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RESUMO 

 
A expectativa que a sociedade possui em relação à família é que esta prepare seus filhos 
para a convivência social, uma vez que é na família que a criança aprende a perceber o 
meio social e a forma de participar dele. Assim, o estilo parental que os pais adotam na 
educação de seus filhos tem importância relevante por possibilitar à criança o 
desenvolvimento dos sentimentos de injustiça e responsabilidade. Nesta direção, a 
presente dissertação buscou verificar a relação entre a percepção dos filhos adolescentes 
sobre os estilos de socialização de seus pais e os sentimentos de injustiça e 
responsabilidade que apresentaram frente às situações de agressão que envolveram 
vítima e ofensores. Neste sentido, realizaram-se dois estudos empíricos. No Estudo 1 
verificou-se se os respondentes apresentariam alguma dificuldade na compreensão do 
conteúdo semântico dos questionários da pesquisa. Participaram 56 estudantes com 
idade média de 14,52 anos. Estes responderam o Questionário de Estilos Parentais 
(QEP) e o Questionário de Situações Agressivas (QSA), além de perguntas socio-
demográficas. Os resultados revelaram a necessidade de substituir algumas expressões 
ou palavras do QEP, por outras que fossem mais bem compreendidas; e sugeriram a 
pertinência de reduzir o QSA. Após a efetivação das respectivas adaptações e alterações 
efetuadas nos questionários, realizou-se o Estudo 2, procedendo-se a pesquisa 
definitiva. Nesta etapa, participaram da pesquisa 330 adolescentes, sendo 145 do sexo 
masculino (43,9%) e 185 do sexo feminino (56,1%), com idade variando de 12 a 18 
anos (M = 15,37), de escolas públicas (38,5%) e particulares (61,5%) da cidade de João 
Pessoa – PB, sendo 39,1% do ensino fundamental e 60,9% do ensino médio. As análises 
demonstraram a possibilidade de utilização do QEP com os adolescentes paraibanos, 
confirmando a adequação do modelo multifatorial de acordo com o que era esperado 
teoricamente. Os resultados revelaram que nas histórias que continham situações de 
agressão, os adolescentes que se perceberam criados por pais autoritativos foram os que 
mais demonstraram responsabilidade social e pessoal frente às vítimas de agressão, ao 
contrário do que foi observado no estilo autoritário, em que os adolescentes que se 
perceberam criados por pais autoritários apresentaram mais sentimentos de preconceito 
em relação às vítimas. E os que se perceberam criados em um estilo permissivo, foram 
os adolescentes que apresentaram uma postura mais favorável à agressão contra a 
vítima. Em relação à percepção de injustiça, os resultados da análise de conteúdo 
evidenciaram que os adolescentes de um modo geral, perceberam a injustiça como 
sendo uma violação dos direitos humanos. Considerou-se ainda que essa percepção não 
se encontrava livre de vieses; pelo contrário, independente do nível de desenvolvimento 
cognitivo em que o sujeito se encontrava, seu posicionamento não estava dissociado de 
suas relações sociais, e da pertinência social da vítima.  
 
Palavras-chave: estilos parentais de socialização, posicionamento moral, 
responsabilidade, injustiça. 
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ABSTRACT 

 

Society expects family prepare their children to the social life, because family is the 
environment where the child learn to notice the social environment and the way of 
participating in it. Then, the parental stile which parents adopt in the upbringing of their 
children is important because allow the child to develop feelings of unfairness and 
responsibility. In this direction, the present dissertation aimed to verify the relation 
among the perception of the adolescents about the socialization styles of their parents 
and the feelings of unfairness and responsibility which they showed facing aggressive 
situations which involved victim and aggressors. In this perspective, two empiric studies 
were performed. In the Study 1, it was researched whether the participants would 
demonstrate some difficult in the comprehension of the semantic content of the survey’s 
questionnaires. 56 students at the mean age of 14,52 years old participated of the study. 
They answered the Parental Styles Questionnaire (PSQ), the Aggressive Situations 
Questionnaire (ASQ), and sociodemographic questions. The results revealed the 
necessity of replace some expressions or words belonged to the PSQ for others which 
could be more understandable; and they suggested the relevance of reducing the ASQ. 
After the effectiveness of the respective adaptations and changes performed in the 
questionnaires, it was realized the Study 2, being performed the definitive research. In 
this step, 330 adolescents participated of the research, being 145 of the male sex 
(43,9%) and 185 of the female sex (56,1%), with ages varying from 12 to 18 years old 
(M=15,37), of public (38,5%) and private schools (61,5%) in the João Pessoa city, 
being 39,1 % in the elementary school and 60,9% in the high school. The analysis 
demonstrated it is possible to use the PSQ with adolescents from Paraíba, confirming 
the adequacy of the multifactorial model according to was theoretically expected. 
Results revealed that in the stories with aggressive situations, adolescents who had 
realized themselves raised by authoritative parents demonstrated more social and 
personal responsibility facing the victims of aggression, differently from what was 
observed in the authoritarian style, in which the adolescents who had realized 
themselves raised by authoritarian parents showed more feelings of prejudice related to 
victims. And those who had realized themselves raised in a permissive style, were the 
adolescents who demonstrated a more favorable posture to the aggression against the 
victim. Concerning the perception of unfairness, content analysis results highlighted 
that adolescents, in a general way, had seen the unfairness as a violation of the human 
rights. It was also considered that this perception was not free of biases; but, 
independently of the cognitive development level in which the subject was found, their 
position was no dissociated from their social relations, and from the social pertinence of 
the victim. 

Keywords: socialization parental styles, moral position, responsibility, unfairness.  
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Desde os primórdios do século 20 que se observava o interesse pelo estudo do 

processo de socialização. Os cientistas sociais voltavam sua atenção para este 

fenômeno, com o fim de verificar como as técnicas e os estilos parentais de socialização 

exerciam influência no desenvolvimento da criança. Desde então, diversas variáveis têm 

sido investigadas para melhor elucidar a influência que os pais exercem na vida dos 

filhos, bem como no desenvolvimento de valores morais que possibilitem a esses filhos 

a convivência na sociedade. 

Apesar dos diversos estudos realizados com essa temática, observa-se que nos 

últimos anos têm ocorrido vários questionamentos e discussões acerca do estilo de 

educação que os pais utilizam na criação dos filhos, devido à percepção que se tem de 

que os jovens, de uma maneira geral, têm apresentado um comportamento que reflete a 

ausência dos valores morais básicos que devem nortear as relações humanas, como: 

respeito, responsabilidade, justiça, solidariedade etc. 

Nucci (2000) chama a atenção para o fato de que nos últimos anos ocorreram, de 

um modo geral, preocupações com o desenvolvimento moral e a educação do caráter da 

criança. O autor ressalta que essas preocupações estão atreladas às rápidas mudanças 

sociais ocorridas nos últimos cinqüenta anos, e as reações a essas mudanças geralmente 

expressam o receio de que os valores básicos não estejam sendo transmitidos aos 

jovens.  

A sociedade brasileira, nos últimos tempos, tem assistido estarrecida a 

freqüentes atos de barbárie cometidos por adolescentes e jovens da classe média, dentre 

os quais destaca-se, aqui, aquele cometido por rapazes que queimaram o índio, vivo, 

enquanto este dormia em um ponto de ônibus, e disseram ter sido apenas uma 

brincadeira, que não tinham a intenção de matá-lo; e o cometido por jovens que 
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agrediram cruelmente uma empregada doméstica, justificando que agiram desta maneira 

por terem-na confundido com uma das prostitutas que costumavam fazer ponto no local 

onde ela se encontrava. O que mais chama a atenção é o requinte de crueldade com que 

tais atos são praticados, demonstrando um total descaso por parte desses jovens em 

relação à vida humana. Tais atos levam a um questionamento do papel dos pais na 

educação dos filhos.  

Neste sentido, os pais assumem um papel relevante como agentes socializadores, 

responsáveis por afirmar novos valores aos filhos de modo a favorecer a eles condições 

para desenvolver a capacidade de elaborar julgamentos e assumir posicionamentos 

morais que reflitam a verdadeira essência da justiça e bem-estar em direção ao outro.  

Tais constatações justificam a realização do presente estudo, que tem como 

objetivo principal verificar a relação entre a percepção dos filhos adolescentes sobre os 

estilos de socialização de seus pais e o sentimento de injustiça que apresentam frente às 

situações de agressão que envolve vitima e ofensores. 

Para embasar esta investigação, adotou-se o modelo dos estilos parentais 

proposto por Baumrind (1968), como também os estudos empíricos desenvolvidos na 

área. Ainda utilizou-se a teoria de Piaget (1994) sobre o julgamento moral da criança 

com o fim de verificar o desenvolvimento da noção de responsabilidade e da 

justiça/injustiça na criança, bem como os estudos empíricos relacionados a essa 

temática.   

A pesquisa estrutura-se em seis capítulos. No primeiro, é apresentada uma 

síntese das principais perspectivas psicológicas da socialização, bem como teorias e 

estudos empíricos sobre técnicas e estilos parentais de socialização. O segundo capítulo 

versa sobre a noção de responsabilidade e injustiça em Piaget (1994) e sobre trabalhos 
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empíricos referentes a esses temas. No terceiro, é apresentado o primeiro estudo, o 

método utilizado e o resultado. No quarto capítulo é apresentado o estudo definitivo da 

pesquisa e os aspectos do método. O capítulo subseqüente descreve os resultados 

obtidos. O sexto capítulo versa acerca da discussão e considerações finais sobre a 

pesquisa realizada. 
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Como uma criança se torna um membro ativo na sociedade? A resposta para 

essa pergunta pode ser: “por meio do processo de socialização”. Desde a mais tenra 

idade, a criança já é ensinada acerca da maneira de como deve interagir socialmente, e é 

incentivada a se adequar ao contexto social no qual está inserida, por meio da aquisição 

de hábitos, crenças e valores que são socialmente compartilhados. 

Historicamente, o processo de socialização tem sido estudado sistematicamente 

por três campos do conhecimento científico, a saber: a antropologia, que percebe o 

processo de socialização como um mecanismo pelo qual ocorre a preservação e 

transmissão dos padrões culturais; a sociologia, que destaca as instituições ou grupos 

nos quais o indivíduo se socializa e adquire aptidões sociais; e a psicologia, que foca o 

desenvolvimento de características individuais importantes no comportamento social e 

nas interações pessoais que o medeiam (Goslin, 1969).   

De um modo geral, o fenômeno da socialização é compreendido por diversos 

estudiosos como o modo pelo qual o indivíduo adquire e recria padrões de 

comportamento, valores, crenças, atitudes, costumes, motivos e papéis que lhe 

permitem participar de um grupo ou de uma sociedade (Mussen, Conger, Kagan & 

Huston, 1988; Michener, Delamater & Myers, 2005; Pereira e Jesuíno, 1985).  

Mussen et al. (1988) consideram que o foco principal do problema da 

socialização é compreender como as pessoas desenvolvem crenças, valores, 

comportamentos e motivações adequados e congruentes ao seu grupo de referência. 

Nesse sentido, diferentes perspectivas teóricas, ainda que divergindo em alguns 

aspectos, procuram explicar o processo pelo qual a criança se torna um adulto ajustado 

às exigências da sociedade na qual ela está inserida.   
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Nessa direção, faz-se necessário apresentar um panorama dos pressupostos 

teóricos das principais perspectivas psicológicas que têm fundamentado o estudo e a 

compreensão do processo de socialização. 

 

1.1 Perspectivas Psicológicas da Socialização 

1.1.1 Behaviorismo 

Por volta de 1913, dá-se o início do movimento behaviorista com a publicação 

do artigo de Watson “Psychology as the behaviorist views it”. O objetivo principal de 

Watson foi fazer da psicologia uma ciência objetiva, seguindo o modelo das ciências 

naturais. Para tanto, substitui o objeto de estudo da psicologia, que até então era a 

consciência, pelo comportamento observável. Nesse sentido, adotou o esquema 

Estímulo-Resposta (doravante, S-R), considerando que os comportamentos dos 

indivíduos são determinados pelas respostas aos estímulos que recebem do meio externo 

(Álvaro & Garrido, 2007).  

É na filosofia que a teoria de S-R proposta por Watson tem suas raízes, 

especialmente na doutrina da tábula rasa desenvolvida por Locke. Essa doutrina 

concebia que a criança tinha o seu comportamento modelado por suas experiências e 

pelas recompensas e punições que recebia do meio ambiente (Mussen et al., 1988; 

Baldwin, 1980). Por um tempo considerável, as teorias comportamentais compuseram o 

bojo teórico principal das Teorias da Aprendizagem, dentre as quais se destaca o 

Condicionamento Operante de Skinner. 

A formulação dos princípios do Condicionamento Operante, desenvolvidos por 

Skinner, foi essencial para a compreensão de como a criança aprenderia as formas de 
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comportamentos exigidos pela sociedade.  Ele considerava que ocorria grande parte da 

aprendizagem humana por meio desse mecanismo. O princípio básico do 

Condicionamento Operante reside na lei do reforço, considerando que os 

comportamentos quando reforçados tendem a se manter, enquanto os não reforçados a 

extinguir-se (Álvaro & Garrido, 2007). 

Esse princípio do reforço e punição que os teóricos do Condicionamento 

Operante advogavam, quando estendido para o campo da socialização e aplicado pelos 

pais à criança, favorece-lhe aprender os costumes, normas, valores morais e padrões de 

conduta de determinado contexto social, necessários para a sua adaptação à família e à 

sociedade em que se encontra inserida.  

 

1.1.2 Psicanálise 

A teoria psicanalítica difere das demais pela peculiaridade da sua origem 

histórica. Ela não nasce nos laboratórios acadêmicos, que tradicionalmente 

desenvolviam teorias com pessoas normais, mas nasce na clínica médica que se 

propunha a ajudar pacientes a terem uma vida normal. O seu grande expoente foi 

Sigmund Freud, que inaugurou a psicanálise com a publicação do livro “A Interpretação 

dos Sonhos” em 1900. Nessa obra, Freud apresenta a premissa central da sua teoria que 

se refere à divisão do aparelho psíquico em três instâncias: inconsciente (conteúdos que 

não se encontram na consciência, estando reprimidos pela ação de censura interna); pré-

consciente (encontram-se os conteúdos acessíveis à consciência) e consciente (recebe 

simultaneamente informações do exterior e interior) (Bock, Furtado & Teixeira, 1999). 

Posteriormente, Freud reformula a teoria do aparelho psíquico, introduzindo os 

conceitos de id, ego e superego. O superego, em particular, origina-se com o Complexo 
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de Édipo, sendo sua função favorecer o desenvolvimento da consciência moral da 

criança e de seus ideais sociais. O conteúdo do superego diz respeito às exigências 

sociais e culturais (Biaggio, 2005). Segundo Hoffman (1970), ao superar o complexo de 

Édipo, a criança começa a controlar seu comportamento de acordo com as normas 

estabelecidas pelos pais, passando esse padrão de conduta a fazer parte do seu repertório 

de comportamento pessoal.  

A psicanálise exerceu influência significativa nas várias pesquisas realizadas no 

campo de estudo da socialização. Na perspectiva dos teóricos da socialização, a teoria 

psicanalítica explica como a criança aprende a regular suas necessidades pessoais de 

acordo com as exigências do mundo exterior, fato este que ocorre através da 

internalização. Segundo Macooby (2006), o controle dos impulsos da criança ocorre 

através do superego, por levá-la a internalizar a representação do controle do pai.  

De acordo com Grusec e Goodnow (1994), os teóricos psicanalistas geralmente 

argumentam que a frustração por parte dos pais contribui para que os filhos 

desenvolvam sentimentos de hostilidade para com eles. Esses sentimentos, contudo, são 

reprimidos diante da iminência do abandono e perda do amor dos pais, momento em 

que a criança se identifica com seus pais, passando a adotar suas regras e proibições 

com o fim de ser aprovada.  

A relevância que a teoria psicanalítica possui nos estudos da socialização, se dá 

pelo fato de ter esta atribuído aos pais um papel especial no desenvolvimento da 

personalidade dos filhos, e pelo fato da psicanálise ter se constituído como principal 

referencial teórico da maior parte de as pesquisas que investigavam o papel das práticas 

adotadas pelos pais na educação de seus filhos (Hoffman, 1970).  
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1.1.3 Teoria da Aprendizagem Social 

Esta teoria originou-se dos estudos realizados por Miller, Dollard, Mowrer, 

Sears, e outros psicólogos do grupo de Yale, nos anos de 1940. Eles se empenharam em 

compreender como se processava o desenvolvimento infantil a partir da perspectiva 

teórica do S-R, relacionando-a com a teoria psicanalítica. Segundo Hoffman (1970), foi 

Mowrer, a partir de pesquisas realizadas, que estabeleceu este link entre aprendizagem e 

psicanálise, criando a relação entre o conceito psicanalítico da ansiedade, com o 

conceito do medo condicionado. 

Na perspectiva da aprendizagem social, o ambiente propicia à criança a 

aquisição de habilidades cognitivas e comportamentais, concentrando-se nas alterações 

de crenças e hábitos dessa criança a partir de diferentes padrões de recompensa e 

punição que são experimentados por ela. 

Maccoby e Martin (1983) destacaram, como conceitos centrais da teoria da 

aprendizagem social, o reforço e a aprendizagem por observação. Em relação ao 

reforço, o Condicionamento Operante, proposto por Skinner, que postulou a teoria S-R, 

devido a sua conexão ocorrer entre um estímulo e uma resposta, foi aplicado com o fim 

de explicar os comportamentos sociais.  

Além da ênfase dada a esses princípios como mecanismos básicos para a 

aprendizagem dos comportamentos sociais, Bandura e Walters (1963), enfatizaram o 

mecanismo da imitação. Postularam que a aprendizagem pode ocorrer por imitação, sem 

a ocorrência de nenhum reforço, ou seja, o comportamento não precisava ser reforçado 

para ser adquirido, o sujeito aprenderia a partir da observação das conseqüências dos 

atos de outra pessoa dentro de seu ambiente. Assim, a aprendizagem se processaria de 
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forma vicária, em que ou na qual o sujeito poderia antecipar e avaliar os prós e os 

contras da conseqüência da sua conduta. 

Nesse sentido, o processo de socialização da criança ocorreria na medida em que 

esta aprendesse a se comportar dentro do seu contexto, nos padrões de cultura 

esperados, através da observação da conduta de seus pais ou de outras pessoas 

influentes a quem tivesse respeito e com as quais se identificasse (Cruz, 1999).  

 

1.1.4 Teoria do Desenvolvimento Cognitivo 

Piaget é um dos principais representantes da abordagem cognitiva na psicologia 

do desenvolvimento. O modelo teórico que propôs se opõe totalmente às teorias do 

estímulo-resposta e da aprendizagem social, por ressaltar a maturação biológica e a 

interação da criança com o meio, ou seja, a criança é considerada um ser ativo e 

dinâmico na construção do conhecimento e no desenvolvimento de padrões de conduta 

social. 

Na perspectiva piagetiana, e para os teóricos cognitivistas de um modo geral, o 

processo de socialização é estudado em conexão com o desenvolvimento das estruturas 

cognitivas da criança. Piaget (2007) considerava o desenvolvimento cognitivo como 

sendo um processo de equilibração progressiva, que ocorreria na medida em que a 

criança interagisse com o meio, passando por desequilíbrios e re-equilibrações, 

possibilitando-a avançar de um estado de conhecimento inferior para um superior. 

Também considerou que as relações sociais se desenvolviam de forma análoga ao 

processo de equilibração, obedecendo à mesma lei de estabilização gradual. 
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Assim, a aquisição de comportamentos e valores morais torna-se possível por 

meio da ação viva das crianças em interação com o meio. Essa ação favorece a 

construção de uma moralidade que se desenvolve em estágios que evoluem de uma 

moralidade heterônoma, presente na primeira infância, caracterizada pelo respeito 

unilateral da criança para com o adulto e baseada na submissão à autoridade, para uma 

moralidade autônoma, na qual a criança passa a estabelecer uma relação de cooperação 

e respeito mútuo com os pares, e posteriormente uma relação mais igualitária com os 

adultos. (Piaget, 2007). 

Hoffman (1970) ressaltou que, embora Piaget tivesse feito várias referências à 

importância da interação da criança com o meio e com os seus iguais, destacando ser 

essa a maneira que mais favoreceria o desenvolvimento de valores sociais e a passagem 

do realismo moral para a autonomia moral, Piaget (1994) também fez citações, apesar 

de raras, sobre sua crença de que os pais, através de suas práticas de socialização, 

podem exercer um papel relevante no desenvolvimento moral de seus filhos. Isso só 

seria possível, se os pais fossem menos autoritários, favorecendo possibilidades à 

criança de interagir com eles de forma recíproca, aumentando com isso a probabilidade 

de a autonomia moral se estabelecer firmemente.  

A partir dessa concepção, algumas pesquisas que abordavam as temáticas 

técnicas de socialização e desenvolvimento moral foram realizadas enfatizando 

principalmente o efeito negativo da coerção no desenvolvimento moral infantil 

(Hoffman, 1970). 
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1.2 Psicologia Social 

O fenômeno do processo de socialização também foi estudado sob a ótica da 

Psicologia Social: a de orientação americana e a européia. Essas duas orientações 

possuíam visões distintas do sujeito. A primeira era fundamentalmente funcionalista e 

adotava uma visão mais psicológica do indivíduo, não levando em consideração o 

ambiente social no qual ele se encontrava inserido. Já a segunda, por ter se originado no 

existencialismo e na fenomenologia, passou a adotar uma visão mais psicossociológica 

e mais filosófica. Dessa forma, seu foco passou a ser os grupos, buscando contextualizá-

los através da história e cultura e considerando as influências de fatores ideológicos na 

dinâmica desses grupos. (Farr, 2000). 

De acordo com Camino, Camino e Moraes (2003), a Psicologia Social 

americana, a partir das perspectivas teóricas, como a do behaviorismo e da psicanálise, 

tem investigado o processo de socialização dentro de um único prisma, que é o de 

procurar compreender como se dá a aquisição de valores, crenças, costumes e hábitos, 

pelas pessoas, bem como a absorção de regras sociais. Os autores acrescentam que as 

várias definições de socialização estão pautadas nesse prisma, o que leva a conjecturar a 

existência de um forte determinismo social: por um lado percebe-se uma sociedade 

estática, abstrata; por outro, um sujeito isolado em sua individualidade e que se 

apresenta quase como um aprendiz passivo diante dos elementos sociais a sua volta. 

Na década de 1970, instalou-se uma crise na psicologia social que também 

refletia o que as ciências sociais, de um modo geral, vinham sofrendo. Neste cenário, os 

pressupostos que faziam parte do bojo da análise da atividade científica começaram a 

sofrer revisão, bem como as crenças na atividade racional, na objetividade e na 

existência de um único método a ser adotado pelas ciências. Assim, os determinantes 
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históricos e sociais no desenvolvimento da atividade científica passaram a ser 

considerados relevantes (Braz de Aquino, 2005). 

Nesse mesmo período, surge na Europa um movimento da Psicologia Social que 

ficou mais conhecido como Paradigma Europeu da Psicologia Social, Perspectiva 

Psicossociológica, tendo como seus principais representantes: Moscovici (1964), com a 

representação social e a influência das minorias ativas; e Tajfel (1972), com a 

identidade social. Essa nova perspectiva sugere um novo modelo de socialização, que 

contraria a idéia de que o processo de socialização deva limitar-se apenas ao indivíduo 

como lócus da aquisição de respostas socialmente determinadas. Como advogam 

Pereira e Jesuino (1985), esse processo deve descentrar-se do indivíduo e também 

considerar as díades e os grupos, ou seja, a própria comunidade como sede do núcleo de 

onde a socialização ocorre. Dessa maneira, existe a possibilidade de alcançar a 

explicação da aquisição de sistemas de comportamentos com significado social, 

ultrapassando assim, a simples referência a comportamentos singulares. 

Na verdade, esses autores, a partir dessas idéias, não objetivavam trocar a 

referência psicológica pelo nível de análise sociológica, mas sim, passar da referência 

da Psicologia Geral para a da Psicologia Social, uma vez que consideravam a 

socialização como um processo de trocas interpessoais. Nesse sentido, conceberam que 

a visão que limita a sede de socialização no indivíduo, baseia-se na concepção de que o 

homem é um ser passivo, moldado e determinado pelas contingências do meio. 

Entretanto, segundo Pereira e Jesuino (1985), se passarmos a admitir que esse homem 

constitui-se como um ser ativo e capaz de modificar o meio em que está inserido, logo 

perceberemos que a idéia global que se instalará consiste no fato de que o processo de 

socialização deve ser transmutado.  
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Nas palavras de Álvaro e Garrido (2004), observa-se ser quase impossível 

pensar o indivíduo separado da sociedade e a sociedade separada do individuo no 

contexto da Psicologia Social: 

 

A psicologia, cuja pretensão inicial foi o estudo científico da mente, teve que 
assumir de súbito que a mente humana não surge nem se desenvolve num vazio 
social, se não que é produto da interseção da pessoa dentro de uma coletividade. O 
mesmo se pode dizer da conduta individual. A sociologia, por sua parte, que surgiu 
com a pretensão de converter-se no estudo científico da sociedade, tampouco pode 
ignorar em suas análises a existência de fatores psicológicos ou individuais que 
influem no comportamento social (p. 7). 

 

Diante dessa visão, Doise (1986) afirma que as explicações dos fenômenos 

sociais podem ser agrupadas em quatro níveis de análise: o intrapessoal, o interpessoal, 

o intergrupal e o societal.  

Com base em Doise (1986), Cruz (1999) aplicou os quatro níveis de análise ao 

estudo das práticas parentais. A autora constatou que o nível intrapessoal, abrangeria 

apenas os estudos que abordassem os processos psicológicos pelos quais os pais educam 

seus filhos, como por exemplo, os pais autoritários que geralmente utilizam mais a 

asserção de poder do que a indução. No nível interpessoal estariam as pesquisas que 

consideram o princípio da bidirecionalidade (por este refletir a dinâmica das relações 

interpessoais), bem como os estudos que apontam que a disciplina utilizada pelos pais 

dependeria das características dos filhos (sexo, idade, personalidade etc.). Já no nível 

intergrupal, estariam inseridas as investigações que presumem que a pertença ou não 

de um grupo influenciaria a escolha do tipo de técnica parental, como pertencer a um 

nível de educação, a posição profissional, nível socioeconômico etc; e por fim, o nível 

societal incluiria as pesquisas que investigam as diferenças culturais na utilização das 

práticas parentais ou que realizam uma análise histórica dessas práticas. 
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Diante dessa análise, Cruz (1999) chama a atenção para a complexidade que 

engloba a compreensão dos possíveis motivos que levam os pais a adotarem 

determinado tipo de técnica para socializarem seus filhos, uma vez que diversas 

variáveis podem fornecer explicações para tais fenômenos.  

 

1.3 A Família como Agente Socializador 

A família ainda é considerada como a primeira arena de socialização do ser 

humano, pelo fato de que é dentro dela que são transmitidas as noções básicas 

necessárias que favorecem a criança no desenvolvimento de uma postura autônoma 

dentro da sociedade. Nessas noções básicas está inserida a aprendizagem do sistema de 

valores, do controle dos impulsos etc.( Maccoby, 1984; Moreno & Cubero, 1995).   

De acordo com Reis (1999), a família constitui-se como o primeiro ambiente 

socializador da criança e, conseqüentemente, formadora de sua primeira identidade 

social. É na família que a criança aprende a viver no mundo adulto, a situar-se nele, e a 

desenvolver padrões de comportamento, normas e valores de sua realidade social. 

Camino et al. (2003) argumentam que, apesar de o indivíduo encontrar várias 

formas de socialização, a importância dada à família nesse processo tem a ver com a 

responsabilidade que se atribui aos pais na avaliação da adequação do comportamento 

dos filhos às normas do contexto social onde eles estão inseridos. 

Diante de tais colocações, pode-se considerar que pais e filhos parecem atuar 

como grandes protagonistas na construção de uma sociedade onde os valores, normas e 

regras sociais são mutuamente compartilhados. Nesse cenário, os estilos de educação 

que os pais adotam na criação de seus filhos formam uma espécie de script que funciona 
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como um meio de estruturação dessas normas e regras que refletem os valores de 

determinado grupo social.  

De acordo com Miranda (2004) o uso de estilos educativos no âmbito da família 

é um dos instrumentos mais importantes na efetivação da socialização das crianças, uma 

vez que sua principal finalidade é adaptar a criança ao contexto social e cultural da 

sociedade. Essa autora ainda acrescenta que esse propósito contribui para o 

estabelecimento de uma relação de respeito entre pais e filhos, proporciona tanto a 

resolução de conflitos e de problemas, como também o ensino das conseqüências da 

própria conduta dos filhos, e ainda estimula a responsabilidade e a integridade de 

caráter, prevenindo-os contra a irresponsabilidade e agressividade. 

É incontestável a influência exercida pelos pais no processo de socialização e no 

desenvolvimento social de seus filhos. Conhecer a abrangência dessa influência torna-se 

uma tarefa complexa e quase utópica, pelo fato de que a diversidade dessas práticas de 

socialização é muito grande. Com a finalidade de melhor compreendê-las e elucidar o 

processo de socialização, vários autores têm desenvolvido diferentes modelos teóricos, 

métodos e técnicas. 

 

1.4 Técnicas e Estilos de Socialização Parental 

Na literatura, a definição que tem sido dada para os estilos parentais vai além das 

técnicas disciplinares. O estilo é o contexto em que os pais se empenham em socializar 

seus filhos a partir de suas crenças e valores, perpassando um tipo de “clima emocional” 

gerado na relação entre pais e filhos, o que influencia a predisposição da criança para a 

socialização (Darling & Steinberg, 1993). 
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De acordo com Maccoby (1984), nas pesquisas sobre a socialização familiar 

tem-se observado uma variação na utilização de técnicas disciplinares por parte dos pais 

no sentido de reforçar ou punir o comportamento das crianças, bem como no sentido de 

ensinar o conteúdo dos seus próprios valores. Assim, esta variação por parte dos pais e o 

ensino do conteúdo dos valores que eles tentam transmitir aos filhos têm sido 

considerados como principais fatores que contribuem para as crianças se diferenciarem 

nas motivações e habilidades sociais e na personalidade. 

O interesse pelo estudo da influência das técnicas disciplinares não é recente. Já 

nos primórdios do século 20, cientistas sociais voltavam sua atenção para esse 

fenômeno. De acordo com Becker (1964), os estudos sobre delinqüência realizados 

durante os anos entre 1910 e 1920 foram os primeiros a fornecer informações 

sistemáticas sobre os efeitos da disciplina parental. Começando em 1930 até início de 

1940, intelectuais europeus, para fugir da guerra, vieram como refugiados para os 

Estados Unidos e desenvolveram programas de pesquisas relevantes para a 

compreensão do processo de socialização. Dentre eles, destaca-se Else Frenkel-

Brunswick que veio para Berkeley trazendo uma forte influência psicanalítica, e junto 

ao grupo de colegas, Adorno, Levinson e Sanford. Eles estudaram as raízes da 

personalidade autoritária, concluindo que a chave para formação de tal personalidade 

centrava-se no pai severo e ameaçador (Maccoby, 2006).  

Nesse mesmo período, Lewin, Lippt e White (1939) desenvolveram estudos 

sobre o efeito da atmosfera do grupo e estilos de liderança. Dentre esses estudos, 

destacou-se o que fora realizado com um grupo de garotos entre 10 e 11 anos. Esses 

meninos foram encarregados de executar uma variedade de tarefas sob a liderança de 

líderes adultos que tinham sido treinados para criar três diferentes tipos de atmosfera de 

grupo: autoritário, democrático e laissez-faire. Os pesquisadores observaram que os 
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meninos que se encontravam sob o regime democrático eram os mais envolvidos nas 

tarefas e os mais capazes e competentes para realizá-las com sucesso, mesmo na 

ausência do líder. Superando assim os garotos que se encontravam sob o regime 

autoritário e o laissez-faire.  

De acordo com Maccoby (2006), esse foi um passo para aplicar tais conceitos 

dentro das famílias que seriam vistas como um pequeno grupo com líderes adultos. 

Seguindo essa perspectiva, encontra-se Alfred Baldwin, que impressionado pelo 

trabalho sobre atmosfera de grupos realizado por Lewin et al. (1939), após sair de 

Haward, organizou seu próprio grupo de pesquisa no Fels Institute e realizou um estudo 

longitudinal sobre os estilos parentais com base na teoria lewiniana. 

Nesse sentido, Baldwin (1949) deu inicio a uma linha de pesquisa que se 

propunha investigar a correlação entre comportamento dos filhos e estilo parental. O 

autor diferenciou dois estilos parentais: o estilo democrático-recíproco e o estilo 

autoritário, e estudou suas conseqüências em termos de risco e proteção para a criança. 

Então, Baldwin (1949) percebeu que no estilo democrático-recíproco, a criança era 

incentivada a se envolver ativamente nas situações do cotidiano, e que esta participação 

favoreceria as decisões da família, devido à existência de um alto nível de contato 

verbal entre pais e filhos; enquanto no estilo autoritário, os pais faziam prevalecer sua 

vontade sobre os interesses e desejos da criança, e eram controladores.   

A partir de então, muitos pesquisadores desenvolveram modelos teóricos na 

tentativa de melhor elucidar a dinâmica do processo de socialização da criança dentro 

do contexto familiar, verificando como os estilos de socialização e as técnicas de 

controle parental influenciavam no desenvolvimento dos filhos. Em seguida serão 

descritas duas dessas tipologias.  
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1.4.1 Técnicas Disciplinares de Socialização 

Boa parte das pesquisas sobre as técnicas disciplinares foram inspiradas na teoria 

psicanalítica, diante da ênfase que esta teoria deu ao papel dos pais no desenvolvimento 

moral da criança.   

Hoffman (1975) foi um dos principais teóricos no campo do estudo das técnicas 

de controle parental que contribuiu para uma compreensão mais ampla do efeito dessas 

práticas na relação pais-filhos. O autor argumenta que, ao deparar-se com a disciplina, a 

criança está se confrontando com os padrões morais da sociedade, e que esta é a 

principal confrontação durante toda a infância e possivelmente durante a adolescência. 

Todas as técnicas disciplinares comunicam o desejo dos pais de mudar o 

comportamento dos filhos. No que tange à interação pais-filhos, cada um afeta o 

comportamento do outro nas suas interações diárias, contudo, não se pode perder de 

vista o potencial e a força que o pai possui em relação à criança, e o quanto ele atua em 

termos de expectativas e metas a longo prazo para com a criança (Hoffman, 1975). 

A partir de uma vasta revisão que Hoffman (1970) fez sobre os principais 

estudos relativos à socialização, ele centralizou seu interesse essencialmente na relação 

entre a disciplina parental e o desenvolvimento pró-social e moral, destacando três 

técnicas de socialização usadas pelos pais: afirmação de poder, retirada de amor e 

indução. Vejamos algo sobre cada uma delas: 

 

1.4.1.1 Afirmação de Poder 

A afirmação de poder (power assertion) é uma técnica de socialização em que os 

pais exercem a coerção externa com o fim de punir uma falta cometida pela criança. Ao 

usar esta técnica, os pais não se apóiam nos recursos internos da criança, como culpa, 
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vergonha, amor ou respeito, nem favorecem aos filhos o desenvolvimento de tais 

recursos. Essa técnica invoca a autoridade parental de maneira mais expressiva do que 

as outras. 

Hoffman (1960) destaca o poder como um ingrediente que se encontra presente 

em várias situações sociais e que também permeia a relação entre pais e filhos. Tendo o 

pai, nesse contexto, poder superior em todas as áreas da vida da criança, uma vez que 

controla o suprimento material e emocional que lhe são necessários. O autor define 

poder como sendo o potencial que o individuo possui para obrigar o outro a agir de 

maneira contrária aos seus próprios desejos. 

Assim, diante da posição que o pai ocupa, ele se encontra livre para escolher que 

técnica vai utilizar na tentativa de induzir seu filho a mudar o comportamento. Quando 

os pais usam a técnica de afirmação de poder de maneira excessiva, a criança pode 

apresentar tendências a fazer oposição aos pais e expressar sentimentos de hostilidade 

em resposta a eles. 

 

1.4.1.2 Retirada de Amor 

Já na técnica retirada de amor (love withdrawal), conforme Hoffman (1970), 

tudo começa assim: os agentes de socialização (pais) demonstram desaprovação diante 

de algum comportamento desagradável da criança. Então, geralmente ignoram a 

criança, recusam-se a ouvi-la e ameaçam abandoná-la, caso ela apresente um 

comportamento indesejado. Os pais manifestam abertamente à criança seu desagrado 

em relação a ela.   
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Na retirada de amor a relação afetuosa entre pai e filho é utilizada em um grau 

mais elevado do que na afirmação de poder. Ela é usada muitas vezes quando a criança 

exprime raiva em direção ao pai.  

 

1.4.1.3 Indução 

Na indução (induction), os pais procuram modificar o comportamento dos filhos 

a partir de explicações que levam a criança a se convencer que seu comportamento é 

inadequado. Diferente da afirmação de poder e da retirada de afeto, esta técnica possui 

um caráter menos punitivo, uma vez que os pais chamam a atenção da criança para as 

conseqüências da sua ação em relação a si mesma e aos outros.  O êxito da indução 

como disciplina baseia-se menos no medo da punição e mais na interpretação cognitiva 

da criança para compreender as necessidades da situação. 

Hoffman e Saltzstein (1967) dispensaram uma atenção especial a um tipo de 

indução, identificada como indução orientada para o outro. Nesta técnica são 

consideradas as implicações do comportamento da criança para com o outro. Isso é feito 

de uma maneira em que são explicadas as conseqüências de determinados 

comportamentos e como tais atitudes afetam os outros, como por exemplo: “Se você 

atirar neve no caminho dos outros, eles terão que desbloquear novamente”. Também são 

enfatizadas as necessidades e os desejos relevantes dos outros, como por exemplo: “Ele 

tem medo do escuro, acenda as luzes novamente”. Esta técnica contrasta a afirmação de 

poder e a retirada do amor. 

Segundo Hoffman (2000), a indução faz duas coisas importantes que as outras 

técnicas não fazem: (a) chama a atenção para a aflição da vítima, tornando esse fato 

relevante para a criança, aproveitando assim a sua predisposição empática da criança, 
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usando-a como aliada; e (b) foca a ação da criança, ou seja, o fato de ter causado a 

aflição gerando assim um sentimento de culpa por ter “prejudicado” o outro. O autor 

considera que o sentimento de culpa, gerado no contexto dessa situação, é a condição 

para que a criança desenvolva a empatia. 

 As crianças tendem, por natureza, quando pequenas a agir por impulsos, e para 

que comecem a alterar seu comportamento, faz-se necessário, principalmente aos pais, 

criar um ambiente no qual sejam vivenciadas experiências que lhes ensinem a 

considerar e respeitar também os direitos, limites e vontades do outro. Hoffman (1963) 

considera que a técnica de indução preenche três pré-requisitos necessários:  

(a) Orientação Afetiva Positiva – a técnica de indução leva a criança a se sentir acolhida 

afetivamente pelos pais e se sentir livre para expressar seus impulsos. Neste caso, será 

menos provável que apareça uma hostilidade reprimida da criança e necessidades 

emocionais não satisfeitas. Ademais, essa aceitação pode criar um sentimento positivo 

na criança a partir dos pais, que pode se generalizar para outros. E ainda, essa aprovação 

dos pais para com a criança pode fornecer um modelo de identificação para a mesma.  

(b) Habilidade para Controle dos Impulsos – a técnica de indução pode sensibilizar a 

criança para as conseqüências dos impulsos de seu comportamento descontrolado.  

Assim, técnicas de disciplina que põem em evidencia as conseqüências do 

comportamento da criança, sem exceder seu nível de compreensão, nem criar estresse 

indevido de confusão, cumprem esse papel.  

(c) Consciência da Necessidade dos Outros – a técnica de indução pode ser orientada 

para as necessidades dos outros; em parte, devido ao efeito didático destas técnicas, e 

em parte, porque, ao usá-la, o pai fornece um modelo de consideração para com os 

outros, bem como um modelo de autocontrole. 
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O Papel da Indução no Desenvolvimento moral 

Segundo Hoffman (1975), o ingrediente-chave para a internalização moral é a 

predisposição para subordinar as necessidades hedonistas em favor dos requisitos das 

situações moral e social. As origens das necessidades hedonistas podem ser amplamente 

constitucionais, enquanto o desenvolvimento do controle da motivação dos propósitos 

sociais é mais um produto da socialização. Assim, ao deparar-se com a disciplina, a 

criança no primeiro momento está de frente com os conflitos entre as necessidades 

hedonistas e as demandas morais, sendo obrigada a ter um equilíbrio entre a expressão e 

o controle de seus desejos.  

Neste sentido, a utilização das técnicas por parte dos pais, possibilitaria a criança 

ser confrontada com os padrões morais da sociedade. Contudo, se observa que neste 

contexto, a técnica de afirmação de poder que contribui principalmente para o controle 

do comportamento baseado em ameaças externas, forçaria a percepção da criança para a 

fonte dos padrões morais como externos, e perpetuaria o senso de oposição entre seus 

desejos e seus padrões. Já a indução, ao contrário da afirmação de poder, chamaria a 

atenção da criança para as conseqüências do seu comportamento para os outros e para as 

demandas lógicas da situação, esperando que a indução reduzisse os sentimentos de 

oposição entre os desejos da criança e os padrões morais comunicados pelos pais, 

suprindo o mínimo de recursos de necessidade de internalização moral e controle 

(Hoffman, 1975). Assim, a indução supriria a criança a uma compreensão cognitiva de 

suas ações e lhe concederia informações suficientes no processo da sua autonomia, 

alistando uma predisposição natural para a empatia, no esforço para controlar seus 

impulsos (Hoffman, 1963, 1970). Entretanto, para que a indução leve à culpa e à 

internalização moral, é necessário que seja realizada em conformidade com o 

desenvolvimento cognitivo e lingüístico da criança. 
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1.4.1.1 Estudos Empíricos: Técnicas Disciplinares Parentais 

Desde a década de 1960 percebe-se o interesse por se investigar a relação entre 

as práticas parentais e a internalização moral. Martim L. Hoffman (1967, 1975) tem sido 

um dos autores mais citados, devido a sua notável contribuição nessa área. A partir de 

uma vasta revisão (Hoffman, 1970), feita nos principais estudos sobre socialização, o 

autor centralizou seu interesse essencialmente na relação entre a disciplina parental e o 

desenvolvimento pro - social e moral, destacando três técnicas de socialização usadas 

pelos pais: afirmação de poder, retirada de afeto e indução.  

Hoffman (1960), com o objetivo de analisar os efeitos do uso da técnica 

afirmação de poder utilizada pelo pai sobre a personalidade da criança, realizou uma 

pesquisa com pré-escolares que tiveram seus comportamentos observados na escola e 

em casa com os pais. Os pais também foram entrevistados com o fim de relatarem a 

dinâmica da relação com os filhos, indicando a técnica que habitualmente utilizava e o 

comportamento do filho. Foram entrevistadas 10 famílias da classe trabalhadora e 12 

famílias da classe média. 

Os resultados encontrados em relação às crianças indicaram que as mães da 

classe trabalhadora utilizavam em grau elevado mais afirmação de poder do que as mães 

da classe média. A diferença encontrada foi apenas no uso da afirmação de poder em 

resposta à insubmissão da criança, em que as mães da classe média tendiam a usar mais 

a afirmação de poder em resposta à não conformidade dos filhos diante de alguma 

situação de conflito, enquanto as mães trabalhadoras eram mais propensas do que as 

mães da classe média a utilizar a afirmação de poder independente de o filho apresentar 

um comportamento de insubmissão ou não.  
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Ainda como resultado da pesquisa o autor verificou que os efeitos da técnica de 

afirmação de poder utilizada pelas mães de ambas as classes sociais, resultou na 

evidencia dos seguintes comportamentos apresentados pelos filhos: hostilidade da 

criança na escola em direção a outras crianças; resistência da criança a se deixar 

influenciar por outra criança e pela professora e hostilidade e resistência da criança mais 

em direção a outra criança do que à professora. De acordo com Hoffman (1960), essas 

condições surgem em situações em que as mães reagem à inconformidade da criança; 

ainda acrescenta que a não conformidade da criança deve ser analisada antes do uso da 

técnica, porque já parte da criança a tendência de afirmar sua autonomia. 

Já em crianças mais velhas, Hoffman (1960) não percebeu os efeitos tão 

aparentes da afirmação de poder. Segundo o autor, isso ocorre devido a que as crianças 

mais velhas aumentam a estabilização de sua personalidade e seu padrão de interação 

com os pais, bem como a diminuição de sua dependência do pai.  

Na pesquisa, ele não identificou uma correlação positiva entre o autoritarismo do 

pai e o uso da técnica afirmação de poder. O que observou, foi que pais autoritários 

manifestaram sua autoridade em direção a suas esposas; e suas esposas, ressentidas, 

deslocaram sua reação ao comportamento do marido para a criança, apresentando um 

comportamento autoritário para com a mesma.  A partir dessas evidencias, o autor 

mostra a importância de não apenas se deter nos estudos que têm como foco uma 

relação diádica, mas pensar na relação da família inteira como um sistema 

interdependente (Hoffman, 1960).  

Em outro estudo realizado por Hoffman e Saltzstein (1967), eles deduziram que 

o uso freqüente da técnica afirmação de poder, pela mãe, está consistentemente 

associado ao fraco desenvolvimento moral.   



40 
 

Através de dois estudos empíricos foram feitas tentativas para relacionar as 

técnicas disciplinares utilizadas pelos pais com a consideração que a criança tem por 

outras pessoas. O primeiro estudo foi realizado com pré-escolares e seus pais. Nele, 

Hoffman (1963) realizou entrevistas com a mãe, que descrevia de forma detalhada sua 

interação com a criança, no dia anterior à entrevista. As entrevistas foram codificadas de 

acordo com os tipos de disciplina (afirmação de poder, retirada de amor, indução, e 

indução orientada para outra pessoa). Também foram obtidos escores para afeição, 

relacionados à quantidade de interação prazerosa entre um dos pais e a criança. 

A partir dos resultados foi verificado que a aceitação dos pais refletida na 

interação prazerosa com a criança contribuiu para a generalização da orientação afetiva 

positiva em direção aos outros; criando condições para as crianças controlar seus 

impulsos e estar consciente das necessidades dos outros. Entretanto, os resultados não 

demonstraram relação entre as medidas utilizadas pelos pais com a consideração da 

criança por outras pessoas. Diante deste resultado e da visão dos resultados de seu 

estudo sobre o uso da afirmação de poder pelo pai (Hoffman, 1960), Hoffman (1963), 

inferiu que os pais que usam afirmação de poder podem determinar o contexto em que 

ocorre toda influência de interações, e dessa maneira, afetar a noção da criança para 

alguma outra técnica. 

Assim, o autor decidiu dicotomizar a amostra, em que um grupo foi identificado 

com o uso de uma alta afirmação de poder, e o outro grupo com o uso de uma baixa 

afirmação de poder. A partir de então, os resultados demonstraram que as mães que 

quanto mais utilizaram a indução direcionada para com o outro, no grupo com uma 

baixa afirmação de poder, tanto mais as crianças apresentaram comportamentos que 

refletiam a consideração para com os outros; já no grupo em que as mães utilizaram 

uma alta afirmação de poder, mais negativo foi o comportamento dessas crianças em 
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expressar consideração para com os outros. Este resultado levou o autor a sugerir que a 

emoção dos pais, associada com a afirmação de poder, pode não apenas interromper o 

funcionamento cognitivo da criança, como também pode conduzir a criança de fato à 

rebeldia contra o que é comunicado pelos pais em outras técnicas. 

Diante dos resultados apresentados, pode-se observar que o contexto em que se 

utiliza a técnica de uma alta afirmação de poder pode contribuir para que a criança 

demonstre uma ausência de consideração para os outros, podendo esta ausência fazer 

parte de um amplo padrão de inibição ou retração social na criança. E ainda, que o uso 

da indução orientada para o outro parece ser a técnica mais eficaz para que a criança 

venha a considerar os outros (Hoffman, 1963). 

No segundo estudo (Hoffman & Saltzstein, 1967), a amostra consistiu de 

crianças do 7º grau, em que os dados sobre a consideração para com os outros foram 

obtidos a partir dos relatos dos colegas de classe quanto à criança que “mais se dispunha 

a interessar-se pelos sentimentos das outras crianças” e a “defender uma criança que 

estava sendo objeto de zombaria pelo grupo”. O resultado demonstrou que a 

consideração para com o outro se relacionou positivamente com a indução e 

negativamente com a afirmação de poder, não apresentando nenhuma relação com a 

retirada de amor. Este resultado foi expressivo nas meninas, sugerindo que nelas a 

consideração pode ser desenvolvida como parte de um padrão geral de interiorização 

das proibições morais. Já nos meninos, a consideração se correlacionou positivamente 

com a afirmação de poder e negativamente com retirada de amor e não se relacionou 

com a indução. As explicações dadas pelo autor (Hoffman, 1975) a respeito deste 

resultado é que os meninos não são suscetíveis de responder à mãe como um modelo de 

indução; outra, é que a consideração para com o outro não é um padrão que os meninos 

tendem a interiorizar. 



42 
 

Os resultados dos estudos realizados por Hoffman parecem indicar que o uso 

freqüente da técnica afirmação de poder como prática educativa utilizada pelos pais 

estava consistentemente associada ao baixo nível de desenvolvimento moral de seus 

filhos. Enquanto a indução, por outro lado, se associava a um alto nível de 

desenvolvimento moral. A partir dos resultados, percebe-se que o desenvolvimento 

moral infantil parece ser favorecido pelo uso da indução e inibido pelo uso da afirmação 

de poder. 

Nesse mesmo sentido, Camino et al. (2003) tiveram como um dos objetivos de 

sua pesquisa investigar a relação entre as práticas maternas de controle social e o 

julgamento moral dos filhos. Os resultados apontaram que as respostas das mães, de um 

modo geral, organizaram-se em dois fatores, que foram considerados como controle 

interno e controle externo. O controle interno tinha um efeito significativo sobre o 

julgamento moral das crianças, favorecendo um elevado nível de desenvolvimento 

moral; já as crianças submetidas ao controle externo apresentavam um nível mais baixo 

de desenvolvimento moral. 

Os estudos empíricos acerca dessa temática também têm considerado diferentes 

variáveis relacionadas ao processo de socialização parental. Dentre estes, encontra-se a 

pesquisa de Cruz (1999) que, no seu estudo sobre as Crenças e Práticas Parentais na 

Socialização de adolescentes, constatou que tanto o nível de escolaridade como o nível 

sócio-econômico relacionava-se ao tipo de técnica disciplinar que os pais utilizavam 

para com os filhos. No que se refere ao nível de escolaridade, a autora observou que 

pais de nível secundário utilizavam mais as técnicas de controle externo do que os de 

nível superior; e que os pais de classe sócio-econômica baixa tendiam a ser mais 

autoritários, isto é, usavam mais a coerção do que os pais das classes media e alta. 
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Os resultados apresentados sugerem que o uso das técnicas disciplinares 

utilizadas pelos pais parece exercer considerável influência no desenvolvimento moral 

dos filhos. Mais especificamente, as pesquisas indicaram que o uso da indução 

favoreceria esse desenvolvimento, enquanto o uso da afirmação de poder parecia inibi-

lo. A indução também parece contribuir para que a criança venha a considerar os outros 

de modo a estimular a capacidade da criança para a empatia.  

De um modo geral, observou-se que o uso de explicações por parte dos pais 

parece ser a maneira mais efetiva de convencer os filhos a mudar um comportamento 

inadequado, enquanto a educação pautada no freqüente uso de punições pode favorecer 

o desenvolvimento de certa resistência, por parte da criança, no que se refere à mudança 

de seu comportamento.  

 

1.4.2 Estilos Parentais de Socialização 

Ao estudar a influência desse controle parental no desenvolvimento emocional e 

social da criança, Baumrind (1978) trouxe uma importante contribuição para a 

compreensão da dinâmica do controle parental. O grande impulso que a autora deu aos 

estudos dos estilos parentais de socialização foi o de incorporar processos 

comportamentais e emocionais envolvidos na criação dos filhos, os quais se 

encontravam subjacentes a modelos anteriores de socialização (Macooby, 1984). 

O conceito de estilo parental de Baumrind (1978) encontrava-se ancorado no 

“sistema de crenças” dos pais, via no controle que os pais exerciam sobre os filhos a 

expressão das crenças e valores parentais. O foco de seus estudos foi dirigido para os 

tipos de relacionamento vivenciado entre pais e filhos que contribuía para aprimorar a 

competência social da criança. Definiu competência social em termos de atributos, 
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como: responsabilidade social (refere-se a um comportamento socialmente responsável 

com os pares, é amigável e não hostil), independência (faz referência a um 

comportamento ascendente e não submisso; auto-determinado e não conformado), e 

orientação para a realização (refere-se ao comportamento da criança que enfrenta o 

desafio intelectual, e resolve os problemas com eficiência), e vitalidade (refere-se ao 

nível de vitalidade e energia da criança). (Baumrind, 1978). 

Baumrind (1966, 1978) não concebia a autoridade parental como uma dimensão 

contínua; por isso, emergiu com um modelo teórico sobre os estilos parentais, 

diferenciando três desses estilos, a saber: estilo autoritário, estilo permissivo, e estilo 

autoritativo.  

O estilo autoritário refere-se à idéia de que os pais devem manter a ordem dentro 

da família, restringindo a autonomia da criança e não a encorajando à ação verbal. Eles 

procuram modelar, controlar e avaliar o comportamento e as atitudes da criança de 

acordo com um conjunto de regras de conduta, normalmente, tidas como padrões 

absolutos. Essa crença encontra respaldo na tradição cultural e religiosa. Pais 

autoritários percebem como uma virtude as medidas baseadas na obediência, em fatores 

punitivos e em medidas de força para restringir a vontade da criança, prevalecendo 

aquela que os pais consideram que é a correta para o filho (a), quando este se encontra 

em conflito relativo à conduta que deve adotar. Esses pais não usam o diálogo porque, 

para eles, a criança deve aceitar a palavra deles como certa (Baumrind, 1966, 1978). 

Darling e Steinberg (1993), ao se referirem ao estilo autoritário que possui o 

predomínio da exigência, sugerem que este contribui para o adolescente ter um melhor 

desempenho em determinados aspectos do desenvolvimento, contudo, essa exigência 

não garante que as metas ou motivações almejadas pelos pais sejam internalizadas pelos 
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adolescentes, uma vez que o comportamento desses adolescentes depende muito de um 

controle externo, no caso, o dos pais.  

Já no estilo permissivo, Baumrind (1966) pressupõe que a criança possui 

condição de aprender determinadas tarefas por si só, evitando o exercício de controle 

por parte dos pais, esses não encorajam a criança a obedecer a padrões externamente 

definidos. Nesse contexto, os pais se consideram como um recurso que a criança pode 

usar se desejar e não como um agente ativo e responsável pelo bem-estar e progresso da 

criança. Alguns pais permissivos são muito protetores e amáveis, enquanto outros estão 

envolvidos com eles mesmos e oferecem a liberdade como uma forma de se evadir da 

responsabilidade do desenvolvimento da criança. 

Finalmente, o estilo autoritativo possibilita aos pais assumir postura disciplinar 

entre os dois estilos, permissivo e autoritário. Os pais autoritativos encorajam ao 

diálogo, dão espaço para argumentação de seus filhos e valorizam atitudes autônomas e 

disciplinadas, por essa razão, exercem firme controle quando a criança desobedece. E 

ainda, compartilham com as crianças as razões pelas quais o controle é exercido. O pai 

autoritativo afirma as qualidades presentes na criança, mas, também, fixa padrão para 

conduta futura e não baseia suas decisões no consenso grupal ou no desejo das crianças. 

(Baumrind,1966, 1978). 

Baumrind (1966, 1978) chegou a organizar o modelo em pauta a partir de 

pesquisas realizadas com crianças pré-escolares e seus respectivos pais. Os resultados 

desses estudos demonstraram que a prática parental autoritativa foi particularmente a 

mais efetiva no controle de comportamentos indesejáveis, incluindo a agressão.                                          

Em uma dessas pesquisas, Baumrind (1967) objetivou investigar a influência 

que as práticas educativas parentais exerciam sobre a competência das crianças 
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pequenas. Participaram deste estudo um grupo de crianças de 3 e 4 anos que foram 

observadas no ambiente da escola maternal e em casa. Cinco dimensões do 

comportamento das crianças foram escolhidas para avaliar a competência das mesmas a 

saber: auto-controle; tendências à aproximação; vitalidade; auto-confiança e afiliação 

grupal. 

As crianças foram divididas em três grupos. As do Grupo I eram mais 

amadurecidas, competentes, independentes, autoconfiantes, realistas, alegres, auto-

controladas etc; as do Grupo II eram moderadamente auto-confiantes e auto-

controladas, mas relativamente descontentes, inseguras, retraídas, desconfiadas e 

desinteressadas pela afiliação grupal; e as do Grupo III eram mais imaturas, menos auto-

controladas e auto-confiantes do que as crianças dos dois grupos, e eram mais retraídas.   

Para avaliar as práticas educativas dos pais nesses três grupos de crianças, foram 

feitas visitas domiciliares, observações de situações estruturadas e entrevistas. Foram 

avaliadas quatro dimensões da prática parental: controle refere-se aos esforços dos pais 

para modificar as expressões de comportamentos agressivos, dependentes, e promover a 

internalização dos padrões parentais; exigência de maturidade, pressão para que a 

criança tenha um desempenho ao nível de sua habilidade intelectual, social ou 

emocional; comunicação pais-filho, os pais fazem uso da razão para obter 

complacência, solicitam opinião da criança e respeitam seus sentimentos; cuidado 

parental, expresso pelo calor (amor, compaixão) e envolvimento (elogios, consciência 

do bem-estar e proteção da criança) dos pais.  

A partir dos resultados, Baumrind (1967) chegou às seguintes conclusões: os 

pais das crianças mais amadurecidas, e que demonstraram mais responsabilidade social, 

apresentaram resultados altos nas quatro dimensões nas quais foram avaliados. Estes 
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pais eram amorosos, mantinham uma boa comunicação com seus filhos, eram 

tolerantes; ao mesmo tempo eles eram exigentes e controladores em relação ao 

comportamento das crianças. Ainda que respeitando as decisões dos filhos, esses pais 

eram firmes em suas próprias decisões, deixando explícitas suas razões. Essa 

combinação de encorajamento da autonomia e independência da criança, com o alto 

controle parental positivo, foram chamadas de controle parental autoritativo.  

Já os pais das crianças que eram relativamente confiantes, retraídas e 

desconfiadas; demonstraram ser mais coercitivos, e menos calorosos, afetuosos e 

protetores com seus filhos; isso em relação aos outros pais. Esses foram chamados 

autoritários. Finalizando, os pais das crianças imaturas, menos auto-confiantes, eram 

relativamente calorosos, não eram controladores nem exigentes, suas rotinas domésticas 

não eram organizadas, e eram desorganizados tanto para disciplinar como para 

recompensar a criança, faziam pouca exigência relacionada ao comportamento 

amadurecido de seus filhos e dispensavam pouca atenção ao treino da independência e 

autoconfiança. Esses foram chamados de permissivos. 

No segundo estudo (Baumrind, 1971a), os três padrões de autoridade parental – 

autoritativo, autoritário, permissivo – foram utilizados com o fim de investigar seus 

efeitos sobre a independência, competência e responsabilidade social da criança. Os 

resultados também demonstraram que o padrão autoritativo, comparando com os outros 

padrões estudados, foi identificado como facilitador do desenvolvimento da 

competência em crianças de tenra idade, devido à pontuação elevada obtida na 

responsabilidade social e independência (Baumrind, 1987).   

Baumrind (1987), considerando que os pais autoritativos favorecem um clima no 

ambiente familiar, em que a criança desenvolve a maturidade, a independência, a 
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responsabilidade social e as relações sociais fora de casa, propôs o controle parental 

autoritativo como sendo mais efetivo do que o autoritário e o permissivo.  

De um modo geral o que Baumrind (1966, 1978) observa a partir dos resultados 

desses estudos, é que o estilo parental autoritário está relacionado com características 

infantis de imaturidade, como insegurança e baixo rendimento escolar, contrário ao que 

foi observado no estilo autoritativo, que favorece a competência social: a autonomia da 

criança, o autocontrole, a maturidade cognitiva, a cooperação e a responsabilidade. 

Em um estudo realizado com crianças negras, Baumrind (1966, 1978) observou 

que filhas negras de pais autoritários, quando comparadas com as crianças brancas, 

demonstraram ser mais independentes e dominantes. As práticas de socialização que 

caracterizam as famílias negras, refletem valores tradicionais dentro dessa cultura que 

parece beneficiar o tipo de educação que os pais transmitem aos filhos. Apesar de este 

estudo ter sido realizado com uma pequena amostra, a pesquisadora chama a atenção 

para o perigo de se adotar um único estilo parental como ideal.   

Posteriormente, Baumrind (1996) acrescentou ao modelo original um novo estilo 

parental, o estilo negligente, o qual se caracteriza pelo escasso interesse dos pais pelos 

filhos. 

O modelo proposto por Baumrind (1978) foi amplamente utilizado para 

investigar os fatores e as conseqüências que envolvem a socialização familiar durante a 

infância, trazendo uma contribuição significativa para a compreensão da influência que 

os pais exercem no desenvolvimento de seus filhos.  

Após a década de 1980, passou-se a dar ênfase ao estudo de possíveis dimensões 

que poderiam se encontrar subjacentes aos estilos parentais. Maccoby e Martin (1983) 

deram impulso a esse estudo ao propor um modelo composto por duas dimensões. Ao 
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propor o modelo, esses autores objetivavam compreender a influência que os estilos 

parentais exerciam no desenvolvimento da criança em diferentes etnias e obter 

evidência empírica acerca de como esses estilos poderiam variar dependendo da fase do 

desenvolvimento da criança. 

De acordo com Santos (2008), a contribuição do modelo proposto por Maccoby 

e Martin (1983), está em ampliar a definição de responsividade que não apenas traz 

implícita a disposição dos pais para responder aos sinais emitidos pelos filhos, como 

também a reciprocidade e a comunicação aberta e bidirecional. E a outra contribuição 

refere-se à divisão do estilo permissivo proposto por Baumrind (1966) nos estilos 

indulgente e negligente.  

Nesse sentido, Maccoby e Martin (1983) propuseram um modelo teórico 

composto por duas dimensões: responsividade e exigência. A responsividade engloba 

atitudes mais compreensivas dos pais para com os filhos, como aceitação, afeto e 

bidirecionalidade na comunicação. Essas atitudes favorecem o desenvolvimento da 

autonomia dos filhos. Já a exigência implica atitudes dos pais que visam à imposição de 

regras e ao controle do comportamento dos filhos. 

A partir da tipologia de estilos parentais proposta, os autores observaram que 

pais com elevada exigência e baixa responsividade são autoritários; já aqueles com 

elevada exigência e responsividade são autoritativos; os categorizados como negligentes 

são baixos em responsividade e exigência; e por fim, os pais muito responsivos e pouco 

exigentes, foram definidos como indulgentes.  

Seguindo nessa mesma direção, Musitu y García (2001) propuseram uma nova 

tipologia a partir das seguintes dimensões: aceitação/implicação e coerção/imposição. 

Os pais com altos níveis de aceitação demonstram afeto e carinho para os filhos quando 
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estes se comportam adequadamente; se a conduta for contrária às normas, eles dialogam 

com os filhos acerca da inadequação do comportamento. Já os pais com altos níveis de 

coerção quando se encontram numa situação em que os filhos agem contrário às normas 

estabelecidas, tentam coagi-los a não voltar a apresentar esse comportamento. Essa 

coerção pode ser física, verbal ou pode privar o filho de alguma coisa.  

A partir dessas duas dimensões, Musitu y García (2001) desenvolveram um 

modelo bidimensional que abrange quatro estilos parentais: autoritativo, que se 

caracteriza por altos níveis de aceitação/implicação e de coerção/imposição: os pais são 

bons comunicadores, utilizam o diálogo, respeitam os filhos e os escutam. Autoritário, 

os pais apresentam baixa aceitação/implicação e alta coerção/imposição: os pais são 

exigentes, possuem pouca comunicação com os filhos, valorizam a obediência e 

controlam a conduta dos filhos. Indulgente, os pais demonstram uma alta 

aceitação/implicação e baixa coerção/imposição: pais indulgentes utilizam o diálogo e 

levam o filho a raciocinar sobre suas ações. E por fim o negligente, em que os pais 

apresentam baixo nível de aceitação/implicação e de coerção/imposição: pais que 

adotam esse estilo são pouco afetivos e estão pouco implicados na educação dos filhos.   

A respeito das diversas contribuições e avanços que se constatam no estudo do 

processo de socialização, a literatura científica parece deixar transparecer que todas as 

dimensões e tipologias parecem, até certo ponto, possuir aspectos em comum entre elas.     
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1.4.2.1 Estudos Empíricos: Estilos Parentais de Socialização 

O estudo dos estilos parentais de socialização tem dado ensejo a um número 

relativamente amplo de trabalhos empíricos. Pesquisas acerca dessa temática têm 

considerado diferentes variáveis relacionadas ao processo de socialização parental, tais 

como: sexo dos pais, nível de escolaridade, nível socioeconômico, percepção das 

práticas parentais por parte dos pais e dos filhos, auto-estima, habilidades sociais, 

estresse etc. Na presente dissertação, entretanto, será dada ênfase à variável 

posicionamento moral dos adolescentes, com o fim de verificar se o posicionamento 

relaciona-se com os estilos parentais de socialização.  

Ao buscar “estilos parentais” e “posicionamento moral” no Banco de Teses da 

Capes, não foi encontrado nenhum resumo de pesquisa. Ao pesquisar apenas por 

“estilos parentais” foram encontrados 52 resumos. Desses, 29 eram da área da 

psicologia e os demais de diversas áreas, como: educação, ciências sociais, letras etc. 

Um aspecto que chama a atenção é o fato de que a maioria dos estudos que aborda essa 

temática foi realizada nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, sendo encontrado apenas 

um desenvolvido na região nordeste. Apenas um resumo encontrado na área da 

psicologia dizia respeito à relação entre as práticas de socialização e valores sociais. 

Esse estudo foi realizado na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) por Moraes 

(2002). 

Empreendeu-se pesquisa no DEDALUS, Banco de Dados bibliográficos da 

Universidade de São Paulo, que é composto por 39 bibliotecas da universidade.  Foi 

realizada a “Busca Booleana por Palavras”. Ao buscar “estilos parentais” foram 

encontrados apenas dois títulos que tinham alguma relação com a palavra solicitada. Ao 

buscar “posicionamento moral de adolescentes” separadamente, e depois, cruzando com 
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“estilos parentais”, não foram encontrados registros de nenhum título que se 

relacionasse com o solicitado. 

Têm sido realizados muitos estudos que abrangem a temática dos estilos 

parentais de socialização os quais, segundo Camino et al. (2003) dizem respeito à 

combinação de diferentes técnicas, ou seja, seriam um conjunto de técnicas e formas de 

atuação que envolvem tanto atitudes de aceitação como de imposição de limites dos 

comportamentos indesejados. A seguir serão apresentados alguns desses estudos. Os 

estudos empíricos feitos nesse campo de conhecimento, de uma forma geral, deixam 

evidente que as relações entre pais e filhos, que se estabelecem a partir do diálogo e da 

explicação, contribuem para o desenvolvimento pessoal, social e moral de crianças e 

adolescentes, diferente do que é observado em pais que adotam o estilo autoritário 

baseado na coerção, e daqueles que estabelecem uma relação de permissividade, não se 

apresentando como referência para os filhos e nem exigindo destes a obediência a 

normas externas. 

Uma das principais referências de pesquisas na área são os estudos de Baumrind 

(1966, 1972, 1978), que observou que as crianças criadas por diferentes estilos de 

comportamento dos pais diferiam no grau de competência social. Assim, aspectos 

investigados nas crianças como, maior assertividade, maior maturidade, conduta 

independente e empreendedora, e responsabilidade social, foram associados ao estilo 

parental autoritativo. Então, ela propôs ser este estilo, o mais efetivo em relação aos 

estilos autoritário e permissivo. Entretanto, Baumrind (1978), num estudo realizado com 

meninas negras, filhas de pais autoritários ao compará-las com crianças brancas, 

verificou que as meninas eram significativamente mais independentes e dominantes. A 

partir desses dados a autora chama a atenção para os padrões dos valores tradicionais 

que parecem ser benéficos nessa cultura, e sugerem que o elevado controle normativo 
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presente nessa comunidade negra, ou controle não democrático pode estar associado 

com a independência dessas meninas. 

Baumrind (1966) propôs o controle parental autoritativo como sendo mais 

efetivo que os dois outros tipos de controle: o autoritário e o permissivo. Os resultados 

do estudo realizado pela autora mostraram que as crianças educadas por diferentes 

estilos de comportamento dos pais diferiam no grau de competência social. Maior 

assertividade, maior maturidade, conduta independente e empreendedora, 

responsabilidade social, todos esses aspectos investigados nas crianças foram 

associados com o estilo parental chamado, por Baumrind (1966), autoritativo.  

Já Darling e Steinberg (1993), ao se referirem ao estilo autoritário que possui o 

predomínio da exigência, sugerem que este favorece ao adolescente ter um melhor 

desempenho em determinados aspectos do desenvolvimento, contudo, essa exigência 

não garante que as metas ou motivações almejadas pelos pais sejam internalizadas pelos 

filhos adolescentes, pois as metas são alcançadas graças a um controle externo, no caso, 

o dos pais. 

O estilo parental autoritativo está mais fortemente relacionado a uma série de 

aspectos do desenvolvimento tidos como positivos quando comparado aos demais 

estilos, como por exemplo maturidade psicossocial (Steinberg, Elmen & Mounts, 1989), 

competência psicossocial (Lamborn, Mounts, Steinberg & Dornbusch, 1991), 

desempenho escolar (Dornbusch, Ritter, Leiderman, Roberts & Fraleigh, 1987) e vários 

indicadores de adequação comportamental (Slicker, 1998). 

Outros estudos têm sido realizados com o fim de investigar a relação que se 

estabelece entre a percepção dos filhos acerca dos estilos parentais de socialização de 

seus pais e os valores. Nesse sentido, foi realizado um estudo de caráter longitudinal por 
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Kasser, Koestner e Lekes (2002), para investigar a relação entre as experiências 

vivenciadas no ambiente familiar durante a infância e os valores adotados na vida 

adulta. O início da pesquisa se deu quando os participantes tinham 5 anos de idade, a 

partir dos relatos de seus pais. Aos 31 anos, os mesmos participantes completaram uma 

escala de valores, que posteriormente, foi relacionada às duas medidas de estilos 

parentais a “calorosidade” e a “restritividade”.  Os pesquisadores avaliaram os estilos 

parentais medidos pela “calorosidade” e “restritividade”. Esta pesquisa, através de seus 

resultados, deixou evidente a correlação entre a calorosidade e restritividade medidas 

aos 5 anos e os valores expressos pelos participantes aos 31 anos. A calorosidade se 

correlacionou negativamente com o valor segurança; e a restritividade correlacionou-se 

positivamente com o valor conformidade restritiva e negativamente com autodireção.  

No Brasil, diversas pesquisas têm sido realizadas com o fim de investigar como 

os estilos parentais de socialização influenciam no desenvolvimento de crianças e 

adolescentes. Dentre estas destacam-se os estudos de Weber (2002), que apresentam 

pesquisas cujos resultados indicam que pais com alto índice de interação negativa e 

baixo índice de interação positiva, seus filhos tendem a apresentarem uma baixa auto-

eficácia, um baixo nível de habilidades sociais, e estresse, ao contrario dos pais que 

foram percebidos como participativos, uma vez que o estilo de socialização adotado 

desses pais se relacionou com o otimismo da criança e com uma melhor auto-estima do 

adolescente. 

Com o fim de traduzir e adaptar duas escalas usadas para avaliar as dimensões 

de responsividade e exigência de pais e mães, Costa, Teixeira e Gomes (2000) 

observaram, a partir dos resultados de uma pesquisa, que os filhos adolescentes de 

ambos os sexos percebiam as mães como mais exigentes do que os pais; sendo que os 

adolescentes do sexo feminino percebiam pai e mãe como mais exigentes do que os 
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adolescentes do sexo masculino. Entretanto as mães foram percebidas como mais 

responsivas, ou seja, como tendo mais atitudes de afeto e carinho do que os pais. 

Com o intuito de investigar como se da transmissão de valores de pais para 

filhos, Schneider (2001) realizou uma pesquisa, cujo objetivo principal foi verificar a 

influência que os pais exerciam na construção da estrutura de valores dos filhos. Ele 

identificou, nos resultados, que: os valores dos filhos correspondiam mais àqueles 

valores que os filhos perceberam como adotados por seus pais, seguidos dos valores que 

os pais desejaram para os seus filhos. O valor religiosidade apresentou correlação 

significativa entre os valores que os pais desejavam que os filhos adotassem e os valores 

que os filhos consideraram como importantes; os filhos que apresentavam esse valor 

tinham pais que também assumiam esse valor como princípio guia de sua existência. 

Schneider (2001) interpretou esses resultados da seguinte forma: os filhos num primeiro 

momento absorvem os valores que seus pais assumem, internalizando-os, e, a partir daí, 

tais valores são adaptados e adotados no meio social, sem perder de vista o padrão 

orientativo que tais filhos percebem como descrevendo os seus pais. 

Pesquisas também têm sido realizadas para verificar como se dá a transmissão 

dos estilos parentais de uma geração para outra. Nesse sentido, Vitali (2004), ao 

investigar como os estilos parentais se transmitem de uma geração para outra, utilizou 

as escalas de Exigência e Responsividade. Nos resultados o autor observou que os 

estilos negligente e autoritativo foram os que prevaleceram, seguidos pelos estilos 

indulgente e autoritário. Quanto aos avós, o autor observou uma continuidade a respeito 

dos estilos negligente e autoritativo, que foram os mais freqüentes. Outro aspecto 

destacado por ele foi o fato de que houve uma discreta mudança no padrão da dinâmica 

familiar em relação à educação dos filhos, ou seja, os pais apresentaram-se menos 

autoritários e mais indulgentes do que os avós. Para o autor, esse fato sugere que houve 
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uma mudança para uma sociedade menos fundamentada sobre os valores tradicionais e 

hierárquicos do autoritarismo e mais voltada para a compreensão dos desejos dos filhos. 

Nas duas gerações, dos pais e dos avós, as mães demonstraram um perfil 

sistematicamente mais exigente e mais responsivo do que os pais, levando à conclusão 

de que as mães das duas gerações são intrageracionalmente mais autoritativas do que os 

pais. Esse resultado explica o obtido por Costa et al. (2000), de que as mães foram 

percebidas como mais exigentes e ao mesmo tempo mais responsivas por seus filhos 

adolescentes de ambos os sexos do que os pais. 

Teixeira e Lopes (2005) também desenvolveram uma pesquisa, para verificar a 

relação entre os estilos parentais e a transmissão de valores em estudantes 

universitários. Eles usaram as escalas de responsividade e exigência propostas por 

Costa, et al. (2000) para avaliar os estilos parentais, e a escala sugerida por Tamayo e 

Schwartz (1993) para avaliar os valores. De um modo geral, os resultados (adotando um 

nível de significância de p < 0,10) indicaram que os estilos autoritativo e autoritário 

foram os que se associaram mais fortemente aos valores de autodeterminação, poder 

social, segurança, tradição, benevolência, universalismo, realização, e conformidade. Já 

o estilo negligente foi o que menos se associou aos valores. Os autores perceberam que 

o estilo negligente parece não favorecer o desenvolvimento dos valores honestidade, 

humildade, prestatividade e lealdade.                                                                                                              

Nesta mesma direção, foi realizada uma pesquisa por Freire (2006), cujo 

objetivo foi investigar a influência da percepção dos estilos parentais na estrutura de 

valores de estudantes universitários. Segundo a autora, os resultados indicaram que o 

estilo parental autoritativo apresentou correlação significativa com os valores 

normativos: ordem social, obediência, convivência; o estilo parental autoritário 

apresentou correlação negativa com o valor normativo ordem social, e o estilo parental 
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permissivo apresentou correlação negativa com os valores: honestidade, justiça social, e 

êxito. 

Segundo Freire (2006), esses resultados sugerem, que no primeiro caso, os pais 

percebidos como autoritativos, parecem proporcionar, através do clima emocional em 

que seus filhos são educados, o desenvolvimento de valores que correspondam a 

padrões desejáveis dentro da sociedade; no segundo caso, que uma educação baseada na 

exigência não garante que os adolescentes internalizem os valores transmitidos por seus 

pais; e, no terceiro caso, que a ausência de intervenções parentais pode levar os jovens a 

preterir os valores normativos. Uma hipótese levantada pela autora a partir desse 

resultado é a de que a não internalização de valores normativos pode resultar em uma 

conduta anti-social. De acordo com Formiga (2003), “uma conduta anti-social refere-se 

à não conscientização das normas que devem ser respeitadas” (p. 139).  

Outros autores têm procurado investigar como se dá a transmissão de valores de 

pais para filhos utilizando diferentes perspectivas teóricas. Dentre esses, destacam-se os 

estudos realizados por Tudge et al. (2007), que se propuseram a investigar as mudanças 

nos valores parentais sobre educação decorrentes do desenvolvimento da criança. Os 

autores utilizaram a teoria de Kohn (1995), que indica que há duas dimensões de valores 

parentais: autonomia (dá prioridade para que as crianças ajam com base no seu próprio 

julgamento) e conformidade (dá prioridade para que as crianças ajam com base nas 

conseqüências externas), e usaram uma amostra parcial de um estudo longitudinal de 

Porto Alegre/RS aos 3, 36, e 72 meses de vida da criança, para avaliar os valores 

parentais. Os resultados revelaram que as correlações entre os valores parentais em 

relação à autonomia aos 3 e 36 meses foram baixas e não significativas; contudo, aos 36 

e 72 meses, as correlações entre os valores parentais e a autonomia foram significativas. 

Outro resultado dessa pesquisa sugere que os valores dos pais que são relativamente 
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abstratos no período em que os filhos são bebês, tendem a se modificar em função da 

aquisição de habilidades da criança, em virtude do seu desenvolvimento e da interação 

dos pais com essas aquisições. A partir desses resultados os autores apontam para o 

caráter bidirecional das relações entre pais e filhos, alertando para a necessidade de 

considerar as características infantis na determinação dos valores parentais. 

Já Sousa Filho e Scardua (2005), lançando mão do aporte teórico das 

Representações Sociais, realizaram uma pesquisa cujo objetivo principal foi investigar 

se existia relação entre as representações sociais de autoridades familiares e a orientação 

moral. Os autores consideraram que as relações entre jovens e autoridades familiares 

deveriam ser avaliadas por meio das representações sociais que exerciam papel 

importante na formação moral, inclusive como orientação de conduta de longa duração 

histórica. Assim, os autores solicitaram aos estudantes que representassem livremente 

suas famílias (pais, avós, e outros parentes que desejassem mencionar). Para observar a 

orientação moral, utilizaram duas situações simuladas de dilema moral a respeito da 

denúncia de “cola” e implicância com colega em sala de aula, a respeito dos quais os 

participantes decidiam entre manter a promessa (ao amigo/a) e dizer a verdade (ao 

professor/colegas de turma). 

Os resultados mostraram que as representações sociais de autoridades familiares 

exerciam influência na formação moral do sujeito, considerando que dizer a verdade 

diante da autoridade escolar estava mais associada a modelos que sugerem autonomia 

(indivíduos em si) do que a modelos de interdependência (relações interpessoais), que 

está associado tanto dizer a verdade quanto a manter promessa entre pares, como se 

fosse pouca a possibilidade de transferir o modelo de autonomia para esta última 

situação.   
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Moraes, (2002) investigou as relações existentes entre a percepção das práticas 

parentais de socialização e os valores de adolescentes paraibanos.  A percepção das 

práticas foi estudada a partir de uma perspectiva que pressupunha a existência de duas 

dimensões que combinadas caracterizariam as formas de atuação dos pais; os valores 

foram investigados a partir de uma perspectiva psicossociológica, que enfatizava a sua 

construção no contexto das relações intergrupais. Quanto aos resultados, a autora, ao 

contrário do que se esperava, observou que a percepção dos adolescentes acerca das 

práticas parentais estava organizada em três dimensões: aceitação, controle e 

displicência; e os valores encontravam-se estruturados em quatro sistemas: materialista, 

pós-materialista, hedonista e religioso. Nas variáveis sócio-demográficas verificou-se a 

sua influência tanto na percepção das práticas como na adesão aos sistemas de valores.  

A aceitação se correlacionou de forma positiva com os valores pós-materialistas 

que incluíam os valores universalismo e benevolência, o que indica, segundo a autora, 

que os adolescentes provenientes de lares onde predomina uma alta aceitação, e um 

clima de tolerância e reconhecimento, possuem uma maior sensibilidade em relação aos 

demais e ao bem-estar comum. Foram observadas relações negativas entre a Coerção e a 

Disciplina e os valores pós-materialistas e entre a Displicência e os valores pós-

materialistas. Quanto à relação negativa entre a Displicência e os valores, Moraes 

(2002) pontua que esse resultado pode indicar a dificuldade que os adolescentes 

possuem para pensar em termos sociais mais amplos, quando as relações familiares se 

baseiam na indiferença.  

Diante dos resultados encontrados, Moraes (2002) concluiu que a socialização 

no contexto familiar exerce influência no processo de aquisição de valores dos 

adolescentes, podendo ser considerada um processo de interação em que diferentes 
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características dos pais e dos filhos desempenham um importante papel, tanto no 

processo em si quanto no seu produto. 

Reichert e Wagner (2007), com o objetivo de conhecer a relação entre a 

autonomia dos adolescentes e o tipo de relação estabelecida entre pais e filhos durante a 

adolescência, realizaram uma pesquisa com 168 jovens, com idades entre 14 e 15 anos, 

estudantes de uma escola particular da grande Porto Alegre. Para coleta de dados 

utilizaram um Questionário Sociodemográfico, a Escala de Estilos Parentais, adaptada e 

traduzida para a população brasileira por Costa et al. (2000) e o Questionário de 

Autonomia (Noom, 1999), que foi traduzido e adaptado para este estudo. 

Os resultados revelaram que ambos os pais foram percebidos pelos jovens como 

adotando estilos educativos semelhantes na criação de seus filhos. Esse dado foi 

considerado positivo na avaliação das autoras, uma vez que o bom índice de 

concordância observado entre o casal pode se constituir num aspecto bastante promissor 

no que se refere à necessidade da referência e consistência familiar que o adolescente 

tem nesse período da vida. Contudo, a maioria dos jovens entrevistados percebeu o pai e 

a mãe como negligentes na relação educativa que estabelecem com eles. Reichert e 

Wagner (2007) chamam a atenção para o fato de que esses dados podem sugerir que os 

jovens estejam denunciando problemas com o controle parental. Os resultados ainda 

indicaram não existir relação entre os estilos disciplinares adotados pelos pais e as 

diferentes dimensões de autonomia manifestadas pelos jovens.  

Com base no exposto, foi verificado que as relações desenvolvidas entre pais e 

filhos, quando estabelecidas com base no diálogo, na explicação, na aceitação e no afeto 

favorecem o desenvolvimento da competência social e moral, de modo a contribuir para 

que os filhos venham aderir a valores como responsabilidade, justiça social, 
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benevolência etc., enquanto as relações pautadas num estilo autoritário, com ênfase na 

coerção, e num estilo permissivo, tendem a causar um efeito contrário.  

Assim, se observa que os estilos de socialização parental têm um papel 

importante no desenvolvimento social e moral dos filhos, de modo a ensejar a eles 

condições para desenvolverem a tolerância nas relações sociais e a capacidade de 

elaborar julgamentos e assumir posicionamentos morais que reflitam a verdadeira 

essência da justiça e bem-estar em direção ao outro. É nesse sentido que se justifica 

estudar a relação entre a maneira que os adolescentes percebem os estilos de educação 

adotados por seus pais na sua criação e os sentimentos de injustiça e responsabilidade 

que eles apresentam frente a situações de agressão. 
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Capítulo II – Posicionamento Moral  
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Freqüentemente quando o indivíduo se depara diante de situações de violência, 

de torturas, assassinatos, chacinas contra pessoas indefesas; quando toma conhecimento 

de que um inocente foi acusado e condenado injustamente, geralmente são manifestos 

sentimentos de indignação e raiva. Esses sentimentos de alguma forma são um reflexo 

do senso e da sua consciência moral (Chaui, 2001).   

Nas relações cotidianas das pessoas surgem com certa freqüência situações que 

envolvem tomadas de decisões que muitas vezes necessitam serem pautadas por normas 

consideradas apropriadas ou dignas de serem cumpridas, dessa forma os indivíduos 

compreendem que devem agir dessa ou daquela maneira. Assim, pode-se dizer que o 

homem age moralmente, e o seu comportamento resulta de uma decisão refletida e não 

simplesmente espontânea. (Vasquez, 1997).  

De acordo com Giancaterino (2008), “a moral acha-se intimamente relacionada 

com os atos conscientes e voluntários dos indivíduos que afetam outros indivíduos, 

determinados grupos sociais ou a sociedade em seu conjunto” (p. 1). A moral, pelo que 

se pode perceber, regula as relações sociais, de maneira a viabilizar a vida em 

sociedade. 

Nos últimos dez anos, a sociedade brasileira tem se deparado constantemente 

com o fenômeno da violência praticada por adolescentes e jovens, não apenas de classe 

social menos favorecida, como também é freqüente serem veiculados pelos meios de 

comunicação atos de barbárie, sendo também cometidos por adolescentes e jovens da 

classe média alta. O que mais chama a atenção é o requinte de crueldade com que tais 

atos são praticados, demonstrando um total descaso por parte desses jovens em relação à 

vida humana. 



64 
 

Silva (2003), ao estudar a indisciplina e violência nas escolas, considera que os 

indivíduos de um modo geral vivem em um mundo em decadência e que as instituições 

sociais se encontram em um processo de falência generalizada, o que se reflete no 

campo moral e ético, pois os indivíduos assumem uma posição de indiferença em 

relação às leis, normas e regras de convívio social.  

Essa indiferença às leis, às normas e às regras de convívio social talvez possa 

estar relacionada ao fato de que talvez os valores básicos não estejam sendo 

transmitidos de maneira efetiva a essa nova geração. De acordo com Nucci (2000), nos 

últimos anos ocorreram, de um modo geral, preocupações com o desenvolvimento 

moral e a educação do caráter da criança. Diz o autor que essas preocupações estão 

atreladas às rápidas mudanças sociais ocorridas nos últimos cinqüenta anos, e as reações 

a essas mudanças geralmente expressam o receio de que os valores básicos não estejam 

sendo transmitidos aos jovens e que a nova geração esteja entrando em um período de 

moralidade reduzida. 

Diante de tais mudanças, Georgen (2001) chama a atenção para o fato de que os 

indivíduos de um modo geral encontram-se no limiar de uma nova consciência, para 

tanto, considera que essa mudança de mentalidade e o surgimento dessa nova 

consciência necessitam serem estimulados através do processo educativo. Esse processo 

educativo deve desenvolver a capacidade de identificação com o outro, despertando as 

pessoas para a solidariedade e compaixão, desestimulando assim a manifestação de 

comportamentos considerados indesejáveis. 

Nessa direção, julga-se relevante investigar a percepção dos adolescentes acerca 

da injustiça, uma vez que, através da injustiça, são construídas relações pautadas na 

desigualdade e preconceito; e também verificar a atribuição de responsabilidade 
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imputada a diferentes instâncias sociais, por ser considerada um importante construto 

para compreender o comportamento das pessoas.    

Diversas áreas do conhecimento como a filosofia, a sociologia, a psicologia e a 

educação têm estudado a moralidade sobre vários aspectos. Na psicologia, 

especificamente, tem-se dado uma atenção especial para o estudo do desenvolvimento 

moral, que tem investigado os processos que levam uma criança que nasce sem 

princípios morais a se tornar uma pessoa que respeita os outros e vive em sociedade. 

Na Psicologia, diferentes correntes teóricas têm abordado a moralidade sob 

aspectos distintos. A psicanálise considera que a moralidade se origina no Complexo de 

Édipo. Para solucionar esse complexo, a criança identifica-se com o genitor do mesmo 

sexo assimilando suas proibições e valores morais. Já os behavioristas comparam a 

moralidade ao fenômeno da extinção, onde o comportamento indesejado é punido e o 

desejado é reforçado. Um aspecto que chama a atenção em ambas as teorias é que a 

moral é vista como algo que vem de fora do sujeito, e deve ser internalizada (Biaggio, 

2002). 

O sujeito humano só começa a ser considerado como agente do processo moral a 

partir do enfoque cognitivista de Piaget e Kohlberg, que enfatizam o julgamento moral, 

o que a pessoa acha ou julga como certo ou errado. Para Piaget (1994), a essência da 

moralidade centra-se no respeito do indivíduo pelas regras de ordem social. Já para 

Kohlberg (1992), a essência da moralidade se insere no sentido da justiça, que tem a ver 

com a igualdade, a equidade, os contratos sociais e a reciprocidade nas relações 

humanas. 

Na presente dissertação, o posicionamento moral está sendo compreendido como 

sendo o julgamento que um indivíduo faz relativo à esfera da injustiça, e a atribuição de 
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responsabilidade pessoal e social que ele faz diante de uma situação de agressão. As 

pesquisas encontradas que fazem referência ao posicionamento moral, geralmente 

relacionam esse posicionamento a uma postura assumida pelo indivíduo dentro da 

sociedade, que necessariamente não se encontra restrito aos estágios de julgamento 

moral, e sim vinculado às experiências diárias das relações sociais e às práticas que são 

cotidianamente corriqueiras e socialmente aceitas e incentivadas. 

 

2.1 Moral em Piaget 

Na psicologia, especificamente no campo da Psicologia do Desenvolvimento, 

uma das grandes referências na área da moralidade são os estudos realizados por Piaget 

(1994). Suas pesquisas tiveram inicio em um campo peculiar à atividade humana, “o 

jogo de regras”. O autor observou crianças em seu comportamento e atitude em relação 

às regras do jogo de bolinhas de gude para os meninos e de amarelinha para as meninas. 

Para tanto, fez uso do método clinico na realização de seus estudos, o qual consistia em 

ouvir os julgamentos que as crianças faziam, referentes aos vários dilemas morais que 

lhes eram apresentados, e observar suas ações. Diante dos resultados dos dados 

empíricos, escreveu sua obra, abordando não apenas a concepção sobre as regras, como 

também a noção da responsabilidade objetiva e subjetiva, a noção da solidariedade 

objetiva e subjetiva, o realismo moral, a coação adulta, a cooperação e o 

desenvolvimento da noção de justiça.  

Piaget (1994) considera o respeito pelas regras como o centro da moralidade, por 

isso parte da premissa de que “toda moral consiste num sistema de regras, e a essência 

de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o individuo adquire por essas 

regras” (p.23). Na sua obra, o autor argumenta que o julgamento moral evolui passando 
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por etapas paralelas ao desenvolvimento cognitivo geral. Em suas investigações sobre 

as práticas das regras do jogo entre as crianças, Piaget (1994) identificou quatro estágios 

sucessivos.  

O primeiro, ele identificou como puramente motor, em que a criança estabelece 

esquemas mais ritualizados, permanecendo o jogo individual. Nessa fase apenas se fala 

de regras motoras e não de regras coletivas (Piaget, 1994).  

O segundo estágio, ele chamou de egocêntrico. Esse tem inicio quando a criança 

recebe do exterior o exemplo de regras codificadas e mesmo imitando esses exemplos, 

ainda continua a jogar sozinha não se preocupando em encontrar parceiros. Nesse 

estágio, mesmo juntas, as crianças jogam cada uma para si, todas podem vencer. 

Já o terceiro estágio, que surge por volta dos sete ou oito anos, é chamado 

cooperação nascente. Na medida em que os meninos jogam, cada um procurando vencer 

o seu companheiro surge à necessidade de um controle mútuo e da unificação das 

regras. E ainda que eles, em sua maioria, se entendam durante uma única partida, ainda 

assim existirá uma variedade de regras. 

E por fim, aos onze e doze anos, surge o quarto estágio, que foi identificado 

como o da codificação das regras. Nessa fase o código de regras é conhecido por todos, 

por toda a sociedade. Os meninos já demonstram concordância sobre as regras do jogo e 

suas possíveis variações. 

Ao se referir à consciência da regra, Piaget (1994) mostra que essa consciência é 

expressa através de três estágios, a saber: o primeiro é o inicio do estágio egocêntrico, 

nele a regra ainda não é coercitiva, não é uma realidade obrigatória. O segundo estágio 

abrange o apogeu do egocentrismo e a primeira metade do estágio da cooperação. Aqui 

a regra é considerada sagrada, intocável, de origem adulta e essência divina. Se ocorrer 
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a modificação de alguma regra, a criança considera como uma transgressão. E por fim, 

no terceiro estágio, a regra é considerada como imposta pelo consentimento mútuo, 

sendo o respeito obrigatório. A regra só pode ser modificada se houver consenso geral. 

Desde o estudo das regras do jogo, Piaget foi levado a levantar a hipótese da 

existência de duas morais, uma moral da coação ou da heteronomia e uma moral da 

cooperação ou da autonomia. Nesse sentido, a evolução do julgamento moral em todos 

esses aspectos tem por base a dimensão heteronomia-autonomia, isto é, a criança passa 

de uma moral de autoridade (relação de coação), imposta de fora, por outros, para uma 

moral autônoma (relação de cooperação), da própria consciência individual. 

Na fase da heteronomia, a moral é considerada a moral da autoridade, do dever e 

da obediência. Assim, o respeito às regras, o julgamento das ações e a noção de justiça 

são relacionados diretamente ao medo das punições do adulto. Neste contexto, a regra 

freqüentemente é estabelecida pelo adulto, que a transmite para a criança de maneira 

pronta e acabada, o que contribui para que a criança passe a considerar a regra como 

fixa e imutável. Essa relação hierarquizada entre adulto e criança é uma relação 

unilateral, que contribui para que o egocentrismo da criança seja reforçado, criando 

obstáculo ao desenvolvimento da descentração, ou seja, da capacidade de a criança 

tomar a perspectiva do outro. 

Já na moral autônoma, a criança começa a estabelecer uma relação de 

cooperação inicialmente com os pares (companheiros), e na adolescência essa 

cooperação passa a ser também estabelecida com os adultos. Uma vez que se estabelece 

uma relação mais igualitária, esse exercício da cooperação é propiciado pelo processo 

da descentração. Neste contexto, as regras começam a ser concebidas e compreendidas 

como modificáveis a partir do acordo estabelecido entre os iguais. De acordo com Paz, 
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Camino e Camino (2007), a autonomia significa “a capacidade do indivíduo se auto-

gerir, de se situar conscientemente na rede dos diversos pontos de vista e conflitos”. 

 

2.1.1 Desenvolvimento da noção de Justiça-Injustiça 

No âmbito da Psicologia do Desenvolvimento, Piaget (1994) foi pioneiro na 

investigação do desenvolvimento das noções de justiça e injustiça na criança. Ao 

analisar o desenvolvimento da concepção de justiça na criança, Piaget (1994) faz 

referência a duas noções distintas: a justiça retributiva, que corresponde à idéia de que o 

conceito de justiça se relaciona diretamente com a proporcionalidade entre o ato e a 

sanção; e a justiça distributiva, que corresponde à noção de que a justiça deve ser 

avaliada a partir de relações igualitárias, ligada à repartição de bens ou recompensas 

entre as pessoas. Ainda fez menção da justiça imanente, que é identificada nas crianças 

pequenas que acreditam na existência de sanções automáticas que emanam das próprias 

coisas.  

Com respeito ao domínio da justiça retributiva, Piaget (1994) observou que 

existe uma evolução no modo de a criança reagir. Inicialmente predomina na criança 

uma noção de justiça baseada na sanção expiatória, inerente às relações de coação. E 

posteriormente, uma noção baseada na sanção por reciprocidade, que vai de par com a 

cooperação e as regras de igualdade. Em relação à justiça distributiva, ele verificou que, 

inicialmente, predominava na criança uma noção de distribuição regida por normas 

impostas de fora; em seguida, prevalecia um igualitarismo absoluto e, por fim, 

predominavam princípios eqüitativos. A concepção de Piaget (1994) sobre equidade 

consiste em levar em consideração a situação particular de cada um que se encontra 

envolvido no processo de distribuição. 
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Esse autor elaborou algumas questões que envolviam situações próprias do 

cotidiano das crianças para descobrir como elas pensavam em relação à justiça, e no 

início ou final de cada interrogatório ele também solicitava para que elas próprias 

dessem exemplos do que consideravam injusto. Obteve quatro tipos de resposta em 

relação à injustiça: 1. Injusto como sendo condutas contrárias às ordens recebidas do 

adulto, como mentir, roubar, quebrar; sendo observado este comportamento mais em 

crianças com idade abaixo de sete anos; 2. Injusto como contrário ao que é estabelecido 

nas regras do jogo; 3. Injusto como condutas contrárias à igualdade, ou seja, manifestar 

desigualdade nas sanções como nos tratamentos. 4. E por fim, as injustiças relativas à 

sociedade adulta, de ordem econômica ou política; que são respostas mais típicas de 

adolescentes.  

As respostas obtidas possibilitaram a Piaget (1994) concluir que existem três 

grandes períodos no desenvolvimento da justiça na criança: o primeiro período que se 

estende até aos sete-oito anos, durante o qual a justiça está subordinada à autoridade 

adulta, um segundo período chamado de igualitarismo progressivo, que se situa entre 

oito e onze anos, e por fim um período no qual a justiça é concebida como puramente 

igualitária com ênfase nas preocupações com a equidade; este tem inicio por volta dos 

onze-doze anos. 

No primeiro período não existe diferenciação entre as noções de justo e injusto e 

as noções de dever e desobediência. Justas são as ordens impostas pela autoridade 

adulta. E já durante este estágio a criança passa a considerar alguns tratamentos injustos, 

no caso, quando o adulto não cumpre as regras que ele mesmo impõe à criança, ou seja, 

injusto é agir contrário às regras impostas pelos adultos. Neste contexto, a criança 

coloca a necessidade da sanção acima da igualdade, favorecendo a primazia da sanção 

expiatória sobre a sanção por reciprocidade, no momento da escolha das punições. De 
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acordo com Piaget (1994), a igualdade já constitui uma necessidade no campo da justiça 

entre as crianças, contudo, destaca que apenas quando o indivíduo se encontra livre de 

qualquer possível conflito com a autoridade, é então que esse indivíduo está apto a dar 

livre curso para desenvolver esta igualdade. Entretanto, o que se observa nesta fase, é 

que o justo se confunde com a lei, que é totalmente heterônoma, e esta, por sua vez, é 

imposta pelo adulto.  

Por volta dos sete ou oito anos surge o segundo período, que se caracteriza pelo 

desenvolvimento progressivo da autonomia e pela primazia da igualdade sobre a 

autoridade. Neste contexto, que é o da justiça distributiva, não se admite com a mesma 

docilidade a noção da sanção expiatória diante das punições, sendo consideradas apenas 

como legítimas aquelas decorrentes da reciprocidade. A procura pelo ato moral já 

começa a se manifestar não mais atrelada à sanção e sim independente dela. O que se 

observa é que diante dos conflitos entre a sanção e a igualdade, a igualdade tem 

prioridade, ou seja, no que se refere à justiça distributiva a igualdade sempre prevalece 

sobre qualquer outra preocupação.  Assim, o que pode ser considerado é que neste 

período o igualitarismo se impõe progressivamente nas relações entre as crianças. 

Injustas, nesse contexto, seriam as condutas opostas à igualdade ou àquilo que pudesse 

quebrar as regras do jogo.  

Já no terceiro período, que abrange os onze anos, observa-se uma nova atitude 

que se caracteriza pelo sentimento de equidade. Este sentimento pode ser traduzido 

como sendo um desenvolvimento do igualitarismo no sentido da relatividade, ou seja, a 

criança não concebe mais o que é justo como a igualdade absoluta entre os indivíduos; o 

que é justo é relativo à situação particular de cada um. No contexto da justiça 

retributiva, isso se reduz a considerar as circunstâncias atenuantes de alguns, e a não 

mais aplicar a todos a mesma sanção. Já no campo da justiça distributiva, isso se atém a 
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não mais conceber a lei como igual para todos, mas em considerar as circunstâncias 

pessoais de cada um. Nesse período, os adolescentes tendem a não apenas considerar 

como injustas as condutas contrárias à igualdade, como também injustiças de ordem 

econômica e política. 

A partir dos estudos realizados por Piaget (1994) acerca da justiça, verifica-se 

que ocorre uma evolução da justiça retributiva que prioriza a sanção expiatória em 

detrimento da igualdade, para a justiça distributiva, que tem como primazia a sanção por 

reciprocidade. Em relação à justiça distributiva, o autor observou que nas crianças 

menores a apreensão da noção de distribuição era governada por regras consideradas 

obrigatórias, e que eram impostas de fora, enquanto que nas crianças maiores prevalecia 

um igualitarismo progressivo que culminava num sentimento de equidade, em que a 

criança não concebia mais os direitos iguais dos indivíduos e sim relativos à situação 

particular de cada um. 

 

2.1.2 Desenvolvimento da noção de Responsabilidade 

De acordo com Abagano (1996), responsabilidade é a “possibilidade de prever 

os efeitos do próprio comportamento e de corrigi-lo com base em tal previsão”. 

Segundo o autor, o termo responsabilidade aparece pela primeira vez em inglês e em 

francês no ano de 1787, tendo o seu primeiro significado um caráter político, como por 

exemplo: “governo responsável” ou “responsabilidade do governo”, que fazia referência 

ao governo constitucional que agia sob o controle dos cidadãos e em função desse 

controle. Já na Filosofia, a noção de Responsabilidade baseia-se na de escolha, e a 

noção de escolha é essencial ao conceito de liberdade limitada.  

Em consulta ao dicionário Aurélio, vemos que o termo responsabilidade é 

definido sob duas perspectivas (jurídica e moral). A definição apresentada será a moral. 
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A responsabilidade moral diz respeito a uma “situação de um agente consciente com 

relação aos atos que ele pratica voluntariamente” e a “obrigação de reparar o mal que se 

causou a outros”. 

Nesse sentido, percebe-se que a responsabilidade é um construto importante para 

compreender o comportamento das pessoas, uma vez que abrange as relações 

interpessoais e as relações com o mundo social e político.  

Segundo Berman (1997), as considerações sobre a ação ética, sobre o 

comportamento pró-social, e sobre a participação ativa nas questões sociais, são 

componentes da responsabilidade social. Ainda acrescenta que o ensino da 

responsabilidade social incorpora o desenvolvimento das habilidades sociais, da ética e 

do caráter.  

De acordo com Gouveia, Vasconcelos, Queiroga, França e Oliveira (2003) “o 

homem é um ser social que atua segundo normas, interage e compartilha direitos e 

deveres na sociedade” (p. 123), nesse sentido, é solicitado a demonstrar 

responsabilidade diante de suas ações.  

No âmbito da Psicologia do Desenvolvimento, a investigação acerca do 

julgamento da responsabilidade foi realizada a partir do estudo do realismo moral. 

Piaget (1994) define o realismo moral como sendo a tendência que a criança possui em 

conceber os deveres e valores como externos a sua consciência, e que se impõem como 

obrigatórios e independentes das circunstâncias pelas quais a pessoa esteja passando. 

Neste sentido, o realismo moral caracteriza-se por dever ser considerado essencialmente 

heterônomo, por a regra ser observada ao pé da letra, e ainda, pela concepção objetiva 

da responsabilidade que a criança possui.  

Piaget (1994) afirmava que as raízes do realismo moral originavam-se na coação 

adulta, e argumentava que essa coação também poderia favorecer ao desencadeamento 
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do fenômeno da responsabilidade objetiva na criança. Neste sentido, se propôs a 

investigar de onde essa responsabilidade provém e por que evolui.  

Para tanto, o autor utilizou o método de contar histórias levando as crianças a se 

colocarem no papel de “juízes”, para então tomarem posição diante do conteúdo das 

situações que lhes eram apresentadas.  Estudou não o ato da criança e sim o julgamento 

do valor moral que esta fazia diante da conduta dos atores sociais no contexto das 

narrações. As histórias apresentavam três situações distintas relativas ao roubo, ao 

desajeitamento e a mentira. 

Os resultados dos julgamentos dos conteúdos das histórias feitos pelas crianças 

indicaram que até os 10 anos coexistem dois tipos de respostas referentes à noção de 

responsabilidade. A primeira, Piaget (1994) definiu-a como responsabilidade objetiva, 

pelo fato da conduta dos atores sociais ter sido avaliada em função da materialidade, 

enquanto a segunda foi definida como responsabilidade subjetiva, por ter sido 

considerada apenas a intenção dos atores sociais. Considerou que as duas noções de 

responsabilidade caracterizam-se por dois processos distintos no decorrer da evolução 

moral da criança, constatando que a responsabilidade objetiva tende a diminuir com a 

idade. 

A ênfase, dada pelas crianças à preocupação com o prejuízo material diante do 

conteúdo das histórias, ressalta a questão de obediência e não obediência às regras. 

Piaget (1994) chama a atenção para o fato de que, quando os filhos cometem atos que 

acarretam prejuízo material, os pais os repreendem não por tal ato representar 

propriamente uma falta moral. Contudo, observou-se que a criança não consegue fazer 

essa distinção, e apreende as regras impostas pelos adultos como obrigações 

categóricas, não diferenciando o aspecto jurídico do aspecto moral da questão. Dessa 
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forma, ao desobedecer a uma dessas regras, a criança passa a considerar essa infração 

como uma falta moral.  

Ainda no que diz respeito à influência dos pais, o autor diz que, na medida em 

que os pais se deixam levar pelo mau humor em torno da materialidade do ato, não 

sendo compreensivos com a situação, a criança começa a adotar essa maneira de ver e 

aplicar ao pé da letra as regras. Assim, “o realismo moral surge como produto da coação 

moral e das formas primitivas do respeito unilateral” (Piaget, 1994, p. 111), e 

conseqüentemente promove o desenvolvimento da noção objetiva da responsabilidade.  

Quanto ao desenvolvimento da noção da responsabilidade subjetiva, Piaget 

(1994) reconhece que se os pais fizessem uso de uma técnica apropriada, que 

favorecesse a simpatia mútua entre pais e filhos, conseqüentemente predominaria na 

criança a consideração da intenção sobre as regras. Na verdade, se essa técnica 

proporcionasse o desenvolvimento da cooperação e do respeito mútuos, os filhos 

conseguiriam julgar em função das intenções.  

Assim, criar um ambiente que possua uma atmosfera de ajuda e compreensão 

recíproca leva a criança a se deparar não com um sistema que exige dela uma 

obediência ritual e exterior, mas com um sistema que estabelece suas relações sociais a 

partir do respeito mútuo, onde cada um tem uma maneira própria de obedecer às 

exigências do ambiente Piaget (1994).   

Contudo, o autor faz uma ressalva sobre o fato de que, mesmo que os pais não 

imponham nenhum dever ao filho, ainda assim a posição de prestígio que eles possuem 

diante do filho, imporá à consciência da criança a força de lei que esta possui, 

contribuindo para o surgimento automático do realismo moral. Para que isso não ocorra, 
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seria necessário colocar-se no nível da criança e desenvolver um sentimento de 

igualdade sobre suas obrigações. 

Piaget (1994) ainda verificou que a criança em torno dos três anos, exatamente 

na fase do desenvolvimento dos porquês, consegue rapidamente estabelecer a diferença 

entre suas faltas intencionais e as infrações contra o código de regras morais cometidas 

involuntariamente. Entretanto, em relação aos atos de seus semelhantes, esses parecem 

se apresentar sob o prisma da materialidade, chamando a atenção para o fato de que, 

apenas através do esforço continuo para expressar simpatia e generosidade, é que será 

possível compreender as ações dos outros em função da intencionalidade.  

A simpatia nesse contexto parece exercer um papel importante no que tange ao 

desenvolvimento da noção subjetiva da responsabilidade, possibilitando à criança 

compreender as ações do outro, na medida em que se torna capaz de colocar-se no lugar 

dele. 

Em suma, no fenômeno da responsabilidade objetiva, as crianças menores 

manifestam dificuldade na avaliação moral de seus julgamentos em diferenciar os atos 

objetivos dos subjetivos, orientando-se pelo prejuízo material das ações, ignorando as 

circunstâncias em que ocorreu a ação. Esse julgamento da criança reflete a dificuldade 

que esta possui de exprimir a descentração nos seus julgamentos.  

Já na responsabilidade subjetiva, as crianças mais velhas expressam a 

capacidade que possuem de se descentrarem, uma vez que conseguem se colocar no 

lugar do outro, compreendendo seu sentimento e julgando seus atos com base na 

intenção e não com base nas conseqüências. 

De acordo com Camino, Camino e Leyens (1996), os resultados desse estudo 

permitiram concluir que o julgamento moral compreende duas fases que se sucediam e 
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ao mesmo tempo se sobrepunham parcialmente, a saber: a moral objetiva (julgamento 

pelas conseqüências) e a moral subjetiva (julgamento pelas intenções).    

O desenvolvimento moral elaborado por Piaget inspirou a realização de outros 

estudos e o desenvolvimento de outras teorias, destacando-se dentre essas a teoria do 

desenvolvimento moral de Kohlberg.  

Kohlberg (1992) desenvolveu sua teoria do Julgamento Moral baseado nas 

idéias de Piaget. O autor considerava que a essência da moralidade consistia no sentido 

da justiça, que tem a ver com a igualdade, a equidade, os contratos sociais e a 

reciprocidade nas relações humanas.  

Sua teoria proporcionou uma visão abrangente do desenvolvimento moral, ao 

estabelecer que o indivíduo atravessa uma seqüência invariante e universal  de seis 

estágios morais, ou seja, toda a pessoa, independente da cultura à qual pertença, passaria 

pela mesma seqüência de estágios, ainda que nem todas atingissem estágios mais 

elevados.  

Segundo Kohlberg (1992), os seis estágios morais encontram-se agrupados em 

três grandes níveis, a saber:  

Nível Pré-Convencional (estágios 1 e 2): nesse nível se encontra a maioria das 

crianças menores de nove anos, alguns adolescentes, e muitos adolescentes e adultos 

delinqüentes.  

Estágio 1 – Orientação para a punição e a obediência - Neste estágio evita-se 

quebrar a norma com base na punição e obediência, com o fim de livrar-se da punição. 
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Estágio 2 – Hedonismo instrumental relativista – As normas são seguidas apenas 

quando forem do interesse imediato de alguém. A ação é direcionada para satisfação de 

suas próprias necessidades, deixando que os outros façam o mesmo.   

Nível Convencional (estágios 3 e 4): esse é o nível da maioria dos adolescentes e 

adultos da nossa e de outras sociedades.  

Estágio 3 – Moralidade do “bom garoto”, de aprovação e relações interpessoais 

– Existe a necessidade de ser uma boa pessoa para si mesmo e para os outros. Ser bom é 

importante e significa que tem boas intenções e preocupações com os demais. Ainda 

significa manter mútuas relações de gratidão, confiança e lealdade. Trata-se da 

moralidade de conformismo a estereótipos, e da boa conduta.  

Estágio 4 – Orientação para a Lei e a Ordem, a autoridade mantendo a 

moralidade – Cumprir com as obrigações com as quais se comprometeu. As leis devem 

ser mantidas, exceto, se elas entrarem em conflito com outras obrigações sociais.  

Nível Pós-Convencional (estágios 5 e 6): este nível é alcançado por um pequeno 

número de adultos depois dos 20 anos.  

Estágio 5 – Orientação para o contrato social democrático – Este é o primeiro 

estágio que pertence ao nível pós-convencional. É importante ter ciência de que as 

pessoas mantêm uma variedade de valores e opiniões e que a maioria deles são relativos 

ao grupo. As normas, pelo fato de serem acordos sociais, devem ser mantidas. Alguns 

valores e direitos “não relativos”, como a vida e a liberdade, devem ser mantidos 

independente da opinião da maioria.  

Estágio 6 – Princípios Éticos Universais - Neste estágio, o pensamento pós-

convencional atinge seu nível mais alto. Quando as leis violam os princípios universais 
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de justiça como a igualdade dos direitos e o respeito pela dignidade dos seres humanos 

como pessoas individuais, a pessoa atua de acordo com seus princípios éticos auto-

escolhidos. O indivíduo reconhece os princípios morais universais da consciência 

individual e age de acordo com eles. 

 

2.1.3 Estudos Empíricos  

 

2.1.3.1 Posicionamento Moral 

Realizou-se pesquisa no Banco de Teses da CAPES, que divulga a produção 

científica nacional. Ao buscar “posicionamento moral”, foram encontrados 85 resumos 

de diversas áreas: educação, filosofia, psicologia, direito, saúde etc. Desses, poucos 

apresentavam uma articulação clara entre as duas palavras: “posicionamento” e 

“moral”; os demais faziam referência a essas palavras sem, necessariamente, estabelecer 

relação entre elas. Por isso, não foram analisados todos os artigos.  

Nos registros encontrados na área da psicologia, os pesquisadores não 

apresentaram uma definição operacional clara para a expressão “posicionamento 

moral”. Eles relacionaram o posicionamento moral, ora como uma postura assumida do 

indivíduo dentro da sociedade, que não se encontrava restrita aos estágios de julgamento 

moral, e sim vinculado às experiências diárias das relações sociais e às práticas que são 

cotidianamente corriqueiras e socialmente aceitas e incentivadas, ora ao nível de 

desenvolvimento moral do indivíduo em relação aos estágios, seja os da tipologia de 

Kohlberg, seja os da tipologia piagetiana. A seguir serão apresentados os estudos 

relacionados, sobretudo, a essa perspectiva.  
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Shimizu (2002) realizou uma pesquisa com 621 jovens brasileiros de três regiões 

distintas (Marília / SP, Erechim / RS e Floriano / PI) e 200 jovens argentinos da cidade 

de Avellaneda, região metropolitana de Buenos Aires, com o objetivo de identificar as 

influências que as variações culturais, o nível socioeconômico e a faixa etária podem 

exercer sobre a construção de representações sociais da moral e sobre o nível de 

julgamento moral desses jovens. Para tanto, foram aplicados dois instrumentos 

objetivos de medida do nível de julgamento moral e um questionário aberto 

investigando as representações sociais de moral e suas redes semânticas. Os dados 

foram analisados a partir da perspectiva teórica da teoria do Desenvolvimento Moral de 

Kohlberg e da teoria das Representações Sociais. 

Os resultados revelaram a existência de variações nas representações sociais, 

além de diferenças nos escores dos instrumentos de medida de julgamento moral, 

relacionadas, especialmente, com a nacionalidade dos jovens e seu nível 

socioeconômico. Os resultados também indicaram que o estudo dessa temática não deve 

se reduzir à designação dos indivíduos em estágios de julgamento moral concebido 

como culturalmente invariáveis, mas que deve compreender a moralidade como um 

fenômeno complexo, inseparável da experiência diária, das relações sociais no seio da 

sociedade, das heranças históricas e culturais e do posicionamento de cada indivíduo no 

tecido social. 

No intuito de investigar como a relação de respeito mútuo com um professor 

pode mudar o posicionamento moral de um jovem frente à vida, Gallego (2006) realizou 

uma pesquisa em uma escola pública da rede estadual de Porto Alegre, com alunos 

adolescentes do terceiro ano do ensino médio e com os professores indicados como 

mais significativos pelos alunos. O principal referencial teórico utilizado para 

fundamentar o estudo foi a teoria do Desenvolvimento Moral de Jean Piaget. A pesquisa 
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teve um caráter qualitativo, sendo realizada através do método de estudo de casos 

múltiplos.  

Os resultados obtidos indicaram que o professor que favorecia um ambiente em 

que se estabeleciam relações de cooperação e respeito mútuo, com características de 

afeto era aquele que podia fazer a diferença para a constituição da moral da autonomia 

do adolescente. O autor evidenciou também a relevância da reflexão dos docentes sobre 

sua prática e sobre o desenvolvimento moral. 

Ferreira (2007) realizou uma pesquisa com 157 alunos do ensino médio de uma 

instituição pública de Belo Horizonte, com idades entre 14 e 19 anos, com o objetivo de 

analisar, a partir da perspectiva socio-histórica-cultural, a influência das redes sociais de 

relacionamento na internet no desenvolvimento moral de adolescentes. Inicialmente, 

através de um questionário, o autor realizou um levantamento do perfil do adolescente 

usuário das redes sociais na Internet. Em seguida, utilizou o DIT e o G-36, para avaliar 

o desenvolvimento moral e a inteligência dos sujeitos, com o fim de buscar identificar 

as correlações encontradas na literatura entre moral e cognição. Posteriormente, ele 

elaborou dilemas morais especificamente para o estudo, para que, através da análise de 

conteúdo, fosse possível identificar o posicionamento moral dos sujeitos em situações 

de interação virtual.  

Os resultados encontrados apontaram para a necessidade de se considerar os 

contextos de interação social como elementos importantes para o desenvolvimento 

moral dos adolescentes, se contrapondo à percepção de estágios prevalentes na corrente 

predominante na literatura sobre o tema.  

Silva (2005), no intuito de identificar e analisar, na fala de jovens universitários, 

orientações para crenças relacionadas a valores sociais diversos, como a cooperação, 
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competição, individualismo e moralidade, realizou uma pesquisa com seis calouros do 

curso de Psicologia da Universidade de Brasília. Procurou destacar o impacto da TV, 

especificamente da telenovela, no discurso desses sujeitos sociais. A metodologia 

adotada teve um caráter qualitativo. Para tanto, a autora utilizou roteiros semi-

estruturados específicos para as fases individual e de grupo, sendo editados trechos de 

cenas da telenovela da Rede Globo "Mulheres Apaixonadas". Os participantes também 

discorreram sobre outros tópicos relacionados à socialização de crianças e adolescentes. 

A análise das entrevistas permitiu identificar os posicionamentos dos entrevistados, que 

sugeriram orientações para crenças frente aos diversos temas presentes nas cenas 

apresentadas.  

Os resultados apontaram para o caráter processual das crenças sociais e morais, 

para a dificuldade dos sujeitos, no que diz respeito à definição do conceito de 

cooperação, considerado por eles como uma espécie de ajuda altruística sem ganhos 

pessoais. A presença marcante de posicionamentos individualistas e competitivos 

revelou que tais posicionamentos são cotidianamente corriqueiros e socialmente aceitos 

e incentivados, enquanto a cooperação aparece como algo raro na experiência dos 

sujeitos. De certa forma, justificam a presença do individualismo e da competição em 

quase todas as cenas da telenovela, já que este programa historicamente reflete e reforça 

os comportamentos e valores observados na sociedade. Segundo Silva (2005), esses 

resultados revelaram a predominância de valores anti-sociais nas interações entre as 

pessoas.  

Com o objetivo de analisar a construção do posicionamento moral dos jovens 

acerca do aborto induzido bem como observar o processo de decisão diante de uma 

gravidez inesperada, Peres (2003) realizou uma pesquisa com 123 jovens de 18 a 24 

anos, do sexo masculino e feminino, pertencentes a diferentes extrações sociais e 
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moradores de três cidades brasileiras: Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador. A 

pesquisa, intitulada “Estudo Multicêntrico sobre Jovens, Sexualidade e Reprodução no 

Brasil” examinou os dados resultantes de sua etapa qualitativa, um conjunto de 123 

entrevistas semi-estruturadas. O autor adotou como premissa que as opiniões são 

socialmente construídas e revelam as marcas do capital cultural e das trajetórias 

biográficas, diversificadas a partir da origem de classe e pertencimento de gênero. No 

conjunto dos 123 jovens entrevistados, o autor observou que a maioria dos jovens se 

opõe ao aborto, e esse posicionamento relaciona-se mais com o ethos de classe do que 

com o de gênero, isto é, a preponderância da rejeição evidencia-se entre aqueles que são 

integrantes de camadas populares. 

Os resultados indicaram diferenças no tocante à forma de argumentação e 

motivação para responder sobre o aborto, o que revelou diferenças do capital cultural e 

de distintos níveis de reflexividade. No exame dos discursos e no contraponto com a 

experiência podem-se observar juízos morais distintos num mesmo sujeito, 

evidenciando a tensão existente entre a norma e a prática diante dos limites colocados às 

estratégias reprodutivas de cada segmento social, refletidas nas distintas tomadas de 

decisão. 

Diante dos estudos empíricos apresentados, verificou-se que de um modo geral o 

posicionamento moral parece estar relacionado ora como uma postura assumida do 

indivíduo dentro do tecido sociedade, que não se encontrava restrita aos estágios de 

julgamento moral, e sim vinculado às experiências diárias das relações sociais e às 

práticas que são cotidianamente corriqueiras e socialmente aceitas e incentivadas, 

práticas que são construídas socialmente; ora ao nível de desenvolvimento moral do 

indivíduo em relação aos estágios, seja os da tipologia de Kohlberg, seja os da tipologia 

piagetiana. De forma que esse posicionamento tanto pode influenciar moralmente outros 
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indivíduos, como também pode se encontrar ancorado em ideologias e crenças que são 

construídas socialmente. 

 

2.1.3.2 Injustiça 

No Brasil, especificamente no campo da Psicologia do Desenvolvimento, a 

temática da Injustiça encontra nos estudos realizados por Menin (2005) uma 

contribuição significativa. A autora tem adotado duas abordagens teórico-metodológicas 

na análise dessa temática: a psicologia do desenvolvimento moral, de Piaget e 

Kohlberg, e a teoria das representações sociais, criada por Moscovici.  

Menin (2005) investigou acerca das concepções de justiça e de injustiça entre os 

adolescentes de escola pública e particular. Para tanto, utilizou pequenas histórias e fez 

pequenas questões sobre injustiça, que englobava definição, exemplos e denúncias que 

fariam sobre coisas injustas. Os resultados relacionados à concepção de justiça, segundo 

a autora, parecem ressaltar três tendências maiores nos resultados obtidos. 

Na primeira, a autora chamou a atenção para o grande número de respostas 

“outras”, “não sei” e “nunca vi injustiça”, o que dificultou representar a injustiça como 

um conceito, seja nas escolas públicas, seja nas particulares. Essa dificuldade foi muito 

maior entre os alunos de escola pública, com pais em profissões de baixos salários e 

residentes em bairros de exclusão social. É como se eles não enxergassem injustiças, ou, 

se as enxergando, não conseguissem descrevê-las.  

Na segunda constatação, vencidas as dificuldades da representação, a autora 

apontou para duas idéias de injustiça que mais foram ressaltadas. Na primeira, 

concepção, a injustiça foi reduzida à ilegalidade, sendo retirada sua parte moral. E na 
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segunda idéia prevaleceu a concepção do julgamento injusto ou do erro na atribuição de 

culpas ou responsabilidades.  

E por fim, não foram observadas muitas diferenças, entre meninos e meninas, 

nas questões relacionadas à injustiça. Nas diferenças encontradas, as meninas 

assumiram posições mais severas sobre os julgamentos das histórias ou sobre a 

conceituação de injustiça.  

 Em outra pesquisa realizada com jovens argentinos e brasileiros, Shimizu e 

Menin (2004) buscaram analisar as principais representações sociais de lei, justiça e 

injustiça apresentadas por esses jovens. Para tanto, utilizaram um questionário 

semidirigido, construído com base na Teoria das Representações Sociais, composto pela 

técnica de evocação livre de palavras, com as palavras-estímulo: lei, justiça e injustiça.  

Os resultados apresentaram variações importantes referentes à nacionalidade dos 

jovens. Em relação à lei, os dados sugeriram que, entre os jovens de ambos os países, 

esta foi representada como importante e necessária para o estabelecimento da ordem 

social. Os brasileiros deram uma maior ênfase a essa função, ou seja, consideraram que 

ela devia ser respeitada e cumprida. Já para os jovens argentinos, os sistemas foram 

considerados responsáveis pela lei que tinha como obrigação garantir a justiça, e essa 

justiça foi percebida a partir de uma ótica mais ampla, que foi considerada um direito 

constitucional, responsável por assegurar os direitos de todos, prescritos na 

Constituição. As autoras chamaram a atenção para um aspecto importante, que é o fato 

de que, enquanto os jovens brasileiros demonstraram um menor esclarecimento em 

relação às leis e conseqüentemente uma postura submissa e passiva em relação a elas, os 

argentinos apresentaram-se mais conscientes do papel das leis na sociedade, 
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conhecendo melhor suas atribuições, seu funcionamento e as possíveis causas de seu 

"não funcionamento". 

Já em relação à justiça, esta foi representada por ambos os jovens no sentido 

institucional, onde justo é o que é legal. E nesse contexto, a justiça foi concebida como 

um direito que garantiria o princípio de igualdade na aplicação da lei. Essa 

representação possuiu mais força entre os jovens argentinos, uma vez que ocorreu uma 

maior proximidade entre as palavras lei e direito, e os vocábulos igualdade e respeito. 

Nesse sentido, para os jovens brasileiros o direito encontrou-se em ter a lei para garantir 

essa igualdade, seja moral ou legal; para os argentinos ficou explícito que a justiça 

deveria garantir, por meio da lei, não só o direito à igualdade, como também a igualdade 

de direitos. 

Em relação à injustiça, as representações construídas pelos jovens brasileiros 

sugeriram a existência de um forte consenso de que a injustiça é a desigualdade, a 

corrupção e o preconceito, que têm como conseqüências o crime e a pobreza. As autoras 

ressaltaram que essas representações emergiram com base no contexto da realidade 

social desses jovens; e que eles ainda construíram um julgamento de valor em relação a 

essa realidade, ao afirmarem que é errada e que é um desrespeito. Demonstraram ainda 

que se sentiam presos a esse contexto, ao afirmarem que essa é uma realidade triste.  

Os jovens argentinos, por sua vez, representaram a injustiça na forma de mentira 

e corrupção, que se encontravam associadas à desigualdade, ao crime e à imoralidade.  

As autoras indicaram que eles deram uma maior ênfase às causas da injustiça (a 

realidade política do país, a mentira e a corrupção) do que às suas conseqüências 

(desigualdade que gera crime). O juízo de valor que construíram revelou que a injustiça 

é, acima de tudo imoral, faz mal e é incorreta. 
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No intuito de comparar o relato de duas pesquisas que buscavam investigar 

como os alunos do ensino fundamental e médio de escolas públicas e particulares do 

município de Presidente Prudente representavam situações de injustiça na escola, bem 

como seus agentes e os tipos de ações que cometiam, Carbone e Menin (2004) 

analisaram dois conjuntos de dados.   

O primeiro conjunto de dados foi fruto de uma pesquisa realizada em 1999 com 

480 alunos que se encontravam na faixa etária dos treze aos quinze anos de idade. Os 

alunos responderam a um questionário com questões abertas e duas questões foram 

investigadas: "Você já viu acontecer alguma injustiça? Conte um caso" e "Nesse mundo 

em que você vive, conhecendo tudo o que você conhece, já viu o que você denunciaria 

como injusto?". Foram analisadas apenas as respostas dos alunos que evidenciaram 

injustiças ocorridas nas escolas, sendo selecionadas 72 respostas. A partir da seleção 

dessas respostas foi realizada uma categorização das mesmas, evidenciando-se quem era 

o agente de injustiça, quais suas vítimas e que tipo de ação foi realizada.  

O segundo conjunto de dados resultou de uma pesquisa realizada em 2003 com 

alunos da 5ª série do ensino fundamental, que responderam a um questionário que 

continha uma escala com casos de injustiça, que foi inspirada no questionário anterior e 

em situações-dilema sociocognitivas. Essas situações se propuseram a investigar se os 

alunos consideravam como justa ou injusta a ocorrência de infração de regras ou normas 

disciplinares em função de questões sociais, de saúde de parente e de trabalho, bem 

como a intervenção externa para resolução de conflitos no ambiente escolar. Foram 

investigados 39 alunos da escola particular que tinham entre 10 e 11 anos e 34 da escola 

pública com idade entre 10 e 12 anos.   



88 
 

Ao comparar as duas pesquisas, Carbone e Menin (2004) concluíram que o 

professor surge como o primeiro principal agente de injustiça perante seus alunos, e 

que, em segundo lugar, aparecem os alunos entre eles mesmos. Sendo que os alunos da 

escola particular indicaram mais o professor como agente de injustiça que os alunos da 

escola pública. Ainda foi observado que os alunos da escola pública se posicionaram 

contras as regras escolares que se opõem às necessidades pessoais com mais veemência 

que os da escola particular.  

Beluci e Shimizu (2007) realizaram uma pesquisa numa escola pública com 156 

alunos, 36 pais de alunos, 15 professores e 11funcionários, perfazendo um total de 221 

participantes. O objetivo dessa pesquisa foi identificar as principais ocorrências de 

injustiça no cotidiano de uma escola pública de ensino fundamental e médio e comparar 

as percepções dos diferentes membros da escola em pauta. O referencial teórico adotado 

para análise dos dados foram as teorias piagetiana e kohlberguiana sobre o 

desenvolvimento de julgamento moral.  

O questionário utilizado para a coleta de dados foi elaborado com base nas 

pesquisas de Carbone e Menin (2004) e Shimizu e cols. (2003). O questionário continha 

um quadro com 39 situações de injustiça, cada uma delas relacionada a agentes 

específicos causadores de injustiça e a públicos alvos da injustiça (o professor como 

agente de injustiça em relação ao aluno; os alunos entre si; a sociedade e governo em 

relação à educação; a direção/coordenação em relação aos alunos; a polícia para com os 

alunos; os alunos para com os professores; os pais para com a escola; a escola para com 

os pais dos alunos; o uso de drogas lícitas ou ilícitas na escola e os alunos em relação à 

escola). Aos participantes foi apresentada a questão: Em cada situação que 

apresentaremos logo abaixo marque com um x se: “Nunca aconteceu /Aconteceu uma 

vez; Aconteceu algumas vezes; e Aconteceu várias vezes/Acontece sempre”. 
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Os resultados indicaram que a escola estudada foi considerada como um espaço 

de injustiças pelas diversas categorias da comunidade escolar. As autoras chamaram a 

atenção para o fato de terem sido observadas divergências quanto à percepção sobre os 

agentes e vitimas de injustiça, e consideraram que essas divergências poderiam se 

constituir em um aspecto prejudicial para a solução das situações de injustiça. Ainda 

observaram que os alunos, e depois seus pais, foram os que mais reconheceram que os 

problemas de relacionamento abrangiam todos os segmentos da escola, ao contrário dos 

professores e funcionários que concentraram suas queixas em relação aos alunos. Outro 

aspecto que as autoras consideraram preocupante foi o de que a atenção da escola está 

focada mais na formação intelectual do que na educação com valores morais.  

Com o objetivo de verificar a concepção que crianças e adolescentes têm de 

injustiça a partir de uma experiência pessoal, Santos, Camboim, Feitosa, Distefano e 

Camino (2005) realizaram uma pesquisa com 159 estudantes do sexo masculino e 

feminino, de escolas pública e particular da cidade de João Pessoa. Os participantes 

responderam a um questionário que continha, dentre outras questões, as seguintes 

perguntas: “Alguém já foi injusto com você? Conte-me como foi isso”. As respostas 

para esta questão foram analisadas a partir de dois critérios: 1) em relação à pessoa que 

tinha sido injusta com o respondente e; 2) em relação ao tipo de injustiça cometida.  

As respostas à primeira questão, “Alguém já foi injusto com você? foram 

agrupadas nas seguintes categorias: “Ninguém”, “Pais”, “Irmãos”, “Parentes” (tios, 

avós, primos), “Amigo”, “Outras pessoas” (vizinhos, funcionários da escola, ou quando 

o respondente não citou quem cometeu a injustiça contra ele), “Não categorizável” (o 

estudante diz não ter lembrado se foi vítima de injustiça ou apenas respondeu sim). Já as 

respostas à segunda questão permitiram a criação das seguintes categorias: “Mentira”, 
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“Punição indevida”, “Desrespeito”, “Discriminação”, “Acusação indevida”, “Falta de 

reconhecimento”, e “Não categorizáveis”. 

 Para a análise dos dados, foi utilizado o teste do Qui-quadrado, que apresentou 

os seguintes resultados: em relação à primeira pergunta a categoria que obteve a maior 

freqüência de respostas foi “ninguém” com 49,70%. Na segunda pergunta a categoria a 

receber a maior freqüência de respostas foi “Não categorizáveis” com 64,68%. Estes 

resultados indicaram que os estudantes não se perceberam como vítimas de injustiça, e 

quando existe a percepção, esta é direcionada para pessoas que se encontram mais 

distantes do seu convívio familiar. As autoras concluíram que os resultados 

corroboraram com a concepção de Piaget, segundo a qual a injustiça é definida a partir 

da punição a um inocente.  

Diante dos estudos empíricos referente à injustiça aqui relacionados, verificou-se 

que parece existir uma dificuldade de perceber situações de injustiça por parte de 

algumas pessoas, e, quando elas percebem, apresentam dificuldades em descrevê-las; 

outros as percebem em ambientes distantes de si e nunca próximos; e outros, ainda que 

considerem a injustiça como sinônimo de desigualdade, corrupção, preconceito, eles 

parecem se sentir impossibilitados de fazer algo. De um modo geral, essas pesquisas 

indicam que parece existir certa passividade por parte dos atores sociais ao lidar com 

situações de injustiça. 

 

Responsabilidade 

Desde a década de 1960 e 1970 que são realizados estudos relacionados à 

responsabilidade objetiva (julgamento pelas conseqüências) e a responsabilidade 

subjetiva (julgamentos pelas intenções) (Lickona, 1976). 
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No Brasil, a pesquisa realizada por Camino (1979), aborda o estudo referente a 

responsabilidade objetiva e subjetiva. A autora constatou que as crianças mais velhas 

tendem a avaliar as situações considerando a intenção dos atores sociais enquanto as 

mais novas tendem a considerar as conseqüências dos atos. Os resultados indicaram que 

existe uma evolução no desenvolvimento da noção de responsabilidade na criança, 

confirmando o que foi preconizado por Piaget (1994). 

Andrade, Camino e Dias (2008), no intuito de observar o desenvolvimento dos 

valores: Obediência; Cooperação; Responsabilidade e Criatividade em crianças e 

adolescentes de 5 a 14 anos, realizaram uma pesquisa com 116 crianças e adolescentes 

de 5 a 14 anos de idade, sendo a maioria de classe média, alunos de uma escola 

particular de João Pessoa, Paraíba. As autoras tomaram como base para análise o 

referencial teórico de Jean Piaget. Para tanto, utilizaram um teste subjetivo “Valores 

Como Nomes”, que apresentava 56 conceitos ou expressões representando igual número 

de valores humanos, os quais foram retirados da tipologia elaborada por Schwartz e 

Sagiv (1995). Inicialmente realizaram um estudo piloto, em que as autoras da pesquisa 

solicitaram as crianças e adolescentes que dessem uma definição e/ou exemplo de cada 

valor. Observaram que a tarefa de definir os valores exigia um grande esforço cognitivo. 

Optaram, então, por um número reduzido de valores individuais (27 dos 56 valores), 

cuidando para que houvesse pelo menos dois valores individuais representando cada um 

dos 10 valores tipos analisados por Schwartz e Sagiv. 

Os resultados da pesquisa revelaram de uma forma geral, que o desenvolvimento 

dos valores acompanhava a evolução da descentração. Quanto ao valor 

responsabilidade, as crianças entre 5 e 8 anos apresentaram dificuldade em definir 

responsabilidade por não saber falar sobre o valor mencionado, isso pode ser justificado 

pelo fato de que nessa fase a criança tende a conceber os deveres e valores como 
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externos a sua consciência, e que se impõem como obrigatórios independentes das 

circunstâncias pelas quais a pessoa esteja vivendo. 

Já as crianças entre 12 e 14 anos deram respostas que expressaram sentimentos 

idealistas e apresentaram mutualidade nas relações sociais e uma visão sistêmica, 

implicando numa maior generalização quanto à forma de julgamento e de percepção do 

mundo.  Implicitamente, esses resultados indicaram como se desenvolve a noção de 

responsabilidade na criança, confirmando o que foi estudado por Piaget (1994).      

Após verificar que as técnicas disciplinares e os estilos parentais exercem 

influência sobre os filhos no que tange ao desenvolvimento moral e à adesão de valores 

como responsabilidade social, benevolência, justiça social, e, visando ampliar as 

pesquisas que tem sido realizadas com essa temática, a presente dissertação optou por 

investigar a relação que se estabelece entre a percepção dos filhos adolescentes sobre os 

estilos parentais de socialização de seus pais e o sentimento de injustiça que eles 

apresentam frente às situações de agressão que envolvem vitima e ofensores. Portanto, a 

realização do presente estudo permitiu a elaboração dos seguintes objetivos:  
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2.2 Objetivo Geral: 

• Verificar a relação entre a percepção dos filhos adolescentes sobre os estilos de 

socialização de seus pais e os sentimentos de injustiça e responsabilidade que 

apresentam frente às situações de agressão que envolvem vitima e ofensores 

 

2.2.1 Objetivos Específicos:  

• Conhecer a percepção dos adolescentes em relação à injustiça, a partir do quanto 

julgaram como injustos os episódios de agressão perpetrados contra diferentes 

vítimas. 

• Verificar a adequação do Questionário dos Estilos Parentais – QEP - para uso 

com adolescentes paraibanos;  

• Investigar o posicionamento dos adolescentes sobre o nível de injustiça em 

situações de agressão;  

• Analisar a atribuição dos adolescentes do grau de responsabilidade social e 

pessoal frente a uma vítima de agressão; 

•  Verificar o grau em que os adolescentes consideram que as instituições e 

pessoas poderiam fazer algo para evitar a ocorrência das agressões.  
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Capítulo III – Estudo I 
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3.1 Método  

Nessa primeira etapa, realizou-se um estudo piloto a título de experiência, com o 

fim de eliminar possíveis obstáculos que pudessem surgir no decorrer da realização do 

estudo. Para tanto, verificou-se se os participantes apresentariam alguma dificuldade na 

compreensão das instruções de como responder aos questionários da pesquisa, bem 

como se o conteúdo semântico desses questionários era compreensível (Cozby, 2006).  

3.1.2- Amostra 

Participaram deste primeiro estudo 56 estudantes, sendo 30 do sexo masculino 

(53,6%) e 26 do sexo feminino (46,4%), com idade de 13 a 18 anos (M = 14,52; DP = 

0,95), de escolas pública (50,0%) e particular (50,0%) da cidade de João Pessoa – PB. 

Todos os participantes cursavam o nono ano do ensino fundamental (100,00%).  A 

amostra foi de conveniência (não probabilística), tendo respondido os questionários 

aqueles alunos que concordaram em participar. A Tabela 1 apresenta a caracterização 

socio-demográfica da amostra.  

 

Tabela 1: Caracterização socio-demográfica da amostra (N=56) 

Sexo F % 
Masculino 30 53,6 
Feminino 26 46,4 
Idade F % 
13 a 14 anos 
15 a 18 anos 

38 
18 

67,9 
32,2 

Tipo de Escola F % 
Pública 28 50,0 
Particular 28 50,0 
Escolaridade F % 
Nono ano - Ensino fundamental 56 100,0 
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3.1.3 - Instrumentos 

Foram utilizados dois instrumentos: Questionário dos Estilos Parentais – QEP e 

um Questionário de Situações Agressivas.  

Questionário dos Estilos Parentais - QEP. Trata-se de um instrumento 

elaborado e validado por Buri (1991) que avalia o modelo proposto por Baumrind 

(1967) acerca dos estilos parentais: autoritativo, autoritário e permissivo.  Este 

instrumento foi adaptado para o Brasil por Boeckel e Sarriera (2005). Tal medida é 

composta por 30 itens, distribuídos em três dimensões que se referem a situações 

hipotéticas relativas a estratégias educacionais utilizadas pelos pais durante a infância 

de seus filhos. Estas três dimensões formam três sub-escalas, composta por 10 itens 

cada. Os itens são respondidos em escala de cinco pontos, tipo Likert, com os seguintes 

extremos: 1 = discordo totalmente e 5 = concordo totalmente. (Anexo A). 

Questionário de Situações Agressivas. Este questionário foi elaborado pelos 

autores do estudo, com o fim de investigar o posicionamento moral de adolescentes 

relativo à esfera da injustiça e da atribuição de responsabilidade pessoal e social que 

eles fariam diante de uma situação de agressão.  

O questionário foi estruturado com seis pequenas histórias, cada história 

envolvendo duas versões, perfazendo um total de doze situações distintas de agressão. 

A história 1 diz respeito à agressão perpetrada por um grupo de rapazes contra uma 

empregada doméstica e contra uma prostituta; a história 2 faz referência a um 

adolescente homossexual que foi colocado para fora de casa pelo pai, e de um travesti 

que também foi colocado para fora de casa pelo pai; a terceira história refere-se a um 

menor apenado que foi morto pelos outros menores por não ter participado da rebelião e 

a um menor apenado que foi morto pelos menores por ter participado da rebelião; a 
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quarta história diz respeito à humilhação que duas meninas sofreram por serem gordas, 

e de duas meninas gordas que provocaram suas colegas; a quinta refere-se a sete 

pacientes que morreram por falta de atendimento médico e a sete apenados que 

morreram por falta de atendimento médico, e a sexta história versa sobre um 

adolescente que vendia drogas na porta da escola e a de outro adolescente que vendia 

amendoim na porta da escola.  (Anexo B). 

Para cada história, solicitou-se aos respondentes que avaliassem o nível de 

injustiça sofrida pela vitima e atribuíssem o grau de responsabilidade que eles 

consideravam que algumas instituições, personagens das histórias e eles mesmos 

possuíam frente às situações de agressão ocorridas. Em seguida, foi solicitado aos 

adolescentes que atribuíssem o grau em que consideravam que essas mesmas instâncias 

sociais tinham feito e poderiam fazer algo para evitar a ocorrência das agressões. Os 

agentes sociais avaliados nas atribuições feitas foram: Governo, Sociedade, Família do 

autor da agressão, Autor da agressão, Vitima da agressão, Ele mesmo. Os três 

primeiros agentes possibilitavam a realização de uma atribuição impessoal da 

responsabilidade, os três últimos possibilitavam uma atribuição pessoal da 

responsabilidade. 

 As respostas a essas seis situações de agressão que avaliavam o nível de 

injustiça foram obtidas em uma escala que ia de 1 = não é injusto a 5 = é totalmente 

injusto. Já as respostas que verificaram o grau de responsabilidade das várias instâncias 

sociais foram obtidas em uma escala de cinco pontos que ia de 1 = muitíssimo a 5 = 

nada. 
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3.1.4- Procedimentos 

3.1.4.1- Ético 

Inicialmente, a responsável pela pesquisa visitou a coordenação das instituições 

de ensino, falando diretamente com os diretores e/ou coordenadores com o fim de 

solicitar a permissão para aplicação dos questionários. De posse da autorização da 

coordenação das escolas, encaminhou a documentação exigida pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal da Paraíba a fim de obter aval para realização da pesquisa. (Anexo 

C, D). 

 

3.1.4.2- Administração 

Os questionários foram aplicados no ambiente coletivo da sala de aula, porém 

respondidos individualmente, constatando-se uma duração média de 50 minutos. Aos 

respondentes foram dadas as instruções pertinentes ao preenchimento dos questionários, 

bem como lhes foi informado o caráter voluntário da pesquisa, não devendo estes se 

sentir obrigados a responder aos instrumentos, podendo desistir a qualquer momento 

sem acarretar problema por sua desistência. A todos foi assegurado o compromisso do 

pesquisador com o sigilo e anonimato das respostas, enfatizando-se que elas seriam 

tratadas em seu conjunto e não individualmente, não existindo a possibilidade de 

identificação das respostas ou das escolas onde se realizou a pesquisa, excetuando-se o 

fato das escolas serem identificadas como públicas e privadas.  
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3.1.5- Análise dos dados 

Os dados foram analisados através do SPSS (versão 15). Neste primeiro estudo 

foram utilizadas apenas estatísticas descritivas (medidas de tendência central e 

dispersão, distribuição de freqüência) para caracterizar a amostra. 

 

3.1.6 Resultados  

No que tange à adaptação do QEP, foram verificados o entendimento e a 

adequação dos conteúdos das questões. Os itens que apresentaram dificuldades 

referentes à compreensão do significado das palavras e expressões tiveram as palavras 

ou expressões substituídas por outras que fossem mais bem compreendidas. Também 

foi feita uma adaptação no uso do tempo verbal, substituindo-se o pretérito imperfeito 

do indicativo pelo presente do indicativo. Este possibilitou uma melhor compreensão do 

que se solicitava no questionário. Por exemplo: Em lugar da questão - “Quando uma 

regra familiar era estabelecida, meus pais explicavam os motivos para os filhos”, 

colocou-se a questão - “Quando uma regra familiar é estabelecida, meus pais explicam 

os motivos para os filhos”. E ainda: em lugar da palavra “restringir” colocou-se a 

palavra “limitar”. 

Em relação ao questionário de situações agressivas, percebeu-se que a versão 

inicial com seis histórias era muito longa e cansativa, o que interferia na concentração 

dos adolescentes e os desmotivavam a responder aos outros questionários da pesquisa 

(alguns estudantes ultrapassavam 25 minutos para responder a esse questionário, o que 

acarretava uma ultrapassagem, no final da aplicação dos questionários dos 50 minutos 

permitidos pela direção da escola para responder a todos os instrumentos). Assim, 

diminuiu-se a extensão desse questionário para três histórias. Para tanto, tendo-se 
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verificado na análise das respostas que o conteúdo de algumas histórias levava o 

respondente a abordar aspectos diferentes dos que interessavam à pesquisa, decidiu-se 

deixar apenas as histórias que eliciavam aspectos sobre as dimensões estudadas. 

Permaneceram a história 1 (agressão perpetrada contra uma empregada doméstica e 

uma prostituta), a história 2 (adolescente homossexual e travesti que foram colocados 

para fora de casa pelo pai) e a história 3 (menor apenado que não participou da rebelião 

e menor apenado que participou da rebelião). 

Após as adaptações necessárias, obteve-se a versão final que foi utilizada no 

Estudo 2.  
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Capítulo IV – Estudo II 
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4.1 Método 

Nessa etapa foi realizada a pesquisa definitiva, com as respectivas adaptações e 

alterações efetuadas nos questionários na ocasião da realização do Estudo 1.  

 

4.1.1- Delineamento da pesquisa 

Tratou-se de uma pesquisa correlacional ex post facto.  

4.1.2 Amostra 

Participaram da pesquisa 330 estudantes, sendo 145 do sexo masculino (43,9%) 

e 185 do sexo feminino (56,1%); com idade variando de 12 a 18 anos (M = 15,37; DP 

= 1,41), de escolas públicas (38,5%) e particulares (61,5%) da cidade de João Pessoa – 

PB, sendo 39,1% do ensino fundamental e 60,9% do ensino médio. A amostra foi de 

conveniência (não probabilística), tendo respondido aos questionários aqueles alunos 

que concordaram em participar. As características da amostra quanto à idade, sexo e 

nível de escolaridade encontram-se relacionadas na Tabela 02. 

 

Tabela 2: Caracterização da amostra (N=330) 

Sexo F % 
Masculino 145 43,9 
Feminino 185 56,1 
Idade F % 
12 a 14 anos 
15 a 18 anos 

87 
243 

26,3 
73,6 

Tipo de Escola F % 
Pública 127 38,5 
Particular 203 61,5 
Escolaridade F % 
 Ensino Fundamental 
Ensino Médio 

129 
201 

39,1 
60,9 
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4.1.3 Instrumentos 

Foram utilizados dois instrumentos: Questionário dos Estilos Parentais e um 

Questionário de Situações Agressivas. 

Questionário dos Estilos Parentais - QEP. Instrumento adaptado para o 

contexto paraibano, com algumas modificações no vocabulário e tempo verbal, como 

descrito no estudo piloto. Trata-se de um instrumento elaborado e validado por Buri 

(1991) que avalia os estilos parentais propostos por Baumrind (1967): autoritativo, 

autoritário e permissivo.  Este instrumento foi adaptado para o Brasil por Boeckel e 

Sarriera (2005). Tal medida é composta por 30 itens, distribuídos em três dimensões que 

se referem a situações hipotéticas relativas a estratégias educacionais utilizadas pelos 

pais durante a infância de seus filhos. Estas três dimensões formam três sub-escalas, 

composta por 10 itens cada. Os itens são respondidos em escala de cinco pontos, tipo 

Likert, com os seguintes extremos: 1 = discordo totalmente e 5 = concordo totalmente. 

Foi utilizada a versão com as adaptações realizadas no Estudo 1. (Anexo A). 

Questionário de Situações Agressivas. Este questionário foi elaborado pelos 

autores do estudo, com o fim de investigar o posicionamento moral de adolescentes 

relativo à esfera da justiça ou injustiça e da atribuição de responsabilidade pessoal e 

social que eles fazem diante de situações de agressão. Sendo utilizadas nessa etapa, 

como resultado do Estudo 1, a versão com as três primeiras histórias do questionário,  

envolvendo seis situações distintas de agressão. (Anexo B). 

A história 1 apresentou uma problemática centralizada na agressão  física 

perpetrada contra uma empregada doméstica por um grupo de rapazes, que tentou 

justificar essa agressão com o  argumento de que procederam dessa maneira pelo fato de 

a terem confundido com uma prostituta.  
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A história 2 apresentou uma problemática centralizada na família e abordou a 

questão da homossexualidade, envolvendo dois indivíduos: pai e filho. A agressão vem 

à tona, quando o pai, ao descobrir que o filho é homossexual, coloca-o para fora de casa.  

A história 3 faz referência a um menor apenado que foi encaminhado para a 

Febem após roubar um celular. Na Febem, ele se recusou a participar de uma rebelião 

promovida por outros menores, pelo fato de estar prestes a ser solto. A sua recusa 

custou-lhe a vida, pois os menores não aceitaram a sua decisão, e por isso o mataram. 

Em uma segunda versão dessas histórias, as personagens empregada doméstica, 

homossexual e menor apenado que se recusa a participar de uma rebelião são 

substituídos respectivamente, pelas personagens da prostituta, travesti e menor apenado 

que, participa de uma rebelião.  

Para cada história, solicitou-se aos respondentes que avaliassem o nível de 

injustiça sofrida pela vitima; que atribuíssem o grau de responsabilidade que eles 

consideravam que as instituições e pessoas possuíam pelas situações de agressão 

ocorridas, e o grau em que consideraram que essas mesmas instâncias sociais têm feito e 

poderiam fazer algo para evitar a ocorrência das agressões. Os agentes sociais avaliados 

nas atribuições feitas foram: Governo, Sociedade, Família do autor da agressão, Autor 

da agressão, Vitima da agressão, Ele mesmo. Os três primeiros agentes possibilitaram a 

realização de uma atribuição impessoal da responsabilidade, os três últimos 

possibilitaram uma atribuição pessoal da responsabilidade. 

As respostas às seis situações de agressão que avaliaram o nível de injustiça 

foram obtidas através de uma escala que ia de 1 = não é injusto a 5 = é totalmente 

injusto. Já as respostas que verificaram o grau de responsabilidade das várias instâncias 

sociais, bem como o que cada uma delas tem feito e poderia fazer para evitar a 
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ocorrência das agressões, foram obtidas através de uma escala de cinco pontos, que ia 

de 1 = muitíssimo a 5 = nada.  

 

4.1.4- Procedimentos 

4.1.4.1- Administração 

Uma vez conseguida a autorização da coordenação das escolas e do Comitê de 

Ética, procedeu-se à administração dos instrumentos da pesquisa.  Os participantes 

responderam aos questionários no ambiente coletivo da sala de aula, porém 

individualmente. Na ocasião foram dadas explicações quanto ao preenchimento dos 

questionários, e esclarecidas as possíveis dúvidas referentes ao formato das respostas. 

Foram dadas informações quanto ao caráter voluntário da pesquisa, bem como sobre o 

anonimato e o sigilo dos resultados em termos da identificação das respostas ou das 

escolas onde se realizou a pesquisa. 

 

4.1.5- Análise dos dados 

No estudo desenvolvido por Freire (2006) para o contexto paraibano os dados 

foram analisados através do SPSS (versão 15). Além de estatísticas descritivas (média, 

desvio padrão e freqüências) foi realizada uma análise dos eixos principais (PAF), 

estabelecendo-se rotação varimax, já calculada a consistência interna (Alfa de 

Cronbach) do fator, considerando que os critérios de Kaiser (valor próprio igual ou 

superior a 1) e Cattell (distribuição gráfica dos valores próprios, visando distinguir 

aqueles sobressalentes) tendiam a maximizar o número de fatores a extrair (Bisquerra, 

1989; Dancey & Reidy, 2006). 
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Para a presente dissertação, considerando os resultados de Freire (2006), o de 

Boeckel e Sarriera (2005) e Buri (1991) foi realizada uma análise fatorial confirmatória, 

por meio do programa AMOS 7.0, destinada aos cálculos de modelagem de equações 

estruturais (SEM). Esse programa estatístico tem a função de apresentar, de forma mais 

robusta, indicadores psicométricos que visem a uma melhor construção da adaptação e 

acurácia da escala desenvolvida, bem como de desenhar o modelo teórico pretendido 

neste estudo.  

Outra reflexão importante para que essa análise seja realizada é que tanto no 

estudo de Buri (1991) quanto no de Boeckel e Sarriera (2005) não foi encontrado esse 

tipo de análise, condição primordial para que o modelo teórico não se baseie 

estritamente nos dados obtidos e sua aleatoriedade, mas que leve em conta a teoria para 

definir os itens pertencentes a cada fator e apresentar indicadores de bondade de ajuste 

que permitam decidir objetivamente sobre a validade de construto da medida analisada. 

O programa AMOS testa a adequação da dimensionalidade do modelo considerando 

como entrada a matriz de covariâncias, para a qual foi adotado o estimador ML 

(Maximum Likelihood).  

Esta análise apresenta alguns índices que permitem avaliar a qualidade de ajuste 

do modelo proposto (Byrne, 1989; Tabachnick & Fidell, 1996; van de Vijver & Leung, 

1997), por exemplo:  

• O χ² (qui-quadrado) 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–
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covariância nos dados explicada pelo modelo. Estes variam de 0 a 1, com valores na 

casa dos 0,80 e 0,90, ou superior, indicando um ajustamento satisfatório.  

• 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.  

A Análise de Conteúdo Semântico, proposta por Bardin (2000), foi utilizada 

para examinar a percepção dos adolescentes acerca da injustiça, a partir das 

justificativas às questões subjetivas que eles deram do quanto consideraram injusta a 

agressão cometida contra diferentes vítimas.  

As questões subjetivas foram analisadas por três juízes que, com base em um 

consenso de pelo menos 66,66%, estabeleceram as categorias referentes às formas de 

percepção de injustiça concebidas pelos adolescentes. Houve questões em que a 

resposta de um mesmo sujeito foi classificada em diferentes categorias. 

As freqüências às categorias de respostas foram analisadas com base no Teste do 

Qui-quadrado para amostras independentes (tipo de escola, idade e sexo) e para única 

amostra. Em ambas as análises, quando o nível de significância do Qui-quadrado foi 

menor do que 0,05, considerou-se que as freqüências diferiam umas das outras tomando 

por base os desvios maiores que 2 entre a freqüência esperada e a obtida.  
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Para verificar a relação entre os estilos parentais de socialização e o 

posicionamento dos adolescentes sobre o nível de injustiça em situações de agressão e 

entre a atribuição da responsabilidade a diferentes instâncias sociais pela ocorrência da 

agressão, utilizou-se o teste estatístico correlação de Pearson (r).  
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Capítulo V – Resultados 
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A fim de facilitar a leitura dos resultados, serão estes apresentados em quatro 

etapas: na primeira, serão apresentados os resultados relativos à percepção de injustiça 

dos adolescentes; na segunda, encontram-se os resultados relativos à análise 

confirmatória do questionário dos estilos parentais – QEP – para uso com adolescentes 

paraibanos; na terceira, estão dispostos os resultados referentes às relações entre os 

estilos parentais e o posicionamento dos adolescentes sobre o nível de injustiça em 

situações de agressão e entre os estilos parentais e a atribuição da responsabilidade a 

diferentes instâncias sociais pela ocorrência da agressão. 

 

5.1 Análise de conteúdo: percepção de injustiça dos adolescentes 

A seguir serão apresentados os resultados referentes às respostas sobre a 

percepção de injustiça dos adolescentes relacionada à situação de agressão perpetrada 

contra diferentes vítimas.   

 

5.1.1 História 1a: Agressão perpetrada contra a empregada doméstica  

Para 96,2% dos respondentes, a situação de agressão perpetrada contra a 

empregada doméstica foi considerada injusta. Essas respostas possibilitaram a 

construção das seguintes categorias: 

- Não ter direito: esta categoria reuniu as respostas dos participantes que consideraram 

injusta a agressão pelo fato de conceberem que ninguém tem o direito de agredir o 

outro. Exemplo: “Porque ninguém tem o direito de bater em alguém simplesmente por 

achar alguma coisa. E mesmo que tivesse motivo eles não tinham o direito”. 
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- Respeito à dignidade humana: foram agrupadas nesta categoria as respostas dos 

participantes que consideraram injusto demonstrar um tratamento desigual para com o 

outro, uma vez que todos deviam ser considerados iguais e possuidores dos mesmos 

direitos. Exemplo: “Porque independente da moça ser uma prostituta ou não, ela é uma 

cidadã e tem direitos na sociedade como qualquer outra pessoa”. 

 - Julgamento inadequado: nesta categoria foram incorporadas as respostas dos 

adolescentes que consideraram injusto julgar o outro pela aparência. Exemplo: “Não se 

pode julgar as pessoas pela aparência e muito menos querer agir em relação a elas 

levando em consideração o que “parece ser”. 

- Direito à liberdade de escolha: nesta categoria foram agrupadas as respostas dos 

adolescentes que perceberam a injustiça, como sendo uma violação do direito à 

liberdade para ser o que quiser. Exemplo: “Ela é livre para escolher sua profissão e só 

porque ela parecia uma prostituta merecia levar pisa”? 

 - Não pertinente: esta categoria reuniu as respostas dos participantes que não 

responderam ou deram respostas tautológicas.  

- Agir com preconceito: nesta categoria foram inseridas as respostas dos participantes 

que perceberam a injustiça como ato de discriminação e preconceito. Exemplo: “Pois o 

que os jovens fizeram foi um ato de crueldade, discriminação e principalmente 

desumano”.  

Após a categorização, os dados foram agrupados em uma única amostra e foi 

realizado um Qui-quadrado (Tabela 3), cujo resultado foi significativo. Considerando os 

desvios, verificou-se que as freqüências mais elevadas referiam-se às categorias Não ter 

direito de agredir e Respeito à dignidade humana; e que o inverso foi observado em 
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relação às freqüências às categorias Julgamento inadequado, Agir com preconceito, Não 

Pertinente e Direito à liberdade de escolha. 

 

Tabela 3: Freqüência de respostas às categorias referentes à percepção de injustiça 
na agressão perpetrada contra a empregada doméstica 

Categoria F % 
Não ter direito de agredir   131 37,53  
Respeito à dignidade humana   122 34,96  
Julgamento inadequado   44 12,61  
Agir com preconceito   24 6,88  
Não pertinente   16 4,58  
Direito à liberdade de escolha   12 3,44  
Total   349 100  
X²(N = 349) 251,96; p ≤ 0,000 

 

A seguir, os dados foram agrupados, segundo os tipos de escola. Verificou-se 

que para 95,82% dos alunos da escola pública e para 98,59% dos alunos da escola 

particular, a agressão cometida contra a empregada doméstica foi considerada injusta. 

Uma análise desses dados agrupados segundo os tipos de escola (Tabela 4) foi feita por 

meio do Teste do Qui-quadrado. O resultado deste teste considerando os desvios acima 

de 2, indicou diferença significativa entre as freqüências de respostas dos dois tipos de 

escola com respeito às categorias: Julgamento Inadequado e Direito à Liberdade de 

Escolha. Os alunos da escola pública obtiveram nas categorias Julgamento Inadequado 

e Direito à Liberdade de Escolha freqüência de respostas mais elevadas do que os 

alunos da escola particular, conforme Tabela 4. 
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Tabela 4: Freqüência de respostas às categorias referentes à agressão perpetrada 
contra a empregada doméstica, considerando a variável escola 

Categoria Pública Particular 
F % F % 

Não ter direito 48 34,79 83 39,34 
Respeito à dignidade humana 41 29,71 81 38,39 
Julgamento inadequado 25 18,11 19   9,00 
Direito à liberdade de escolha 10   7,25 02   0,95 
Não pertinente 08   5,80 08   3,79 
Agir com preconceito 06   4,35 18   8,53 
Total 138 100,00 211 100,00 
X²(N = 138; 211) 20,25; p ≤ 0,000  

 

Dando continuidade, as respostas à História 1a foram agrupadas segundo a idade 

(12 a 14 anos e de 15 a 18). Para 93,54% dos adolescentes de 12 a 14 anos e para 

98,86% dos adolescentes de 15 a 18 anos, a agressão cometida contra a empregada 

doméstica foi considerada injusta. Na análise dos dados não se verificou diferença 

significativa com o uso do teste do Qui-quadrado para amostras independentes (Tabela 

5 - Anexo E). Ainda, as respostas à História 1a foram analisadas segundo o sexo dos 

respondentes. Para 97,24% dos adolescentes do sexo masculino e para 97,60% dos 

adolescentes do sexo feminino, a agressão cometida contra a empregada doméstica foi 

considerada injusta. Estas respostas foram analisadas por meio do teste do Qui-

quadrado para amostras independentes, que não indicou diferença significativa (Tabela 

6 – Anexo F) entre os sexos.  
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5.1.2 História 1b: Agressão perpetrada contra a prostituta 

As respostas dos participantes, que indicaram como injusta a agressão contra a 

prostituta, totalizaram 94,34%. Essas respostas possibilitaram a construção de 

categorias semelhantes às descritas na História 1a, exceto a categoria denominada 

Justificativa da Prostituição. 

- Respeito à dignidade humana. Exemplo: “Mesmo ela sendo uma prostituta, ela é 

cidadã e tem tanto direito quanto nós”. 

- Direito à liberdade de escolha. Exemplo: “Ela sendo prostituta ou não, eles não 

tinham o direito de agredir, pois a vida é dela e ela faz o que bem quiser”.  

- Não ter direito. Exemplo: “Porque ninguém tem o direito de agredir alguém por não 

concordar com o que ela faz ou deixa de fazer. Devemos olhar nossas atitudes e nos 

preocupar com nossas vidas”. 

- Justificativa da prostituição: esta categoria reuniu as respostas dos participantes que 

consideraram a prostituição como um meio de sobrevivência. Exemplo: “Ela sobrevive 

dessa profissão”. 

- Não pertinente: esta categoria reuniu as respostas dos participantes que não 

responderam ou deram respostas tautológicas.  

Após o levantamento das categorias, as freqüências de respostas foram 

agrupadas em uma única amostra (Tabela 7) e realizou-se um Qui-quadrado, cujo 

resultado foi significativo. Uma análise mais detalhada desse resultado permitiu 

verificar que as categorias Respeito à dignidade humana e Não ter direito de agredir 

obtiveram as maiores freqüências de respostas enquanto as categorias Direito à 
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liberdade de escolha, Não pertinente e Justificativa da prostituição obtiveram as 

menores freqüências.  

 
Tabela 7: Freqüência de respostas às categorias referentes à agressão perpetrada 
contra a prostituta 

Categoria  F  % 
Respeito à dignidade humana 126  36,95 
Não ter direito de agredir 90  26,39 
Direito à liberdade de escolha 57  16,71 
Justificativa da prostituição 38  11,14 
Não pertinente 30    8,80 
Total 341  100,00 
X²(N = 341) 92,56; p ≤ 0,00 

 

A seguir, as freqüências de respostas às categorias de injustiça foram agrupadas 

de acordo com os tipos de escola. Para 93,57% dos alunos da escola pública e para 

96,34% dos alunos da escola particular, a agressão cometida contra a prostituta foi 

considerada injusta. 

A análise dos dados da tabela 8, por meio do Teste do Qui-quadrado, revelou 

diferença significativa entre as freqüências de respostas dos participantes de escolas 

públicas e particulares. Uma análise dos desvios permitiu verificar que a freqüência de 

respostas à categoria Direito à Liberdade de Escolha era mais elevada na escola pública 

em comparação com a escola particular, e que o inverso ocorria em relação à categoria 

Não ter Direito de Agredir. 
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Tabela 8: Freqüência de respostas às categorias referentes à agressão perpetrada 
contra a prostituta, considerando a variável escola 

Categoria Pública  Particular  
F % F % 

Respeito à dignidade humana 43 32,82 83 39,52 
Direito à liberdade de escolha 39 29,77 18   8,57 
Não ter direito de agredir 25 19,08 65 30,95 
Justificativa da prostituição 12  9,16 26 12,38 
Não pertinente 12  9,16 18   8,57 
Total 131 100,00 210 100,00 
X²(N = 131; 210) 27,75; p ≤ 0,00 

 

Dando continuidade à análise das respostas à História 1b, os dados foram 

agrupados segundo a idade (12 a 14 anos e 15 a 18 anos). Para 92,46% dos adolescentes 

de 12 a 14 anos e para 96,22% dos adolescentes de 15 a 18 anos, a agressão cometida 

contra a prostituta foi considerada injusta. A partir da análise dos dados (Tabela 9 – 

Anexo G), por meio do teste do Qui-quadrado, não se verificou diferença significativa.  

As respostas à História 1b também foram agrupadas segundo o sexo dos 

respondentes. Para 94,12% dos adolescentes do sexo masculino e para 96,10% dos 

adolescentes do sexo feminino, a agressão cometida contra a prostituta foi considerada 

injusta. 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 10, o Teste do Qui-

quadrado revelou diferença significativa entre os participantes do sexo masculino e do 

sexo feminino relacionada às freqüências de respostas às categorias, Não pertinente e 

Direito à liberdade de escolha: os homens deram mais respostas do que as mulheres 

classificadas como Não Pertinente acerca da razão pela qual consideraram injusta a 

agressão manifestada contra a prostituta, enquanto as mulheres consideraram mais do 

que os homens a violação do direito de liberdade do outro como injusta.  
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Tabela 10: Freqüência de respostas às categorias referentes à agressão perpetrada 
contra a prostituta, considerando a variável sexo 

Categoria  Masculino  Feminino  
F % F % 

Respeito à dignidade humana 52 36,11 74 37,56 
Não ter direito 41 28,47 49 24,87 
Justificativa da prostituição 20 13,89 18   9,14 
Não pertinente 20 13,89 10   5,08 
Direito à liberdade de escolha 11   7,64 46 23,35 
Total 144 100,00 197 100,00 
X²(N = 341) 21,75; p ≤ 0,00  

 

5.1.3 História 2ª: Agressão perpetrada contra o homossexual 

As respostas dos participantes que consideraram a agressão contra o 

homossexual injusta totalizaram 84,73%. Essas respostas permitiram a construção das 

seguintes categorias: 

- Dever do pai: nesta categoria foram incorporadas as respostas dos participantes que 

consideraram injusto o pai não cumprir o seu dever, que é o de dialogar, orientar, 

entender, aceitar o filho da maneira que é, acolher etc. Exemplo: “Porque 

homossexualismo não é doença e como pai dele ele tinha que conversar com ele sobre o 

assunto antes de julgar”. 

- Direito e/ou liberdade de escolha: nesta categoria foram agrupadas as respostas que 

relacionaram a injustiça com o fato de a pessoa não poder ter o direito de liberdade para 

ser o que quiser. Exemplo: “Só porque ele tem uma opção sexual diferente ele não 

merece ser punido ou desrespeitado”.  

- Crítica ao preconceito paterno: nesta categoria foram organizadas as respostas dos 

participantes que criticaram o fato de o pai ter tratado o filho de forma diferenciada, não 

considerando que, mesmo sendo homossexual, o filho não deixa de ser a pessoa que é. 
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Exemplo: “Porque o pai não era pra ter feito o que ele fez com o filho, só porque José 

era homossexual, mesmo assim o pai não tinha esse direito, preconceituoso!”.  

- Respeito à dignidade humana: foram agrupadas nesta categoria as respostas dos 

participantes que consideraram injusto não respeitar o outro. Exemplo: “Porque ele é 

um ser humano como todos nós”.  

- Não pertinente: esta categoria reuniu as respostas dos participantes que não 

responderam ou deram respostas tautológicas.   

As freqüências a essas categorias possibilitaram a construção da Tabela 11. As 

categorias que receberam uma maior freqüência de respostas foram Dever do Pai e 

Direito e/ou liberdade de escolha.  Já as categorias, Crítica ao preconceito paterno, 

Respeito à dignidade humana e Não pertinente diferenciaram-se das demais por 

apresentarem as menores freqüências de respostas. 

 
Tabela 11: Freqüência de respostas às categorias referentes à agressão perpetrada 
contra o homossexual 

Categoria F % 
Dever do pai 116 36,82 
Direito e/ou liberdade de escolha  81 25,71 
Crítica ao preconceito paterno  45 14,28 
Respeito à dignidade humana  51 16,19 
Não pertinente  22   6,98 
Total 315 100,00
X²(N = 315) 83,86; p ≤ 0,000  

 

Dando seqüência às analises, agruparam-se os dados segundo os tipos de escola. 

Para 89,65% dos alunos da escola pública e para 82,58% dos alunos da escola 

particular, a agressão cometida contra o homossexual foi considerada injusta.  
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Em uma análise dos dados (Tabela 12 – Anexo H), por meio do teste do Qui-

quadrado, considerando os tipos de escola, verificou-se que o resultado não foi 

significativo.  

Os dados também foram agrupados segundo a idade (12 a 14 anos e 15 a 18 

anos). Para 83,50% dos adolescentes de 12 a 14 anos e para 85,96% dos adolescentes de 

15 a 18 anos, a agressão cometida contra o homossexual foi considerada injusta. A 

análise desses dados, por meio do teste do Qui-quadrado, não apresentou resultado 

significativo (Tabela 13 – Anexo I).  

As respostas à História 2a, ainda foram analisadas segundo o sexo dos 

respondentes. Para 75,64% dos adolescentes do sexo masculino e para 92,48% das 

adolescentes do sexo feminino, a agressão cometida contra o homossexual foi 

considerada injusta.  

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 14 (Anexo J), o Teste do 

Qui-quadrado, considerando a variável sexo, não revelou diferença significativa entre as 

freqüências de respostas às categorias.  

 

5.1.4 História 2b: Agressão perpetrada contra o travesti 

Em relação à agressão contra o travesti, 52,02 % dos participantes consideraram-

na injusta. As respostas de injustiça permitiram a construção de categorias semelhantes 

àquelas referentes à agressão contra o homossexual, com exceção de uma nova 

categoria que apareceu: Justificativa da prostituição (foram agrupadas nesta categoria 

as respostas dos participantes que consideraram injusto o fato de a prostituição não ser 

vista como uma profissão como outra qualquer)  
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As freqüências de respostas a essas categorias foram agrupadas conforme a 

Tabela 15 e analisadas por meio do Teste do Qui-quadrado. Os resultados indicaram que 

as freqüências às categorias: Não pertinente e Dever do pai foram maiores que as 

demais. O inverso foi observado em relação à freqüência à categoria Direito à liberdade 

de escolha, justificativa da prostituição, crítica ao preconceito paterno e Respeito à 

dignidade humana. 

 

Tabela 15: Freqüência de repostas às categorias referentes à concepção de 
injustiça sofrida pelo travesti  

Categoria F % 
Não pertinente 58 33,33 
Dever do pai 47 27,01 
Direito à liberdade de escolha 34 19,54 
Justificativa da prostituição 18 10,34 
Crítica ao preconceito do pai 09   5,17 
Respeito à dignidade humana 08   4,60 
Total 174 100,00
X²(N = 174) 74,20; p ≤ 0,00  

 

Outra análise levou em consideração os dados agrupados segundo os tipos de 

escola. Para 53,84% dos alunos da escola pública e para 50,22% dos alunos da escola 

particular, a agressão cometida contra o travesti foi considerada injusta; enquanto 

46,15% dos alunos da escola pública e 49,76% da escola particular consideraram a 

agressão justa. 

A análise dos dados da Tabela 16, por meio do Teste do Qui-quadrado, permitiu 

constatar diferença significativa em relação ao tipo de escola com respeito à categoria 

Direito à Liberdade de Escolha: os alunos da escola pública perceberam com mais 

freqüência do que os alunos da escola particular a violação do direito à liberdade de 

escolha da pessoa ser o que quiser, como injusta.  
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Tabela 16: Freqüência de respostas às categorias referentes à concepção de 
injustiça sofrida pelo travesti, considerando a variável tipo de escola. 

Categoria Pública  Particular  
F % F % 

Direito à liberdade de escolha 21 30,00 13 12,50 
Não pertinente 21 30,00 37 35,58 
Dever do pai 13 18,57 34 32,69 
Justificativa da prostituição 11 15,71 07   6,73 
Crítica ao preconceito do pai 03   4,28 05   4,81 
Respeito à dignidade humana 01   1,43 08   7,69 
Total 70 100,00 104 100,00 
X²(N = 70; 104) 16,50; p ≤ 0,01  

 

A seguir as respostas à História 2b foram agrupadas segundo a idade (12 a 14 

anos e de 15 a 18). Para 49,99% dos adolescentes de 12 a 14 anos e 52,22% dos 

adolescentes de 15 a 18 anos, a agressão cometida contra o travesti foi considerada 

injusta; enquanto 50,00% dos adolescentes de 12 a 14 anos e 47,77% de 15 a 18 anos, 

consideraram a agressão justa. 

A análise dos dados, de acordo com a idade (Tabela 17 – Anexo K), por meio do 

teste do Qui-quadrado, não apresentou diferença significativa. 

As respostas à História 2b também foram agrupadas segundo o sexo dos 

respondentes. Para 46,93% dos adolescentes do sexo masculino e para 34,96% das 

adolescentes do sexo feminino, a agressão cometida contra o travesti foi considerada 

injusta; enquanto 53,06% dos adolescentes do sexo masculino e 45,03% do sexo 

feminino consideraram a agressão justa.  

Com base nos dados apresentados na Tabela 18, foi realizado o Teste do Qui-

quadrado que revelou diferença significativa nas freqüências de respostas relativas ao 

sexo masculino e ao feminino. Essa diferença refere-se às freqüências de respostas às 

categorias Não Pertinente e Dever do Pai: os homens mais do que as mulheres deram 
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respostas tautológicas acerca do que perceberam como injusto, enquanto as mulheres 

mais do que os homens consideraram injusto o pai não cumprir o seu dever.   

 

Tabela 18: Freqüência de respostas às categorias referentes à concepção de 
injustiça sofrida pelo travesti, considerando a variável sexo. 

Categoria apêndice  Masculino Feminino 
F % F % 

Não pertinente 32 46,38 26 24,76 
Dever do pai 12 17,39 35 33,33 
Direito à liberdade de escolha 11 15,94 22 20,95 
Justificativa da prostituição 06   8,69 12 11,43 
Respeito à dignidade humana 05   7,25 03   2,86 
Crítica ao preconceito do pai 03   4,34 07   6,67 
Total 69 100,00 105 100,00 
X²(N = 174) 12,74; p ≤ 0,05  

 

5.1.5 História 3a: Agressão contra o menor apenado que não participou da 

rebelião. 

Em relação à situação de agressão sofrida pelo menor apenado que não 

participou da rebelião, 92,05% das respostas dos participantes indicaram que a agressão 

era injusta. A categorização dessas respostas foi realizada conforme apresentação a 

seguir: 

- Direito à liberdade: esta categoria reuniu as respostas dos participantes que 

consideraram injustiça a vitima não ter liberdade de escolher participar ou não da 

rebelião, não ter liberdade de expressar sua opinião e não ter liberdade para fazer o que 

desejar. Exemplo: “Cada um decide o que quer fazer, e não precisa “ir na onda” dos 

outros. É muito injusto o que fizeram com ele”. 

- Direito à vida: esta categoria incorporou as respostas dos participantes que 

conceberam como injustiça tirar a vida do outro, não vendo motivo que justificasse tal 
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ato. Exemplos: “Pois tirar a vida de uma pessoa não é coisa que se faça em momento 

algum”; “Nada justifica tirar a vida de outra pessoa”.  

- Não pertinente: esta categoria reuniu as respostas dos participantes que não 

responderam ou deram respostas tautológicas.   

- Respeito à dignidade humana: nesta categoria foram agrupadas as respostas dos 

participantes que conceberam como injusto o fato de os menores não respeitarem a 

vontade do menor apenado de querer cumprir a pena. Exemplo: “O comportamento de 

João é uma forma de melhorar sua condição na cadeia, e por isso deveria ser respeitado 

pelos companheiros”.  

- Crítica aos menores agressores: esta categoria reuniu as respostas dos participantes 

que criticaram a atitude dos menores em agredir a vitima. Exemplo: “Eles agiram na 

covardia”.  

- Crítica ao sistema carcerário: nesta categoria foram incorporadas as respostas dos 

participantes que teceram críticas ao sistema penitenciário. Exemplo: “O sistema 

carcerário do Brasil, é a pior injustiça que já vi. As autoridades são mais injustas que os 

próprios presos”. 

Após a categorização, realizou-se um Qui-quadrado para uma única amostra 

(Tabela 19). Com esta análise, verificou-se uma diferença significativa entre as 

freqüências de respostas às categorias. Os maiores percentuais foram observados nas 

categorias Direito à liberdade de escolha e Direito à vida. Os menores percentuais 

foram observados nas categorias Não Pertinentes, Respeito à dignidade humana, 

Crítica aos menores e Crítica ao sistema carcerário.  
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Tabela 19: Freqüência de respostas às categorias referentes à percepção de 
injustiça perpetrada contra o menor apenado que não participou da rebelião. 

Categoria F % 
Direito à liberdade de escolha 142 44,94 
Direito à vida 70 22,15 
Não pertinente 54 17,09 
Respeito à dignidade humana 39 12,34 
Crítica aos menores 07   2,21 
Crítica ao sistema carcerário 04   1,26 
Total 316 100,00
X²(N = 316) 245,22; p ≤ 0,00 

 

Os dados foram, em seguida, agrupados de acordo com os tipos de escola. Para 

86,93% dos alunos da escola pública e para 97,13% dos alunos da escola particular, a 

agressão cometida contra o menor apenado que não participou da rebelião foi 

considerada injusta. 

A análise dos dados (Tabela 20 – Anexo L) considerando a variável escola, por 

meio do Teste do Qui-quadrado, não revelou diferença significativa.  

A seguir, as respostas à História 3a foram agrupadas segundo a idade (12-14 

anos e 15-18 anos). Para 99,68% dos adolescentes de 12 a 14 anos e para 92,30% dos 

adolescentes de 15 a 18 anos, a agressão cometida contra o menor apenado que não 

participou da rebelião foi considerada injusta.  

Os resultados referentes à análise dos dados (Tabela 21 – Anexo M) 

relacionados por meio do teste do Qui-quadrado não apresentou diferença significativa.  

As respostas à História 3a também foram agrupadas segundo o sexo dos 

respondentes. Para 89,19% dos adolescentes do sexo masculino e para 96,34% das 
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adolescentes do sexo feminino, a agressão cometida contra o menor apenado que não 

participou da rebelião foi considerada injusta. 

As freqüências de respostas, considerando a variável sexo, foram analisadas por 

meio do Teste do Qui-quadrado que revelou diferença significativa (Tabela 22). Nas 

freqüências de respostas à categoria Não pertinente: os homens mais do que as mulheres 

deram respostas tautológicas acerca do que percebiam como injusto na situação de 

agressão manifestada contra o menor apenado que não participou da rebelião.  

 

Tabela 22: Freqüência de respostas às categorias referentes à percepção de 
injustiça perpetrada contra o menor apenado que não participou da rebelião, 
considerando a variável sexo. 

Categoria Masculino Feminino 
F % F % 

Direito à liberdade  56 42,42 86 46,74 
Não pertinente 33 25,00 21 11,41 
Direito à vida 27 20,45 44 23,91 
Respeito à dignidade humana 12   9,09 27 14,67 
Crítica aos menores 03   2,27 03   1,63 
Crítica ao sistema carcerário 01   0,76 03   1,63 
Total 132 100,00 184 100,00 
X²(N = 316) 11,58; p ≤ 0,05  

 

5.1.6 História 3b: Agressão contra o menor apenado que participou da rebelião. 

Em relação à situação de agressão sofrida pelo menor apenado que participou da 

rebelião, verificou-se que 73,87% dos respondentes indicaram que a agressão era 

injusta. Essas respostas possibilitaram a elaboração de categorias semelhantes às 

anteriores, com exceção da categoria Crítica ao sistema carcerário, que constitui uma 

categoria nova. A seguir são apresentados exemplos dessas categorias. 
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- Crítica aos menores agressores. Exemplo: “Porque ele teria apoiado a rebelião e 

participado, mesmo contra sua vontade. Seria uma traição grande de seus amigos ao 

matá-lo”. 

- Não pertinente: esta categoria reuniu as respostas dos participantes que não 

responderam ou deram respostas tautológicas.   

- Direito à vida. Exemplo: “Ninguém tem o direito de tirar a vida do outro”. 

- Direito à liberdade. Exemplo: “Porque ninguém pode obrigar a ele fazer o que ele não 

quer”.  

- Respeito à dignidade humana. Exemplo: “Agredir até a morte é um desrespeito com a 

vida”. 

Considerando as freqüências de respostas às categorias, realizou-se um Qui-

quadrado para uma única amostra (Tabela 23). O resultado dessa análise indicou 

diferença significativa entre as freqüências de respostas das categorias: os maiores 

percentuais foram observados nas categorias Não pertinente, Direito à vida e Crítica 

aos agressores, enquanto os menores foram observados nas categorias Direito de 

escolha e Respeito à dignidade humana.  

 

Tabela 23: Freqüência de respostas às categorias referentes à injustiça perpetrada 
contra o menor apenado que participou da rebelião 

Categoria F % 
Não pertinente 78 32,23 
Direito à vida 75 30,99 
Crítica aos agressores 71 29,34 
Direito de escolha 09   3,72 
Respeito à dignidade humana 09   3,72 
Total 242 100,00
X²(N = 242) 107,41; p ≤ 0,00  
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Em seguida agruparam-se os dados de acordo com os tipos de escola. Para 

77,16% dos alunos da escola pública e para 70,59% dos alunos da escola particular, a 

agressão cometida contra o menor apenado que participou da rebelião foi considerada 

injusta.  

Os resultados referentes à análise dos dados, considerando o tipo de escola, 

realizada por meio do teste do Qui-quadrado, não revelaram diferença significativa 

(Tabela 24 – Anexo N).  

Dando continuidade à análise das respostas à História 3b, os dados foram 

agrupados segundo a idade (12 a 14 anos e 15 a 18 anos). Para 68,97% dos adolescentes 

de 12 a 14 anos e para 74,49% dos adolescentes de 15 a 18 anos, a agressão cometida 

contra o menor apenado que participou da rebelião foi considerada injusta; enquanto 

31,03% dos adolescentes de 12 a 14 anos e 25,41% de 15 a 18 anos, consideraram a 

agressão justa.  

O resultado do Qui-quadrado referente à análise dos dados relacionados à idade 

não foi significativo (Tabela 25 – Anexo O).  

As respostas à História 3b também foram agrupadas segundo o sexo dos 

respondentes. Para 74,66% dos adolescentes do sexo masculino e para 69,49% dos 

adolescentes do sexo feminino, a agressão cometida contra o menor apenado que 

participou da rebelião foi considerada injusta; enquanto para 25,34% dos adolescentes 

do sexo masculino e para 28,49% do sexo feminino a agressão foi considerada justa.  

Com base nos resultados apresentados na Tabela 26, uma análise do Teste do 

Qui-quadrado revelou diferença significativa. Essa diferença refere-se à freqüência de 

respostas à categoria Não pertinente: os homens deram mais respostas tautológicas 

acerca do que percebiam como injustiça do que as mulheres.  
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Tabela 26: Freqüência de respostas às categorias referentes à percepção da 
injustiça perpetrada contra o menor apenado que participou da rebelião, 
considerando a variável sexo 

Categoria  Masculino Feminino 
F % F % 

Não pertinente 46 42,20 33 24,81 
Direito à vida 30 27,52 45 33,83 
Crítica aos agressores 28 25,69 42 31,58 
Respeito à dignidade humana 03   2,75 06   4,51 
Direito à liberdade de escolha 02   1,83 07   5,26 
Total 109 100,00 133 100,00 
X²(N = 242) 9,41; p ≤ 0,05  
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5.2 Adequação do Questionário de Estilos Parentais – QEP - para uso com 

adolescentes paraibanos 

Visando a uma melhor compreensão para que o objetivo da segunda etapa seja 

cumprido, optou-se em apresentar, resumidamente, os resultados das análises fatoriais 

realizadas por Buri (1991), Boeckel e Sarriera (2005) e Freire (2006). 

- Buri (1991) procurou mensurar o modelo de estilos parentais (permissivo, 

autoritário e autoritativo) proposto por Baumrind (1971) e, a partir dos resultados 

obtidos, formulou o Parental Authoritative Questionnaire (PAQ) composto por 30 

itens, distribuídos em três dimensões que se referem a situações hipotéticas relativas a 

estratégias educacionais utilizadas pelos pais durante a infância de seus filhos. Estas três 

dimensões formam três sub-escalas, composta por 10 itens cada. Os itens são 

respondidos em escala de cinco pontos, tipo Likert, com os seguintes extremos: 1 = 

discordo totalmente e 5 = concordo totalmente. Em relação a essas sub-escalas, Buri 

(1991) realizou o teste de confiabilidade e de consistência interna que apresentou alfas 

aceitáveis; também realizou testes de correlações entre as três sub-escalas, as quais 

apresentaram correlações negativas entre elas. Com esses resultados o PAQ pode ser 

apresentado como uma boa medida do modelo de estilos parentais proposto por 

Baumrind (1971), capaz de avaliar a permissividade, o autoritarismo e a autoratividade 

exercidos pelos pais e mães na família. 

 - O Parental Authoritative Questionnaire (PAQ) foi adaptado para o contexto 

brasileiro por Boeckel e Sarriera (2005) e denominado de Questionário de Estilos 

Parentais (QEP). Esses autores pretendendo atender o mesmo objetivo assumido por 

Buri (1991), porém, para o contexto brasileiro, seguiram os seguintes critérios para 

adaptar o PAQ: traduziram para a língua portuguesa o PAQ com a colaboração de 
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quatro juízes, os quais eram psicólogos e tinham o domínio do idioma inglês; realizaram 

uma pesquisa com universitários, homens e mulheres acima de 18 anos; realizaram uma 

análise dos componentes principais, rotação oblimin e usaram o critério de Kaiser. Nos 

resultados, os autores observaram a existência de três fatores semelhantes aos 

encontrados por Buri (1991), principalmente, em relação aos valores da consistência 

interna, que se aproximaram dos da escala original. 

  - Freire (2006), com base em ambos os estudos citados, desenvolveu uma 

pesquisa com universitários do sexo masculino e do sexo feminino, acima de 18 anos, 

utilizando para isso, o Questionário de Estilos Parentais – QEP – adaptado para o 

contexto brasileiro por Boeckel e Sarriera (2005). O caminho estatístico realizado por 

Freire (2006) foi semelhante ao caminho estatístico utilizado por Boeckel e Sarriera 

(2005). Porem, vale destacar que Freire (2006), ao considerar um valor absoluto de 0,40 

da carga fatorial para a interpretação de cada fator, observou que, 3 itens ficaram de fora 

por não alcançarem carga fatorial correspondente ao estipulado.  Assim, a versão final 

do QEP ficou composta por um conjunto de 27 itens e Freire (2006) a denominou QEP 

Reduzido.  

Considerando as análises fatoriais encontras por Freire (2006), Boeckel e 

Sarriera (2005) e Buri (1991), procurou-se avaliar com maior rigor e critério o 

questionário de estilos parentais. Assim, através do pacote estatístico AMOS 7.0 

realizou-se a análise fatorial confirmatória, hipotetizando tanto o número de fatores 

como seus respectivos itens, conforme os dos encontrados, por Freire (2006) para o 

contexto paraibano, reforçando assim a adequação da escala e sua confiabilidade. Com 

o objetivo de comparar a adequabilidade da estrutura testada considerou-se tanto a 

fatoralização conhecida no estudo de Freire (2006) quanto às referentes aos modelos 

alternativos (unifatorial, bifatorial e multifatorial).  
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5.2.1 Análise Confirmatória do Questionário de Estilos Parentais – QEP – Para 

uso com Adolescentes Paraibanos  

Desta maneira, para o questionário de estilos parentais, procurou-se testar a 

estrutura fatorial, considerando três modelos: (a) Modelo 1: unifatorial, em que todos os 

itens do estilo parental apresentam saturação em um único fator; (b) Modelo 2: uma 

estrutura com dois fatores, no qual aglutinou-se o fator permissivo e autoritativo (essa 

testagem foi realizada pelo fato de os itens correspondentes a esses dois fatores se 

assemelharem em algumas expressões, e por essa razão provocar alguma confusão de 

interpretação durante a leitura, como por exemplo: (autoritativo) “meus pais levam em 

consideração a opinião dos filhos nas decisões familiares, mas não tomam decisões 

simplesmente porque os filhos querem”; (permissivo) “meus pais permitem que eu 

tenha meu próprio ponto de vista nos assuntos familiares e não dão importância se eu 

decido por mim mesmo o que vou fazer”); (c) Modelo 3: uma estrutura multifatorial, a 

qual é proposta teoricamente e a que se espera encontrar. 

No caso da estrutura multifatorial proposta, optou-se por deixar livres as 

covariâncias (phi, φ) entre os fatores. Os indicadores de qualidade de ajuste de modelo 

encontrado se mostraram próximos às recomendações apresentadas na literatura (Byrne, 

1989; Tabachnick & Fidell, 1996; van de Vijver & Leung, 1997). Os resultados destas 

análises podem ser observados a seguir: para o Modelo 1 – unifatorial - a qualidade de 

ajuste foi a seguinte: χ2/gl* (1211,33/325) = 3,73, GFI** = 0,69, AGFI*** = 0,64, CFI**** 

= 0,50, RMSEA***** (90%IC) = 0,09 (0,08-0,10), CAIC****** = 1317,33 e ECVI******* = 

                                                            
* χ2/gl  = razão qui-quadrado / graus de liberdade 
** GFI – Goodness of Fit Index 
*** AGFI – Adjusted Goodness of Fit Index 
**** Comparative Fit Index 
***** RMSEA – Root Mean Square Error of Approximation; 90% IC = Intervalo de Confiança de 90% 
****** CAIC = Consistent Akaike Information Criterion. 
******* ECVI = Expected Cross-Validation Index 
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4,00. Para o Modelo 2 – bifatorial -  encontram-se os seguintes indicadores: χ2/gl 

(796,60/299) = 2,66, GFI = 0,81, AGFI = 0,78, CFI = 0,70, RMSEA (90%IC) = 0,07 

(0,06-0,08), CAIC = 1150,15 e ECVI = 2,74. Por fim, o Modelo 3 – multifatorial - 

apresentou os seguintes indicadores: χ2/gl (721,07/321) = 2,45, GFI = 0,85, AGFI = 

0,82, CFI = 0,78, RMSEA (90%IC) = 0,06 (0,05-0,07), CAIC = 1108,62 e ECVI = 2,54 

(Tabela 27). 

 
Tabela 27: Comparação dos modelos alternativos da estrutura fatorial do questionário 
de estilos parentais de Buri (1991) 
 
MODELOS     χ²     gl     χ²/gl   GFI   AGFI  CFI  RMSA (intervalo)   CAIC     ECVI    

Unifatorial     124,33  325   3,73   0,69   0,64   0,50   0,09    (0,08-0,10)   1317,33   4,00     

Bifatorial*     796,60  299   2,66    0,81   0,78  0,70   0,07    (0,06-0,08)   1150,15   2,74     

Multifatorial  721,07 321   2,45    0,85   0,82   0,78   0,06    (0,05-0,07)   1108,62   2,54     

Notas: * União do fator autoritativo e permissivo em um único fator. 
 

 

Uma prova adicional para este feito é obtida ao considerar a diferença entre o 

qui-quadrado deste modelo 3 e o χ², daquele que é considerado o segundo melhor 

modelo, isto é, o Modelo 3- Modelo2 [Δχ² modelo3- modelo2 (3) = 136 p < 0,001], que indica 

que o modelo 3 possui um menor qui-quadrado. Neste sentido, assume-se o modelo 

multifatorial como o mais adequado para representar os estilos parentais percebido por 

cada jovem no contexto paraibano a respeito das práticas educativas que seus pais 

utilizam no decorrer da sua educação filial. 

A seguir, na Figura 1 é apresentada a estrutura fatorial resultante (solução 

padronizada) dessa análise. Como é possível observar na figura 1, todas as saturações 

(Lambdas, λ) estão dentro do intervalo esperado |0 - 1|, denotando não haver problemas 

de estimação. Além disso, todas são estatisticamente diferentes de zero (t > 1,96, p < 

0,05), corroborando os três fatores do questionário de estilo parental.  
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Figura 1. Estrutura Fatorial do Questionário de Estilos Parentais 
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Como um dado adicional, a partir de uma correlação de Pearson, observaram-se 

correlações entre os fatores dos estilos parentais: o estilo autoritativo correlacionou-se, 

negativamente, com o autoritário (r = - 0,18; p < 0,01) e permissivo (r = - 0,22; p < 

0,01); na mesma direção, o estilo permissivo relacionou-se, também, negativamente, 

com o autoritário (r = - 0,23; p < 0,01). A partir de uma análise descritiva (média e 

desvio padrão) observou-se que o estilo autoritativo foi o fator que apresentou maior 

pontuação média (M = 3,80; df = 0,64), o segundo maior foi o autoritário (M = 3,14; df 

= 0,66), por fim, o permissivo pontuou menor do que os outros dois fatores (M = 2,11; 

df = 0,51). Considerando a análise fatorial do QEP, partiu-se para avaliar as variações 

médias das respostas dos sujeitos nas escalas com o objetivo de verificar a influência 

das variáveis independentes sobre as variáveis dependentes, resultados estes destacados 

a seguir. 
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5.3 Relação entre a percepção dos estilos parentais e o posicionamento de 

adolescentes sobre o nível de injustiça em situações de agressão contra diferentes 

vítimas  

Ao analisar o posicionamento dos adolescentes sobre o nível de injustiça em 

situações de agressão, observou-se, na tabela 28, que não se verificou correlação entre o 

estilo autoritativo e o nível de injustiça atribuído às agressões sofridas pelas diferentes 

vítimas nem entre o estilo autoritário e o nível de injustiça atribuído às agressões 

sofridas pelas diferentes vítimas; já os adolescentes que mais perceberam seus pais 

como permissivos, mais consideraram a agressão sofrida pela empregada (p < 0,01) 

como não sendo injusta. 

 

Tabela 28: Correlação entre a percepção dos estilos parentais de socialização e o 
posicionamento dos adolescentes sobre o nível de injustiça de agressões sofridas por 
diferentes vitimas. (N = 330) 

Vitima 
Estilo Parental 

Autoritativo Autoritário Permissivo 
Empregada  0,06  0,03     - 0,16** 
Prostituta  0,06       - 0,10 - 0,10 
Homossexual  0,07       - 0,06 - 0,08 
Travesti  0,08  0,03 - 0,05 
Menor não participou rebelião 0,10       - 0,04 - 0,07 
Menor participou rebelião 0,07       - 0,06   0,00 
Nota: **p < 0,01 
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5.4 Relações entre a percepção dos estilos parentais e a atribuição de adolescentes 

do grau de responsabilidade de instituições sociais e de indivíduos frente a 

situações de agressão 

 

5.4.1 História 1. Situação de agressão contra a empregada doméstica 

a. Responsabilidade  

Na análise da atribuição dos adolescentes do grau de responsabilidade social e 

pessoal frente à agressão perpetrada por um grupo de rapazes contra a empregada 

doméstica, observou-se, na tabela 29, que os adolescentes que mais perceberam seus 

pais como autoritativos (enfatizaram o diálogo na educação), mais consideraram a 

família dos agressores (p < 0,01) como responsável pela agressão. Os outros estilos não 

se correlacionaram com o nível de responsabilidade das instituições 

 

Tabela 29: Correlação entre a percepção dos estilos parentais e o nível de 
responsabilidade atribuído a diferentes entidades sobre a agressão perpetrada contra a 
empregada doméstica. 

Responsabilidade 
Estilo Parental 

Autoritativo Autoritário Permissivo 
Governo 0,06  0,06  0,01 

Sociedade 0,04  0,00  0,03 

Família    0,15** - 0,03 - 0,01 

Autor 0,09 - 0,06 - 0,03 

Vítima 0,09  0,01 - 0,08 

Você mesmo 0,05  0,07 - 0,04 
Nota: **p < 0,01 
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b.  O quanto tem sido feito por cada instituição e pessoa para evitar a agressão   

Não foram observadas correlações dos estilos parentais autoritativo, autoritário e 

permissivo com a atribuição que os participantes fizeram sobre o empenho de diferentes 

instituições e pessoas para evitar a agressão (Tabela 30).  

 

Tabela 30: Correlação entre a percepção dos estilos parentais e o grau em que os 
adolescentes consideraram que as instituições e pessoas fazem algo para evitar a 
ocorrência da agressão sofrida pela empregada doméstica 

O quanto é feito 
Estilo Parental 

Autoritativo Autoritário Permissivo 
Governo 0,06 0,06  0,01 

Sociedade 0,04 0,00  0,03 

Família 0,03      - 0,02      - 0,01 

Autor 0,09      - 0,06 - 0,03 

Vítima 0,08 0,03 - 0,08 

Você mesmo 0,05 0,07 - 0,04 

 

 

c.  O quanto cada instituição e pessoa poderia fazer para evitar a agressão   

Com respeito à correlação entre a percepção do Estilo Parental e o grau em que 

os adolescentes consideraram que as instituições e pessoas poderiam fazer alguma coisa 

para evitar a ocorrência da agressão sofrida pela empregada doméstica, nos resultados 

apresentados na tabela 31, observaram-se correlações positivas e significativas (p < 

0,01; p < 0,05) indicando que os adolescentes que mais perceberam seus pais utilizando 

o estilo parental autoritativo na sua educação, mais indicaram que: o governo, a 

sociedade, a família dos agressores, os autores da agressão, a vítima da agressão, e eles 

mesmos poderiam fazer alguma coisa para evitar agressão como à sofrida pela 
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empregada doméstica. Já os adolescentes que mais perceberam seus pais adotando o 

estilo autoritário, mais indicaram que a família dos agressores (p < 0,05) não poderia 

fazer nada para evitar a situação de agressão. E os adolescentes que mais perceberam 

seus pais com um estilo de educação permissiva, mais consideraram que o autor da 

agressão (p < 0,05) não poderia fazer nada para evitar a agressão perpetrada contra a 

empregada doméstica. 

 

Tabela 31: Correlação entre a percepção do Estilo Parental e o grau em que os 
adolescentes consideraram que as instituições e pessoas poderiam fazer para evitar a 
ocorrência da agressão sofrida pela empregada doméstica.  

O quanto poderia fazer 
Estilo Parental 

Autoritativo Autoritário Permissivo 
Governo  0,15**      - 0,02  0,02 

Sociedade        0,13*         0,05 - 0,05 

Família  0,30** - 0,12* - 0,07 

Autor  0,16**       - 0,00   - 0,12* 

Vítima        0,14*          0,02 - 0,02 

Você mesmo  0,16**          0,09 - 0,09 
Nota: **p < 0,01; *p < 0,05 
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5.4.2 História. 2. Situação de agressão contra o filho homossexual 

a. Responsabilidade  

Ao observar os resultados da tabela 32, sobre a atribuição dos adolescentes do 

grau de responsabilidade social e pessoal em relação frente à agressão perpetrada pelo 

pai contra o filho homossexual, constata-se que, na medida em que os adolescentes mais 

perceberam seus pais como autoritativos, mais identificaram como responsável pela 

agressão ao homossexual, a família do agressor (p <0,05) e eles mesmos (p < 0,05). Já 

aqueles que mais perceberam seus pais utilizando uma educação autoritária, mais 

consideraram como responsável pela agressão, o governo (p <0,05) e a vítima (p 

<0,05). Não se identificou correlação entre a percepção do estilo parental permissivo e 

o grau de responsabilidade atribuída às instituições e às pessoas. 

 

Tabela 32: Correlação entre a percepção dos Estilos Parentais e o grau de 
responsabilidade atribuída pelos adolescentes às instituições e pessoas diante da 
ocorrência de agressão do pai contra o filho homossexual  

Responsabilidade 
Estilo Parental 

Autoritativo Autoritário Permissivo 
Governo        0,00 0,12*  0,06 

Sociedade      - 0,02        0,10      - 0,05 

Família 0,12*        0,07 - 0,00 

Autor        0,04        0,04  0,00 

Vítima        0,09  0,12* - 0,05 

Você mesmo 0,11*        0,01 - 0,05 
Nota: *p < 0,05 
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b.  O quanto tem sido feito por cada instituição e pessoa para evitar a agressão   

Na relação entre a percepção dos Estilos Parentais e o grau em que os 

adolescentes consideraram que as instituições e pessoas fazem alguma coisa para evitar 

a ocorrência de agressão como à sofrida pelo filho homossexual, verificou-se na tabela 

33, que os adolescentes que mais perceberam seus pais como autoritativos, mais 

consideraram que algo tinha sido feito pela vítima (p <0,01) para evitar essa forma de 

agressão. Já os adolescentes que perceberam seus pais como autoritários, mais 

consideraram que o governo (p < 0,05) tinha feito algo para evitar agressão como à 

sofrida pelo homossexual. Não foi apresentada nenhuma correlação entre a percepção 

do estilo parental permissivo e o grau em que os adolescentes consideraram que as 

instituições e pessoas fazem algo para evitar agressões como à sofrida pelo filho 

homossexual.  

 

Tabela 33: Correlação entre a percepção dos Estilos Parentais e o grau em que os 
adolescentes consideraram que as instituições e pessoas fazem algo para evitar a 
ocorrência de agressão como à sofrida pelo filho homossexual                            

O quanto é feito 
Estilo Parental 

Autoritativo Autoritário Permissivo 
Governo - 0,10        0,11*       0,06 

Sociedade - 0,00        0,00       0,06 

Família - 0,00      - 0,02     - 0,05 

Autor   0,00      - 0,05     - 0,00 

Vítima       0,15**      - 0,00       0,03 

Você mesmo   0,04 0,01       0,00 
Nota: **p < 0,01; *p < 0,05 
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c.  O quanto cada instituição e pessoa poderia fazer para evitar a agressão   

Com respeito à correlação entre a percepção dos estilos parentais e o grau em 

que os adolescentes consideraram que as instituições e pessoas poderiam fazer algo para 

evitar agressões como a sofrida pelo filho homossexual, verificou-se na tabela 34, que, 

quanto mais os adolescentes perceberam seus pais como autoritativos, mais indicaram 

que a família do agressor (p < 0,01), e eles mesmos (p < 0,05), poderiam fazer alguma 

coisa para evitar essas agressões. Já os adolescentes que mais perceberam seus pais 

utilizando o estilo autoritário, mais indicaram que o governo (p <0,05) poderia fazer 

alguma coisa para que situações semelhantes à que foi avaliada ocorressem. Não foi 

apresentada nenhuma correlação entre a percepção do estilo parental permissivo e o 

grau em que os adolescentes consideraram que as instituições e pessoas poderiam fazer 

algo para evitar agressões como a sofrida pelo filho homossexual. 

 
 
Tabela 34: Correlação entre a percepção dos Estilos Parentais e o grau em que os 
adolescentes consideraram que as instituições e pessoas poderiam fazer algo para evitar 
a ocorrência de agressão semelhante à sofrida pelo filho homossexual   

O quanto poderia fazer 
Estilo Parental 

Autoritativo Autoritário Permissivo 
Governo 0,06   0,11*   0,02 

Sociedade 0,09 0,02 - 0,06 

Família     0,15** 0,02 - 0,08 

Autor 0,10 0,01 - 0,03 

Vítima 0,09 0,07 - 0,09 

Você mesmo   0,13*       - 0,01 - 0,05 
Nota: **p < 0,01; *p < 0,05 
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5.4.3 História 3. Situação de agressão contra o menor apenado que não participou 

da rebelião 

a. Responsabilidade 

Ao analisar a atribuição dos adolescentes do grau de responsabilidade social e 

pessoal frente à agressão perpetrada pelos menores contra outro menor que se 

encontrava preso na FEBEM, constataram-se na tabela 35 correlações positivas e 

significativas (p <0,05), indicando que os adolescentes que mais perceberam seus pais 

como autoritativos, mais consideraram: a sociedade, a família dos agressores e os 

autores da agressão, como responsáveis pela ocorrência da agressão ao menor apenado. 

Não se observou correlação entre a percepção dos estilos parentais, autoritário e 

permissivo, e o grau de responsabilidade atribuída às instituições e às pessoas pela 

ocorrência da agressão contra o menor. 

 
Tabela 35: Correlação entre a percepção dos Estilos Parentais e o grau de 
responsabilidade atribuída pelos adolescentes às instituições e pessoas diante da 
ocorrência de agressão dos menores contra outro menor que também se encontrava 
preso na FEBEM 

Responsabilidade 
Estilo Parental 

Autoritativo Autoritário Permissivo 
Governo        0,09 - 0,00   0,04 

Sociedade 0,12* - 0,03 - 0,04 

Família 0,13* - 0,01 - 0,01 

Autor   0,14**   0,06 - 0,10 

Vítima         0,06   0,08 - 0,03 

Você mesmo         0,03   0,03 - 0,10 
Nota: **p < 0,01; *p < 0,05 

 

 



143 
 

b.  O quanto tem sido feito por cada instituição e pessoa para evitar a agressão   

Como se observou na Tabela 36, nenhuma correlação ocorreu entre a percepção 

dos estilos parentais, autoritativo e autoritário, e o grau em que os adolescentes 

consideram que as instituições e pessoas fazem algo para evitar agressões como à 

sofrida pelo menor apenado. Salvo entre o estilo permissivo que se observou que quanto 

mais os adolescentes perceberam seus pais como permissivos, mais indicaram que a 

vítima da agressão (p < 0,05) não faz nada para evitar agressão como essa. 

 

Tabela 36: Correlação entre a percepção dos Estilos Parentais e o grau em que os 
adolescentes consideram que as instituições e as pessoas fazem algo para evitar a 
ocorrência de agressão como à sofrida pelo menor apenado que não participou da 
rebelião                                  

O quanto é feito 
Estilo Parental 

Autoritativo Autoritário Permissivo 
Governo        - 0,02   0,02  0,06 

Sociedade        - 0,02 - 0,01  0,05 

Família  0,08 - 0,00 - 0,04 

Autor  0,00   0,05 - 0,07 

Vítima  0,06   0,07  - 0,13* 

Você mesmo  0,07   0,01 - 0,05 
Nota: *p < 0,05 

 

c.  O quanto cada instituição e pessoa poderia fazer para evitar a agressão   

Diante dos resultados apresentados na tabela 37, é possível observar que, quanto 

mais os adolescentes perceberam seus pais utilizando o estilo autoritativo, tanto mais 

indicaram que o governo (p < 0,05), a família dos agressores (p < 0,01), os autores da 

agressão (p < 0,01), e a vítima (p < 0,01), poderiam fazer algo para evitar que o menor 

sofresse a agressão. Não se verificou correlação entre a percepção do estilo parental 

autoritário e o grau em que os adolescentes consideraram que as instituições e pessoas 
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poderiam fazer algo para evitar a ocorrência dessa agressão. Já os adolescentes que mais 

perceberam seus pais como permissivos, menos eles consideraram que a família dos 

agressores (p < 0,01) e a vítima da agressão poderiam fazer algo para evitar a morte do 

menor.  

 

Tabela 37: Correlação entre a percepção dos Estilos Parentais e o grau em que os 
adolescentes consideraram que as instituições e pessoas poderiam fazer algo para evitar 
a ocorrência da agressão sofrida pelo menor apenado que não participou da rebelião 

O quanto poderia fazer 
Estilo Parental 

Autoritativo Autoritário Permissivo 
Governo  0,12*   0,02 - 0,09 

Sociedade         0,09 - 0,04 - 0,03 

Família    0,15**   0,00     - 0,16** 

Autor    0,13**   0,04       - 0,10 

Vítima    0,16**   0,03  - 0,11* 

Você mesmo         0,10        - 0,02        0,04 
Nota: **p < 0,01; *p < 0,05 
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Capítulo VI – Discussão e Considerações Finais 
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Os resultados serão discutidos seguindo a mesma ordem da apresentação. 

 

6.1 Discussão do resultado referente à percepção de injustiça pelos adolescentes  

A análise dos dados demonstrou que a maioria das situações de agressão 

perpetrada contra diferentes vítimas foi percebida como injusta pelos respondentes. 

Todavia, o resultado referente à agressão cometida contra o travesti não demonstrou 

diferença entre a freqüência de respostas acerca do julgamento de justiça e injustiça.  O 

fato de ter sido expressivo o percentual daqueles que consideraram a agressão justa 

permite supor que o julgamento dos participantes pode ter sido influenciado pelo 

preconceito. Ao contrário do que se esperava, a injustiça parece ser tolerada e 

legitimada ao considerar o grupo de pertença no qual o ator social encontra-se inserido. 

No que diz respeito especificamente à percepção da injustiça, observou-se que 

os resultados demonstraram parecer existir um forte consenso da percepção da injustiça 

como uma violação aos direitos humanos. Na situação de agressão à empregada 

doméstica e à prostituta ocorreu uma ênfase no direito à integridade física (não ter 

direito de agredir) e no direito ao respeito, à dignidade humana; na situação do 

homossexual, a ênfase foi no direito e/ou liberdade de escolha; na situação do menor 

apenado que não participou da rebelião, a ênfase foi no direito à liberdade e direito a 

vida, e na situação do menor apenado que participou da rebelião, a ênfase foi no direito 

à vida. Essas ênfases apontam para os três princípios fundamentais dos direitos 

humanos que englobam os valores supremos da igualdade, da liberdade e da 

fraternidade entre os homens, considerando que todos os seres humanos têm direito à 

vida, à liberdade e à segurança pessoal. Nesse sentido, estes dados podem sugerir que 

está ocorrendo uma adesão e interiorização dos direitos humanos. Contudo, percebe-se 
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que na situação de agressão ao travesti, ele não é considerado por cerca de 50% um 

sujeito de direito. 

 Nesse sentindo, a ênfase recai na dificuldade em definir a injustiça na situação 

de agressão perpetrada contra o travesti, o que pode refletir preconceito, o que leva a 

concluir que não está ocorrendo uma interiorização dos direitos humanos. Uma 

justificativa a ser dada para esse aparente consenso em considerar a injustiça como a 

violação dos direitos humanos, é que ele pode refletir a influência da desejabilidade 

social dos participantes nos julgamentos sobre as situações de agressões apresentadas. 

Neste caso, os respondentes podem ter levado em consideração o fato de que as vítimas, 

exceto o travesti, eram consideradas “socialmente aceitas” e possíveis sujeitos de 

direito.  

Corroborando a interpretação dada aos julgamentos sobre a agressão contra o 

travesti, verificou-se que os respondentes que consideraram a agressão justa, 

enfatizaram o fato de ele estar agindo contra as convenções sociais e o criticaram por 

ele estar se prostituindo. Essa percepção parecer estar baseada em um julgamento 

primitivo em relação à justiça, já que se esperava que os adolescentes elaborassem seus 

julgamentos estribados nas condutas contrárias à desigualdade e não nas condutas 

consideradas contrárias às normas socialmente aceitas. Neste sentido, considera-se que a 

percepção de injustiça não é livre de vieses; pelo contrário, independente do nível de 

desenvolvimento cognitivo em que o sujeito se encontra, seu posicionamento parece 

não encontrar-se dissociado de sua experiência diária, de suas relações sociais, nem de 

suas heranças culturais e históricas. Nesta direção, sugere-se que a situação de agressão 

perpetrada contra o travesti fez emergir representações já cristalizadas em relação a ele 

próprio, o que pode ter mobilizado o surgimento da expressão do sentimento de 

preconceito. 
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Confirmando a hipótese de que a situação de agressão perpetrada contra o 

travesti fez emergir sentimentos de preconceito, observou-se que os homens, mais do 

que as mulheres apresentaram dificuldade em definir a injustiça no contexto dessa 

situação, o que pode refletir não apenas o preconceito como também a posição machista 

diante da situação apresentada. Este resultado parece ir em direção contrária ao 

encontrado por Menin (2005), que constatou que as meninas tendem a assumir posições 

mais severas sobre os julgamentos de histórias ou sobre a conceituação de injustiça.  

Os resultados desta análise, considerando os tipos de escola, não corroboraram 

os estudos realizados por Menin (2005) ao investigar as concepções de justiça e 

injustiça entre os adolescentes de escola pública e particular. Ela verificou que os alunos 

da escola pública, que tinham pais em profissões de baixos salários e residentes em 

bairros de exclusão social, apresentaram dificuldades para definir injustiça, e, ainda 

ressaltou que é como se eles não enxergassem injustiças, ou, em as enxergando, não 

conseguissem descrevê-las. O resultado verificado na presente pesquisa revelou que os 

alunos da escola pública não demonstraram dificuldade para descrever a injustiça 

percebida na situação de agressão perpetrada contra as diferentes vítimas de agressão. 

Até mesmo na situação de agressão ao travesti, em que os resultados revelaram 

sentimento de preconceito para com a vítima, os alunos das escolas públicas, mais do 

que os das escolas particulares, consideraram injusto tirar do travesti o direito à 

liberdade de escolha. 

É importante ainda destacar que, nas situações de agressão perpetradas contra a 

empregada doméstica e a prostituta, os adolescentes das escolas públicas, mais do que 

os das escolas particulares, perceberam a injustiça como uma violação ao direito de 

escolha e ao direito à integridade física, como também consideraram injusto julgar pela 

aparência. Neste caso, é provável que, para os estudantes da escola, pública esta 
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realidade social lhes seja mais familiar e conseqüentemente eles expressem maior 

sensibilidade para com as vítimas de agressão.   

No que diz respeito à percepção da injustiça em função do sexo, os resultados 

desta pesquisa revelaram que, nas situações de agressão perpetradas contra a prostituta, 

o menor apenado que não participou da rebelião e o menor apenado que participou da 

rebelião, os homens, mais do que as mulheres, apresentaram dificuldades em perceber a 

manifestação da injustiça nestes contextos. Julga-se que essa dificuldade em perceber a 

injustiça pode encontrar-se vinculada a sentimentos preconceituosos, especificamente 

em direção a essas vítimas. A princípio, esse resultado pode revelar uma possível 

contradição, uma vez que, como dito anteriormente, os respondentes de maneira geral 

consideraram injusta a agressão perpetrada contra as vítimas. Neste caso, é provável que 

o posicionamento em geral reflita a influência da desejabilidade social, no sentido de ser 

considerado socialmente aceito perceber situações de agressão como injustas, contudo, 

quando se realizam análises mais detalhadas, verifica-se que, em situações em que é 

mais aceito socialmente perceber as agressões como injustas, elas então, são mais 

percebidas como justas. O preconceito, então, se manifesta de forma velada. 

Já as mulheres, mais do que os homens, nas três situações de agressão referidas 

(prostituta, o menor apenado que não participou da rebelião e o menor apenado que 

participou da rebelião) expressaram mais tolerância e sensibilidade em relação às 

vítimas. Nesse sentido, esses resultados vão em direção contrária ao encontrado por 

Menin (2005), que constatou que as meninas tendem a assumir posições mais severas 

sobre os julgamentos de histórias ou sobre a conceituação de injustiça. 

É importante destacar que os adolescentes perceberam a injustiça levando em 

consideração cada situação em particular. Nesse sentido, pode-se sugerir que a equidade 
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parece ter sido ressaltada, pois as respostas assemelharam-se à noção, defendida por 

Piaget (1994), de que, em crianças maiores, é comum a manifestação de atitudes que se 

caracterizam pelo sentimento de equidade, em que o que é justo não é mais concebido 

como igualdade absoluta entre os indivíduos, mas o justo é considerado relativo à 

situação particular de cada um. 

 

6.2 Discussão do resultado relativo à análise confirmatória do Questionário de 

Estilos Parentais – QEP – para uso com adolescentes paraibanos 

Como já se sabe, o Questionário de Estilos Parentais – QEP - foi desenvolvido 

por Buri (1991), nos Estados Unidos, o qual observou a existência de três fatores; no 

Brasil, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, os achados de Boeckel e 

Sarriera (2005) sobre o mesmo questionário confirmaram o que Buri encontrou. No 

contexto brasileiro paraibano, Freire (2006) utilizou, também, o Questionário de Estilos 

Parentais encontrando os mesmos fatores, porém, verificou que alguns dos itens 

apresentaram baixos escores frente ao escore fixado pela autora para a relação da 

rotação da análise fatorial.  

Considerando que tanto a análise de Buri (1991) como a de Boeckel e Sarriera 

(2005) apresentam limites em relação à robustez do modelo, uma vez que atendem ao 

critério de uma análise aleatória, mas não permitem a união do modelo teórico com a 

psicometria; na presente dissertação, procurou-se realizar uma análise confirmatória, 

que pudesse apresentar evidência psicométrica do QEP para o contexto paraibano. 

Sendo assim, considerando a análise em questão, é possível dizer que o questionário 

testado apresentou relação com outras variáveis, garantia de maior confiabilidade 

fatorial e evidências empíricas para sua aplicação e mensuração em outros contextos.  
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Representado por três fatores, de acordo com o que teoricamente foi proposto 

por Buri (1991) e, no contexto paraibano, por Freire (2006), a análise realizada 

apresenta índices que permitem avaliar a qualidade de ajuste do modelo proposto por 

esses autores; a referida estrutura fatorial encontrada revelou-se adequada, considerando 

os indicadores comumente tidos em conta para provar o modelo que objetivava 

encontrar: χ2/gl, GFI, AGFI, CFI, RMSEA, CAIC e ECVI. Todos eles satisfatórios, 

estando em intervalos que têm sido considerados como aceitáveis (Byrne,1989; Garson, 

2003; Kelloway, 1998).  

Com isso, o primeiro fator, o qual diz respeito ao estilo autoritativo, incluem 

itens que sugerem explicitamente o diálogo como sendo a melhor estratégia utilizada 

pelos pais para a resolução de conflitos e orientação de comportamento de seus filhos 

adolescentes. O conteúdo desses itens corrobora a definição dada por Baumrind (1965, 

1978) ao estilo parental autoritativo, pois, segundo essa autora, esse estilo descreve os 

pais que utilizam como estratégia de educação encorajar os filhos ao diálogo e abrir 

espaço para as argumentações.  Chama-se a atenção para o conteúdo semântico do item 

20 (meus pais levam em consideração a opinião dos filhos nas decisões familiares, mas 

não tomam decisões simplesmente porque os filhos querem), que, além de manifestar 

uma temática distinta do diálogo, também revela as estratégias que o pai utiliza para 

controlar o comportamento de seus filhos, que podem ser contrárias ao estilo parental 

permissivo.  

O segundo fator refere-se ao estilo parental autoritário, e abrange itens que 

sugerem que os pais fazem uso da autoridade como estratégia para educação. Os pais 

que adotam um estilo autoritário julgam saber o que é melhor para os filhos, e não 

abrem espaço para que o diálogo aconteça; esse tipo de estratégia inibe o 

desenvolvimento da autonomia dos filhos. O conteúdo semântico desses itens ratifica a 
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definição apresentada por Baumrind (1965, 1978) para o estilo parental autoritário, a 

qual destaca a obediência dos filhos para com os pais como uma virtude, partindo da 

premissa de que a maneira de pensar dos pais e o modo como eles determinam que deva 

ser a conduta dos filhos, é que deve ser levado em consideração.  

Por fim, o último fator faz referência ao estilo parental permissivo, cujos itens 

caracterizam-se por um estilo de educação parental que privilegia o desejo da criança 

em detrimento dos desejos dos cuidadores, possibilitando a mesma tomar suas próprias 

decisões diante de suas ações. Esses aspectos são consistentes com a definição proposta 

por Baumrind (1965, 1978), que indica que nesse contexto os pais se apresentam apenas 

como um recurso para a criança utilizar quando desejar.  

Outra garantia da consistência do questionário é apontada quando se observam 

as relações internas entre os itens de cada fator, onde todos se relacionaram 

negativamente e de forma significativa, o que não foi observado no estudo realizado por 

Boeckel e Sarriera (2005), essa relação não foi significativa; porém, confirmam neste 

contexto, resultados encontrados por Buri (1991). 

Outra garantia da fidedignidade da escala dos estilos parentais poderá, também, 

ser observada nos escores dos alfas em cada fator. Por exemplo, o estilo autoritativo 

apresentou um alfa de 0,83, o estilo autoritário de 0,74 e o pemissivo foi 0,61, os quais 

correspondem aos encontrados pelos autores que utilizaram essa escala (Buri, 1991; 

Boeckel & Sarriera, 2005).  

Em resumo, considerando os indicadores de bondade de ajuste, houve evidência 

da validade fatorial e consistência interna da escala estudada. Portanto, justifica-se seu 

emprego no contexto paraibano para pesquisar acerca de variáveis conseqüentes dos 

estilos parentais. Vale destacar que os resultados encontrados nesta dissertação sobre o 

questionário de estilos parentais não pode ser considerado como melhor do que os 
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outros, mas, como uma contribuição para esclarecer a dinâmica familiar, internalidade 

familiar etc., bem como, para tornar a teoria proposta por Buri (1991) mais consistente 

principalmente porque foi testada em outro contexto socio-econômico e cultural 

distinto.  

 

6.3 Discussão do resultado referente à correlação entre a percepção dos estilos 

parentais de socialização e o posicionamento de adolescentes sobre o nível de 

injustiça de agressões sofridas por diferentes vitimas. 

Os resultados sugerem que a ausência de correlações dos estilos parentais 

autoritativo e autoritário com o nível de injustiça atribuído às vítimas de agressão, pode 

apontar para as profundas mudanças estruturais por que a família vem passando. Isto é, 

as famílias parecem adotar uma postura menos autoritária e mais permissiva. Por 

exemplo, o fato de só ter sido observada correlação negativa com o estilo parental 

permissivo e a agressão perpetrada contra a empregada doméstica, pode sugerir uma 

crítica à ênfase que tem sido dada a uma educação mais permissiva. 

Alguns estudiosos têm chamado a atenção para a profunda crise que a família 

vem vivenciando ao longo dos anos, conduzido-a a uma resignificação e a uma 

reestruturação profunda na sua composição levando-a a assumir novas configurações. 

De acordo com Roudinesco (2003), a família hoje se encontra em desconstrução da 

ordem familiar antiga, vivenciando a perda da autoridade do modelo patriarcal 

tradicional. Contudo, a autora afirma que a família não está abolida, que se recompõe 

apesar do discurso de sua destruição na atualidade, que não existem riscos nas novas 

organizações que envolvem a família, devido ao paradoxo de que para se contestar a 

família precisa-se da família, e que o ser humano não perde jamais a necessidade de 

estabelecer vínculos. 



154 
 

Apesar do foco do presente estudo não se deter nas transformações estruturais 

vivenciadas pela família, considera-se pertinente chamar a atenção para esse fenômeno, 

uma vez que ele pode estar afetando de forma indireta, ou porque não dizer, de forma 

direta, o estilo de educação que os pais adotam na criação de seus filhos, de modo a se 

estar adotando um estilo mais permissivo de educação, onde os pais não se apresentam 

como referência para os filhos e conseqüentemente não estabelecem limites para o seu 

comportamento.  

Vitali (2004), ao investigar como os estilos parentais são transmitidos de uma 

geração para outra, destacou que houve uma discreta mudança no padrão da dinâmica 

familiar em relação à educação dos filhos, ou seja, os pais apresentaram-se menos 

autoritários e mais indulgentes do que os avós. Para o autor, esse fato sugere que houve 

uma mudança para uma sociedade menos fundamentada sobre os valores tradicionais e 

hierárquicos do autoritarismo, e mais voltada para a compreensão dos desejos dos 

filhos.  

Os primeiros estudos realizados por Baumrind (1978), que culminaram no 

desenvolvimento do modelo teórico dos estilos parentais, demonstraram que crianças 

educadas em um contexto familiar permissivo tendem a serem mais inseguras, mais 

imaturas no comportamento e que, apesar de possuírem pais relativamente amorosos, 

esses não encorajam os filhos à obediência a padrões externamente definidos. Esse fato 

pode explicar a correlação negativa observada, em que os estudantes que perceberam 

seus pais com um estilo de educação permissiva não consideraram injusta a agressão 

perpetrada contra a empregada doméstica, ou seja, talvez por não se sentirem 

encorajados pelos pais a obedecerem a padrões externamente definidos, pode ter levado 

a estes adolescentes não demonstrarem respeito à empregada doméstica.  
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Esse fato pode sugerir que pais que adotam uma educação mais permissiva, 

parecem não favorecer o desenvolvimento de uma consciência moral de seus filhos, de 

modo a capacitá-los a elaborar julgamentos e assumir posicionamentos morais que 

reflitam a verdadeira essência da justiça e bem-estar em direção ao outro. Seguindo 

nessa direção, encontram-se os estudos realizados por Teixeira e Lopes (2005) e por 

Freire (2006), que demonstraram que a ausência de intervenções parentais pode levar os 

jovens a preterir valores como: honestidade, prestatividade, êxito e justiça social.  

Nesse sentido, a reflexão que pode ser feita é que filhos criados por pais que 

adotam um estilo mais permissivo de educação parecem não cultivar a virtude da justiça 

nas suas relações interpessoais, o que parece contribuir para que eles assumam um 

posicionamento moral mais favorável a enfatizar a injustiça e a desigualdade social do 

que a enfatizar o cultivo de relações mais igualitárias.  

  

6.4. Relação dos estilos parentais com as respostas dos adolescentes a situação de 

agressão perpetrada contra a empregada doméstica (História 1) 

No contexto da agressão perpetrada contra a empregada doméstica, os 

adolescentes que consideraram seus pais autoritativos atribuíram responsabilidade 

apenas à família dos agressores pela ocorrência dessa agressão. Esse resultado pode 

expressar a importância que a família possui na educação de seus filhos, e talvez possa 

estar indicando uma crítica ao tipo de educação que foi transmitida pelos pais, uma vez 

que seus filhos apresentaram um comportamento além de injusto, contrário às normas 

sociais. De acordo com BoecKel e Sarriera (2005), “a sociedade espera que a família 

possa preparar seus filhos pata a convivência social” (p. 1). E esses autores ainda 
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acrescentam que é na família que o indivíduo aprende a enxergar o meio social e a 

maneira de se posicionar nele. 

Esperava-se que esses adolescentes atribuíssem responsabilidade aos agressores 

pela ocorrência de tal ato. Os resultados demonstraram, entretanto, que ocorreu apenas 

uma tendência em direção a considerar os agressores como responsáveis. Esperava-se 

ainda que os adolescentes assumissem uma posição como implicados nesse cenário, 

uma vez que crianças criadas num ambiente em que predomina um estilo de educação 

mais autoritativa, tendem a desenvolver a competência social, que carrega em seu bojo a 

responsabilidade social como um dos atributos a ser incorporado no convívio entre as 

pessoas (Baumrind, 1978). 

Uma hipótese que talvez possa ser levantada para explicar a razão dos 

adolescentes não se considerarem responsáveis pela ocorrência da agressão, deve-se ao 

fato de se perceberem distanciados de tais situações. Nesse sentido, julga-se que os 

participantes desta pesquisa, ainda que criados em um ambiente em que seja dada ênfase 

ao desenvolvimento do respeito mutuo e das relações igualitárias, sintam dificuldades 

de perceberem como podem engajar-se de forma concreta na luta para inibir a 

ocorrência da agressão como a sofrida pela empregada doméstica. Essa colocação pode 

ser justificada diante dos resultados que demonstraram que eles consideraram que 

poderiam fazer algo para combater esse tipo de agressão.  

Os resultados ainda revelaram que os adolescentes que perceberam seus pais 

como autoritativos atribuíram responsabilidades, tanto de ordem social como pessoal a 

todas as instituições sociais e pessoas (governo, sociedade, família, autor da agressão, 

vitima da agressão e eles mesmos), os quais poderiam fazer algo para impedir que tal 

situação de agressão não se prolifere. Apesar dos adolescentes não se considerarem 



157 
 

responsáveis pela agressão perpetrada contra a empregada doméstica, eles consideraram 

a possibilidade de poderem fazer algo para evitar essa agressão. Nesse sentido, pais 

autoritativos parecem oferecer aos filhos um ambiente em que se incentiva o 

desenvolvimento da consciência da participação social, e que não apenas eles, mas 

também as várias instituições sociais e pessoas (governo, sociedade, família, autor da 

agressão, vítima da agressão) devem possuir diante de situações que manifestem a 

desigualdade social com o fim de amenizar essas diferenças e favorecer um ambiente 

em que se desenvolvam relações mais igualitárias.  

Diante do exposto, julga-se que os pais que criam um clima de educação para os 

filhos em que seja permitido o diálogo, a abertura para questionamentos e ao mesmo 

tempo orientem a conduta dos filhos, contribuem para que os filhos sejam mais 

empáticos com as pessoas que fazem parte de grupos minoritários, levando-os a se 

sentirem responsáveis por fazerem algo contra a agressão que esses grupos geralmente 

vivenciam. Esse fato ratifica o que Baumrind (1978) diz em relação aos pais 

autoritativos. Pois, segundo essa autora, pais autoritativos se relacionam com crianças 

que apresentam maturidade, habilidades sociais e responsabilidade social. 

Já os adolescentes que perceberam seus pais como autoritários e permissivos, 

não fizeram atribuição de responsabilidade a nenhuma das instituições sociais e pessoas 

pela ocorrência da agressão contra a empregada.  

No que tange às correlações entre o grau que os adolescentes consideraram que 

as instituições e pessoas têm feito algo para evitar agressões, como a perpetrada contra a 

empregada doméstica e os estilos autoritativos, autoritários e permissivos, não foi 

encontrada nenhuma correlação significativa. 



158 
 

Já os filhos criados em um ambiente autoritário, onde seus pais primam pela 

manutenção da ordem e procuram controlar o comportamento dos filhos de acordo com 

os padrões da tradição cultural e religiosa, não consideraram a família dos autores da 

agressão impetrada contra a empregada domestica responsável por tal ato. Isso pode 

demonstrar que nem sempre os filhos respondem de forma satisfatória à exigência de 

obediência feita por parte dos pais.  

Darling e Steinberg (1993), ao se referirem ao estilo autoritário que possui o 

predomínio da exigência, sugerem que este possibilita ao adolescente ter um melhor 

desempenho em determinados aspectos do desenvolvimento, contudo, essa exigência, 

não garante que as metas ou motivações almejadas pelos pais sejam internalizadas por 

esses adolescentes, uma vez que o seu comportamento depende muito de um controle 

externo, no caso, os pais.  

Já os filhos criados num clima até certo ponto de total liberdade, que são livres 

para tomar suas próprias decisões, onde os pais não incentivam a obediência às regras 

externas nem se apresentam como referência para eles, parecem apresentar certa 

dificuldade para desenvolver um senso moral que reflita a adesão de valores que 

favoreçam o respeito à dignidade humana. Essa colocação pode sugerir uma possível 

explicação para o fato de que os adolescentes que perceberam seus pais como 

permissivos consideraram que os autores da agressão contra a empregada doméstica 

nada poderiam fazer para evitá-la.  

O que ainda se observou, é que, no contexto da agressão perpetrada contra a 

empregada doméstica, os adolescentes que se perceberam criados por pais autoritários e 

permissivos tenderam a assumir um posicionamento moral que parece preterir valores 

como responsabilidade e igualdade. Demonstraram não considerar nenhuma instituição 
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social e pessoas responsáveis pela ocorrência de tal agressão. Fato esse que pode ser 

considerado relevante, uma vez que a responsabilidade social abrange a relação das 

pessoas com os outros e com o mundo social, estando incorporada a essas relações a 

consideração ética do cuidado e da justiça, o comportamento pró-social, o 

desenvolvimento de habilidades sociais e a participação ativa de cada membro da 

sociedade (Berman. 1997).  

Nessa direção, pode-se sugerir que a educação de pais autoritativos fornece a 

seus filhos assumirem um posicionamento moral não a penas de meros expectadores das 

questões sociais, mas como cidadãos ativos, sensíveis às pessoas que fazem parte de 

grupos minoritários, como a empregada doméstica.  

 

6.5 Relação dos estilos parentais com as respostas dos adolescentes à situação de 

agressão perpetrada contra o homossexual (História 2) 

O estilo parental autoritativo parece ensejar aos filhos um tipo de educação que 

os direciona a demonstrar interesse e preocupação nas questões que dizem respeito ao 

outro. Esse fato é observado a partir dos resultados que sugeriram que os adolescentes 

que mais se perceberam criados num estilo de educação autoritativa, mais apresentaram 

sentimentos de responsabilidade social e pessoal para com o homossexual. Ou seja, eles 

se posicionaram como responsáveis pelo fato da ocorrência da agressão perpetrada 

contra o homossexual. Isto pode significar que eles se vêem não apenas como meros 

expectadores de tal fato, mas também como participantes ativos na luta contra o 

preconceito aos homossexuais, e ainda consideram o homossexual como um ser 

possuidor de direitos. 
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Esse dado vem corroborar as pesquisas realizadas por Baumrind (1999), que 

considera o estilo autoritativo como sendo mais efetivo do que o autoritário e o 

permissivo, uma vez que favorece a criança e ao adolescente o desenvolvimento da 

maturidade, da independência e da responsabilidade social, e, conseqüentemente das 

relações que possuam fora de casa. 

Adolescentes provenientes de lares que cultivam o diálogo e valorizam atitudes 

autônomas, parecem desenvolver um sentimento de tolerância e não cultivar atitude 

preconceituosa diante do diferente. De acordo com Moraes (2002), os adolescentes 

provenientes de lares onde predomina uma alta aceitação, e um clima de tolerância e 

reconhecimento, possuem uma maior sensibilidade em relação aos demais e ao bem-

estar comum. Diante disso, pode-se levantar a hipótese de que pais autoritativos 

parecem transmitir valores morais menos tradicionais para seus filhos de modo que os 

filhos desenvolvam a capacidade de estabelecer relações igualitárias com os seus pares. 

Esses mesmos adolescentes que se perceberam criados numa família que 

cultivava um clima de aceitação e de liberdade para a argumentação, também 

consideraram a família do autor da agressão perpetrada contra o homossexual, 

responsável pela ocorrência de tal agressão. Esse aspecto parece chamar a atenção para 

o fato de que os participantes desta pesquisa acreditem que a família do agressor não 

tenha elegido, dentro do seu repertório de crenças e metas que norteariam a educação 

dos filhos, valores que incentivem o desenvolvimento ou comportamentos pró-sociais, 

ou comportamentos não preconceituosos. 

O sistema de crenças adotado pelos pais exerce um papel importante no 

relacionamento vivenciado por eles e seus filhos, uma vez que concorrerá para o 

aprimoramento da competência social da criança. O conceito de estilo parental de 
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Baumrind (1978) se encontra ancorado numa ênfase dada ao sistema de crenças dos 

pais, uma vez que ela vê no controle que os pais exercem sobre os filhos a expressão das 

crenças e valores parentais. Darling e Steinberg (1993) também consideram que os 

objetivos e valores familiares orientam os pais no processo de socialização da criança. 

Diante disso supõe-se que, se o clima emocional no qual a criança for socializada for 

permeado pelos sentimentos de tolerância e respeito pelas diferenças, conseqüentemente 

os filhos adotarão atitudes mais empáticas com o outro. Neste sentido, observa-se que, 

apesar de se sentirem responsáveis pela agressão eliciada contra o homossexual, os 

adolescentes desta pesquisa consideraram que o próprio homossexual é que tem feito 

algo para evitar a agressão sofrida. Isso pode referir-se ao fato de que existe atualmente 

todo um movimento para combater o preconceito contra os homossexuais e garantir 

seus direitos.  

Apenas os adolescentes demonstraram que podem fazer algo para evitar a 

agressão sofrida, o que pode refletir o desejo real que possuem de fazer algo para que 

agressão desse tipo não ocorra. Além disso os adolescentes consideram que a família 

pode fazer algo. No caso da família especificamente, pode-se levantar a hipótese de que, 

uma vez que essa família tenha uma postura não preconceituosa e de aceitação da 

orientação sexual do seu filho, poderá contribuir para minimizar a proliferação dessas 

atitudes agressivas contra o homossexual, desenvolvendo assim o respeito pela 

dignidade humana. 

Newman e Muzzonigro (1993), ao estudar os efeitos dos valores tradicionais da 

família sobre o processo do adolescente do sexo masculino se assumir gay, verificaram 

que os jovens homossexuais provenientes de lares com valores tradicionais revelaram 

menos sua homossexualidade do que os provenientes de família com valores menos 

tradicionais. Percebe-se que a família parece assumir uma postura importante neste 
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cenário, não apenas na aceitação das diferenças, como também em oferecer aos filhos 

uma educação balizada no respeito mútuo com ênfase no tratamento igualitário entre as 

pessoas. 

Já os adolescentes que mais perceberam seus pais como autoritários fizeram 

atribuições ao governo e à vítima quanto ao grau de responsabilidade pessoal e social 

diante das situações de agressão. A primeira atribuição feita ao governo parece ser mais 

genérica, uma vez que eles parecem se colocar mais distante do fato ocorrido, o que 

pode significar que os adolescentes criados com um estilo autoritário de educação 

considerem que o meio do poder e da autoridade são eficientes para controlar a 

violência. Esse aspecto pode estar refletindo a dificuldade desses adolescentes de 

desenvolverem atitudes de cooperação e de responsabilidade para com o outro. 

Pais autoritários geralmente restringem a autonomia da criança e não a 

encorajam ao diálogo porque a palavra dos pais deve ser considerada como correta. E 

ainda, controlam o seu comportamento e atitudes de acordo com o conjunto de regras e 

condutas que consideram como absolutas. (Baumrind, 1978). Esses aspectos revelam 

que pais autoritários dificultam o desenvolvimento da autonomia de seus filhos, e 

dificultam a seus filhos possuírem os recursos cognitivos e afetivos apropriados para 

demonstrar atitudes mais empáticas frente a vítimas de agressão. Por outro lado, os pais 

autoritários parecem contribuir para que os filhos manifestem preconceito contra o 

homossexual, uma vez que responsabilizaram a vítima pela ocorrência da agressão.  

Os adolescentes, filhos de pais percebidos com estilo autoritário também 

consideram que apenas o governo é que fazia e era o único que poderia fazer alguma 

coisa para evitar agressões contra o homossexual. Mais uma vez se observa que eles 

parecem se posicionar distantes desse contexto, considerando apenas a força e a 
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autoridade do governo como detentora dos recursos adequados para coibir esse tipo de 

agressão. Pode-se levantar a hipótese de que uma das razões que possivelmente os tenha 

levado a fazer essa atribuição, sejam as discussões que têm sido realizadas por vários 

segmentos da sociedade em torno do Projeto de Lei da Câmara 122/2006, de autoria da 

deputada Iara Bernardi (PT/SP), que prevê a aplicação de sanções às práticas 

discriminatórias em razão da orientação sexual das pessoas (Aguiar, 2007).   

Contudo, vale salientar que nesse caso em particular, supõe-se que a ênfase 

estaria mais no poder e na força externa que a lei impõe de coibir a agressão contra o 

homossexual, do que propriamente na ênfase dada na garantia dos direitos deste.  Pois, 

como se viu anteriormente, os adolescentes culpabilizaram a vitima pela ocorrência da 

agressão, demonstrando um posicionamento preconceituoso, por este não se enquadrar 

dentro das ditas “convenções sociais”.  

Em suma, o que foi observado é que os adolescentes que perceberam sua 

educação sendo norteada pelo diálogo, pela liberdade de argumentação e pelo 

monitoramento dos pais no seu comportamento, parecem assumir posicionamento moral 

que prioriza a responsabilidade social e pessoal, com ênfase no desenvolvimento de 

relações que cultivem o tratamento igualitário entre as pessoas destituído de qualquer 

preconceito. Já os adolescentes que se perceberam criados em um ambiente que 

enfatizava a obediência das regras e valorizava a punição, assumiram um 

posicionamento moral que salientava uma responsabilidade mais abstrata, devido à 

ênfase atribuída ao governo como o principal agente social com o poder de coibir esse 

tipo de agressão. E por fim, não foram observadas correlações entre os adolescentes que 

perceberam seus pais como permissivos e a responsabilidade pela ocorrência da 

agressão cometida contra o homossexual.  
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6.6 Relação dos estilos parentais com as respostas dos adolescentes à situação de 

agressão perpetrada contra o menor apenado que não participou da rebelião 

(História 3) 

Na situação de agressão contra o menor apenado, os resultados sugeriram que os 

adolescentes que perceberam seus pais como autoritativos foram os que fizeram 

atribuições de responsabilidade às instituições e pessoas pela ocorrência da agressão. De 

acordo com a revisão teórica dos estudos referentes aos estilos parentais, pais 

autoritativos são considerados os mais efetivos em favorecer o desenvolvimento das 

habilidades e competência sociais de seus filhos (Baumrind, 1967) ressaltando a 

responsabilidade como um atributo que deve permear as relações interpessoais.  

Apesar dos adolescentes terem feito atribuições de responsabilidade pela 

ocorrência de tal agressão, percebeu-se que eles não se colocaram como implicados 

nesse contexto, ou seja, não se sentiram responsáveis pela ocorrência desse tipo de 

situação, como também não demonstraram que poderiam fazer algo para evitar a 

agressão. Os adolescentes atribuíram apenas ao governo, à família do autor da agressão 

e ao autor da agressão a responsabilidade pela ocorrência da agressão. Uma possível 

explicação a ser dada pelo fato de os adolescentes não se perceberem como implicados 

no contexto da agressão perpetrada contra o menor está relacionada à crença que eles 

possuem acerca dos adolescentes que se encontram cumprindo medidas sócio-

educativas. 

Njaine e Minayo (2002) ao investigarem como os adolescentes em conflito com 

a lei são apresentados pela mídia à sociedade constataram que o papel da mídia no 

fortalecimento de uma visão incriminadora e negativa desses jovens, pode contribuir 

para que ações mais violentas sejam manifestadas contra esse grupo, impedindo que as 
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questões sociais, institucionais e de inadequação pedagógica que permeiam o ambiente 

em que esses jovens se encontram, sejam reveladas. Nesse sentido, é comum perceber 

esse contexto como uma realidade distante do cotidiano vivido na sociedade. 

Mas o fato dos adolescentes que participaram desta pesquisa não se perceberem 

como responsáveis para evitar a situação de agressão não impediu que se percebessem 

criados em uma família com um estilo autoritativo de educação, e que tivessem 

consciência de que as pessoas e as diversas instituições tinham responsabilidade diante 

de questões semelhantes à sofrida pelo menor apenado.  

Julga-se, assim, que ao atribuir a sociedade a responsabilidade pela ocorrência 

da agressão perpetrada contra o menor, os adolescentes podiam estar considerando a 

sociedade como a grande gestora da dinâmica social das relações, e como tal deveria 

estar capacitada para administrar os possíveis conflitos sociais que aconteçam. Já quanto 

a família, os participantes podiam considerar como importante na transmissão do tipo de 

educação que oferece aos filhos, responsabilizando-a por algum comportamento 

inadequado que os filhos venham a apresentar. Contudo, apesar da responsabilidade 

atribuída à família, os agressores também foram considerados responsáveis.  

Os resultados ainda revelaram que os adolescentes educados com um estilo 

autoritativo consideraram que não apenas a família dos agressores e os agressores 

poderiam fazer algo para evitar a agressão, como também o governo e a vítima. 

Consideraram o governo porque talvez eles vejam essa instituição com condições de 

criar políticas eficientes para inibir a ocorrência desse tipo de agressão. E também 

consideraram que a vítima poderia fazer algo para evitar a agressão que sofreu. 

Aparentemente eles parecem culpabilizar a vítima pelo ocorrido, contudo, pode-se 
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sugerir que essa colocação se relacione ao fato de eles considerarem a vítima 

responsável por seus atos também. 

Os adolescentes que se perceberam criados por pais autoritários não atribuíram 

responsabilidade a qualquer instituição social e a nenhuma pessoa em particular. Já os 

adolescentes que se consideraram criados em um lar permissivo perceberam que a 

vitima não fazia e não poderia fazer nada para evitar a agressão que sofreu. Esse 

resultado pode sugerir que esses adolescentes culpam a vítima e a consideram sem 

recursos para fazer alguma coisa para evitar tal situação, o que pode indicar que eles não 

acreditam em uma possível recuperação da vítima. Também consideraram que a família 

dos agressores não podia fazer nada para que os filhos não cometessem a agressão. De 

acordo com a literatura da área, pais permissivos não estabelecem regras para os filhos 

nem os incentivam a obedecer à autoridade. Pesquisas abordando essa temática indicam 

que filhos que percebem sua educação mais permissiva tendem a preterir valores como: 

responsabilidade social, justiça social etc. (Freire, 2006, Moraes, 2002, Teixeira & 

Lopes, 2005). Assim, eles não vêem os pais como referência para orientação do 

comportamento dos filhos e não percebem que os filhos dispõem de recursos para 

mudar situações como a experienciada pelo menor apenado.     
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6.7 Considerações Finais 

Ainda que o interesse pela temática das práticas de socialização maternas já 

tenha sido observado desde a década de 1920, o interesse pelo estudo dessa temática 

ainda é bastante recorrente, uma vez que os pais por diversas razões são considerados 

importantes protagonistas na arena de socialização do ser humano: são os pais que 

ensinam os filhos a viverem no mundo, são responsáveis pela formação da primeira 

identidade social do filho e são eles que transmitem as noções básicas necessárias que 

facultam aos filhos o desenvolvimento de uma postura autônoma dentro da sociedade 

(Maccoby, 1993; Moreno e Cubero, 1995).   

O efeito das influências dos estilos parentais na percepção dos filhos 

adolescentes foi objeto de estudo da presente pesquisa. Especificamente, pretendeu-se 

verificar como os estilos de educação dos pais influenciavam os sentimentos de 

injustiça e responsabilidade dos filhos adolescentes frente a diversas situações de 

agressão que envolviam vítimas distintas. 

Acredita-se que a presente pesquisa contribuiu para confirmar o modelo 

proposto por Buri (1991). Através da Análise Confirmatória observou-se evidência 

psicométrica do Questionário dos Estilos Parentais (QEP), sendo possível sua utilização 

no contexto paraibano; outra garantia da consistência do questionário foi apontada 

quando se observaram as relações internas entre os itens de cada fator, em que todos se 

relacionaram negativamente e significativamente. Possivelmente, o sujeito que pontuar 

alto em um estilo parental de autoritatividade pontuará baixo nos outros estilos 

(autoritário e permissivo). Nesse sentido, o QEP se constitui em mais uma peça no 

quebra-cabeça dos estudos sobre a dinâmica familiar, internalidade familiar etc., bem 

como vem tornar a teoria proposta por Buri (1991) mais consistente, principalmente, 
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porque esta foi testada em outro contexto socio-econômico e cultural distinto em relação 

ao que o autor da escala avaliou. 

Quanto ao modelo dos estilos parentais, proposto por Baumrind (1967), desde o 

início tem revelado através de pesquisas que o estilo autoritativo favorece a 

competência social, a autonomia da criança, o auto-controle, a maturidade cognitiva e a 

responsabilidade. Nas três histórias que continham situações de agressão, os 

adolescentes que se perceberam criados por pais autoritativos foram os que mais 

demonstraram responsabilidade social e pessoal frente às vítimas de agressão, ao 

contrário do que foi observado no estilo autoritário, em que os adolescentes que se 

perceberam criados por pais autoritários apresentaram mais sentimentos de preconceito 

em relação às vítimas. E os que se perceberam criados em um estilo permissivo, foram 

os adolescentes que apresentaram uma postura mais favorável à agressão contra a 

vítima. 

Nesse sentido, pode-se dizer que a relação encontrada entre a percepção dos 

estilos parentais de socialização e os sentimentos de injustiça dos adolescentes, 

confirma a importância dos pais no processo de socialização de seus filhos. Destacando 

que o estilo parental autoritativo, por favorecer o diálogo entre pais e filhos, permite que 

os filhos participem das decisões familiares e abre espaço para as argumentações dos 

filhos, propicia aos filhos o desenvolvimento de uma consciência moral sensível a 

diversas realidades sociais, de modo que os filhos assumam posicionamentos que 

demonstram a verdadeira essência da justiça e expressam responsabilidade para com os 

diversos grupos sociais. Contudo, não se ignora a influência de outros agentes sociais 

nesse processo, como: pares, irmãos, escola, mídia, que de maneira direta ou indireta, 

exercem um papel importante na construção dos valores como a justiça. 
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Os resultados apresentados na presente pesquisa abrem espaço para que seja 

discutida de forma mais aprofundada a influência que os pais, através de seu estilo de 

educação, exercem sobre os filhos. Nesse sentido é possível a sua aplicabilidade, não 

apenas em orientar os pais, como também em levar essa discussão até o alcance dos 

educadores, bem como propiciar aos adolescentes a abertura de um ambiente que os 

leve a refletir acerca da sua própria conduta moral.  

Pensando em pesquisas futuras, julga-se relevante investigar a percepção dos 

pais acerca das próprias práticas que adotam na educação dos filhos, com o fim de 

elucidar quais crenças permeiam tais práticas e até que ponto tais crenças se encontram 

enraizadas no sistema ideológico da sociedade, de modo a influenciar o 

desenvolvimento ou não de sentimentos preconceituosos em relação a determinados 

grupos sociais. 

Em relação à percepção da injustiça, os adolescentes de um modo geral 

perceberam a injustiça como sendo uma violação dos direitos humanos. Considerou-se 

ainda que essa percepção não está livre de vieses; pelo contrário, independente do nível 

de desenvolvimento cognitivo em que o sujeito se encontre, seu posicionamento parece 

não estar dissociado de sua experiência diária, nem de suas relações sociais, o que pode 

favorecer ou não a legitimação da injustiça. Nesse caso, parece ser levada em 

consideração a pertinência social da vítima. 

Os resultados apresentados sugerem que a percepção da injustiça parece estar 

vinculada às construções de grupos, em razão das pertinências sociais e de práticas 

sociais cotidianas. Nesta direção, propõe-se que sejam realizadas pesquisas 

subseqüentes que investiguem de forma mais minuciosa as crenças que permeiam 

diferentes grupos de adolescentes com o fim de identificar o que legitima ou não a 

manifestação da injustiça. Sugere-se que pesquisas posteriores aprofundem a 
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investigação a respeito da percepção da injustiça como uma violação dos direitos 

humanos, de forma a identificar se esta percepção resulta de uma visão mais ampla ou 

restrita dos direitos humanos. 
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ANEXO A – Questionário de Estilos Parentais (QEP) 
 

INSTRUÇÕES: Para cada sentença abaixo, marque o quadrinho, como resposta, que melhor define a relação entre 
VOCÊ e seus PAIS, ou VOCE e seus RESPONSÁVEIS.  Não há respostas certas ou erradas. Estamos interessados em 
sua opinião geral de cada frase. Por favor, não deixe nenhum item sem resposta 
 
 
1. Meus pais acreditavam que em uma família bem estruturada as crianças deveriam fazer as coisas do seu próprio jeito, como 
quisessem. 

 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 
 
2. Meus pais me obrigavam a fazer as coisas que eles acreditavam ser correto, mesmo que eu não concordasse. 

 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 
 
3. Sempre que meus pais me diziam para fazer algo, eles esperavam que eu fizesse imediatamente sem questionamentos. 

 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 
 
4. Quando uma regra familiar era estabelecida, meus pais explicavam os motivos desta para os filhos.  

 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 
 
5. Meus pais encorajavam o diálogo quando eu sentia que as regras e restrições familiares não estavam de acordo com o que eu 
pensava.  

 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 
 
6. Meus pais acreditavam que uma criança necessita ser livre para tomar suas próprias decisões e fazer o que quisesse, mesmo que 
isto não estivesse de acordo com o desejo deles. 

 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 
 
7. Meus pais não me permitiam questionar nenhuma de suas decisões 

 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 
 
8. Meus pais orientavam os filhos na minha família através do diálogo e da disciplina. 

 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 
 
9. Meus pais pensavam que deveriam usar a sua autoridade para conseguir que os filhos se comportassem como deveriam. 

 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 
 
10. Meus pais achavam que eu não precisava obedecer às regras e normas de comportamento simplesmente porque alguém com 
autoridade havia estabelecido.  

 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 
 
11. Eu sabia o que meus pais esperavam de mim, mas eu também me sentia livre para conversar quando eu não concordava. 

 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 
 
12. Meus pais acreditavam que pais sábios deveriam ensinar desde cedo aos filhos quem é o chefe da família. 

 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 
 
13. Meus pais raramente davam orientações sobre o meu comportamento. 

 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 
 
14. Quando eram estabelecidas as decisões familiares, na maioria das vezes, meus pais faziam o que os filhos queriam. 

 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 
 
15. Meus pais davam orientações de forma clara e consistente.  

 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 
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16. Meus pais ficavam muito chateados se eu tentasse discordar deles. 
 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 

 
17. Meus pais acreditavam que a maior parte dos problemas na sociedade seriam resolvidos se os pais não restringissem as 
atividades, as decisões e os desejos dos filhos durante o seu crescimento 

 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 
 
18. Meus pais deixavam claro o comportamento que esperavam de mim e, quando eu não correspondia as suas expectativas, me 
puniam. 

 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 
 
19. Meus pais me permitiam decidir a maior parte das coisas sozinho sem me darem muitas orientações. 

 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 
 
20. Meus pais levavam em consideração a opinião dos filhos nas decisões familiares, mas não tomavam decisões simplesmente 
porque os filhos queriam. 

 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 
 

21. Meus pais não se sentiam responsáveis por orientar e dirigir o meu comportamento.   
 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 

 
22. Meus pais tinham padrões bem definidos de comportamento para os filhos, mas eles estavam dispostos a ajustar estes padrões às 
necessidades individuais de cada um. 

 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 
 
23. Meus pais orientavam meu comportamento e esperavam que eu seguisse as suas orientações, mas sempre ouviam as minhas 
opiniões e conversavam comigo. 

 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 
 
24. Meus pais permitiam que eu tivesse o meu próprio ponto de vista nos assuntos familiares e não davam importância se eu 
decidisse por mim mesmo(a) o que eu iria fazer. 

 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 
 
25. Meus pais sempre pensaram que a maioria dos problemas na sociedade seriam resolvidos se os pais fossem rígidos e autoritários 
com os seus filhos. 

 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 
 
26. Meus pais sempre me diziam exatamente o que fazer e como fazer.  

 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 
 
27. Meus pais me davam direções claras para os meus comportamentos e atividades, mas também eram compreensivos quando eu 
discordava destas. 

 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 
 
28. Meus pais não davam orientações com relação aos comportamentos, atividades e desejos dos  filhos na minha família. 

 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 
 
29. Eu sabia o que meus pais esperavam de mim e eles insistiam que eu atendesse às suas expectativas simplesmente por respeito a 
sua autoridade. 

 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 
 
30. Se meus pais tomassem uma decisão que me magoasse, eles estavam dispostos a conversar comigo e admitir as suas 
falhas. 

 Discordo totalmente  Discordo  Não concordo nem discordo  Concordo  Concordo totalmente 
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ANEXO B – Questionário de Situações Agressivas (QSA) 

HISTÓRIA 1: Uma empregada doméstica estava de madrugada em um ponto de ônibus. Um 
grupo de rapazes que passava desceu do carro e começou a bater nessa moça ferindo-a 
gravemente. Depois, na policia, os rapazes disseram que pensavam que ela fosse uma prostituta. 
Na escala abaixo indique o quanto você acha injusta a agressão dos rapazes 
 

Não é injusto 1 2 3 4 5 È totalmente Injusto 
 

Por quê? _____________________________________________________________________ 
 
Pense agora no porque ocorre uma situação como esta. Em sua opinião, qual a responsabilidade 
de cada uma das pessoas e instituições citadas abaixo? Marque um “x”, nos quadradinhos 
correspondentes. 

 MÁXIMA GRANDE MÉDIA PEQUENA NENHUMA
Governo                       
Sociedade      
A família dos rapazes      
Os rapazes                                   
A empregada doméstica              
Você mesmo                               
 
Em sua opinião, o que está sendo feito por cada uma das pessoas e instituições citadas abaixo 
para evitar situações como esta? Marque um “x”, nos quadradinhos correspondentes. 

 Muitíssimo Muito Mais ou 
menos Pouco Nada 

Governo                       
Sociedade      
A família dos rapazes      
Os rapazes                                   
A empregada doméstica                   
Você mesmo                                     
 
Indique o quanto cada uma das pessoas e instituições abaixo mencionadas poderia fazer para 
evitar situações como esta. Marque um “x”, nos quadradinhos correspondentes. 

 Muitíssimo Muito Mais ou 
menos Pouco Nada 

Governo                       
Sociedade      
A família dos rapazes      
Os rapazes                                
A empregada doméstica           
Você mesmo                            
 
Se ela fosse mesmo uma prostituta, o quanto você acha que a agressão seria injusta? 
 

Não é injusto 1 2 3 4 5 É totalmente Injusto 
 
Por quê? _____________________________________________________________________ 
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HISTÓRIA 2: José, um adolescente de 15 anos, foi colocado para fora de casa por seu pai, 
depois que ele descobriu que José era homossexual.  
 
Na escala abaixo indique o quanto você acha injusta a atitude do pai. 
 

Não é injusto 1 2 3 4 5 É totalmente injusto 
 
Por quê? _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Pense agora no porque ocorre uma situação como esta. Em sua opinião, qual a responsabilidade 
de cada uma das pessoas e instituições citadas abaixo? Marque um “x”, nos quadradinhos 
correspondentes. 

 MÁXIMA GRANDE MÉDIA PEQUENA NENHUMA
Governo                       
Sociedade      
A família de José      
O pai de José                             
José                                     
Você mesmo                             
 
Indique o quanto é feito por cada uma das pessoas e instituições citadas abaixo para evitar 
situações como esta. Marque um “x”, nos quadradinhos correspondentes. 

 Muitíssimo Muito Mais ou 
menos Pouco Nada 

Governo                       
Sociedade      
A família de José      
O pai de José                         
José                       
Você mesmo                          
 
Indique o quanto cada uma das pessoas e instituições mencionadas abaixo poderia fazer para 
evitar situações como esta. Marque um “x”, nos quadradinhos correspondentes. 

 Muitíssimo Muito Mais ou 
menos Pouco Nada 

Governo                       
Sociedade      
A família de José      
O pai de José                          
José                                     
Você mesmo                         
 
E se José fosse um travesti e fizesse programas (se prostituísse) para ganhar a vida, o quanto 
você acharia injusta a atitude do pai?  
 

Não é injusto 1 2 3 4 5 É totalmente injusto 
 
Por quê? _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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HISTÓRIA 3: João foi preso e encaminhado a Febem, porque roubou um celular. Como era 
muito calmo, não se metia com os outros menores. Um dia antes de ser solto, aconteceu uma 
rebelião, e como João não quis participar dela, os outros menores o mataram. 
 
Na escala abaixo indique o quanto você acha injusta a agressão dos menores 
 

Não é injusto 1 2 3 4 5 È totalmente injusto 
 

Por quê? _____________________________________________________________________ 
 
Pense agora no porque ocorre uma situação como esta. Em sua opinião, qual a responsabilidade 
de cada uma das pessoas e instituições citadas abaixo? Marque um “x”, nos quadradinhos 
correspondentes. 

 MÁXIMA GRANDE MÉDIA PEQUENA NENHUMA
Governo                       
Sociedade      
A família dos menores      
Os menores                               
João                                     
Você mesmo                             
 
Indique o quanto é feito por cada uma das pessoas e instituições citadas abaixo para evitar 
situações como esta. Marque um “x”, nos quadradinhos correspondentes. 

 Muitíssimo Muito Mais ou 
menos Pouco Nada 

Governo                       
Sociedade      
A família dos menores      
Os menores                            
João                                      
Você mesmo                          
 
Indique o quanto cada uma das pessoas e instituições mencionadas abaixo poderia fazer para 
evitar situações como esta. Marque um “x”, nos quadradinhos correspondentes. 

 Muitíssimo Muito Mais ou 
menos Pouco Nada 

Governo                       
Sociedade      
A família dos menores      
Os menores                            
João                                      
Você mesmo                          
 
E se João tivesse participado da rebelião e mesmo assim tivesse sido morto pelos colegas, o 
quanto você acharia injusta a atitude dos menores? 
 

Não é injusto 1 2 3 4 5 É totalmente injusto 
 
Por quê? ____________________________________________________________________ 
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HISTÓRIA 4: Certa manhã, na Escola de 2º Grau Machado de Assis, na hora do recreio, um 
grupo de meninas começou a humilhar duas colegas pelo fato delas serem gordas; fato que 
ocorria freqüentemente. 
 
Na escala abaixo indique o quanto você acha injusta a atitude do grupo de meninas 

 
Não é injusto 1 2 3 4 5 É totalmente injusto 

 
Por quê? ____________________________________________________________________ 
 
Pense agora no porque ocorre uma situação como esta. Em sua opinião, qual a responsabilidade 
de cada uma das pessoas e instituições citadas abaixo? Marque um “x”, nos quadradinhos 
correspondentes. 

 MÁXIMA GRANDE MÉDIA PEQUENA NENHUMA
Governo                       
Sociedade      
A família de João       
Os traficantes                            
João                                      
Você mesmo                             
 
Indique o quanto é feito por cada uma das pessoas e instituições citadas abaixo para evitar 
situações como esta. Marque um “x”, em um dos quadradinhos. 

 Muitíssimo Muito Mais ou 
menos Pouco Nada 

Governo                       
Sociedade      
A família de João       
Os traficantes                                   
João                                      
Você mesmo                                    
 
Indique o quanto cada uma das pessoas e instituições mencionadas abaixo poderia fazer para 
evitar situações como esta. Marque um “x”, em um dos quadradinhos. 

 Muitíssimo Muito Mais ou 
menos Pouco Nada 

Governo                       
Sociedade      
A família de João       
Os traficantes                                  
João                                      
Você mesmo                                   
 
E se as duas colegas gordas tivessem provocado as suas colegas, o quanto seria injusta a atitude 
do grupo de meninas. 
 

Não é injusto 1 2 3 4 5 É totalmente injusto 
 
Por quê? ____________________________________________________________________ 
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HISTÓRIA 5: Os médicos de um Hospital Público fizeram uma greve porque ganhavam pouco 
e queriam aumentar seu salário. Durante a greve morreram sete pessoas por falta de 
atendimento. 
 
Na escala abaixo indique o quanto você acha injusta a atitude dos médicos 
 

Não é injusto 1 2 3 4 5 É totalmente injusto 
 

Por quê? ____________________________________________________________________ 
 
Pense agora no porque ocorre situação como esta. Qual a responsabilidade de cada uma das 
pessoas e instituições citadas abaixo. Marque um “x”, em um dos quadradinhos. 

 MÁXIMA GRANDE MÉDIA PEQUENA NENHUMA
Governo                       
Sociedade      
A família dos médicos      
Os médicos                               
As pessoas que morreram         
Você mesmo                             
 
Indique o quanto é feito por cada uma das pessoas e instituições citadas abaixo para evitar 
situações como esta. Marque um “x”, em um dos quadradinhos. 

 Muitíssimo Muito Mais ou 
menos Pouco Nada 

Governo                       
Sociedade      
A família dos médicos      
Os médicos                            
As pessoas que 
morreram                          

     

Você mesmo                         
 
Indique o quanto cada uma das pessoas e instituições mencionadas abaixo poderia fazer para 
evitar situações como esta. Marque um “x”, em um dos quadradinhos. 

 Muitíssimo Muito Mais ou 
menos Pouco Nada 

Governo                       
Sociedade      
A família dos médicos      
Os médicos                            
As pessoas que 
morreram                          

     

Você mesmo                          
 
E se a greve tivesse sido em um Hospital Penitenciário e sete presos tivessem morrido, o quanto 
você acha que seria injusta a atitude dos médicos.   
 

Não é injusto 1 2 3 4 5 É totalmente injusto 
 
Por quê? _________________________________________________________________ 
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HISTÓRIA 6: João, um garoto de 12 anos, vende drogas para traficantes do morro da Cuíca. 
Seu pai e sua mãe estão desempregados. Ele entrega todo o dinheiro que ganha para ajudar em 
casa. 
 
Na escala abaixo indique o quanto você acha injusto João passar o dia vendendo drogas na porta 
do colégio  

 
Não é injusto 1 2 3 4 5 É totalmente injusto 

 
Por quê? __________________________________________________________________ 
 
Pense agora no porque ocorre situação como esta. Qual a responsabilidade de cada uma das 
pessoas e instituições citadas abaixo. Marque um “x”, em um dos quadradinhos. 

 MÁXIMA GRANDE MÉDIA PEQUENA NENHUMA
Governo                       
Sociedade      
A família de João       
Os traficantes                            
João                                      
Você mesmo                             
 
Indique o quanto é feito por cada uma das pessoas e instituições citadas abaixo para evitar 
situações como esta. Marque um “x”, em um dos quadradinhos. 

 Muitíssimo Muito Mais ou 
menos Pouco Nada 

Governo                       
Sociedade      
A família de João       
Os traficantes                                   
João                                      
Você mesmo                                    
 
Indique o quanto cada uma das pessoas e instituições mencionadas abaixo poderia fazer para 
evitar situações como esta. Marque um “x”, em um dos quadradinhos. 

 Muitíssimo Muito Mais ou 
menos Pouco Nada 

Governo                       
Sociedade      
A família de João       
Os traficantes                                   
João                                      
Você mesmo                                    
 
E se João passar o dia vendendo amendoim na porta do colégio, o quanto você acha injusta essa 
situação. 
 

Não é injusto 1 2 3 4 5 É totalmente injusto 
 
Por quê? __________________________________________________________________ 
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ANEXO C – Consentimento Livre e Esclarecido aos Pais 

          _________________________________________________________ 

Título do Projeto: A Relação entre a Percepção dos Estilos Parentais de Socialização e 
o Posicionamento Moral de Adolescentes 

Pesquisador Responsável: Sandra Elisa de Assis Freire 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Senhores Pais,  

Somos pesquisadores do Núcleo de Pesquisa Desenvolvimento Sócio-Moral e 
estamos realizando um estudo sobre os Estilos Parentais de Socialização e o 
Posicionamento Moral de Adolescentes no contexto do ensino fundamental e médio, na 
cidade de João Pessoa - PB. Esta pesquisa tem como finalidade verificar a relação entre 
a compreensão que os filhos adolescentes possuem sobre os estilos de educação que os 
pais utilizam na maneira de criá-los e o posicionamento moral que apresentam frente às 
situações de agressão que envolve vitima e ofensores. A finalidade deste trabalho é 
contribuir para uma melhor compreensão acerca da influencia que os estilos de 
educação utilizados pelos pais exercem na vida dos adolescentes, favorecendo a estes o 
desenvolvimento do sentimento de responsabilidade social e pessoal.    

Serão aplicados, no ambiente coletivo de sala de aula, porém individualmente, 
os seguintes questionários: o Questionário de Estilos Parentais (QEP), e o Questionário 
de Situações Agressivas. O tempo de aplicação é de, aproximadamente, 50 minutos. 
Informamos ainda que esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Centro de 
Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, onde se verificou parâmetros 
éticos com base na resolução nº 196/96, referente a pesquisas com seres humanos, não 
oferecendo nenhum risco à saúde de seu filho. Informamos ainda que a participação é 
voluntária e que não serão prejudicados aqueles que, por ventura, não desejem 
participar.  

 Solicitamos, por meio deste, a vossa autorização para que seu/sua filho (a), 
enquanto aluno desta instituição, participe desta pesquisa. 

Esperamos contar com o seu apoio, desde já agradecemos a sua colaboração. 
 
Contato com o pesquisador (a) responsável: 
Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a 
pesquisadora Sandra Elisa de Assis Freire, telefones: (83) 3252-1698 / (83) 8842-7570. 
Endereço: Rua José Rufino, 345 – Altiplano, João Pessoa – PB, e-mail: 
sandrajpa@hotmail.com 
 
Atenciosamente,  
A Coordenação da Pesquisa 

 

Universidade Federal da Paraíba 
Centro de Ciências da Saúde 

Comitê de Ética e Pesquisa 
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AUTORIZAÇÃO: 

Eu ________________________________________, RG_____________, após ter sido 
informado (a) sobre a finalidade da Pesquisa “A Relação entre a Percepção dos Estilos 
Parentais de Socialização e o Posicionamento Moral de Adolescentes” autorizo o (a) 
menor ________________________________________a participar da mesma, caso 
esteja de acordo, bem como a publicação dos dados para fins acadêmico-científicos. 

 

 

                             ______________________________________ 

                                     Assinatura do Participante da Pesquisa  

                                          ou Responsável Legal 

 

 

                            ______________________________________ 

                                           Assinatura da Testemunha 

 

 

 

  

Em , ___________ de _________________ de 2008. 
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ANEXO D – Termo de Consentimento Escola 
 

 

 

 

Prezado (a) Coordenador (a),  

 

Estamos realizando uma pesquisa na cidade de João Pessoa com a finalidade de 
conhecer como se estabelece à relação entre os estilos parentais de socialização e o 
posicionamento moral de adolescentes. Neste sentido, para efetivação deste estudo, 
gostaríamos de contar com a colaboração da vossa instituição de ensino, 
disponibilizando o acesso a algumas turmas de alunos. O tempo estimado da pesquisa é 
de 50 minutos, onde será aplicado, em sala de aula, um questionário. Os dados 
coletados nesta pesquisa serão considerados em conjunto, garantindo seu caráter 
anônimo. Por fim, nos colocamos a inteira disposição de V.Sª. para, qualquer 
esclarecimento.  

 

 

Termo de Consentimento  

 

Assinando este termo, estou consentindo a participação dos alunos na pesquisa: A 
Relação entre os Estilos Parentais de Socialização e o Posicionamento Moral de 
Adolescentes, do Programa de Pós-graduação em Psicologia Social (Mestrado) da 
Universidade Federal da Paraíba. 

 

João Pessoa, ___de _________ de ______.  

 

_____________________________________________________ 

Carimbo e assinatura do Coordenador/Diretor da Instituição 

Universidade Federal da Paraíba 
CCHLA – Departamento de Psicologia 

Programa de Pós-graduação em Psicologia Social 
58059-900 João Pessoa, PB – Brasil 

Tel. 83 216 7006 
____________________________________________________________
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ANEXO E 

 

 

Tabela 5: Freqüência de respostas às categorias referentes à percepção de injustiça 
na agressão perpetrada contra a empregada doméstica, considerando a variável 
idade 

Categoria  12-14  15-18  
F % F % 

Não ter direito 31 35,63 100 38,16 
Respeito à dignidade humana 29 33,33 93 35,49 
Julgamento inadequado 13 14,94 31 11,83 
Agir com preconceito 09 10,34 15 5,72 
Direito a liberdade de escolha 03 3,45 09 3,43 
Não pertinente 02 2,30 14 5,34 
Total 87 100,00 262 100,00 
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ANEXO F 

 

 

Tabela 6: Freqüência de respostas às categorias referentes à percepção de injustiça 
na agressão perpetrada contra a empregada doméstica, considerando a variável 
idade 

Categoria  Masculino  Feminino  
F % F % 

Não ter direito 55 37,93 76 37,25 
Respeito à dignidade humana 49 33,79 73 35,78 
Julgamento inadequado 18 12,41 26 12,74 
Não pertinente  11 7,59 05 2,45 
Agir com preconceito  10 6,90 14 6,86 
Direito a liberdade de escolha  02 1,38 10 4,90 
Total 145 100,00 204 100,00 
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ANEXO G 

 

 

Tabela 09: Freqüência de respostas às categorias referentes à agressão perpetrada 
contra a prostituta, considerando a variável idade 

Categoria  12-14  15-18  
f % f % 

Respeito à dignidade humana 26 30,23 100 39,21 
Não ter direito 23 26,74 67 26,27 
Direito a liberdade de escolha 16 18,60 41 16,09 
Não pertinente 11 12,79 19 7,45 
Justificativa da prostituição 10 11,63 28 10,98 
Total 86 100,00 255 100,00 
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ANEXO H 

 

 

Tabela 12: Freqüência de respostas às categorias referentes à agressão perpetrada contra 
o homossexual, considerando a variável escola 

Categoria  Pública  Particular  
F % F % 

Dever do pai 51 35,17 65 29,02 
Direito e/ou liberdade de escolha 37 25,52 44 19,64 
Crítica ao preconceito paterno 18 12,41 27 12,05 
Respeito à dignidade humana 13 8,96 38 16,96 
Não pertinente 11 7,59 11 4,91 
Total 130 100,00 185 100,00 
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ANEXO I 

 

 

Tabela 13: Freqüência de respostas às categorias referentes à agressão perpetrada contra 
o homossexual, considerando a variável idade 

Categoria  12-14  15-18  
F % F % 

Dever do pai 23 30,26 93 38,91 
Direito e/ou liberdade de escolha 21 27,63 60 25,10 
Crítica ao preconceito paterno 15 19,73 30 12,55 
Respeito à dignidade humana 13 17,10 38 15,90 
Não pertinente 04 5,26 18 7,53 
Total 76 100,00 239 100,00 
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ANEXO J 

 

 

Tabela 14: Freqüência de respostas às categorias referentes à agressão perpetrada contra 
o homossexual, considerando a variável sexo 

Categoria apêndice Masculino  Feminino  
F % F % 

Dever do pai 38 32,20 78 39,59 
Direito e/ou liberdade de escolha 27 22,88 53 26,90 
Crítica ao preconceito paterno 19 16,10 26 13,20 
Respeito à dignidade humana 19 16,10 31 15,74 
Não pertinente 15 12,71 09 4,57 
Total 118 100,00 197 100,00 
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ANEXO K 

 

 

Tabela 17: Freqüência de respostas às categorias referentes à concepção de 
injustiça sofrida pelo travesti, considerando a variável idade 

Categoria apêndice   12-14 15-18 
F % F % 

Não pertinente 18 20,00 40 16,19 
Dever do pai 09 10,00 38 15,38 
Direito a liberdade de escolha 08 8,89 26 10,53 
Justificativa da prostituição 04 4,44 14 5,67 
Crítica ao preconceito do pai 03 3,33 06 2,43 
Respeito à dignidade humana 03 3,33 05 2,02 
Total 45 100,00 129 100,00 
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ANEXO L 

 

 

Tabela 20: Freqüência de respostas às categorias referentes à percepção de 
injustiça perpetrada contra o menor apenado que não participou da rebelião, 
considerando a variável escola 

Categoria apêndice  Pública   Particular  
F % F % 

Direito a liberdade  58 51,33 84 41,38 
Direito a vida 18 15,93 52 25,61 
Não pertinente 18 15,93 36 17,73 
Respeito à dignidade humana 17 15,04 22 10,84 
Crítica aos menores 01 0,89 06 2,95 
Crítica ao sistema carcerário 01 0,89 03 1,48 
Total 113 100,00 203 100,00 
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ANEXO M 

 

 

Tabela 21: Freqüência de respostas às categorias referentes à percepção de 
injustiça perpetrada contra o menor apenado que não participou da rebelião, 
considerando a variável idade 

Categoria 12-14 15-18 
F % F % 

Direito a liberdade  35 39,77 107 46,93 
Direito a vida 21 23,86 49 21,49 
Não pertinente 20 22,73 34 14,91 
Respeito à dignidade humana 10 11,36 29 12,72 
Crítica aos menores 01 1,14 06 2,63 
Crítica ao sistema carcerário 01 1,14 03 1,31 
Total 88 100,00 228 100,00 
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ANEXO N 

 

 

Tabela24: Freqüência de respostas às categorias referentes à injustiça perpetrada 
contra o menor apenado que participou da rebelião, considerando a variável escola 

Categoria Pública Particular 
F % F % 

Crítica aos agressores 31 31,63 40 27,78 
Não pertinente 30 30,61 48 33,33 
Direito a vida 27 27,55 48 33,33 
Direito de escolha 07 7,14 02 1,39 
Respeito à dignidade humana 03 3,06 06 4,17 
Total 98 100,00 144 100,00 
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ANEXO O 

 

 

Tabela25: Freqüência de respostas às categorias referentes à injustiça perpetrada 
contra o menor apenado que participou da rebelião, considerando a variável idade 

Categoria apendice 12-14 15-18 
F % F % 

Não pertinente 21 35,00 57 31,32 
Crítica aos agressores 16 26,67 55 30,22 
Direito a vida 15 25,00 60 32,97 
Respeito à dignidade humana 05 8,33 04 2,20 
Direito a liberdade de escolha 03 5,00 06 3,30 
Total 60 100,00 182 100,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


