório.
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 Raiz Quadrada Média Residual (RMR), que indica o ajustamento do modelo
teórico aos dados, na medida em que a diferença entre os dois se aproxima de zero
(Joreskög & Sörbom, 1989).
 A Root-Mean-Square Error of Approximation (RMSEA), com seu intervalo de
confiança de 90% (IC90%), é considerado um indicador de “maldade” de ajuste, isto é,
valores altos indicam um modelo não ajustado. Assume-se como ideal que o RMSEA se
situe entre 0,05 e 0,08, aceitando-se valores de até 0,10 (Garson, 2003; Kelloway,
1998).
 O Expected Cross-Validation Index (ECVI) e o Consistent Akaike Information
Criterion (CAIC) são indicadores geralmente empregados para avaliar a adequação de
um modelo determinado em relação a outro. Valores baixos do ECVI e CAIC expressam
o modelo com melhor ajuste.
 Comparative Fit Index (CFI) - compara, de forma geral, o modelo estimado e o
modelo nulo, considerando valores mais próximos de um, como indicadores de
ajustamento satisfatório (Hair et al.. 2005; Bilich, Silva & Ramos, 2006).
 Tucker-Lewis Index (TLI) - apresenta uma medida de parcimônia entre os
índices do modelo proposto e do modelo nulo. Varia de zero a um, com índice aceitável
acima de 0,90 (Bilich, Silva & Ramos, 2006).
Considerando esses índices, esperava-se, a partir dos resultados exploratórios do
estudo anterior, que nesse terceiro estudo, com uma nova amostra de estudantes com
características sociodemográficas semelhantes àquelas dos participantes do segundo
estudo, os indicadores psicométricos apresentassem índices que corroborassem a
fatorialidade previamente encontrada.
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5.4. Resultados
Considerando que a ECDH, conforme a análise exploratória do segundo estudo é
constituída por três fatores (Princípios orientadores da humanidade, Direitos Básicos
Concretos e Princípios reguladores da sociedade), procurou-se testar a pertinência
dessa estrutura fatorial hipotetizada. Para tanto, consideraram-se os seguintes modelos
comparativos: (a) Modelo 1: unifatorial, em que todos os itens de DH apresentavam
saturação em um único fator e (b) Modelo 2: uma estrutura com três fatores, de acordo
com o esperado teoricamente e descrito previamente. Neste caso, optou-se por deixar
livres as covariâncias (phi, ) entre os fatores.
Como é possível observar na figura 2, todas as saturações (Lambdas, λ) estão
dentro do intervalo esperado |0 - 1|, denotando não haver problemas da estimação
proposta. Além disso, todas são estatisticamente diferentes de zero (t > 1,96, p < 0,05),
corroborando a existência dos três fatores da compreensão dos DH. Neste sentido,
assume-se o modelo trifatorial com os fatores, Princípios orientadores da humanidade,
Princípios reguladores da sociedade e Direitos Básicos Concretos como o mais
adequado para representar as concepções acerca dos DH dos participantes desse estudo.
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Figura 2: Estrutura Fatorial da Escala de Concepções acerca dos DH.

POH

PRS

DBC

Notas: POH = Princípios Organizadores da Humanidade; PRS = Princípios Reguladores da
Sociedade; DBC = Direitos Básicos Concretos.

Observando a estrutura da escala de DH (figura 2) é possível perceber uma alta
associação, muito próxima a um lambda de 1,00, entre os fatores Princípios
orientadores da humanidade e Princípios reguladores da sociedade sugerindo a união
desses fatores. Para não deixar dúvidas, resolveu-se avaliar uma estrutura alternativa: a
bifatorial. Os indicadores de qualidade de ajuste de cada modelo podem ser observados
na tabela a seguir:
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TABELA 6: Comparação entre os indicadores psicométricos dos modelos da
estrutura fatorial da Escala de Concepções acerca dos Direitos Humanos.
MODELOS

²/gl

GFI AGFI CFI TLI RMR RMSEA CAIC

Modelo 1*

1.97

0.87

0.79

0.87

Modelo 2**

1.21

0.92

0.88

0.97

Modelo 3*** 1.00

0.94

0.91

1.00

0.81 0.10

0.07
805.33
(0.06-0.08)
0.96 0.10
0.03
695.71
(0.01-0.05)
1.00 0.06
0.01
805.33
(0.00-0.03)

ECVI
2.20
1.65
1.53

Notas: *Modelo unifatorial = união de todos os itens da ECDH; ** Modelo bifatorial =
união dos fatores POH+PRS; *** Modelo trifatorial = modelo teoricamente esperado,
(p > 0.05).

Apesar dos modelos unifatorial e bifatorial apresentarem alguns dos indicadores
psicométricos que se mostram próximos às recomendações apresentadas na literatura
vigente (Byrne, 1989; Van de Vijver & Leung, 1997), no modelo trifatorial observa-se
que além de todos os indicadores serem melhores quando comparados aos demais (χ2/gl
= 1,00, GFI = 0,94, AGFI = 0,91, RMR = 0,06, TLI = 1,00, CFI = 1,00, RMSEA
(90%IC) = 0,01 (0,00-0,03), CAIC = 695,77, ECVI = 1,53), este modelo apresentou um
p > 0.05 o que denota não haver diferença com a fatorialidade previamente encontrada
na AFCP realizada no Estudo 2.
Considerando tais indicadores, pode-se garantir que a escala de DH com três
fatores é a mais adequada para avaliar o construto proposto. Não somente esses
indicadores contribuíram para tornar a escala confiável, mas, como dado adicional, os
alfas de Cronbach 0,74 a 0,84 estiveram dentro do esperado e próximos aos encontrados
no segundo estudo.
Também, efetuou-se um teste t para amostras pareadas com o objetivo de avaliar
a diferença das pontuações médias entre os fatores de DH já corroborados. Os
resultados seguiram direção semelhante à observada no terceiro estudo: fator Direitos
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Básicos Concretos apresentou média superior (M = 3,33 DP = 0,57) a do fator
Princípios orientadores da humanidade (M = 2,52 DP = 0,88) [t(208) = -11,53, p <
0,01] e a do fator Princípios reguladores da sociedade (M = 2,98 DP = 0,75) [t(208) = 4,77, p < 0,01]. Por fim, o fator Princípios reguladores da sociedade apresentou média
superior a do fator Princípios orientadores da humanidade (respectivamente, M = 2,98
DP = 0,75 e M = 2,52 DP = 0,88), [t(208) = -8,69, p < 0,01].
Assim, no estudo quatro, além de comprovar a estrutura da ECDH, que
apresentou consistência teórica e empírica semelhante a da associação item-fator
observada no segundo estudo, observaram-se também diferenças nas pontuações médias
entre os fatores semelhantes às daquele estudo.

5.5. Discussão Parcial
No que concerne à ECDH, representada por três fatores, de acordo com o que
teoricamente foi observado no segundo estudo, na análise de modelagem garantiu-se
uma estrutura que mostrou adequabilidade dos itens com seus respectivos fatores, não
contradizendo tanto o conceito do construto quanto a associação dos referidos itens da
escala, já destacados anteriormente na análise exploratória.
A estrutura fatorial encontrada, além de fidedigna e consistente, revelou-se
adequada e mais robusta, principalmente, quando considerados os indicadores
comumente tidos em conta para provar o modelo proposto (por exemplo, χ2/gl, GFI,
AGFI, TLI, CFI, RMSEA, CAIC e ECVI), que por sua vez, foram satisfatórios, estando
em intervalos que têm sido considerados como aceitáveis na literatura estatística (Byrne,
1989; Garson, 2003; Kelloway, 1998).
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Por fim, considerando os indicadores de bondade de ajuste, houve evidência da
validade estrutural da escala avaliada justificando seu emprego em pesquisas acerca de
variáveis que possam estar relacionadas às concepções dos DH, por exemplo, a tomada
de perspectiva social, o que se coaduna com o objetivo geral dessa tese, tal como será
apresentado no estudo 6.
Desta forma, considera-se que o objetivo a respeito da construção e validação da
ECDH foi alcançado e que, quando houver necessidade avaliar o nível de concepção
dos DH, esta escala será útil quanto a sua mensuração em áreas de estudo que cooperam
com a psicologia e os direitos humanos.
No que diz respeito à existência de níveis de desenvolvimento da compreensão
dos DH, observou-se que o modelo verificado (ver figura 2) se ajusta à idéia de estágio
ou nível, semelhante ao que foi hipotetizado no estudo 1 da presente tese, e próximo ao
que propôs Piaget (1967/2007, 1970/2007): para este autor, os níveis evolutivos
caracterizam as estruturas cognitivas que evoluem mediante a adaptação a situações
novas, sendo resultado de construções contínuas e elaboração de novas estruturas.
Assim, conforme observado por meio do modelo teórico e da análise da influência da
variável idade sobre as concepções acerca dos DH (ver tabela 4 do estudo 2), esse
processo ocorre gradativamente, posto que cada nível deriva do precedente e o amplia.
Cada novo nível não substitui os anteriores, mas o incorpora, resultando numa mudança
qualitativa.
O presente estudo se pauta na perspectiva psicogenética e evolutiva da
compreensão dos DH, e, dessa forma, assim como os estudos sóciocognitivos têm se
dedicado a definir níveis qualitativamente distintos dos conceitos infantis de vários
aspectos do mundo social, o construto aqui analisado encontra-se em conformidade
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com critérios de organização que vão desde níveis primitivos para níveis avançados
caracterizados pela crescente diferenciação e integração hierárquica (Gurucharri, Phelps
& Selman, 1984). Nesta tese, entende-se que o desenvolvimento das concepções acerca
dos DH está ligado, sobretudo, ao desenvolvimento cognitivo e afetivo e às interações
sociais estabelecidas ao longo da vida e que, assim como no desenvolvimento moral,
fatores culturais podem acelerar, retardar ou interromper o desenvolvimento das
concepções acerca dos DH.
No que tange à passagem gradual de um nível de concepção acerca dos DH para
o nível subseqüente, acredita-se que este processo implica uma tomada de consciência
(Piaget, 1977), que por sua vez, pode ser definida como um processo por meio do qual
um esquema de ação é transformado num conceito, assim como verificado na presente
pesquisa sobre evolução das concepções acerca dos DH: as crianças menores
representam os por meio de exemplos, já os participantes maiores lançam mão de
conceituações mais amplas acerca dos DH, primeiramente refletindo sobre a função dos
direitos humanos como reguladores das relações sociais numa determinada sociedade, e,
por fim, reconhecendo o caráter universal dos DH assim como sua normatização. É
preciso ainda considerar que esta evolução passa por momentos intermediários que se
justificam pelo fato de a conceituação ser considerada um processo, logo, não pode ser
imediata e sim deve passar por diferentes graus de consciência.
Quanto às diferenças das médias dos fatores da ECDH, assim como no estudo
dois, nesse terceiro estudo também foi possível verificar que a média do fator Direitos
Básicos Concretos foi superior à média dos outros fatores. Por conseguinte, julga-se que
neste fator as concepções acerca dos DH estejam objetivadas na forma de exemplos,
formando expressões de uma realidade vista como parte da dinâmica psicossocial vivida
pelos participantes. A existência desse fator, assim como sua elevada média tanto na
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AFE (estudo 2) quanto na AFC, pode estar relacionada a uma das hipóteses levantadas
por Doise (2002a) sobre o estudo das representações dos DH de que os diversos
membros de uma população partilham certas crenças comuns a propósito de um
determinado objeto social. À luz da teoria das Representações Sociais (Moscovici,
2003), infere-se que, dado ao elevado escore médio dos respondentes nas AFE e AFC
no que diz respeito ao fator Direitos Básicos Concretos, julga-se que o conteúdo deste
fator constitui o núcleo figurativo da representação dos DH dos estudantes que
participaram deste estudo, isto é, os itens que compõem este fator integram uma espécie
de complexo de imagens selecionadas pelos participantes, devido a capacidade que elas
têm de serem representadas e integradas, tornando quase visíveis um complexo de
idéias (Moscovici, 2003).
Após o processo de construção e validação da ECDH, os estudos subseqüentes
apresentam a construção da Escala de Tomada de Perspectiva Social adotada para a
testagem da hipótese geral da presente tese.
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Capítulo VI- Estudo 4 - Elaboração de itens para a Escala de Tomada de
Perspectiva Social
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6. Estudo 4 - Elaboração de itens para a Escala de Tomada de Perspectiva Social

6.1. Objetivo: Este estudo teve o objetivo de elaborar itens referentes aos estágios de
tomada de perspectiva social propostos por Selman e Byrne (1974) e Selman (1975)
para a Escala de Tomada de Perspectiva Social -ETPS.
A expectativa desse estudo foi a de que a ETPS discriminaria estágios de tomada
de perspectiva social. Essa expectativa baseou-se nos aportes teóricos de Piaget (1967,
1970/1967/2007; 1970/1970/2007) e Selman e Byrne (1974) e Selman (1975) que
advogam que o processo de tomada de perspectiva passa por diferentes estágios durante
o desenvolvimento humano.

6.2 Etapa 1
6.2.1. Método
6.2.1.1.Participantes: Participaram desse estudo, compondo uma amostra nãoprobabilística por conveniência, 149 estudantes com idades variando entre 5 e 26 anos
(Média= 12, 10 anos e DP= 6, 17%), 54,36% do sexo feminino e 45,64% do sexo
feminino, sendo 67,3% de instituições públicas e 32,7% de instituições privadas.

6.2.1.2. Instrumento: Utilizou-se o Dilema de Olga (Selman, 1975) adaptado por
Andrade (2006) e o dilema dos Sem-terra (C. Camino, 2005; Feitosa, Camino,
Camboim, Distéfano & Santos, 2005).
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Dilema de Olga
Olga é uma menina de 8 anos que gosta de subir em árvores. Ela é quem melhor sobe
em árvores em toda a vizinhança. Um dia, quando está descendo de uma árvore muito
alta, Olga cai do galho mais baixo. Não se machuca. O pai dela vê a queda. Ele fica
preocupado e pede a filha para prometer não subir mais em árvores. Olga promete.
Mais tarde, neste mesmo dia, Olga e seus amigos encontram-se com Sara. O gatinho de
Sara está preso no alto de uma árvore e não pode descer. Algo deve ser feito
rapidamente, pois o gatinho pode cair. Olga é a única que sobe em árvores tão bem
para conseguir alcançar o gatinho e o trazer para baixo, mas ela se lembra da
promessa feita ao seu pai...
1-O que você faria se fosse Olga?
2-O que você acha que Olga vai fazer? Salvar o gatinho ou manter a promessa?
3-O que você acha que o pai de Olga vai pensar se ela subir?
4-Todos os pais pensariam assim? Por quê?
5- Se na escola, a professora soubesse do ocorrido, o que ela pensaria sobre
Olga subir na árvore?
6- Segundo a professora, o que será que o pai de Olga pensaria?
7- Por que é importante cumprir/manter promessas?
Dilema dos sem-terra
Aqui no Brasil, há muitas famílias sem terra para trabalhar, sem ter comida para dar
as suas crianças que estão morrendo de fome. 50 dessas famílias invadiram uma
fazenda que estava sem ninguém tomando conta. Elas armaram suas barracas lá, foram
trabalhar na terra e pediram ao governo para dar essa fazenda para elas. O que você
acha que o governo deveria fazer?

6.3. Procedimento
6.3.1. Ético
Primeiramente, a pesquisadora entrou em contato com as coordenadoras e com
os diretores das escolas; entregou uma carta de apresentação e explicitou os objetivos da
pesquisa. Após o consentimento, levando-se em consideração o que preceitua a
Resolução nº. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e a Resolução 016/2000 do
Conselho Federal de Psicologia (ANPEPP, 2000; CNS, 1996), a pesquisadora voltou às
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instituições e os participantes foram esclarecidos sobre os objetivos e os procedimentos
metodológicos do estudo, bem como da autonomia e liberdade de participar ou retirar
seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem prejuízo eventual. Como a maior
parte dos participantes desta pesquisa tinha idade inferior a 18 anos, os termos de
consentimento foram assinados pelos referidos responsáveis pelas instituições.

Os

alunos que tinham idade superior a 18 anos assinaram seus termos de consentimento
individuais.

6.3.2. Coleta dos dados
Os instrumentos foram administrados de duas maneiras: de forma individual
com as crianças, com duração de 20 a 30 minutos, e de forma coletiva com os
adolescentes e adultos em ambiente de sala de aula, com duração de 10 a 15 minutos.
Nesta ocasião, a pesquisadora, com o auxílio de uma colaboradora previamente
treinada, se dispôs a dirimir eventuais dúvidas e prestar todas as orientações que se
fizessem necessárias.

6.3.3. Análise
As respostas dos estudantes dadas aos dilemas foram analisadas por meio da
técnica da análise de conteúdo proposta por Bardin (1977/2009), com o auxílio de 4
juízes que trabalharam separadamente. Adotou-se o consenso de 75% de concordância.
As categorias foram estabelecidas a priori uma vez que as repostas foram categorizadas
conforme os níveis de Tomada de Perspectiva social propostos por Selman e Byrne
(1974) e Selman (1975).
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6.4 Resultados
Foram estabelecidas cinco categorias conforme a tipologia de Selman e Byrne
(1974) e Selman (1975). A seguir são apresentadas essas categorias:
Estágio 0 (Egocêntrico): Foram inseridas nessa categoria as respostas que
demonstravam que o participante reconhecia somente uma perspectiva, perspectiva esta
que era necessariamente a única considerada certa. As respostas que integraram esta
categoria apresentavam um caráter eminentemente heterônomo evidenciado por
comportamentos que visavam evitar consequências negativas e que denotavam ideia de
expiação. A análise da situação foi feita em termos das consequências, ou seja, pelo
critério da realidade objetiva. Exemplos:
Figura 3: Exemplos de respostas categorizadas no nível zero de tomada de
perspectiva social.
Dilema de Olga

Dilema dos Sem Terra

-Olga deveria subir na árvore, pois ela -Os sem terra devem invadir a terra para
gosta muito de gatinhos.
poderem plantar e sobreviver.
-Olga não vai subir porque é obediente.

-O governo deveria tirar os sem terra da
fazenda, pois a terra não é deles.

-Olga vai subir porque ela gosta de subir -O governo deveria devolver a fazenda ao
seu verdadeiro dono, pois se ele comprou,
em árvores.
é dele.
-Olga não vai subir na árvore porque ela -Os sem terra estão certos em invadir a
fazenda, pois se eles podem fazer
tem medo de cair novamente
qualquer coisa para não passar fome.
-Olga não vai subir na árvore para não -O governo deveria deixar os sem-terra
apanhar do seu pai.
na fazenda.
.

Estágio 1 (Sócio- informacional): Foram inseridas nesta categoria as respostas em que
os participantes demonstraram que eram capazes de diferenciar perspectivas, isto é,
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reconheciam um posicionamento diferente do seu, mas ainda tomavam a decisão com
base no seu próprio ponto de vista. As respostas que compuseram esta categoria
demostraram que os participantes também eram capazes de avaliar as intenções
(realidade subjetiva), pois mencionavam uma informação que justificava a decisão ou o
porquê de um determinado comportamento. Exemplos:

Figura 4: Exemplos de respostas categorizadas no nível um de tomada de
perspectiva social.
Dilema de Olga

Dilema dos Sem Terra

-O pai de Olga não ficará zangado com -Mesmo que o fazendeiro tenha pago
ela se souber que o gatinho estava preso pelas terras os sem terra podem invadilas, pois eles estão passando muitas
na árvore.
necessidades.
-Sara irá entender se Olga não subir na -Se o terreno estivesse realmente
árvore, se Olga lhe falar sobre a abandonado, o governo deveria deixar os
promessa que fez ao seu pai.
sem-terra na fazenda.
-Olga não deveria subir na árvore, pois -Os sem-terra devem conversar com o
seu pai não irá entender por que ela presidente para mostrar ao governo que
querem usar a terra para produzir
quebrou a promessa.
alimentos e sobreviver.
-O pai de Olga não vai brigar porque ela -Se conversarem com o fazendeiro, os sem
terra irão mostrar que eles estão com a
subiu por um bom motivo.
razão e o fazendeiro errado.

Estágio 2 (Auto- reflexivo): Foram inseridas nesta categorias as repostas em que os
participantes eram capazes de fazer inferências psicológicas (tristeza, orgulho, não vai
gostar) e de ver as perspectivas dos envolvidos no dilema de forma serial. As respostas
revelavam que os estudantes que eram capazes de antecipar as reações dos outros, de
fazer autorreflexões ou apresentavam a ideia de relativismo (é certo por uma lado,
errado por outro). Exemplos:
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Figura 5: Exemplos de respostas categorizadas no nível dois de tomada de
perspectiva social.
Dilema de Olga

Dilema dos Sem Terra

-Olga sabe que seu pai ficará muito -Os sem terra devem conversar com o
chateado com ela e por isso não deve presidente para mostrar ao governo que
querem usar a terra para produzir
subir na árvore.
alimentos e sobreviver.
-Olga entende que Sara gosta muito do
gatinho, mas não irá fazer nada, pois
prometeu ao pai que nunca mais iria subir
em árvores.

-Os sem terra poderiam pensar que o
fazendeiro irá ficar muito chateado
quando souber que suas terras foram
invadidas.

-Olga sabe que Sara gosta muito do - Os sem-terra deveriam pensar como eles
gatinho e vai salvá-lo para Sara não ficar se sentiriam se alguém tomasse sua casa
triste.
antes de decidirem invadir a fazenda.
-O pai de Olga vai achar certo se ela
salvar o gatinho e ao mesmo tempo
errado por ela quebrar a promessa.

Estágio 3 (Mútuo): As respostas inseridas nessa categoria denotavam ideia de
Negociação. O posicionamento dos participantes indicava que a decisão diante do
dilema deveria beneficiar todos os envolvidos na situação. Tratava-se de
posicionamentos que evocam reciprocidade, mutualidade e cooperação. Os envolvidos
no dilema eram capazes de refletir sobre a situação de todos os outros. Exemplos:

Figura 6: Exemplos de respostas categorizadas no nível três de tomada de
perspectiva social.
Dilema de Olga
-Olga pode propor aos colegas que
chamem os bombeiros para salvar o
gatinho. Assim, ele poderá ser salvo e ela
não precisará quebrar a promessa que fez
ao pai.

Dilema dos Sem Terra
-Se as terras estivessem sem uso, o
governo deveria fazer um acordo com os
sem-terra e o proprietário das terras. Os
sem-terra iriam plantar e depois
dividiriam a colheita com o proprietário,
que poderia dar aos trabalhadores uma
parte da sua propriedade.

-Olga poderia chamar seu pai e elaborar -O

governo

deveria

pedir

para

o
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junto com ele um plano para salvar o fazendeiro doar metade de suas terras
gatinho de Sara.
para os trabalhadores sem-terra.
-Sara poderia pensar que Olga iria sentir
muito triste se quebrasse a promessa e
por isso iria buscar a ajuda de outra
pessoa.

-O fazendeiro poderia mostrar aos sem
terra seu ponto de vista e estes poderiam
apresentar ao fazendeiro suas reais
necessidades. Se todos chegassem a um
acordo, poderiam se unir para cobrar do
governo o cumprimento de uma solução
para o conflito.
-O governo deve agir como uma espécie
de juiz, buscando conciliar os interesses
dos sem terra e do fazendeiro.

Estágio 4 (Societal): Inseriu-se nesta categoria as respostas em que a tomada de
perspectiva dos participantes deixava de ser entendida num contexto interpessoal
(diádico) e passava a abranger um grupo social, isto é, nesta categorias foram incluídas
as respostas baseadas em reflexões que envolvem perspectivas sociais mais amplas.

Figura 7: Exemplos de respostas categorizadas no nível quatro de tomada de
perspectiva social.
Dilema de Olga

Dilema dos Sem Terra

-Não importa se a vida é animal ou -Conflitos por terra são muito comuns em
humana: salvar uma vida deve estar países como o Brasil, no qual a
distribuição de riqueza é muito injusta.
sempre em primeiro lugar
Por isso, o governo deveria fazer uma
grande reforma agrária.
-Manter uma promessa é importante para -Se em todos os países os agricultores
que haja respeito entre as relações e tivessem terras para trabalhar haveria
assim haver uma melhor convivência em mais justiça social no mundo.
sociedade
-Olga deveria pensar que as pessoas -O fazendeiro deveria tentar entender a
costumam manter suas promessas, pois invasão das suas terras como um
problema social brasileiro que tem causas
isto faz com que os outros confiem nelas.
mais profundas.
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Não pertinentes: foram inseridas nesta categoria as respostas vagas, tautológicas e sem
conteúdo. Exemplos: Part. 6: “Não sei”; Part. 11 “Esqueci”; Part. 14 “É o sem terra”.

Quando comparadas as freqüências de respostas dadas ao dilema de Olga
considerando as variáveis idade, tipo de escola e sexo por meio do teste do Quiquadrado, observaram-se diferenças significativas somente quanto aos grupos de
idade/escolaridade: X2 = 22,37; gl = 8, p < 0,05. Para viabilizar o uso deste teste,
acrescentou-se a constante 5 às freqüências de respostas dos participantes (Ver tabela
7).
Verifica-se, na Tabela 7, que as crianças, mais do que os adolescentes e os
adultos, deram respostas categorizadas no Estágio 0; os adolescentes e os adultos, mais
do que as crianças deram respostas categorizadas no Estágio 3, e, por fim, os
adolescentes, mais do que as crianças e os adultos deram respostas categorizadas no
Estágio 4.
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Tabela 7: Frequências e porcentagens de respostas dadas pelos participantes ao
Dilema de Olga distribuídas quanto à variável idade (N= 149).
Estágio

Crianças

Adolescentes

Total

Adultos

F

%

F

%

F

%

Est. 0

24

36,36

6

7,79

5

6,17

35

Est.1

16

24,24

15

19,48

27

33,33

58

Est.2

15

22,73

25

35,06

26

32,10

68

Est.3

6

9,10

15

19,48

17

20,99

38

Est.4

5

7,58

14

18,18

6

7,41

25

Total

66

100,00

77

100,00

81

100,00

224

Notas: X2 = 22,37; gl = 8, p < 0,05

Quando se comparou as freqüências de respostas dadas ao dilema dos Sem-terra
considerando as variáveis idade, tipo de escola e sexo por meio do teste do Quiquadrado,

observaram-se

diferenças

significativas

quanto

aos

grupo

de

idade/escolaridade X2= 65,87 gl = 8, p < 0,05 e tipo de escola X2= 5,99; gl = 6, p <
0,05 (Tabela 8 e Tabela 9, respectivamente).
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Tabela 8: Frequências e percentuais de respostas dadas ao dilema dos Sem Terra
de acordo com o grupo de idade (N=149)
Estágio

Crianças

Adolescentes

Total

Adultos

F

%

F

%

F

%

Est. 0

37

52,11

15

15,66

6

8,33

58

Est.1

11

15,49

38

39,58

13

18,06

62

Est.2

6

8,45

7

7,29

5

6,94

18

Est.3

6

8,45

23

23,96

24

33,33

53

Est.4

5

7,04

7

7,29

16

22,22

28

Não Pert

6

8,45

6

6,25

8

11,11

20

Total

71

100,00

96

100,00

72

100,00

239

Notas: X2= 65,87 gl = 8, p < 0,05
As crianças, mais do que os adolescentes e universitários, deram respostas
categorizadas no Estágio 0; os adolescentes mais do que as crianças e adultos deram
respostas categorizadas no Estágio 1; os adolescentes e os adultos, mais do que as
crianças deram respostas categorizadas no Estágio 3, e, os adultos, mais do que as
crianças e adolescentes, deram repostas categorizadas no Estágio 4.
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Tabela 9: Frequências e percentuais de respostas dadas ao dilema dos Sem Terra
de acordo com o tipo de instituição de ensino (N= 149)
Estágio

Pública

Privada

Total

F

%

F

%

Est. 0

28

28,57

15

29,41

43

Est. 1

38

38,77

9

17,64

47

Est. 2

2

2,04

1

1,96

3

Est.3

19

19,38

19

37,25

38

8

Est.4
Não Pert.
Total

8,16

3
98

3,06
100,00

5
2
51

9,80
3,92
100,00

13
5
149

Notas: X2= 5,99; gl = 6, p < 0,05

Os estudantes da rede pública, mais do que os estudantes das escolas privadas,
deram respostas categorizadas no estágio 1, enquanto que, os estudantes da rede
privada, mais do que os da rede pública, deram respostas categorizadas no estágio 3.

6.5. Etapa 2
Após a categorização das respostas dadas aos dilemas de Olga e dos Sem Terra,
procedeu-se a criação de itens para a elaboração de dois instrumentos objetivos. Com
este fim, foram seguidos os critérios de clareza, simplicidade, objetividade e não
tendeciosidade propostos por Cozby (2006), Pasquali (1998, 2011), Gunther (2003) e
Oliveira (2001). Como se pode constatar, foi possível elaborar itens relativos a todos os
estágios de Tomada de Perspectiva Social propostos por Selman e Byrne (1974) e
Selman (1975).
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Assim, concluída a elaboração dos itens, a ETPS foi composta por duas
historietas, O Dilema de Olga com 24 itens e O Dilema dos Sem-Terra com 19 itens, em
que os participantes deveriam assinalar se compreendiam os itens propostos e o seu grau
de concordância numa escala tipo Likert de 5 pontos.
Assim como se procedeu com a ECDH, na segunda etapa do segundo estudo,
também realizou-se uma análise de juízes e a validação semântica com a colaboração
dos mesmos participantes e adotando semelhante procedimento.

6.6. Resultados
No que tange à compreensão dos itens da Escala de Tomada de Perspectiva
Social, a maior parte dos itens referentes ao Dilema de Olga foi facilmente
compreendida pelas crianças. No entanto, houve a necessidade de substituir algumas
palavras, a exemplo dos itens: “Olga poderia propor aos colegas que chamassem os
bombeiros para salvar o gatinho...”, (substituiu-se a palavra propor por combinar) e
“Olga deveria chamar seu pai e elaborar junto com ele um plano para salvar o gatinho
de Sara” (substituiu-se a palavra elaborar por fazer).
Quanto ao Dilema dos Sem-Terra, também foram substituídas algumas palavras
de determinados itens, a exemplo de: “Os sem terra deveriam invadir a terra para
plantar e sobreviver”, em que a palavra sobreviver foi substituído por viver. Contudo,
cabe ressaltar que os itens categorizados no nível societal foram totalmente
incompreensíveis por todos os participantes dessa etapa de validação.
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6.7. Discussão parcial
Quando analisados os dados oriundos dos dois dilemas – Olga e Sem Terraverificou-se que, com o avanço da idade crianças e adolescentes passam a adotar as
mais avançadas habilidades cognitivas e propor estratégias refinadas na compreensão e
resolução dos conflitos ora apresentados. Assim, as respostas dadas pelos participantes
são condizentes com os estágios típicos das faixas etárias deles: as respostas das
crianças não levavam em consideração a perspectiva do outro, ou quando esta
perspectiva era considerada, não havia coordenação; já as dos adolescentes e dos
adultos foram caracterizadas pela capacidade de considerar o ponto de vista de cada
personagem dos dilemas simultânea e mutuamente, buscando soluções que
contemplassem ambas as partes envolvidas na situação hipotética de forma coordenada,
isto é, foram respostas em que a tomada de perspectiva passou para um nível mais
amplo e considerou o sistema social como um todo. Estes resultados são consistentes
com os postulados teóricos de Piaget (1967/2007, 1970/2007), de Selman e Byrne
(1974) e Selman (1975) de que a acurácia da tomada de perspectiva aumenta com o
avanço da idade e corroboram os achados de outros estudos (Ausubel, 1952, Taft 1955,
Moore, 1958 citados por Selman, 1975; Fefer & Gourevich, 1960; Flavell et al. 1968;
Borke, 1971; Turnure, 1975; Castle S Richards, 1975; Urberg & Dochererty, 1976;
Azevedo, 1984; Knafo, Steinberg & Goldner, 2011).
Observando-se os resultados apresentados na tabela 7, é possível verificar que,
no tocante ao dilema de Olga, os adolescentes, mais que os adultos deram respostas
categorizadas no estágio 4 de tomada de perspectiva. Esse resultado por estar
relacionado ao pequeno intervalo das idades considerado na análise. Tomando como
base o ECA, os participantes que tinham idades compreendidas até 11 anos
compuseram o grupo das crianças; foram classificados como adolescentes aqueles que
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tinham idade entre 12 e 18 anos e como adultos aqueles que tinham idade superior a 18
anos. Vale destacar que esse no grupo dos adolescentes havia participantes
universitários e no grupo dos adultos havia participantes que cursavam o ensino médio.
Dessa forma, é possível considerar que a variável escolaridade possa ter exercido
considerável influência sobre este resultado.
No entanto, é preciso considerar que existem diferenças relativas ao conteúdo
dos dilemas: o dilema de Olga é de âmbito interindividual enquanto que o dilema dos
Sem-terra é de âmbito mais social. Assim, faz-se necessário refletir sobre estes dilemas
separadamente.
Considerando o Dilema de Olga, é possível conjecturar que, mesmo não usando
uma tarefa de falsa crença como nos estudos clássicos da teoria da mente, esse dilema
pôde apreender a teoria da mente dos participantes deste estudo, já que foi solicitado
que estes fizessem inferências sobre o comportamento e os estados mentais dos
personagens envolvidos na situação hipotética, a exemplo das respostas categorizadas
nos estágios 1 e 2 de acordo com a tipologia de Selman: “O Pai de Olga não ficará
zangado com ela se souber que o gatinho estava preso na árvore”; “Sara irá entender
se Olga não subir na árvore, Se Olga lhe falar da promessa que fez ao pai” e “Olga
sabe que seu pai ficará muito chateado com ela e por isso não deve subir na árvore”.
Acrescente-se ainda que os estudos mais recentes sobre a teoria da mente demonstraram
que esta habilidade está relacionada com a capacidade de fazer, gostar e manter amigos
(Dunn et al., 2002), com a aceitação pelos pares (Slaughter , Denis & Pritchard, 2002) e
com comportamentos pró-sociais (Cassidy, Werner, Rourke, Zubernis & Balaraman,
2003; Pavarini & Souza, 2010), o que por sua vez, são aspectos diretamente
relacionados com o conteúdo do dilema. Ademais, não foram encontradas diferenças
quanto ao tipo de escola e as respostas dadas a este dilema, o que traz à tona mais uma
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vez a reflexão acerca da influência do contexto sobre a tomada de perspectiva ou sobre
a teoria da mente e a um possível questionamento sobre a universalidade desses
construtos.
Por fim, destaca-se que o conteúdo do dilema envolve uma relação de amizade,
o que pode ter influenciado as decisões daqueles participantes que optaram pela ajuda
de Olga para com a sua amiga Sara, que por sua vez, remete aos resultados encontrados
por Smith e Rose (2011) que verificaram que a habilidade de tomada de perspectiva é
um preditor positivo para amizades consideradas de alta qualidade.
No que tange ao dilema dos Sem terra, diferentemente dos resultados de Feitosa,
Camino, Camboim, Distéfano e Santos (2005) que revelaram diferenças significativas
quanto à variável sexo e as respostas dadas a este dilema, no presente estudo verificouse a influência da variável tipo de escola sobre as repostas dos participantes: os
estudantes das instituições privadas de ensino, mais do que os da rede pública,
apresentaram respostas categorizadas no nível 3 da tipologia de Selman e Byrne (1974)
e Selman (1975) sobre a tomada de perspectiva. Este resultado pode estar relacionado à
natureza do dilema em questão, já que a distribuição de terras constitui um problema
social mais amplo e que exige uma maior compreensão das questões sociais,
diferentemente do dilema de Olga que diz respeito a uma situação concreta, que faz
parte do cotidiano das pessoas e, por isso, mais facilmente compreendida por todos os
participantes deste estudo, favorecendo desta forma um melhor posicionamento diante
do dilema. Assim, é possível considerar que as instituições privadas parecem priorizar a
discussão e o entendimento das questões sociais e que a condição socioeconômica
destes estudantes parece favorecer a um maior ao acesso aos meios de comunicação
como a internet e aos bens culturais, a exemplo de materiais didáticos de melhor
qualidade. Acrescente-se ainda o fato de que, geralmente, os pais de estudantes de
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escolas privadas tendem a ter maior nível de escolarização, o que pode influenciar as
discussões de problemas dessa natureza.
Note-se que, em ambos os dilemas, há a necessidade da emissão de um
comportamento de ajuda: Olga precisa decidir se ajuda ou não sua amiga Sara, e, no
caso do dilema dos Sem-Terra, a resposta do participante versava sobre o papel do
governo diante das condições precárias de famílias. Percebe-se que as repostas que
foram categorizadas nos estágios mais elevados de tomada de perspectiva foram aquelas
em que o participante optava por ajudar/ cooperar diante do conflito (Exemplos: “Olga
poderia chamar seu pai e elaborar junto com ele um plano para salvar o gatinho de
Sara”; “Se as terras estivessem sem uso, o governo deveria fazer um acordo com os
sem-terra e o proprietário das terras. Os sem-terra iriam plantar e depois dividiriam a
colheita com o proprietário, que poderia dar aos trabalhadores uma parte da sua
propriedade”) o que se coaduna com os resultados de Johnson (1975a, 1975b), Strayer e
Roberts (1989), Chamers e Townsend (1990), Eisenberg, Zhou e Koller (2001), Vaish,
Carpenter e Tomasello (2009), Knafo, Steinberg e Goldner (2011) e Fennis (2011) que
encontraram relação entre a predisposição para cooperar e a capacidade de tomada de
perspectiva; com aqueles resultados encontrados por Rubin e Schneider (1974) e de
Buckley, Siegel e Ness (1979) de que a tomada de perspectiva aumentam o altruísmo e
os de Chambers e Davis (2012) de que a tomada de perspectiva aumenta a compaixão.
Por fim, após a análise dos juízes e da validação semântica, foram feitas as
devidas alterações no instrumento e partiu-se para a análise psicométrica da ETPS que
será apresentada a seguir.

201

Capítulo VII- Estudo 5- Validação da Escala de Tomada de Perspectiva Social:
uma análise psicométrica

202
7. Estudo 5- Validação da ETPS: uma análise psicométrica

7.1. Objetivo: O objetivo desse estudo foi o de validar a Escala de Tomada de
Perspectiva Social –ETPS- e avaliar a influência das variáveis sociodemográficas sobre
os fatores deste instrumento.
As expectativas desse estudo foram que:
- os escores médios da ETPS variariam em função da idade dos participantes;
-os escores médios da ETPS variariam em função do contexto social (inferido
pelo tipo de escola) dos participantes e
- os escores médios da ETPS não variariam em função do sexo dos participantes.
Essas expectativas se basearam em resultados oriundos de estudos empíricos que
demonstraram a influência da variável idade sobre o processo de tomada de perspectiva
(Borke, 1971; Turnure, 1975; Castle e Richards, 1975; Urberg & Dochererty, 1976;
Azevedo, 1984; Ribeiro, 1996) e na importância da interação social sobre o processo de
tomada de perspectiva preconizada por Piaget (1967; 1967/2007; 1970/2007) e Selman
(1975).

7.2 Método
7.2.1 Participantes: Os participantes desse estudo foram os mesmos estudantes que
participaram do Estudo 2, a saber: 300 estudantes matriculados nas rede pública e
privada de ensino da cidade de João Pessoa, divididos igualmente quanto ao sexo e o
tipo de escola. Esta amostra foi dividida em três grupos de idade que correspondem

203
aos estágios do desenvolvimento cognitivo propostos por Piaget (1967/2007,
1970/2007): G1- 8 anos (operações concretas), G2- 12 anos (entrada nas operações
formais) e G3- 16 anos (operações formais consolidadas).

7.2.2 Instrumento: Foi utilizada a Escala de Tomada de Perspectiva Social (ETPS),
anteriormente descrita.

7.2.3 Procedimento
Foram seguidos os mesmos princípios éticos e de coleta de dados adotados no
Estudo 2. Quanto à análise: Seguiu-se orientação estatística semelhante àquela adotada
na validação da Escala de Concepções acerca dos DH. Com base nos dados oriundos do
Dilema de Olga, calculou-se a mediana da escala e se considerou a pontuação acima e
abaixo da mesma, caracterizando o grupo inferior e superior. A partir desse critério
discriminante, efetuou-se um teste t para amostras independentes visando à comparação
dos grupos.

7.3. Resultados
Foi possível observar que os itens da escala discriminaram pessoas com
magnitudes próximas e reter na escala os itens que foram significativos, destinados a
análise fatorial, conforme apresentado na Tabela 10.
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Tabela 10: Poder discriminativo dos itens da ETPS (gl=300).
ITEM
01. Olga deveria subir na árvore, pois ela gosta muito de gatinhos.
02. Olga não vai subir porque é obediente.
03. Olga vai subir porque gosta de subir em árvores.
04. É importante fazer o que prometemos para não levar bronca dos
pais
05. Olga pode querer não subir na árvore, pois acha que cumprir as
promessas que fazemos aos nossos pais é mais importante do que
ajudar a um amigo
06. Olga não vai subir na árvore para não apanhar do seu pai
07. Olga não vai subir em árvore porque tem medo de cair novamente.
08. Olga não deveria subir na árvore, pois seu pai não irá entender
porque ela quebrou a promessa.
09. O pai de Olga não vai brigar porque ela só subiu na árvore por um
bom motivo (ajudar).
10. O pai de Olga não ficará zangado com ela se souber que o gatinho
estava preso na árvore.
11. Olga acha que mesmo que seu pai fique chateado, a promessa
poderia ser quebrada, pois a vida do gatinho estava em perigo
12. Se Olga contar a Sara a promessa que fez ao seu pai, Sara irá
entender se Olga não subir na árvore.
13. Olga acha que seu pai vai achar certo se ela salvar o gatinho e ao
mesmo tempo errado por ela ter quebrado a promessa
14. Olga saber que seu pai ficará muito chateado com ela, e por isso
não deve subir na árvore.
15. Olga sabe que Sara gosta muito do gatinho, mas não vai fazer
nada, pois prometeu ao pai que nunca mais subiria em árvores
16. Olga pensa que seu pai ficará orgulhoso se ela salvar o gatinho.
17. Olga pensa que é importante cumprir nossas promessas, mas nesse
caso é mais importante salvar o gatinho
18. Olga poderia combinar com seus colegas de chamar os bombeiros
para salvar o gatinho. Assim o gatinho poderá ser salvo e ela não
precisará quebrar a promessa que fez ao pai.
19. Sara poderia pensa que Olga poderia se sentir muito triste se
quebrasse a promessa, e por isso, Sara irá buscar ajuda de outra pessoa
20. Olga poderia chamar seu pai e fazer com ele um plano para salvar
o gatinho de Sara.
21. Olga deveria pensar que as pessoas confiariam nela se ela
cumprisse suas promessas.
22. Não importa se a vida é de um animal ou de uma pessoa: salvar
uma vida deve estar sempre em primeiro lugar
23. É importante manter as promessas para que as pessoas acreditem
umas nas outras.
24. Manter uma promessa é importante para que haja respeito nas
relações entre as pessoas e, assim, haver uma convivência melhor em
sociedade.

t

P

-2,31
-5,72
-5,23
-7,31

0,01
0,01
0,01
0,01

-7,55

0,01

-10,25
-7,97
-8,19

0,01
0,01
0,01

-5,32

0,01

-8,64

0,01

-5,44

0,01

-8,70

0,01

-5,44

0,01

-9,06

0,01

-9,24

0,01

-6,79
-4,53

0,01
0,01

-6,41

0,01

-7,75

0,01

-6,75

0,01

-8,90

0,01

-5,19

0,01

-8,17

0,01

-2,94

0,01
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Com base nesses resultados, observou-se que os vinte e quatro (24) itens da
escala sugerida revelaram diferenças significativas, devendo com isso, ser retidos na
escala para a realização da Análise Fatorial Exploratória - AFE.
Apesar de assumir todos os critérios exigidos para a realização da AFE (por
exemplo, quantidade de valores próprios (eigenvalues), o Critério de Kaiser, Critério de
Cattell e a análise paralela), diante dos resultados observados na ACP (Análise dos
Componentes Principais), encontrou-se uma estrutura fatorial que se mostrou pouco
interpretável e que excluía grande parte dos itens da Escala de Tomada de Perspectiva –
Dilema de Olga – prejudicando a relação item-fator. A organização dos itens se
apresentou, em sua lógica teórica, muito diferente dos níveis propostos por Selman e
Byrne (1974) e Selman (1975); neste sentido, decidiu-se por trabalhar com uma medida
por teoria, uma vez que já existia um corpus de conhecimento consolidado nessa área.
Optou-se, então, por verificar, a partir de uma analise fatorial confirmatória, a estrutura
fatorial organizada de acordo com a tipologia desse autor.
Seguiu-se a orientação teórica proposta por Selman e Byrne (1974) e Selman
(1975) referente ao desenvolvimento da tomada de perspectiva social, em cinco
estágios, conforme apresentado em capitulo teórico desta tese. Para testar uma estrutura
fatorial que contemplasse a tipologia de Selman e Byrne (1974) e Selman (1975),
gerou-se um modelo com cinco dimensões, cada uma delas contemplando os itens da
escala distribuídos de acordo com o estágio de tomada de perspectiva.
Na testagem do modelo, optou-se por deixar livres as covariâncias (phi, ) entre
os fatores. Os indicadores de qualidade de ajuste do modelo se mostraram próximos às
recomendações destacadas na literatura (Byrne, 1989; Van de Vijver & Leung, 1997):
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χ2/gl = 2.16, GFI = 0,97, AGFI = 0,95, RMR = 0,07, TLI = 0.99, CFI = 0.99, RMSEA
(90%IC) = 0,02 (0,00-0,04), CAIC = 818.64 e ECVI = 1,18.
Conforme mostra a figura 8, todas as saturações (Lambdas, λ) estão dentro do intervalo
esperado, não tendo, assim, problemas da estimação proposta. Além disso, todas são
estatisticamente diferentes de zero (t > 1,96, p < 0,05), condição que corrobora para a
Escala de Tomada de Perspectiva (Dilema de Olga) a existência dos estágios de tomada
de perspectiva proposta por Selman e Byrne (1974) e Selman (1975). Frente a esse
resultado, assume-se a adequabilidade teórica deste modelo de acordo com a tipologia
do referido autor. Porém é necessário destacar que, mesmo tendo observado que os itens
do respectivo instrumento apresentam resultado significativo na análise discriminativa
dos itens, na análise fatorial confirmatória alguns dos itens apresentaram lambdas
associativos negativos, o que, de acordo com Hoe (2008) e Hair, Anderson, Tatham e
Black (2005) não se adéquam à perspectiva teórica e metodológica para esse tipo de
cálculo quando na avaliação da associação entre item-fator (leia-se fator = estágio). Os
itens excluídos da análise foram: 1. Olga deveria subir na árvore, pois ela gosta muito
de gatinhos; 9. O pai de Olga não vai brigar porque ela só subiu na árvore por um bom
motivo (para ajudar) e 11. Olga acha que mesmo que seu pai fique chateado, a promessa
poderia ser quebrada, pois a vida do gatinho estava em perigo.
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Figura 8: Estrutura Fatorial da Escala de Tomada de Perspectiva referente ao
dilema de Olga.

Est 0

Est 1

Est 2

Est 3

Est 4
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Considerando a organização item-fator da medida por teoria do dilema de Olga,
observaram-se as seguintes médias dos estágios: estágio 0 (M = 2,37, DP = 1,08),
estágio um (M = 2,47, DP = 1,23), estágio dois (M = 2,87, DP = 0,98), estágio três (M =
3,10, DP = 0,97) e estagio quatro (M = 3,19, DP = 0,86). Ainda como um dado
adicional, efetuou-se um teste t para amostra pareada como o objetivo de avaliar a
diferença das pontuações médias entre os estágios do dilema de Olga; observou-se que
apenas entre o estágio zero e o estágio 1, entre o estágio 3 e estágio 4, as diferenças não
foram significativas, mas, em relação aos demais estágios as diferenças obtiveram
significância com p < 0,05, tendo as medias sido sempre superiores nos estágios mais
elevados quando comparados com os estágios menos elevados.
Num segundo momento, realizou-se uma Análise de Variância (Anova) para
avaliar a diferença na pontuação dos escores médios em função da idade e da inserção
escolar sobre os estágios de tomada de perspectiva social. Os resultados indicaram que:
- os participantes de 8 anos tiveram escores médios superiores nos níveis zero,
um e dois, quando comparados com os sujeitos de 12 e 16 anos (ver tabela 11); as
médias dos escores dos participantes aos itens referentes aos níveis três e quatro não se
diferenciaram significativamente em função da idade, porém, vale destacar que houve
uma tendência a hierarquização das médias em função da idade.
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Tabela 11: Análise de variância da idade em função dos estágios de tomada de
perspectiva.
Média

DP (IC 95%)

F

Estágios
Idade
Zero

Um

Dois

Três

Quatro

8 anos

2,91 0.98 (2,72-3,11)

12 anos

2,42 1,11(2,19-2,63)

16 anos

1,77 0,84(1,62-1,93)

8 anos

2,81

1,25(2,56-3,06)

12 anos

2,58

1,27(2,33-2,83)

16 anos

2.01

1,01(1,80-2,21)

8 anos

3,01

0,94(2,82-3,19)

12 anos

2,93

1,08(2,71-3,14)

16 anos

2,69

0,83(2,52-3,14)

8 anos

3,23

0,92(3,04-3,41)

12 anos

3,13

0,95(2,93-3,31)

16 anos

2,95

1,08(2,73-3,15)

8 anos

3,23

1,04(3,02-3,43)

12 anos

3,26

0,83(3,09-3,42)

16 anos

3,09

0,65(2,96-3,21)

[(2,299) = 34,48, p < 0,05]

[(2,299) = 12,07, p < 0,05]

[(2,299) = 3,07, p < 0,05]

[(2,299) = 2,13, (n.s.)]

[(2,299) = 1,13, (n.s.)]
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- quanto ao tipo de escola e a tomada de perspectiva, observou-se uma diferença
significativa nos estágios zero, um, dois e três: os participantes da escola pública
apresentaram escores médios superiores quando comparados aos participantes da escola
particular nestes estágios (Ver Tabela 12).

Tabela 12: Análise de variância do tipo de escola em função dos níveis de tomada
de perspectiva social.
Estágios
Média

DP (IC 95%)

F

Tipo de
Escola
Zero

Um

Dois

Três

Quatro

Pública

2,70 1,03(2,66-3,04)

Privada

2,04 1,02(1,90-2,26)

Pública

2,85

Privada

2,08 1,14(1,90-2,26)

Pública

2,99 0,93( 2,83-3,13) [(2,299) = 3,90, p < 0,05]

Privada

2,77

Pública

3,20 0,97(3,05-3,37)

Privada

2,99 0,99(2,83-3,15)

Pública

3,26 0,94(3,10-3,41)

Privada

3,13 0,76(3,00-3,24)

1,19(2,66-3,04)

[(2,299) = 30,10, p < 0,05]

[(2,299) = 32,90, p < 0,05]

0,98(2,61-2,93)
[(2,299) = 3,61, p < 0,05]

[(2,299) = 1,82 (n.s.)]
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No que se refere ao dilema dos Sem terra, os resultados encontrados na AFE
(Principais Componentes), assim como os do Dilema de Olga, revelaram uma estrutura
fatorial pouco interpretável e que excluía grande parte dos itens da Escala de Tomada de
Perspectiva, prejudicando a relação item-fator; isto é, a organização dos itens se
apresentou muito diferente dos estágios propostos por Selman e Byrne (1974) e Selman
(1975). Diante desse resultado, optou-se por realizar uma avaliação com base na Teoria
de Selman e Byrne (1974) e Selman (1975), seguindo o raciocínio da análise realizada
com os dados do Dilema de Olga; mesmo assim, os resultados revelaram indicadores da
análise fatorial confirmatória aquém daqueles considerados aceitáveis pela literatura
pertinente (Byrne, 1989; Hair et al., 2005; Joreskög & Sörbom, 1989). Desta forma, os
resultados obtidos com o dilema dos Sem Terra não foram considerados para os
cálculos da Estrutura Fatorial e da Análise de Variância.

7.4. Discussão Parcial

No que concerne aos resultados relativos à ETPS, considerando-se a teoria de
Selman e Byrne (1974) e Selman (1975) sobre a tomada de perspectiva, a partir das
análises estatísticas, foi possível comprovar a validade teórica afirmada pelo autor,
tendo como base, a comparação estrutural da escala que avalia a tomada de perspectiva.
Nesta escala, existe uma associação item-fator, já previamente descrita na teoria, que
apresentou uma consistência teórica pertinente e demonstrada nos indicadores
psicométricos destacados, por exemplo: χ2/gl, GFI, AGFI, TLI, CFI, RMSEA, CAIC e
ECVI.
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Ao se procurar avaliar e mensurar o construto da tomada de perspectiva social
recomenda-se o uso dessa escala, tendo como base as considerações teóricas
estabelecidas por Selman e Byrne (1974) e Selman (1975) e corroborada por essa
medida teoria (Pasquali, 2011). Observando-se o modelo teórico (ver figura 3), pode-se
salientar a inter-relação entre os estágios de tomada de perspectiva social, estes
associados positivamente entre si, o que corrobora a proposta teórica de sequenciamento
desenvolvimentista. Assim como no segundo estudo, os resultados deste evidenciaram o
que a habilidade de tomada de perspectiva evolui de acordo com a idade, o que reforça
os pressupostos de Selman em seu nível teórico e empírico, a partir dos resultados
observados na tese.
Em relação ao dilema dos Sem terra, o instrumento não foi interpretável do
ponto de vista da tomada de perspectiva tanto nas análises exploratórias quanto pela
medida por teoria. Entende-se que este instrumento parece avaliar outro construto e não
a tomada de perspectiva. Considerando que este dilema foi proposto por C. Camino
(2005) com o objetivo de analisar as concepções de justiça distributiva de crianças e
adolescentes, acredita-se que mesmo tendo sido possível identificar estágios de
desenvolvimento de tomada de perspectiva no estudo 4 da presente tese, infere-se que
ele possa ser considerado uma medida de avaliação moral, e, nesse sentido, estudos
subsequentes devem priorizar a verificação da validade convergente e divergente com
escores oriundos de instrumentos como o Defining Issues Test -DIT (Rest, 1975), Moral
Judgement Interview MJI (Colby & Kohlberg, 1987) e os Dilemas da Vida Real
(Galvão, 2010). Essa relação entre a tomada de perspectiva e a moral também foi
verificada por uma vasta gama de estudos (Selman, 1971; Hickey, 1972, Moir, 1972,
Thrower, 1972, Kuhn, 1973, Giraldo, 1973 citados por Selman; Selman & Byrne,1974;
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Colby e Kohlberg, 1987; Ribeiro, 1996; Sampaio, Monte, Camino & Roazzi, 2008;
Comunian & Gielen, 2012).
No que se refere à diferença de idade e a tomada de perspectiva encontrada nesta
tese também foi verificada por outros estudos que demonstraram que a acurácia da
tomada de perspectiva aumenta com o avanço da idade (Ausubel, 1952, Taft, 1955,
Moore, 1958, Feffer, 1960 citados por Selman, 1975; Fefer & Gourevich, 1960; Flavell,
1968; Borke, 1971; Turnure, 1975; Castle & Richards, 1975, Urberg & Dochererty,
1976; Azevedo, 1984; Knafo, Steinberg & Goldner, 2011).
Quando realizada uma análise de variância com os escores provenientes da
Escala de Tomada de Perspectiva Social, verificamos diferenças significativas entre os
estágios de tomada de perspectiva propostos por Selman e Byrne (1974) e Selman
(1975) e a variável idade (tabela 11): os estudantes de 8 anos de idades pontuaram nos
estágios 0, 1 e 2 o que se coaduna com os pressupostos da referida teoria. Todavia,
quando considerados os estágios 3 e 4, não foram encontradas diferenças significativas;
tais estágios são caracterizados pelo raciocínio do tipo formal, isto, é um pensamento de
ordem mais abstrata, do tipo hipotético-dedutivo. Sendo o desenvolvimento cognitivo
uma condição necessária para o processo de tomada de perspectiva social, podemos
inferir que estes resultados podem refletir uma tendência anteriormente verificada nos
estudos cognitivos de que somente cerca de 40% da população atinge o referido estágio
das operações formais (Biaggio, 2003).
Quando realizado o teste de análise de variância levando-se em consideração a
variável tomada de perspectiva e tipo de escola, verificou-se uma diferença significativa
entre os estágios 0, 1, 2 e 3 e as pontuações obtidas pelos estudantes da escola pública
(ver tabela 12). Chama à atenção que estes estudantes tenham obtido pontuações
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superiores do que àqueles da rede privada de ensino no que concerne o estágio 3,
estágio caracterizado pela capacidade de diferenciação da perspectiva do eu a partir de
uma perspectiva mais ampla e generalizada, isto é, neste estágio o indivíduo percebe
que tanto o eu quanto o outro podem levar em consideração o ponto de vista de cada
uma das partes envolvidas na relação de forma mútua e simultânea. Essa forma de
raciocínio é diretamente relacionada com o estágio das operações formais supracitado.
O tipo de escola serve como parâmetro do nível socioeconômico do participante, e,
dessa forma, é possível conjecturar que, sendo os estudantes da escola pública aqueles
que têm uma condição social menos favorecida, é possível que suas vivências diárias,
tanto na família quanto nas suas comunidades, se pautem em interações sociais que
permitem maior tomada de perspectiva.
Ao compararmos os resultados do estudo 4 (qualitativo) com os resultados do
estudo 5 (quantitativo), verifica-se que foram encontradas diferenças significativas
quanto os tipo de escola no primeiro estudo, o que não foi verificado, empiricamente, no
neste estudo. Considera-se que esse resultado esteja relacionado às diferenças
metodológicas: a esse respeito, pode-se conjecturar que quando expostos ao dilema e
solicitados a emitir sua opinião, a tarefa tenha sofrido influência da habilidade verbal
dos participantes, diferentemente deste estudo, em que eram apresentados os itens e o
participante deveria somente assinalar seu grau de concordância. Sabe-se, além do mais,
que os escores de um teste com questões abertas tem se revelado menores do que os de
questões de múltipla escolha, indicando que é bem mais fácil reconhecer o raciocínio de
um estágio como sendo o mais adequado do que produzi-lo sob forma de resposta
aberta.
Assim, construídas e validadas as escalas ECDH e ETPS, no próximo estudo,
será apresentada a testagem da hipótese central da presente tese.

215

Capítulo VIII- Estudo 6- Verificação do modelo proposto na tese: Concepções
acerca dos Direitos Humanos sob a influência do processo de tomada de
perspectiva
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8. Estudo 6- Verificação do modelo proposto na tese: Concepções acerca dos DH
sob a influência do processo de tomada de perspectiva

8.1. Objetivo
O objetivo deste sexto estudo coincide com o objetivo principal da presente tese,
que é verificar a influência do avanço da tomada de perspectiva social sobre as
concepções acerca dos Direitos Humanos.
A hipótese que norteou esta pesquisa foi a de que o avanço no processo de
tomada de perspectiva estaria relacionado às concepções mais amplas acerca dos
direitos humanos. Essa hipótese encontra respaldo nos resultados obtidos nos estudos
empreendidos por Chackur et al (1998), Camino, Galvão e Rique (2008) e Feitosa
(2009).

8.2 Método
8.2.1. Participantes: A título de informação, os participantes deste estudo foram os
mesmos dos estudo 2 e 4, a saber: 300 estudantes matriculados nas rede pública e
privada de ensino da cidade de João Pessoa, divididos igualmente quanto ao sexo e o
tipo de escola. Esta amostra foi dividida em três grupos de idade que correspondem aos
estágios do desenvolvimento cognitivo propostos por Piaget (1967/2007, 1970/2007):
G1- 8 anos (operações concretas), G2- 12 anos (entrada nas operações formais) e G316 anos (operações formais consolidadas).
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8.2.2. Instrumentos: Os instrumentos administrados foram a Escala de Concepções
acerca dos Direitos Humanos e a Escala de Tomada de Perspectiva Social, construídos e
validados nos estudos anteriores.

8.2.3. Procedimento: O procedimento ético e a coleta de dados foram semelhantes
àqueles adotados nos estudos anteriormente descritos.

8.2.3.1. Análise
Considerando a hipótese central da tese, que objetivava verificar uma associação
positiva entre estágios mais elevados do processo de tomada de perspectiva social com
as concepções mais amplas acerca dos DH, efetuou-se, a partir da análise e modelagem
de equação estrutural, no programa AMOS 21 um modelo recursivo de equações
estruturais gerando o modelo hipotetizado.

8.3 Resultados
Conforme observado no estudo 5, os resultado da ANOVA (ver tabela 11)
demonstraram que, as médias dos escores dos participantes referentes aos itens dos
estágios três e quatro de tomada de perspectiva não se diferenciaram significativamente
em função da idade, contudo, foi possível verificar que os participantes de 8 anos
apresentaram médias elevadas no que tange ao estágios 3 e 4 de tomada de perspectiva.
Assim, a fim de facilitar a leitura e compreensão da hipótese estabelecida na presente
tese, optou-se por apresentar no gráfico a seguir, a variação das médias das respostas
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dos participantes dos três grupos de idades em função dos estágios da tomada de
perspectiva.

Figura 9: Medias das respostas dos participantes de acordo com os estágios da
tomada de perspectiva em função da idade.
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É possível observar na figura 9, de forma geral, que em todas as idades existe
um avanço no processo de tomada de perspectiva. Contudo, esse avanço não era
esperado, em termos de desenvolvimento sócio-cognitivo, em relação aos participantes
de 8 anos de idade. Assim, julgou-se que é possível que esses estudantes podem ter se
posicionado de forma aleatória diante dos itens que compõem este instrumento, já que
no estudo 4 da presente tese, observou-se que o participantes dessa faixa etária deram
respostas categorizadas, sobretudo, nos estágios 0, 1 e 2 de tomada de perspectiva.
Assim, para efeito de análise e dirimir eventuais dúvidas quanto ao problema da medida
desse construto na referida amostra (participantes de 8 anos), optou-se por verificar um
modelo teórico de forma parcimoniosa, que complete as associações entre variáveis com
base em secções amostrais.
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Para isso, gerou-se um modelo que verificou a influência do processo de tomada
de perspectiva (considerando os estágios menos elevados – estágio 0, 1 e 2 - e os
estágios mais elevados – estagio 3 e 4) sobre as concepções mais elevadas acerca dos
direitos humanos. Por considerar que o fator Direitos básicos concretos representa uma
concepção menos elevada acerca dos DH quando comparado aos outros fatores, gerouse um modelo teórico que avalia a influência dos estágios de tomada de perspectiva
social sobre os fatores Princípios orientadores da humanidade (POH) e os princípios
reguladores da sociedade (PRS).
Considerando tais reflexões, inicialmente, gerou-se o modelo hipotetizado
considerando os escores médios dos participantes dos três grupos de idade (Modelo 1),
e, num segundo momento, foram considerados somente os escores dos participantes de
12 e 16 anos (Modelo 2). Conforme apresentado na tabela 13, é possível observar que
os indicadores psicométricos do modelo 2 foram melhores do que os do modelo 1.

Tabela 13: Indicadores psicométricos do modelo teórico para a amostra com e sem
os participantes de 8 anos.
Amostra/
Modelo

χ²/gl GFI

AGFI CFI

TLI

RMSEA
(intervalo)

Modelo 1

8,06 0,98

0,79

0,97

0,77

0,15
(0,09-0,23)

Modelo 2

2,25 0,99

0,92

0,99

0,94

0,07
(0,01-0,14)

Notas: Modelo 1 = Amostra total [300 participantes]; Modelo 2 = participantes de 12 a
16 anos [200 participantes].

Considerando estes resultados, pode-se observar na figura 10 que houve uma
associação negativa entre os estágios iniciais (zero, um e dois) da tomada de perspectiva
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e os níveis de concepções elevadas de DH (PRS e POH) ( = -0,11). Por outro lado, os
estágios finais de tomada de perspectiva (três e quatro) associaram-se, positivamente,
com um lambda alto ( = 0,44), aos níveis de concepções elevadas de DH (PRS e
POH), em tais associações levou em consideração um nível de significância com um p <
0,01. Tais resultados corroboram a hipótese geral da presente tese.

Figura 10: Modelagem estrutural para a explicação das concepções acerca dos DH
a partir da tomada de perspectiva.
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8.4 Discussão parcial
Considerando os resultados observados é possível destacar que o modelo teórico
foi comprovado, pois este apresentou indicadores psicométricos aceitos na literatura
estatística quanto à modelagem estrutural realizada (Joreskög & Sörbom, 1989; Hair et
al.. 2005), vindo a corroborar a hipótese levantada na presente tese que previa uma
associação positiva entre a os níveis mais elevados de tomada de perspectiva e os níveis
amplos de concepções acerca dos DH, o que é congruente com os resultados dos
estudos empíricos que deram suporte à proposta desta pesquisa (Chackur et al., 1998;
Camino, Galvão & Rique, 2008; Feitosa 2009).
Conforme demonstrado nos estudos anteriormente empreendidos nessa tese, o
desenvolvimento da compreensão acerca dos DH se processa através de estágios
seqüenciados e a idade e o ambiente social influenciam esse desenvolvimento. Julga-se
que se trata de uma mudança qualitativa das estruturas cognitivas propiciada pelo
processo de tomada de perspectiva social. Desta forma, ao observar o modelo teórico
proposto, é possível raciocinar que o avanço da compreensão dos DH não é meramente
um acúmulo quantitativo de conhecimento, e não se deve somente à dimensão etária dos
sujeitos, mas sim à evolução da habilidade de tomada de perspectiva. Tal modelo pode
se relacionar ao que Piaget denomina conflito sócio-cognitivo, processo este
influenciado diretamente pela de tomada de perspectiva, que por sua vez, faz com que
as pessoas que vivenciam tais conflitos busquem um estado de equilíbrio cada vez mais
estável. Assim, à medida que o indivíduo passa a confrontar seu ponto de vista com os
dos seus pares, precisa, então, refletir sobre suas próprias ideias, buscando
consequentemente, aprimorá-las por meio de argumentos mais complexos acerca dos
DH.
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Faz-se necessário ressaltar que o avanço no processo de tomada de perspectiva
constitui uma condição necessária, mas não suficiente, para o avanço das concepções
acerca dos DH, e, nesse sentido, considera-se que outros fatores de ordem social, a
exemplo das técnicas de socialização adotadas e das experiências vividas na família e
nos grupos de pertença também representam importantes elementos constituintes dessa
concepções. Acrescente-se ainda que a evolução das concepções acerca dos DH não se
trata meramente de uma incorporação de conhecimentos sociais/culturais. Considera-se,
então, que o desenvolvimento dessa forma de conhecimento ocorre paralelamente ao
desenvolvimento cognitivo e afetivo do indivíduo, e, tal como demonstrado pelo
presente estudo e por outros estudos empíricos (Melton, 1980; Molinari, 2001; Ruck,
Peterson-Badali & Day, 2002; Unicef, 2000; Casas & Saporiti, 2005; Camino, 2005;
Camino, Galvão, Rique & Camboim, 2006; Santos, 2007; Rizzini, Thapliyal & Pereira,
2007; A. Souza, 2008; Camino, Galvão & Rique, 2008 e Feitosa, 2009), é moldada
pelo contexto social. Assim, acredita-se que um fator primordial para a evolução da
concepção acerca dos DH seria as oportunidades de tomada de perspectiva durante as
quais os sujeitos interagem e tomam a perspectiva de outras pessoas, imaginando com
elas sentem ou pensam.
Vale ressaltar que, considerando os indicadores psicométricos do modelo teórico
em questão é pertinente destacar que, ao serem considerados os resultados do presente
estudo, faz-se necessário ter em conta os aspectos mais específicos ou universais entre
as culturas e a validação dos instrumentos aqui elaborados quando se pretender
administrá-los em outros contextos.
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9. Discussão geral e Considerações Finais

Os dados encontrados no presente estudo dão suporte à constatação de que a
concepção acerca dos Direitos Humanos torna-se mais complexa na adolescência e que
este tipo de julgamento é bem mais sofisticado nesta idade do que na infância e é
diretamente influenciado pelo processo de tomada de perspectiva. No que se refere à
análise psicométrica das escalas, de uma maneira geral, considera-se que a construção e
a validação da ECDH e da ETPS trazem relevantes contribuições práticas para o
entendimento da dimensionabilidade dos construtos concepções acerca dos Direitos
Humanos e da Tomada de Perspectiva, respectivamente. No entanto, vale ressaltar que
os dados aqui apresentados foram coletados a partir de amostras por conveniência, que
por sua vez, não representam a população brasileira como um todo, e, neste sentido,
considera-se pertinente que novos estudos empíricos sejam realizados com amostras que
incluam participantes de outros contextos sociais.
Cabe aqui tecer alguns comentários acerca do método e dos instrumentos
construídos e validados nesse estudo. Quanto à adoção de uma forma de investigação
qualitativa e quantitativa, considera-se que esta viabilizou uma melhor compreensão da
relação entre as variáveis, ao mesmo tempo em que se pode aprofundar algumas
questões levantadas em estudos anteriores nos quais a concepção acerca dos direitos
humanos foi avaliada através de métodos estritamente qualitativos. No que concerne aos
instrumentos, considera-se que eles precisam ser testados em outras amostras, assim
como avaliar se a concepção acerca dos DH obedece a uma evolução gradual favorecida
pelo processo de tomada de perspectiva com participantes de outros contextos sociais, a
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exemplo de participantes institucionalizados, em conflito com a lei, que passam os dias
nas ruas.
Os resultados deste estudo sinalizam a possibilidade de articulação entre as
teorias cognitivo-construtivistas de Doise sobre os Direitos Humanos e de Selman sobre
a tomada de perspectiva, além de ajudar a preencher a lacuna teórico-empírica referente
ao campo dos estudos da concepção acerca dos direitos humanos mais especificamente
no que tange à influência do processo de tomada de perspectiva. Essa articulação pode
ser considerada bastante profícua no que concerne à educação em DH, mais
precisamente no que tange à aplicabilidade desses resultados em técnicas de
intervenção, já que esta área ainda é muito incipiente (Santos, 2013).
Julga-se que a concepção de crianças e adolescentes acerca dos seus direitos, e
do seu status de cidadão, é de grande valia no que concerne à sua inserção na sociedade
assim como um importante elemento para o fortalecimento da democracia. Considera-se
este estudo relevante por entender que ele possa auxiliar na proposta e execução de
técnicas de intervenção em Educação em Direitos Humanos que visem à construção de
uma sociedade mais humana, menos violenta, com políticas sociais justas, que
priorizem a dignidade humana.
A educação cumpre uma função essencial ao contribuir para o conhecimento e a
sensibilização dos membros da sociedade. Assim, considerando que os DH devem ser
entendidos como elementos básicos da cidadania, e que, por sua vez, exigem uma
atitude de respeito em relação à dignidade da pessoa, em sua dimensão individual e
coletiva, e o reconhecimento do outro, julgamos que uma estratégia efetiva de educação
em DH deve, via de regra, promover a tomada de perspectiva, já que a compreensão da
realidade social passa a ser mais abrangente quando o indivíduo é capaz de descentrar-
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se. De uma forma geral, a educação em DH precisa fomentar o respeito à diversidade
(em todas as suas dimensões) e a tolerância, o que exige necessariamente que esta
temática não seja abordada de forma puramente teórica, e sim sensibilizando quanto às
necessidades e potencialidades do outro, levando em consideração os contextos em que
as pessoas se inserem.
Vale ressaltar que a Educação em Direitos Humanos deve visar primordialmente
à formação de sujeitos de direitos, e, consequentemente, o empodeiramento dos mesmos
dentro de sociedades humanas e democráticas. Outrossim, sugere-se também que
trabalhos de educação em DH contemplem a apresentação das lutas históricas e
movimentos sociais que tiveram como resultado a conquista de direitos e o
reconhecimento de grupos como sujeitos de direito. De acordo com a concepção
construtivista/culturalista dos DH, essas lutas são a condição sine que non para a
emancipação e a transformação das condições de vida, o que se coaduna com os
argumentos de Bazílio e Kramer (2011) que advogam a necessidade de resgatarmos a
memória histórica, para assim rompermos efetivamente a cultura do silêncio e da
impunidade que são entraves na efetivação dos DH.
Assim como Doise (1999), acredita-se que o ensino dos DH deve seguir o
procedimento da educação moral proposto por Blatt e Kohlberg (1975), isto é,
promover o conflito sócio-cognitivo gerado pela apresentação de argumentos e opiniões
diferentes, ausência de autoridade, coordenação da interação entre participantes da
discussão, para que cada um reaja aberta e honestamente ao ponto de vista dos outros e
articulação dos argumentos com os princípios de justiça. Entende-se que a concepção
acerca dos DH passa a ser favorecida pelas oportunidades de tomada de perspectiva
social e vivencia em comunidades que buscam o respeito e a garantia dos DH, pois o
ideal dos direitos do homem seria, por assim dizer, um produto espontâneo da interação
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do tipo democrático (Doise, 2002a). Consideramos que estudos experimentais que
visem promover o avanço das concepções acerca dos DH devem propor atividades de
tomada de perspectiva, tanto cognitiva quanto afetiva. Por fim, considera-se que os
instrumentos aqui construídos e validados podem ser adotados como medidas de pré e
pós-teste de tais atividades.
Para Zenaide (2001), se compreendermos que para que os direitos sejam
reconhecidos,

exercidos,

conquistados

e

defendidos

demandam:

informação,

conhecimento, ética, cultura, atitudes, legislação, práticas e lutas sociais, entendemos
então, que sua compreensão requer uma leitura interdisciplinar e compreensiva do tema.
Neste enfoque, cada ramo da ciência (filosofia, psicologia, sociologia, ciência política,
economia e pedagogia) contribui com a compreensão de uma dimensão do conceito, de
modo que, articuladas, possibilitam uma leitura dinâmica. Entendemos que os
conteúdos dos DH devem fazer parte da formação inicial e continuada dos professores
dos diferentes tipos de licenciatura, por meio de disciplinas que contemplem desde a
evolução histórica até a reflexão da problemática atual.
Como verificado na revisão dos estudos empíricos, a tomada de perspectiva é
um processo que se relaciona com muitas outras variáveis que, de forma direta ou
indireta, promovem uma convivência social mais pacífica e harmoniosa entre os
integrantes de uma comunidade, a exemplo do perdão, da redução do preconceito e da
discriminação. Entendemos que este processo compreende uma complexa tarefa de
coordenar perspectivas individuais e sociais, e, dessa forma, constitui um requisito
básico de todo comportamento social e que leva a uma tomada de consciência de
aceitação das diferenças e semelhanças entre as pessoas. Conforme explicitado por
Galinsky, Ku e Wang, (2005), consideramos que um dos principais benefícios da
tomada de perspectiva é a coordenação de objetivos sociais, o que por sua vez, favorece
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a criação de laços sociais, e, neste sentido, entendemos que é somente quando o
indivíduo passa a ser capaz de coordenar tais perspectivas que se pode garantir uma
melhor qualidade de vida para todos, isto é, o respeito pleno pelos direitos humanos.
Assim como verificado na revisão da literatura e a partir dos resultados obtidos
neste estudo que o processo de tomada de perspectiva exerce influência sobre as
concepções acerca dos DH e sobre o preconceito e discriminação, sugere-se que estudos
futuros possam investigar as relações existentes entre essas variáveis.
Espera-se que os objetivos deste estudo tenham sido cumpridos, principalmente,
no que diz respeito à construção, validação e confirmação estrutural das escalas de
ECDH e ETPS, bem como, quanto à verificação teórica do modelo que foi hipotetizado.
Espera-se que estes resultados possam ser empregados em áreas de estudo que
cooperam com a psicologia, por exemplo: educação, sociologia, assistência social, etc.
Dentre as limitações deste tipo de estudo pode-se citar o fato de o mesmo ter
contemplado somente pessoas escolarizadas, e, dessa forma, estudos posteriores podem
averiguar a evolução das concepções acerca dos DH em pessoas não alfabetizadas
elaborando e adaptando instrumentos gráficos e aprimorando a forma de aplicação.
Neste estudo, contou-se com a participação, além dos adolescentes, somente de crianças
de 8 anos; sugere-se que estudos subsequentes possam construir e validar instrumentos
psicométricos adequados para trabalhar com crianças menores (6-7 anos), a exemplo
das escalas gráficas, anteriormente mencionadas. Ressalte-se que, estudos subseqüentes
devem averiguar outros fatores de ordem histórica, cultural, econômicos, políticos e
ideológicos relacionados à compreensão dos DH.
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APÊNDICES

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Crianças e Adolescentes)

Pesquisa: Concepções acerca dos direitos humanos e tomada de perspectiva social:
verificação de um modelo teórico
1. Natureza da Pesquisa
Esta pesquisa tem como finalidade investigar como se desenvolve a concepção acerca
dos Direitos Humanos e como esta concepção pode estar relacionada com o processo
de Tomada de perspectiva. Este estudo pretende contribuir com os trabalhos de
educação em Direitos Humanos.
2. Participantes da Pesquisa
Participarão deste estudo 300 estudantes, sendo 100 crianças de 8 anos, 100
adolescentes de 12 anos e 100 adolescentes de 16 anos, igualmente divididos quanto
ao sexo, de escolas públicas e privadas da cidade de João Pessoa.

3. Envolvimento na pesquisa
Ao assinar este termo de consentimento livre e esclarecido, você estará permitindo
que seu filho responda a um questionário por um período de aproximadamente 30
minutos. Você tem a liberdade de não autorizar a participação de seu filho na
pesquisa, qualquer prejuízo para você ou para ele. Se você achar necessário pedir
quaisquer informações ao coordenador da pesquisa, por meio do telefone (83) 96232131 ou pelo e-mail izayanafeitosa@gmail.com.
4. Sobre o questionário
A entrevista será realizada na escola do/a seu/sua filho/a será em local e hora
previamente estabelecido pelo/a coordenador daquela instituição. Será solicitado que
seu filho leia frases (itens) sobre os Direitos Humanos e diga se as compreende ou não
e o quanto concorda com cada uma delas. Em seguida, serão apresentados dois
dilemas sociais e seu filho lerá frases referentes a esses dilemas, e, diga se as
compreende ou não e o quanto concorda com cada uma delas.
5. Risco e desconforto
A participação nesta pesquisa não traz qualquer tipo de risco ou desconforto, talvez,
apenas, um pequeno sentimento de timidez que algumas pessoas sentem quando
precisam emitir sua opinião.
Os procedimentos utilizados nesta pesquisa se as normas estabelecidas pela Resolução
196/96 do Conselho Nacional de Saúde e não oferecem riscos à integridade física,
psíquica ou moral, e nem à dignidade do/a seu/sua filho/a.

6. Confidencialidade
Todas as informações coletadas nesse estudo são estritamente confidenciais, de
maneira que apenas os membros do grupo de pesquisa terão acesso aos dados dos
participantes. Se você der a sua autorização por escrito, assinando a permissão para
utilização dos dados dos questionários, os resultados da pesquisa poderão ser
utilizados para fins de ensino e durante encontros e debates científicos, assegurandose sempre que a identidade do participante seja preservada.
7. Benefícios
Ao participara desta pesquisa seu/sua filho/a não deverá ter nenhum benefício direto.
Entretanto, esperamos que esta pesquisa nos dê informações importantes sobre
aspectos relacionados ao desenvolvimento da concepção acerca dos Direitos Humanos
e do processo de tomada de perspectiva. No futuro, essas informações poderão ser
utilizadas em programas de intervenção em educação em Direitos Humanos, que
podem vir a beneficiar crianças e adolescentes.
8. Pagamentos
Você não terá nenhum tipo de despesa com a participação do seu/sua filho/filha. Por
outro lado, nada lhe será pago caso você autorize a participação do seu filho nesta
pesquisa.

Autorização
Tendo em vista os fins acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, autorizo a
participação do meu/minha filho/a _______________________________________
nesta pesquisa.

__________________________________________
João Pessoa, ________ de ______________de 2012

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Para participantes adultos)

Pesquisa: Concepções acerca dos direitos humanos e tomada de perspectiva social:
verificação de um modelo teórico
1. Natureza da Pesquisa
Esta pesquisa tem como finalidade investigar como se desenvolve a concepção acerca
dos Direitos Humanos e como esta concepção pode estar relacionada com o processo
de Tomada de perspectiva. Este estudo pretende contribuir com os trabalhos de
educação em Direitos Humanos.
2. Participantes da Pesquisa
Participarão deste estudo 150 estudantes, dos sexos masculino e feminino, de escolas
públicas e privadas da cidade de João Pessoa.

3. Envolvimento na pesquisa
Ao assinar este termo de consentimento livre e esclarecido, você está concordando
em responder a um questionário por um período de aproximadamente 15 minutos.
Você tem a liberdade de participar sem que haja qualquer prejuízo para você Se você
achar necessário pedir quaisquer informações ao coordenador da pesquisa, por meio
do telefone (83) 9623-2131 ou pelo e-mail izayanafeitosa@gmail.com.
4. Sobre o questionário
A entrevista será realizada na sua instituição de ensino em local e hora previamente
estabelecido pelo (a) coordenador (a) daquela instituição. Você será solicitado a ler
dois dilemas sociais e responder a algumas perguntas sobre eles.
5. Risco e desconforto
A participação nesta pesquisa não traz qualquer tipo de risco ou desconforto, talvez,
apenas, um pequeno sentimento de timidez que algumas pessoas sentem quando
precisam emitir sua opinião.
Os procedimentos utilizados nesta pesquisa se as normas estabelecidas pela Resolução
196/96 do Conselho Nacional de Saúde e não oferecem riscos à sua integridade física,
psíquica ou moral e nem à sua dignidade.
6. Confidencialidade
Todas as informações coletadas nesse estudo são estritamente confidenciais, de
maneira que apenas os membros do grupo de pesquisa terão acesso aos dados dos
participantes. Se você der a sua autorização por escrito, assinando a permissão para
utilização dos dados dos questionários, os resultados da pesquisa poderão ser

utilizados para fins de ensino e durante encontros e debates científicos, assegurandose sempre que a identidade do participante seja preservada.
7. Benefícios
Ao participar desta pesquisa você não deverá ter nenhum benefício direto. Entretanto,
esperamos que esta pesquisa nos dê informações importantes sobre aspectos
relacionados ao desenvolvimento das concepções acerca dos Direitos Humanos e do
processo de tomada de perspectiva social. No futuro, essas informações poderão ser
utilizadas em programas de intervenção em educação, que podem vir a beneficiar
crianças e adolescentes.
8. Pagamentos
Você não terá nenhum tipo de despesa com a sua participação. Por outro lado, nada
lhe será pago caso você deseje participar deste estudo.

Diante do exposto, declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios da minha
participação na pesquisa e concordo em participar.

__________________________________________
João Pessoa, ________ de ______________de 2012

Este questionário faz parte de um projeto de pesquisa do Doutorado em Psicologia Social da
Universidade Federal da Paraíba, sob responsabilidade da doutoranda Izayana Pereira Feitosa,
sua orientadora Dra. Cleonice Camino e seu co-orientador Dr. Leonardo Sampaio. Ele contém
questões referentes a dados sócio-demográficos e à vida em sociedade. Não existem respostas
certas nem erradas, apenas pretende-se saber o que você pensa sobre os temas em questão. A
entrevista é anônima e sua identidade será mantida em sigilo. O que interessa são os
resultados de uma forma geral e não os de cada participante.

Dados Pessoais:
I. Sexo: Feminino ( )

Masculino ( )

II.Série: _____ III. Idade: ______

IV. Tipo de escola: Pública ( ) Privada ( )

Dilema de Olga
Olga é uma menina de 8 anos que gosta de subir em árvores. Ela é quem melhor
sobe em árvores em toda a vizinhança. Um dia, quando está descendo de uma árvore
muito alta, Olga cai do galho mais baixo. Não se machuca. O pai dela vê a queda. Ele
fica preocupado e pede a filha para prometer não subir mais em árvores. Olga
promete. Mais tarde, neste mesmo dia, Olga e seus amigos encontram-se com Sara. O
gatinho de Sara está preso no alto de uma árvore e não pode descer. Algo deve ser feito
rapidamente, pois o gatinho pode cair. Olga é a única que sobe em árvores tão bem
para conseguir alcançar o gatinho e o trazer para baixo, mas ela se lembra da
promessa feita ao seu pai...
1-O que você faria se fosse Olga?

2-O que você acha que Olga vai fazer? Salvar o gatinho ou manter a promessa?

3-O que você acha que o pai de Olga vai pensar se ela subir?

4-Todos os pais pensariam assim? Por quê?

5- Se na escola, a professora soubesse do ocorrido, o que ela pensaria sobre
Olga subir na árvore?

6- Segundo a professora, o que será que o pai de Olga pensaria?

7- Por que é importante cumprir/manter promessas?

Dilema dos sem-terra
Aqui no Brasil, há muitas famílias sem terra para trabalhar, sem ter comida para
dar as suas crianças que estão morrendo de fome. 50 dessas famílias invadiram uma
fazenda que estava sem ninguém tomando conta. Elas armaram suas barracas lá, foram
trabalhar na terra e pediram ao governo para dar essa fazenda para elas. O que você
acha que o governo deveria fazer?

Obrigada!

Este questionário faz parte de um projeto de pesquisa do Doutorado em Psicologia Social da Universidade
Federal da Paraíba, sob responsabilidade da doutoranda Izayana Pereira Feitosa, sua orientadora Dra.
Cleonice Camino e seu co-orientador Dr. Leonardo Sampaio. Ele contém questões referentes a dados sóciodemográficos e à vida em sociedade. Não existem respostas certas nem erradas, apenas pretende-se saber o
que você pensa sobre os temas em questão. A entrevista é anônima e sua identidade será mantida em sigilo.
O que interessa são os resultados de uma forma geral e não os de cada participante.
Dados Pessoais:
I. Sexo:Feminino ( ) Masculino ( )

II.Série: _____ III. Idade: ______

IV. Tipo de escola: Pública ( ) Privada ( )

QUESTÕES SOCIAIS
As frases abaixo descrevem ações relacionadas aos Direitos Humanos. Por favor, leia cada frase e indique se
você as compreende ou não. Em seguida, indique o quanto você acha que as frases abaixo são boas para
indicar o que é ter um direito.

1.

Ter um direito é fazer tudo o que se gosta.

2.

Os direitos humanos são opção da própria pessoa

3.

Ter direito é trabalhar em casa para ajudar a mãe.

4.

Ter um direito é obedecer às leis.

5.

Ter um direito é fazer o que quiser

6.

Ter um direito é fazer tudo que os pais mandarem.

7.

Ter direito é poder estudar numa boa escola

8. Ter um direito é ter uma casa para morar

9.Ter um direito é ter uma família

10.Ter um direito é ter uma boa alimentação

11. Ter um direito é viver livre

12. Ter um direito é viver com saúde

13.Ter um direito é ser respeitado pelo que você é

14.Ter um direito é ter polícia na rua

15.Os direitos fazem a vida ser digna(melhor).

16.O respeito aos direitos permite a ordem social.

17. Ter direitos é ter os mesmos benefícios e as mesmas regras para todas as pessoas do mundo.

18.Ter um direito é garantir que as crianças não trabalhem.

19. Ter direitos é poder participar na comunidade como um cidadão.

20. Os direitos fazem a vida de todos melhor.

21.Todas as pessoas sem distinção de raça, sexo, crença devem usufruir igualmente das coisas boas..

22.Ter um direito é poder desfrutar do que se necessita para viver dignamente.

23.Os direitos fazem a sociedade mais justa.

24.Os direitos proporcionam uma harmonia entre os membros da sociedade.

25. Os direitos evitam que o mundo seja violento.

26.Para termos direitos é preciso ter deveres.

27.O compromisso com a garantia dos direitos humanos deve estar acima de qualquer ideologia ou
preferência partidária.

28. Os direitos humanos estão acima das leis de um país, se estas ferem a dignidade de alguma
maneira.

29. Os direitos humanos são acordos que buscam o bem de todas as pessoas, independente do seu país
de origem.

30. Às vezes, os direitos humanos podem entrar em conflitos com costumes ou práticas culturais de
um país.

ESCALA DE DESCENTRAÇÃO SOCIAL

DILEMA DE OLGA
Olga é uma menina de 8 anos que gosta de subir em árvores. Ela é quem melhor sobe em árvores em
toda a vizinhança. Um dia, quando está descendo de uma árvore muito alta, Olga cai do galho mais baixo.
Não se machuca. O pai dela vê a queda. Ele fica preocupado e pede a filha para prometer não subir mais em
árvores. Olga promete.
Mais tarde, neste mesmo dia, Olga e seus amigos encontram-se com Sara. O gatinho de Sara está
preso no alto de uma árvore e não pode descer. Algo deve ser feito rapidamente, pois o gatinho pode cair.
Olga é a única que sobe em árvores tão bem para conseguir alcançar o gatinho e o trazer para baixo, mas ela
se lembra da promessa feita ao seu pai...
Por favor, leia cada frase e indique se você a compreende ou não. Em seguida, indique o quanto
você concorda com cada uma delas. Se você não concorda, marque 0. Se você concorda um pouco, marque
1. Se você concorda mais ou menos, marque 2. Se você concorda muito, marque 3, e se concorda totalmente,
marque 4.
1.

Olga deveria subir na árvore, pois ela gosta muito de gatinhos.

2.

Olga não vai subir porque é obediente.

3.

Olga vai subir porque ela gosta de subir em árvores.

4.

É importante fazer o que prometemos para não levar bronca dos pais.

5.

Olga pode querer não subir na árvore, pois acha que cumprir as promessas que fazemos aos
nossos pais é mais importante do que ajudar a um amigo

6.

Olga não vai subir na árvore para não apanhar do seu pai.

7.

Olga não vai subir porque ela tem medo de cair novamente.

8.

Olga não deveria subir na árvore, pois seu pai não irá entender porque ela quebrou a promessa.

9.

O pai de Olga não vai brigar porque ela só subiu na árvore por um bom motivo (para ajudar).

10. O pai de Olga não ficará zangado com ela se souber que o gatinho estava preso na árvore.

11. Olga acha que mesmo que seu pai fique chateado, a promessa poderia ser quebrada, pois a vida
do gatinho estava em perigo.

12. Se Olga contar a Sara a promessa que fez ao seu pai, Sara irá entender se Olga não subir na
árvore.

13. Olga acha que seu pai vai achar certo se ela salvar o gatinho e ao mesmo tempo errado por ela
quebrar a promessa.

14. Olga sabe que seu pai ficará muito chateado com ela, e por isso não deve subir na árvore.

15. Olga sabe que Sara gosta muito do gatinho, mas não vai fazer nada, pois prometeu aopai que
nunca mais iria subir em árvores.

16. Olga pensa que seu pai ficará orgulhoso se ela salvar o gatinho.

17. Olga pensa que é importante cumprir nossas promessas, mas nesse caso, é mais importante salvar
o gatinho.

18. Olga poderia combinar com seus colegas de chamar os bombeiros para salvar o gatinho. Assim, o
gatinhopoderá ser salvo e ela não precisará quebrar a promessa que fez ao pai.

19. Sara poderia pensar que Olga iria se sentir muito triste se quebrasse a promessa, e por isso, Sara
iria buscar ajuda de outra pessoa.

20. Olga poderia chamar seu pai e fazer junto com ele um plano para salvar o gatinho de Sara.

21. Olga deveria pensar que as pessoas confiariam nela se ela cumprisse suas promessas.

22. Não importa se a vida é de um animal ou de uma pessoa: salvar uma vida deve estar sempre em
primeiro lugar.

23. É importante manter as promessas para que as pessoas acreditem umas nas outras.

24. Manter uma promessa é importante para que haja respeito nas relações entre as pessoas e, assim
haver uma convivência melhor em sociedade.

DILEMA DOS SEM TERRA
Aqui no Brasil, há muitas famílias sem terra para trabalhar, sem ter comida para dar as suas crianças
que estão morrendo de fome. 50 dessas famílias invadiram uma fazenda que estava sem ninguém tomando
conta. Elas armaram suas barracas lá, foram trabalhar na terra e pediram ao governo para dar essa fazenda
para elas.
Por favor, leia cada frase e indique se você a compreende ou não. Em seguida, indique o quanto você
concorda com cada uma delas. Se você não concorda, marque 0. Se você concorda um pouco, marque 1. Se
você concorda mais ou menos, marque 2. Se você concorda muito, marque 3, e se concorda totalmente,
marque 4.

1.

O governo deveria tirar os sem terra da fazenda, pois a terra não é deles.

2.

O governo deveria devolver a fazenda ao seu verdadeiro dono, pois se ele comprou, é dele.

3.

Os sem terra devem invadir a terra para plantar e viver.

4.

Mesmo sabendo que o fazendeiro tinha comprado as terras, os sem terra poderiam invadi-las,
pois eles estavam passando muitas necessidades.

5.

Os sem terra devem conversar com o Prefeito para mostrar ao governo que querem usar a terra
para plantar e viver.

6.

Se conversarem com o fazendeiro, os sem terra irão mostrar que eles estão certos e o fazendeiro
errado.

7.

Se o governo soubesse que a fazenda estava realmente abandonada poderia deixar os sem terra lá.

8.

Os sem terra devem conversar com o Prefeito para mostrar o problema deles e o problema do
fazendeiro.

9.

Antes de decidirem invadir a fazenda,os sem terra deveriam pensar como eles se sentiriam se
alguém tomasse sua casa.

10. Os sem terra poderiam pensar na necessidade deles, mas pensariam também que o fazendeiro irá
ficar muito chateado quando souber que suas terras foram invadidas.

11. Se as terras estivessem sem uso, o governo deveria fazer um acordo com os sem terra e o
fazendeiro. Os sem terra iriam plantar e depois dividiriam a colheita com o fazendeiro, que
poderia dar aos trabalhadores uma parte da sua fazenda.

12. O governo deveria comprar a terra do fazendeiro e doá-la para os sem terra.

13. O governo deveria pedir ao fazendeiro para dar metade de suas terras para os trabalhadores sem
terra.

14. O governo deveria conseguir outras terras para dar aos sem terra e devolver a fazenda ao seu
dono.

15. O governo deve agir como um juiz para resolver o problema dos sem terra e do fazendeiro.

16. O fazendeiro poderia mostrar aos sem terra sua opinião e estes poderiam apresentar ao
fazendeiro suas reais necessidades. Se todos chegassem a um acordo, poderiam se unir para
cobrar do governo o cumprimento de uma solução para o problema.

17. Se em todos os países os agricultores tivessem terra para trabalhar, haveria mais justiça social no
mundo.

18. O fazendeiro e os sem terra deveriam entender que o problema de distribuição de terras é um
problema social brasileiro que tem causas mais profundas.

19. Conflitos por terra são comuns em países como o Brasil, no qual a distribuição de riqueza é muito
injusta. Por isso, o governo deveria fazer uma grande reforma agrária.

Muito obrigado por sua colaboração!

