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RESUMO

A presente dissertação procurou analisar a produção de discurso argumentativo como
meio para construção/(re)significação de conceitos, concepções e raciocínios
ético/morais. Teve como eixo o raciocínio ético-argumentativo voltado para outras
pessoas e seus diferentes pontos de vista. Propõe, mais especificamente, três objetivos:
(1) investigar  a consideração de posições alternativas sobre as posições prévias dos
adolescentes acerca de um tema controverso; (2) verificar se a capacidade dos jovens de
considerar outras alternativas em relação ao seu ponto de vista, ou seja, se a capacidade
de gerar contra-argumentos reflete-se em níveis mais elevados de raciocínio moral,
segundo Kohlberg; (3) compreender a relação entre a capacidade do adolescente de usar
estratégias cognitivas e verbais-argumentativas e a (re)significação de conceitos e
crenças de natureza ético/moral, bem como entender como solucionam os conflitos que
derivam dessas questões. A pesquisa foi realizada com adolescentes da 7ª série do
ensino fundamental II, das redes públicas e privadas de ensino. A coleta de dados deu-se
através da aplicação de quatro tarefas empíricas que observavam: a avaliação de dilemas
morais (DIT); a avaliação dos dilemas morais, através da apresentação por escrito das
respostas dos participantes; a produção de argumento e a reação à contra-argumentação.
Houve ainda uma situação de grupo-debate, na qual se observou tanto o processo de
argumentação quanto a forma como os adolescentes lidavam com questões ético/morais.
As tarefas referentes aos dilemas morais visavam investigar o nível de raciocínio moral
dos adolescentes. As de produção e avaliação de contra-argumentos, observaram se os
adolescentes eram capazes de gerar e justificar um ponto de vista, bem como a maneira
como lidavam com contra-argumentos ou informações que poderiam levar a modificar
suas posições iniciais, tanto em situação de argumentação monológica como em
situação de grupo-debate. Os resultados mostram que, numa situação de argumentação
monológica, a maioria dos adolescentes apresentou um discurso argumentativo com
uma estrutura apenas parcialmente desenvolvida. Diferentemente, na situação de maior
interação sócio-verbal (grupo-debate), os adolescentes produziram argumentos mais
elaborados. No geral, constatou-se que o confronto com contra-argumentos permite ao
indivíduo re-elaborar sua posição inicial. No que se refere à relação entre contra-
argumentação e raciocínio moral, verificou-se que houve uma tendência ainda que sutil
ao se associar esses dois processos. No entanto, outros fatores como os aspectos sociais,
emocionais e culturais podem também influenciar o desenvolvimento do raciocínio
moral.

Palavras-Chave: Raciocínio Moral. Ética – Educação. Psicologia Cognitiva.
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ABSTRACT

This study analysed the relationship between the production of argumentative
discourses and the development and (re)signification of ethical/moral concepts,
conceptions  and reasoning. It focused on ethical-argumentative reasoning concerning
other people and their different points of view. The specific aims of this research were:
(1) to investigate the considering alternative positions on adolescents previous views on
a specific topic; (2) to verify whether the ability to generate counterarguments was
associated with higher levels of moral reasoning, according to Kohlberg theory, and (3)
to have a better comprehension of a possible relationship between adolescents’ abilities
to  use cognitive and verbal-argumentative strategies and the (re) signification of
concepts/beliefs of an ethical/moral nature, and also the solution of conflicts of the same
nature. The participants in this study were seventh grade students of private and public
schools. Four empirical tasks were used in order to evaluate argumentative and moral
reasoning. These tasks focused on: the evaluation of moral dilemmas (DIT); the
evaluation of moral dilemmas with the presentation of a written justification for
subjects’ responses; the production of arguments and the reaction to counterarguments.
There was also a group-debate situation in which both argumentation and the discussion
ethical/moral issues were observed. The moral dilemmas tasks aimed to evaluate the
level of moral reasoning of the participants. The argumentation tasks investigated
whether the adolescents generated and justified a point of view and how they dealt with
counterarguments or alternative information which could lead the participants to modify
their initial positions on the topic under discussion in a monological situation as well as
in a group-debate setting. The results showed that, in a monological situation, most of
the adolescents produced only a partial developed argumentative  discourse, whereas in
a more social-verbal interaction situation their discourse appeared to be more
elaborated. As a general result, it was observed that the confrontation with the other’s
views, or dealing with counterarguments allow the adolescents to re-evaluate and re-
elaborate their own views on a debatable topic. Regarding the relationship between
counterargumentation and moral reasoning, it was verified that there was a subtle
tendency associating the two processes. However, other factors, such as, social,
emotional and cultural aspects might also influence the development of moral
reasoning.

Key-Words: Moral Reasoning. Ethics - Education. Cognitive Psychology.
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NOTAS INTRODUTÓRIAS

As inquietações que nos levaram a desenvolver este estudo provém do nosso

percurso no campo da educação escolar, particularmente, como psicóloga escolar. Essa

experiência oportunizou-nos perceber a dissonância entre os princípios pregados pela

educação e o que acontece na realidade, particularmente no que se refere ao papel da

escola na formação de pensadores críticos e moralmente autônomos.

Um indivíduo dotado de senso crítico é aquele que possui a capacidade de

analisar e discutir problemas inteligente e racionalmente, sem aceitar, de forma

automática, suas próprias opiniões ou opiniões alheias. Para tanto, o senso crítico

depende de um certo amadurecimento intelectual, de forma que, refere-se a habilidades

já desenvolvidas (e não apenas potenciais), presumivelmente através de leitura, reflexão

e da própria prática (Carraher, 2002). Dito de outra forma, é aquele indivíduo capaz de

apresentar uma opinião sobre um assunto específico, considerando diferentes

perspectivas e que consegue estabelecer elos lógicos entre as evidências apresentadas e

suas conclusões. (C. M. Santos, 1996).

No tocante à autonomia moral, temos percebido, através da experiência

profissional e das observações feitas in locus para este estudo, que a escola constrói uma

moral, muito freqüentemente mais de heteronomia que de autonomia. Ou seja, os alunos

obedecem às regras da escola mais pelo medo à punição ou pelo interesse nas vantagens

e recompensas a serem obtidas pessoalmente, do que pela compreensão, trocas de

pontos de vista com o outro e pela convicção pessoal, que caracterizam a moral
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autônoma. Assim sendo, de forma geral, a escola desencoraja a autonomia de

pensamento implicando, por sua vez, na heteronomia moral dos alunos.

Partindo desse contexto, o presente estudo tem como objetivo empreender uma

análise acerca da relação entre a argumentação, enquanto uma dimensão do pensamento

(Billig, 1997), capaz de possibilitar o desenvolvimento do senso crítico e o raciocínio

moral (autonomia moral). Este último compreende a construção e as mudanças das

respostas dadas pelos indivíduos a problemas envolvendo aspectos morais. A forma

como os indivíduos atuam em um contexto moral traduz a sua condição de autonomia

ou heteronomia moral.

Neste estudo, “o outro” será considerado uma dimensão fundamental, tanto na

argumentação como no desenvolvimento moral, uma vez que a argumentação destaca a

presença do oponente como elemento central na relação discursiva e considera a

existência de pontos de vista alternativos no processo argumentativo (S. L. Santos,

1996)1. O desenvolvimento moral autônomo, por sua vez, só é possível caso, se

considere o ponto de vista de outros, ou seja, o outro na relação para decidir agir da

melhor forma para todos (Piaget, 1932/1977).

Em vista da importância que damos “ao outro” como elemento essencial no

nascimento de um discurso, na revisão de crenças, idéias e construção de saberes, é

digno apresentarmos a concepção de homem concebida por este estudo.

Desse modo, o homem é considerado neste trabalho, como decorrência de

contextos diferentes de vida, de reflexão e de ação, habitante de um mundo histórico,

complexo e fragmentado.

Nessa perspectiva, o presente estudo, ancora-se nos pressupostos vygotyskianos,

defendendo a concepção de que o homem não se limita à ordem do biológico nem se



16

localiza na ordem do abstrato e, sim, como constituído e constituinte nas e pelas

relações sociais; é o sujeito que se relaciona na e pela linguagem no campo das

intersubjetividades.

Pensar o sujeito, como dizia Vygotsky (1986, In: Molon, 2003), como um

agregado de relações sociais, implica “considerar o sujeito em uma perspectiva da

polissemia, pensar na dinâmica, na tensão, na dialética, na instabilidade estável, na

semelhança diferente (Molon, 2003, p.139).

Desse modo, Vygotsky definiu o sujeito como uma multiplicidade na unidade,

ou, dito de outra forma, como uma unidade múltipla que se realiza na relação EU-

OUTRO. Ou seja, esse autor defende que os estímulos sociais ocupam um lugar nodal

na formação do EU, tendo em vista que o contato com outros indivíduos permite o

reconhecimento do OUTRO e, por meio disso, o autoconhecimento. Segundo essa

visão, temos consciência de nós porque temos dos demais. O OUTRO determina o EU,

ambos mediados socialmente.

Diversas correntes da filosofia e das ciências humanas têm se debruçado na

imperiosa tentativa de compreender o homem, nas suas mais variadas facetas, quer seja

no âmbito da linguagem, cognição, ética, emoções, socialização etc. Com relação a isso,

Freire (1983) nos assegura que o homem é o sujeito da práxis; práxis que, sendo

reflexão e ação verdadeiramente transformadora da realidade, é fonte de conhecimento

reflexivo e criativo. Assim, enquanto seres transformadores e criadores, os homens,

através de sua permanente ação transformadora da realidade objetiva, simultaneamente,

criam a história e se fazem seres históricos e sociais.

Em consonância com a busca pela compreensão do homem, é imprescindível

considerar o caráter dinâmico da história, como dizia Freire (1983) “o mundo não é, o

1 Ao longo do texto serão encontradas referências a S.L. Santos (1996) e Leitão (2000). Trata-se da
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mundo está sendo” (p. 97). Para esse autor, devemos pensar a realidade como processo,

captando-a como constante devenir e não como algo estático; devemos nos banhar

permanentemente de temporalidade, cujos riscos não devemos temer.  Tendo em vista

tais pressupostos relativos à compreensão da formação humana, na mira desse olhar e

para fins deste estudo, julga-se necessário discorrer e pôr em relevo o contexto atual

pelo qual o homem passa. Vivemos na atualidade, um mundo instável e relativo, um

mundo de contextos multissignificativos e plurais. Neste cenário, é evidente o processo

de rupturas que a tradição vem sofrendo em detrimento de uma nova realidade que o

desenvolvimento social, científico-tecnológico e teórico contemporâneo vem

instituindo. Dessa nova compreensão, decorrem também novas discussões filosóficas e

pedagógicas em torno das dimensões psicossociais que constituem o ser humano

(Goergen, 2001).

Diante desse contexto, somos colocados em contato com o declínio dos grandes

discursos de explicação do mundo, gerado pela perda de credibilidade de seus axiomas,

desembocando diante de uma crise universal que se irrompe na religião, na política, na

economia, na ciência, na moral, no direito, na técnica, na arte, na educação, trazendo

implicações diretas, de instabilidade e quebra, nos padrões da vida cotidiana (segurança,

identidade, familiaridade, ordem).

Tendo em vista essa instabilidade, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)

de Ética (1997) – documento formulado para subsidiar a prática do professor no

processo de ensino e aprendizagem - afirmam que, com o passar do tempo, as

sociedades mudam e também mudam os homens que a compõem, de forma que estes

são levados a emitir condutas éticas diferentes, em diferentes momentos históricos.

mesma autora, que, a partir de 2000,  passou a utilizar um novo sobrenome.
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Essa idéia é bastante importante para o conteúdo deste estudo, uma vez que

pretende estabelecer um diálogo entre questões ético-morais e a argumentação no

campo educacional brasileiro. Assim, tomando como modelo a sociedade atual que, por

sua vez, aponta para emergência de um novo paradigma educacional, isso se traduz na

necessidade de um currículo escolar sobre educação ético-moral que agregue uma

reflexão sobre essa nova sociedade democrática.

Baseado nessa nova configuração social de instabilidade e pluralidade, e tendo

em vista que o presente estudo focaliza seu interesse nas dimensões moral e dialógica,

como elementos que constituem a formação humana, chamamos a atenção para a

necessidade de um novo olhar sob o desenvolvimento moral nesse mundo de contextos

plurais, especificamente no campo da educação. Simultaneamente, lançamos mão da

argumentação como uma outra habilidade humana que vem coabitar com notoriedade

esse novo cenário contemporâneo. A argumentação, enquanto discurso, interage com

outros discursos - no sentido do dialogismo interacional bakhtiniano, o qual será

apresentado mais adiante - produzindo e transformando o sujeito e a sociedade.

1.1 Definindo a Concepção de Linguagem e Argumentação

É importante destacar que o conceito de argumentação adotado para este estudo

foi cunhado de S. L. Santos (1996), para a qual argumentação é:

O ato de usar argumento, que é associado à habilidade de apresentar e defender um ponto de
vista sobre um assunto, capacidades de avaliar perspectivas diferentes sobre um tema
controverso, construir significados, justificar posições, usar contra-argumentos, e pesar prós e
contras de um assunto do cotidiano ou tema polêmico de  substancial importância social.
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Em conjunção com esse expoente lingüístico, coadunamos o conceito de

diálogo, enquanto discurso, apresentado por Freire (1983) como sendo “o encontro dos

homens no mundo para transformá-lo” (p.151).

Nesse sentido, o processo de construção do mundo, da história, do homem

histórico se dá na relação dialógica, no sentido de que, nesse encontro humano – que é o

diálogo – seja possível construir uma teia onde sejam tecidos consensos, enfrentamentos

de tensões e conflitos; para tanto, o indivíduo deve distanciar-se de si próprio para

compreender o outro e com ele construir juntos.

Tendo em vista que o presente estudo trata de questões relativas à linguagem

acreditamos ser oportuno apresentar a concepção de linguagem aqui explorada.  Assim

sendo, circunscrevemos a linguagem numa acepção próxima à de Bakhtin e Habermas.

Para Bakhtin (1981), a linguagem é um fenômeno sócio ideológico, apreendido

dialogicamente no fluxo da interação (princípio fundador da linguagem). Esse autor

argumenta também que cada um de nós é responsável ou “respondível” por nossas

atividades. Essas, ocorrem nas fronteiras entre o eu e o outro, e, portanto, a

comunicação entre as pessoas tem uma importância fundamental.

Habermas (2003), por sua vez, defende que a função maior da linguagem é de

ordem comunicativa ou pragmática, ou seja, ligada às práticas humanas e à

comunicação do seu dia-a-dia, tendo em vista a coordenação dos planos de diferentes

atores na interação social. É importante lembrar que, diante do vasto campo de idéias

desenvolvidas por esse autor, apenas algumas de suas  concepções - ação comunicativa,

agir comunicativo e ética  do discurso – que estão de alguma forma relacionadas a esse

trabalho, serão citadas.

Esse autor propõe uma teoria da comunicação como uma teoria crítica da

sociedade, de modo que a ação comunicativa entre os interlocutores sociais seja



20

analisada segundo suas relações. De acordo com Habermas (2003), a ação comunicativa

é uma forma de interação, da qual participam pelo menos dois atores que, através de

linguagem (ou outro meio extra-verbal), buscam compreensão e consenso sobre uma

situação, para, dessa forma, coordenarem mutuamente seus planos e correspondentes

ações. Os atores chegam ao consenso através de negociação das definições da

conjuntura, ao que Habermas chama de interpretação.

No interior dessa teoria, o autor instaura o conceito de agir comunicativo, o qual

corresponde às “ações orientadas para o entendimento mútuo”, em que o ator social

inicia o processo circular da comunicação e é produto dos processos de socialização que

o formam, como resultado da compreensão mútua e consensual entre os interlocutores.

Para esse autor, no uso da linguagem corrente, os indivíduos partem de certas

pressuposições pragmáticas nas quais predomina o agir orientado para o entendimento.

Portanto, o conceito de agir comunicativo, ou ação orientada ao entendimento refere-se

àquilo que acontece constantemente na prática cotidiana. Habermas, (2003), defende

que no dia-a-dia as pessoas são obrigadas a agir comunicativamente. Sua ação orientada

ao entendimento refere-se àquilo que acontece constantemente na prática cotidiana quer

seja para validar fatos, sentimentos ou normas sociais.

Tendo circunscrita a função da linguagem e/ou do discurso para esses autores, é

igualmente digno trazermos, à tona, os seus usos. Os dois usos da linguagem e/ou

discurso seriam: o uso cognitivo que consiste em dizer ou pensar algo a ser transmitido,

informado; e o uso comunicativo que tem como função transmitir, informar algo dito ou

pensado.  Assim sendo, este estudo adotará o uso cognitivo da linguagem como

elemento evidentemente precioso que circunda nossas proposições, uma vez que

daremos primazia ao raciocínio, o qual será explorado nos contornos, tanto da

argumentação como da moralidade.
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É importante lembrar que, quanto ao desenvolvimento cognitivo humano,

estudos tais, como aqueles que compõem o eixo epistemológico (sócio) interacionista

(Piaget, Vygotsky etc), têm demonstrado que nenhuma criança nasce com suas

capacidades cognoscitivas prontas e acabadas. Elas vão se desenvolvendo no contexto

de vida e, particularmente, no processo sistematizado de ensino-aprendizagem, através

da assimilação ativa de conhecimentos. Convém sublinhar que, nesse processo, todas as

crianças, desde que tenham condições favoráveis, têm capacidade de aprender e

desenvolver os mecanismos de construção do pensamento e do raciocínio.

 Essa área de estudo do desenvolvimento humano há muito tempo vem sendo

alvo de interesse dos estudiosos do conhecimento. Uma das razões para tal interesse

sinaliza para o fato de que a função de raciocinar é uma das atividades mentais

essenciais em nossas vidas.

1.2 Introduzindo o Desenvolvimento Ético-Moral

Em função do interesse desse estudo pela argumentação e autonomia moral, cabe

apresentar qual a concepção de moral adotada no mesmo e esclarecer algumas nuances

relacionadas aos termos ética e moral.

Diante do vasto campo de idéias e nomenclaturas que envolvem os termos:

moral, ética, moralidade, educação moral, julgamento moral etc. utilizados no cotidiano

e na literatura corrente, deparamos-nos com um quadro semântico complexo e obscuro.

Assim, a título de definição operacional, tomaremos como base o Parâmetro Curricular

Nacional de Ética, para eleger o sentido de ética adotado pelo mesmo, tendo em vista

que o presente estudo refere-se à instância do comportamento humano alusivo ao

pensamento reflexivo sobre os valores e normas que regem as condutas humanas. Assim
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sendo, faremos referência ao sentido de ética defendido por Vazquez (2000), Guareschi

(1998) e pelo PNC de ética e o sentido de moral atribuído por Vazquez (2000) e

Kohlberg (1976).

À guisa de esclarecimento, ao longo desse estudo, assumir-se-á, com freqüência,

a sinonímia entre as palavras ética e moral no sentido de um conjunto de princípios ou

padrões de conduta socialmente construídos – tendo em vista o tronco etimológico de

onde se originaram ambas às palavras2. Assim, sempre que ambos os termos aparecerem

no texto referem-se a esse sentido. No entanto, vale lembrar que, neste estudo, os

conceitos de ética e moral estão definidos e considerados sob prismas diferentes. Os

mesmos serão especificados na sessão referente a esse assunto. Também será mantida a

expressão clássica na área de educação de “Educação moral”.

Tradicionalmente os valores e comportamentos socialmente legitimados eram

transmitidos diretamente pelas instituições educativas e rigidamente controlados

segundo um plano preestabelecido. Entretanto, com a crise dos valores tradicionais no

novo ambiente caracterizado pela pluralidade, desestabilização e contingências, a

tradicional legitimação da formação moral instrumental caiu sob grave declínio.

Face a esse contexto, julga-se necessário repensar a formação moral  sob um

novo ângulo. Guareschi (1998) está otimista quanto à existência de um novo homem

afirmando que o modelo antropológico individualista do pensamento liberal está em

crise, visto que nasce um novo modelo de ser humano e sociedade fundada na ética

como relação: algo que não pode ser sem o outro.  Acreditamos que esse novo modelo

2 Ética e moral são palavras que, do ponto de vista das origens etimológicas, se assentam no mesmo
tronco semântico. Moral vem do latim mos ou mores, “costume” ou “costumes”, no sentido de conjunto
de normas ou regras adquiridas por hábito. A moral se refere, assim, ao comportamento adquirido ou
modo de ser conquistado pelo homem. Ética vem do grego ethos, que significa analogicamente “modo de
ser” ou “caráter”, enquanto forma de vida também adquirida ou conquistada pelo homem. Portanto,
originalmente, ethos e mos, caráter e costume, apóiam-se num modo de comportamento adquirido ou
conquistado por hábito e não, numa disposição inata. Portanto, o significado etimológico de moral e ética
remete esse comportamento humano a uma dimensão eminentemente social.
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de ser humano fundado, na ética como relação, é possível e imprescindível. Entretanto,

pensamos que ainda há um predomínio do modelo individualista no contexto neoliberal,

por isso se faz emergente o surgimento de um novo homem, caso contrário

sucumbiremos face à centralidade do próprio Eu e no conseqüente egoísmo.

Dito isso, consideramos necessário estabelecer um novo acesso à problemática

que distancia a certeza e legitimidade da educação moral, aproximando-a da

contextualidade, incertezas e contingências. Enfim, da ética como instância crítica,

relacional e dialógica a fim de engendrar esse novo homem.

Com base nisso, tomamos a liberdade de nos inspirarmos nas discussões

filosóficas, psicológicas, sociais, educacionais, de autores da contemporaneidade em

torno da ética os quais abandonam a idéia de uma verdade única e universal a qual o ser

humano deveria internalizar e assumir como orientação de sua vida prática. Têm-se

como exemplo alguns autores clássicos citados por Goergen (2001): Apel (1990); Höffe

(1975); Rawls (1971); Rorty, Tugenhat (1993), e o próprio Goergen (2001), Guareschi

(1998, 1995, 1992), Habermas (1983, 2003); Kohlberg (1981).

Esses autores admitem uma pluralização do mundo, a qual também implica a

pluralização e incompletude da moral, dada a relativização da relação existente entre o

mundo e o ser humano nesta nova sociedade. Contudo, é importante salientar que, como

bem argumenta Goergen (2001), o relativismo das normas e princípios morais não

devem beirar a arbitrariedade, de forma que se faz necessário a presença de

fundamentos mínimos que guiem a consciência humana.

Nessa direção, deparamos-nos com o imperativo categórico de Kant (1974, apud

Menin, 1999), e o estágio pós-convencional de Kohlberg (1981), que versam sobre os

princípios universais de consciência. A exemplo dos pressupostos desses autores,

apontamos aqui princípios tais como o respeito à dignidade, respeito à vida e ao outro,
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ao meio ambiente e a adoção de uma atitude de solidariedade; esses princípios mínimos

são a base sobre a qual é possível gerenciar conflitos, ou seja, é o chão onde deve incidir

a perspectiva reflexivo/argumentativa, na qual o sujeito, a partir da compreensão do

outro na relação, será protagonista da sua formação moral e, através dessa, será capaz de

fazer leituras, escolhas e tomar decisões.

Assim sendo, como apontam Goergen (2001), Kohlberg, (1981), Habermas

(2003) e Guareschi (1998), é por meio dessas premissas e nesse cenário que o homem

(moral) se põe como responsável pela formação/transformação da sociedade. Em face

disso, julgamos ser essa uma alternativa justificadamente válida para se encaminhar à

educação moral, particularmente na área da educação, a qual está sendo considerado

nosso campo de aplicação e implicação prática.

Após termos percorrido, de forma breve, a problemática da formação humana no

mundo contemporâneo, especificamente no tocante ao desenvolvimento moral e ao

desenvolvimento de discursos argumentativos, faz-se necessário, nesse momento, fazer

uma conjunção entre essas duas instâncias da constituição humana.

1.3 Por Que Estabelecer um Diálogo entre Ética/Moral e Argumentação?

Tendo em vista que a educação moral, como já foi referido, é encarada como

uma realidade histórica em que, a cada dia, ganha terreno a pluralidade social, de forma

que está em constante mudança e renovação, questionamo-nos: como agir num

momento histórico em que a ética está permeada, de um lado, pela heterogeneidade e

pluralidade e, por outro, pelo paradoxo entre o individualismo e a humanização?

Para compreender a formação moral nesse contexto, o presente estudo vai ao

encontro do pensamento de Habermas (2003), de que é necessário abrir espaço, por
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meio da ação verbal, para novas reflexões que estabeleçam relações com a realidade da

sociedade contemporânea.  Habermas é autor da teoria discursiva da ética, a qual tem

como base o princípio de universalização, que possibilita, enquanto regra da

argumentação, um consenso sobre máximas passíveis de universalização. Assim sendo,

tal princípio demonstra que questões prático-morais podem ser decididas com base em

razões.

A exemplo das práticas de ações verbais, ressaltamos a função que a

argumentação exerce como espaço de negociação no discurso. De acordo com Johnson

(1991), a argumentação tem uma importância central para sobrevivência da

humanidade, uma vez que esta depende, em parte, da nossa capacidade de interferir e

manejar disputas e confrontos sem fazer uso de força ou violência, mas através da

prática argumentativa.

Na educação, o poder argumentativo argumentação desempenha um papel

fundamental na construção do conhecimento e evolução do pensamento – neste trabalho

defendemos a argumentação como veículo para construção do conhecimento

ético/moral. Sabendo que um dos maiores objetivos da educação é a aquisição da

autonomia intelectual e a formação do pensamento crítico dos educandos, dentro de um

contexto de interações sócio-culturais, estudos têm demonstrado que a presença de

práticas discursivas de argumentação nas escolas tem viabilizado, com eficiência, o

alcance desses objetivos. (Orsoline & Pontecorvo (1992); Leitão (1999a e 1999b, 2000a

e 2000b); Inagaki, Hatano e Morita (1998); Pontecorvo (1987, 1993); Pontecorvo &

Girardet (1993), citados e analisados em Rodrigues (2001) e corroborado pelo  estudo

da própria autora)

Em contrapartida, o que se percebe no cenário educacional é que ainda não se

lançou um olhar cuidadoso e efetivo sobre essa questão. Como afirma Óleron (1983) a
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argumentação exprime-se como “uma dessas matérias relevantes para conduta e

decisões na esfera social ou individual, que a escola, enquistada nos seus hábitos, nem

por sombras cuida de ensinar”. (p.12)

Assim sendo, neste trabalho, lançaremos mão da perspectiva

reflexivo/argumentativa, como ferramenta fundante no processo de educação moral,

particularmente na revisão de crenças, construção de novos significados e modificação

do raciocínio moral, isto é, das respostas dadas ao tema em discussão. Trata-se de

introduzir os alunos (e aqui, particularmente, os adolescentes) por meio da

comunicação/discussão no debate dos temas éticos – assim como polêmicos e

controversos - que envolve tanto esses adolescentes como a sociedade na

contemporaneidade, de forma que cada um possa ser capaz de gerenciar conflitos, fazer

suas leituras e escolhas, tomar decisões e se realizar humanamente. Enfim, este trabalho

propõe que proporcionar oportunidades para reflexão e debate pode contribuir para

formação de consciência e da responsabilidade transformadora, que o sujeito ético e

dialógico contemporâneo deve assumir.

Isso posto, torna-se relevante esclarecer que, dentre os temas morais que cercam

a realidade atual, tomamos a liberdade de recortarmos, do universo que envolve os

jovens e a escola, a temática sexualidade por entendermos que a mesma é um tema

atual; está inserida nas perdas das certezas e segurança da educação (moral) tradicional,

refere-se a uma instância da formação humana que implica na relação com o outro,

portanto, na concepção de ética enquanto relação, defendida por este estudo. Além

disso, é um tema sugerido pelo PCN de Ética a ser discutido na escola enquanto tema de

caráter moral. Abordado dentro do contexto da argumentação, é caracterizado como um

tema polêmico, controverso e que suscita conflitos na área da educação moral, por isso

mesmo passível de discussão/reflexão (Golder & Pouit, 1999).
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1.4 Relacionando a Argumentação, Ética e o Processo de Pensamento no Campo

da Educação

Tendo em vista as questões explicitadas acima, é possível estabelecer uma

interrelação entre argumentação, ética e o processo de pensamento. Nesse sentido, do

ponto de vista da cognição, o raciocínio é a forma básica do pensamento utilizada tanto

na argumentação como na ética reflexiva. Essa afirmação está assentada na crença de

que conflitos, regras morais e condutas presentes no interior da escola podem ser

compreendidos, avaliados, discutidos, debatidos, vistos a partir de novas e múltiplas

possibilidades, empregando-se argumentos para justificar, ressignificar e construir

cotidianamente valores, opiniões, atitudes. Muitas vezes, a intolerância, o preconceito, o

desrespeito, a exclusão e a violência emergem e se cristalizam nas relações, entre outras

coisas, por falta de reflexão, diálogo, enfim, da apreensão racional dos valores morais.

Nessa direção, Piaget (1932/1977) nos diz que não existe moralidade sem se

considerar o ponto de vista do outro, e Guareschi (1998), que a ética, enquanto padrão

de conduta, só pode ser aplicada na relação com o outro. Nesse contexto, a

argumentação enquanto atividade social, cognitiva e discursiva caracterizada pelo

confronto entre pontos de vista diferentes, mostra-se como elemento essencial para

negociações envolvendo conflitos entre posições divergentes.  No entanto, é preciso,

antes de tudo, saber argumentar, colocar-se no lugar do outro, percebendo e avaliando

as diversas possibilidades de se considerar um ponto de vista, tomando decisões que

sejam de benefício coletivo.

Considerando os aspectos racionais que subjazem tanto à argumentação como à

moral, no sentido kohlberguiano, pesquisas têm mostrado que a vivência de conflitos
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sócio–cognitivos, por meio da argumentação na sala de aula, tem estimulado a mudança

do pensamento moral, favorecendo o crescimento e a maturidade dos alunos nessa área.

(Blatt e Kohlberg (1975); Colby & Kohlberg (1987); Higgins (1980); Lummerz (1991);

Rique Neto (1991); Turiel (1977 apud Dias 1999), além de pesquisas feitas por esta

autora (Dias, 1999) e por Lins e Camino, 1993.

Esses resultados apontam para a direção de que a escola, enquanto instituição

promotora da autonomia, da formação do cidadão crítico e participativo, pode propiciar

aos sujeitos da educação os instrumentos necessários à construção de suas competências

orgânicas, cognitivas, afetivas e culturais, dando-lhes condições de agir eticamente no

mundo contemporâneo.

É importante deixar claro que, apesar de a argumentação e a ética demonstrarem

em suas naturezas uma tendência a se relacionarem de maneira interdependente,

certamente existem outras nuances (além da perspectiva crítico-reflexivo e relacional

defendida neste estudo) que também influenciam na educação moral dos jovens, como

por exemplo a mídia, grupos institucionais (igreja, partidos políticos, ONGS, família

etc.).

A despeito disso, vimos considerando neste estudo a pluralidade e contingências

do mundo contemporâneo, bem como a complexidade da formação do homem, sendo

constituído e constituinte nas e pelas relações sociais e alicerçado numa diversidade de

contextos culturais.

Quanto aos fatores que contribuem para formação ético/moral, Guareschi (1998)

nos diz que todos nós temos nossas convicções éticas, mas, para que a tenhamos,

devemos nos basear em algum fundamento, algum pressuposto filosófico e valorativo.

No entanto, a maioria de nós, poucas vezes, parou para refletir e tomar consciência de

quais seriam eles. Com base nisso, o autor apresenta três paradigmas éticos que guiam
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os padrões de conduta humana: o paradigma da lei natural, o da lei positiva e um

terceiro, defendido pelo autor, o da ética enquanto uma proposição reflexivo-crítica e

relacional. Essa última dimensão traz em seu bojo consonância com a concepção de

ética defendida neste estudo, de forma  que estaremos a  todo tempo nos remetendo a

ela.

Tendo em vista os pressupostos levantados por Guareschi (1998), é possível

perceber que a existência desses pressupostos parece influenciar a maneira de se pensar

e conduzir moralmente, e sua aquisição depende do contexto sócio-cultural em que as

pessoas são primariamente socializadas.

1.5. Argumentação, Desenvolvimento Moral, Educação: - O Presente Trabalho

Considerando o contexto acima aludido, este trabalho se propõe investigar a

relação entre a argumentação (raciocínio argumentativo), experienciada por

adolescentes, a partir de uma problematização envolvendo a temática sexualidade e o

raciocínio moral presentes na ação verbal dos jovens. Ou seja, observar em que medida

discursos argumentativos podem contribuir para construção e/ou mudanças de

concepções ético-morais, especificamente, no que se refere ao raciocínio ético-

argumentativo voltado para outras pessoas e seus diferentes pontos de vista.

Como desdobramento disso, três objetivos específicos estão na base deste

estudo. Em primeiro lugar, busca-se investigar a consideração de posições alternativas

sobre as posições prévias dos adolescentes acerca da temática discutida. Em segundo

lugar, verificar-se se a capacidade dos jovens de considerar outras alternativas em

relação ao seu ponto de vista, ou seja, se a presença de contra-argumentos reflete nos

níveis mais elevados de raciocínio moral segundo Kohlberg.
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Nessa direção, também buscamos compreender em que medida isso se dá,

porquanto defendemos que a presença de contra-argumentos ou o nível de

desenvolvimento cognitivo não são, por si só, definidores do nível de raciocínio moral

do indivíduo, uma vez que elementos de ordem cultural, social, emocional causam

influência nessa determinação.

Por fim, o terceiro objetivo visa compreender a relação entre a capacidade do

adolescente de usar estratégias cognitivas e verbais-argumentativas e a (re)significação

de conceitos e crenças de natureza ético/moral, bem como a capacidade de solucionar os

conflitos que derivam dessas questões.

Para concretização desses objetivos, será analisado se e como os jovens

apresentam uma posição ou ponto de vista sobre questões morais levantadas na

pesquisa, assim como se trazem para o contexto da argumentação a justificação

principalmente, pontos de vista alternativos ou contra-argumentos e se reagem a estes.

O interesse pelo segundo objetivo, ou seja, a relação entre contra-argumentação

e os níveis mais elevados de raciocínio moral (pós-convencional), advém da

importância dada por este trabalho à presença do outro e de outras idéias como

desencadeadores de (re)significações no campo da moral. Além disso, também fomos

estimulados por questões da ordem do desenvolvimento cognitivo. Primeiramente, a

presença de contra-argumentos no processo argumentativo dos sujeitos é indicadora de

maior elaboração deste. (S. L. Santos, 1996). Segundo essa autora, o surgimento dessa

habilidade argumentativa se dá tardiamente, comparada a presença de pontos de vista e

idéias que os justifiquem. (Almeida (1999); Banks-Leite (1996); Leitão (20003);

Vasconcelos (1998)). “Em termos de desenvolvimento geral dos indivíduos essa

superação coincidiria com o domínio das operações formais, período este em que seria
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bem provável que os sujeitos ‘descentrados’ se tornassem capazes de refletir a partir da

perspectiva do outro/interlocutor” (Golder & Coirier, 1994, In: Almeida, 1999, p. 18-

19).

Por outro lado, os níveis mais elevados de raciocínio moral (pós-convencional),

segundo Kohlberg (1981), correspondem ao nível de desenvolvimento das operações

formais em que os indivíduos são capazes de pensar a partir da perspectiva do outro.

Com base nisso, é possível estabelecer, teoricamente, um paralelo entre contra-

argumentação e os níveis de raciocínio moral, uma vez que ambos apresentam uma

evolução progressiva em termos de desenvolvimento cognitivo.  O interesse desse

estudo em abordar as habilidades psicossociais (argumentação e moralidade) reside no

fato de vislumbrar as práticas argumentativas como ferramentas discursivas para

negociação, consensualidade e acordos no que se refere a tomada de decisões

envolvendo o outro enquanto sujeito de direito, dignidade e cidadania.

Assim, pensar, refletir, discutir, ponderar, medir os próprios passos são,

portanto, condições necessárias para a formação de um pensamento ético reflexivo.

Além disso, o uso do raciocínio para argumentar e julgar moralmente demonstra

ser ferramenta imprescindível na formação humana. De maneira genérica, o mesmo

apresenta potencialidade para contribuir com mudanças sociais, promoção da paz,

tolerância, cidadania, liberdade, respeito à vida, o que resulta, em última instância, em

uma sociedade solidária, humanizada e com qualidade de vida.

Decorrendo dessa discussão, fica claro que o desenvolvimento de habilidades

argumentativas pode contribuir para a formação ética crítica. A propósito, argumentação

e ética só se configuram enquanto tal, a partir da existência do outro, quer seja pessoa

ou idéia. É importante lembrar que questões morais também têm sua âncora nos

3 Como já foi referido, anteriormente, S.L. Santos (1996) e Leitão (2000), tratam-se da mesma autora, que
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processos de inteligência, uma vez que os conflitos morais só podem ser resolvidos no

âmbito da consciência.

Nesse sentido, acredita-se que a criação de espaços dialógicos e interlocucionais,

que oportunizem a emergência de conflitos morais, contribua para a possibilidade de os

jovens exercitarem o pensamento crítico e aprenderem a adotar perspectivas múltiplas

ao avaliarem uma questão. Enfim, acredita-se que, ao serem capazes de antecipar e

responder a contra- argumentos, poderão modificar opiniões, crenças, o nível de

raciocínio moral em que se encontram, impulsionando-os à tomada de consciência para

níveis mais elevados de raciocínio moral ou, pelo menos, colocá-los num estado de

conflito cognitivo.

Baseado no que até então foi exposto, esse trabalho tem, a priori, as seguintes

contribuições: valorizar o desenvolvimento de habilidades essenciais à argumentação,

sendo esta uma atividade dialógica e social, capaz de contribuir para formação do

pensamento crítico; mostrar a interrelação entre a argumentação e a capacidade de

pensar eticamente a partir de princípios universais; pôr em relevo a necessidade da

presença do exercício das habilidades do raciocínio argumentativo em sala de aula como

um fator fundante na construção de princípios e valores morais, em meio a contextos

plurais e contigenciais. Em síntese, sinalizar para as implicações que, entre outros

aspectos, o pensamento argumentativo apresenta sobre o modo de julgar questões

morais em direção à autonomia. A compreensão desse intercâmbio subsidiará o

conhecimento do professor para formação de competências morais/intelectuais,

redimensionando sua prática pedagógica.

Finalmente, uma meta mais abrangente e ambiciosa do presente estudo seria

refletir como, no mundo contemporâneo, a relação entre argumentação e autonomia

a partir de 2000, passou a utilizar um novo sobrenome.
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moral podem contribuir para promover a educação para a cidadania, possibilitando ao

indivíduo reavaliar os pressupostos filosóficos e valorativos que constituem a sua

conduta moral, a partir da consciência que adquire desses pressupostos através de

interações sócio-verbais. Em consonância com isso, o indivíduo é considerado sujeito

ativo de direitos e deveres, podendo ser estimulado a militar pelo bem comum,

comprometendo-se com a solidariedade, justiça e não-violência, enfim, possuir um

fórum moral a partir do qual possa assumir autonomamente a responsabilidade das

decisões que a vida, a cada momento, exige.

O presente trabalho está organizado em quatro capítulos. O primeiro capítulo

abordará a argumentação. No seu decorrer serão focalizadas, assim como no estudo

como um todo, as concepções de argumentação (raciocínio argumentativo),

relacionadas principalmente ao campo da Psicologia, às da teoria da argumentação

(desenvolvida principalmente por estudiosos holandeses), ficando de fora, assim,

aquelas abordagens ligadas mais diretamente ao campo da lingüística.

Os estudos de Leitão serão apresentados como uma referência no que diz

respeito aos conceitos relativos à argumentação, particularmente as habilidades que

compõem o processo argumentativo: a habilidade de gerar um ponto de vista, a

habilidade de elaborar justificativas, a habilidade de gerar pontos de vista alternativos

ou contra-argumentos e a habilidade de responder ao contra-argumento levantado. Estes

elementos servirão de base analítica para esse estudo.

Dentre estas habilidades, a de contra-argumentação será evidenciada como

motor da argumentação, ou seja, como elemento que possibilita a modificação e revisão

de pontos de vistas estabelecendo novas formas de conhecimento.

O segundo capítulo discutirá a formação de concepções ético/morais dentro de

uma perspectiva de educação contemporânea/democrática almejando uma nova
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concepção de ética que esteja assentada sob os pilares da reflexão e dialogicidade.

Nesse sentido, a ética será evidenciada como uma “instância critica e propositiva sobre

o dever ser das relações com vistas a nossa plena realização como seres humanos”

Guareschi (1998).

Nessa perspectiva, chama-se atenção para o não relativismo absoluto do

comportamento moral, tomando por base o estágio pós-convecional de Kohlberg, que

versa sobre os princípios universais de consciência, e Habermas (2003), através de sua

pragmática universal, ou seja, dos pressupostos universais da ação comunicativa

orientada para o entendimento. Além desses dois teóricos, apontamos também o

Parâmetro Curricular Nacional de Ética, cujo objetivo é propor atividades que levem o

aluno a pensar sobre sua conduta e a dos outros a partir de princípios, e não de receitas

prontas.

No que se refere ao campo da formação ético/moral, destacaremos o julgamento

ou raciocínio moral como a parte cognitiva da construção de concepções morais. Para

tanto, será apresentado o julgamento moral/raciocínio moral do ponto de vista de Piaget

e especialmente de Kohlberg, o qual estabelece uma ligação entre desenvolvimento

cognitivo e o tipo de raciocínio moral e propõe seqüência invariante de estágios

evolutivos que se dividem em três níveis de raciocínio moral: Nível 1: Pré-

convencional; Nível 2: Convencional e Nível 3: Pós-convencional.

Para finalizar este capítulo, aponta-se para limitações que, ao nosso ver, a teoria

de Kohlberg apresenta, ao mesmo tempo em que propomos a argumentação como uma

estratégia capaz de (re)significar valores, concepções, além de possibilitar a elevação do

nível de raciocínio moral segundo esse autor. Para efetivar essa proposta, a exemplo do

PCN de Ética, a escola será apontada como um possível espaço para viabilização desse

processo.
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 É da relação entre o desenvolvimento de concepções ético-morais,

argumentação e educação que trata o terceiro capítulo.

Como quarto e último capítulo, apresentamos o trabalho empírico empreendido

para implementação da pesquisa.

Finalizamos este trabalho, tecendo considerações sobre os tópicos aqui

focalizados e a teoria estudada.
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CAPÍTULO II – ARGUMENTAÇÃO

2.1. Contextualizando a Argumentação

O interesse pelo estudo da argumentação remonta a épocas longínquas. A

argumentação no sentido tradicional, ou seja, retórico, data da Grécia antiga no século V

a.C. Naquele momento, era caracterizada como “uma hábil técnica jurídica que servia

para convencer tanto do falso como do verdadeiro” (Banks-Leite, 1996, p.21).

Aristóteles é o primeiro autor que configura uma concepção sistemática da

argumentação, agregando, em um todo coerente, elaborações de seus predecessores.

Esse filósofo concebe a argumentação essencialmente sob a ótica da racionalidade e da

interação social e a encara dentro do domínio do plausível, do provável e do verossímil

(Banks-Leite (1996); Oléron (1983)).

Conforme sublinhou Perelman (1996), o interesse pela argumentação, definida

por Aristóteles, parece ter declinado e caído em descrédito, especialmente com o

advento do pensamento moderno. Esse mesmo autor atribui essa mudança a Descartes,

ao mesmo tempo em que critica o expansionismo do racionalismo cartesiano como

modelo de verdade imposto para todos os campos do conhecimento. Ora, esse princípio

cartesiano desconsidera a interação comunicativa e os processos de discussão e reflexão.

Perelman reage também contra os lógicos modernos que identificaram a lógica como a

lógica formal ou matemática, cujas conclusões são definidas a partir de premissas por

meio de inferência previamente formulada.
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A Nova retórica, gestada por Perelman (1996), rejeita a noção de evidência,

presente no raciocínio cartesiano, em substituição pela de adesão, base sobre a qual,

segundo esse autor, deve-se definir a argumentação, pois como salienta o autor, é “em

função de um auditório que se desenvolve qualquer argumentação”. Dessa forma,

Perelman, à semelhança de Aristóteles, defende-a situada dentro do âmbito do plausível

e da interação social.

O ressurgimento pelo tema da argumentação/argumento hoje centra-se na sua

função enquanto atividade discursiva, pragmática e de comunicação. Há uma mudança

de ênfase da lógica proposicional clássica, para uma concepção pragmática do diálogo

racional como uma estrutura normativa para o ato de argumentar (Walton, 1991, apud S.

L. Santos, 1996).

Assim, enquanto atividade discursiva, pragmática e racional, a argumentação faz

parte do nosso universo familiar, estando presente em grande parte das nossas

atividades diárias. Nesse contexto, é considerada como fazendo parte da experiência

cotidiana de qualquer pessoa na medida em que, no dia-a-dia, crianças e adultos

defendem suas opiniões contra objeções levantadas por um interlocutor num processo

de diálogo. Essa concepção será tratada posteriormente.

O volume de trabalhos sobre argumentação tem aumentado consideravelmente

nas últimas décadas, efetivado por estudiosos de múltiplas disciplinas, tais como a

Lógica, Psicologia, Lingüística, Ciências Sociais, Educação, Comunicação.  A

diversidade de pontos de vistas sobre esse assunto, tratado nos diferentes estudos,

exprime uma grande heterogeneidade no tratamento dessa atividade lingüística,

refletindo a “ausência de um quadro unívoco e homogêneo” (Banks-Leite, 1996, p.20).

Conforme já foi referido na introdução, serão focalizados no presente estudo as

concepções de argumentação relacionadas principalmente ao campo da psicologia.
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Assim, enquanto campo de estudo do ato argumentativo, a Psicologia concentra seus

estudos, em grande parte, na área do raciocínio humano, uma vez que fazer uso do

raciocínio é uma das atividades mentais imprescindíveis em nossas vidas. Estudos como

os de Billig (1987) defendem que a argumentação é uma dimensão que o raciocínio

assume no pensar cotidiano das pessoas. Essa questão será melhor discutida na seção

relativa ao raciocínio argumentativo.

Na educação, argumentar desempenha um papel fundamental no

desenvolvimento do pensamento, assim como na construção do conhecimento. Sabendo

que um dos maiores objetivos da educação é a aquisição da autonomia intelectual e a

formação do pensamento crítico dos educandos, dentro de um contexto de interações

sócio-culturais, estudos tais como Rodrigues 2001, (Leitão (2000b) liderado por Van  e

Inagaki, Hatano e Morita (1998); Pontecorvo (1987, 1993); Pontecorvo & Girardet

(1993) e Orsoline & Pontecorvo (1992) In: Rodrigues (2001)) - dedicados ao estudo do

efeito da discussão e da argumentação em sala de aula - mostram que a presença de

práticas discursivo-argumentativas nas escolas tem viabilizado com eficiência o alcance

desses objetivos.

2.2 Noções de Argumento/Argumentação

Pensar a argumentação na atualidade é sentir sua presença atrelada a diferentes

campos do saber e a diferentes grupos de estudo e focos de atenção, o que resulta numa

variedade de olhares, conceitos e até controvérsias quanto aos seus elementos

conceituais e suas especificidades.

Tendo em vista que essa prática é uma área de estudo interdisciplinar, quer seja

no campo teórico ou no senso comum, a palavra argumento/argumentação tem recebido
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diferentes significados. Nesse contexto, perfilharemos algumas definições contempladas

pela literatura vigente no campo da Psicologia.

Embora a definição de argumentação não seja ainda algo concluído, há um certo

consenso, entre os teóricos dessa linha de estudo, sobre sua conceituação. Em tese, o

argumento tem sido tradicionalmente tratado como um “meio pelo qual as afirmações

do conhecimento são justificadas” (Rowland, 1987, p.140 In: Macedo, 1998). Seguindo

esse pensamento, S. L. Santos (1996) e C. M. Santos (1996), fazem, em seus trabalhos,

uma distinção entre o termo argumento e argumentação definindo o primeiro como uma

proposição acompanhada de sua respectiva justificativa e a segunda como o processo de

elaboração de um argumento. Tomando como base o pensamento de O’ Keefe (1977) -

apresentado em S. L. Santos (1996) - essas autoras afirmam que a argumentação pode

ser dividida em dois elementos básicos: argumento como produto e argumentação como

processo.

 Argumento como produto enfatizado na relação premissa-conclusão (forma

proposicional) pressupõe um conjunto de proposições lingüisticamente expressas,

dentre as quais uma premissa serve de justificativa para outra. Esse tipo de argumento

sugere uma aproximação com a definição para esse termo no âmbito da lógica formal ou

dedutiva.

Nesse tipo de lógica, um argumento lógico – ou válido - é aquele em que a

conclusão é encontrada a partir da análise das relações entre as premissas dadas, sem

considerar-lhes o conteúdo real (Dias, 1996).

Em contrapartida, a argumentação, como processo, é vista como uma atividade

social, um processo interativo em que se contrapõem pontos de vistas diferentes em

relação a um tema, sua justificativa e as considerações de objeções a este. Nessa

perspectiva, o diálogo é a figura central da argumentação (S. L. Santos, 1996).
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Essa forma de tratar a argumentação está engendrada em um contexto

interacional, abrindo espaço para a idéia de uma negociação de significados (Rodrigues,

2001) na qual é fundamental a divergência de opiniões, a consideração do ponto de vista

do outro e a tentativa de convencimento.

Tendo em vista essa definição, é possível caracterizar o ato argumentativo como

uma atividade de natureza dialógica - envolve multiplicidade de perspectivas - e

dialética - pressupõe antagonismos (Leitão, 2000). É válido esclarecer que, no processo

de argumentação, ao trazer para seu contexto um elemento de oposição, ou seja, pontos

de vistas alternativos, gera-se confronto entre esses e não, necessariamente, entre

indivíduos. Um indivíduo pode, por exemplo, refletir sobre um tema controverso,

considerando um “oponente imaginário” e não necessariamente a presença de outra

pessoa com ele.

A perspectiva de considerar a implementação da dialogicidade e dialeticidade da

argumentação viabiliza a construção de um espaço de negociação e discurso. Para

Rodrigues (2001), “a argumentação é um processo no qual o sujeito procura distanciar-

se de si mesmo, mas, sem perder de vista a própria posição, procurando assim, colocar-

se no discurso de forma subjetiva, reconhecendo a variedade de orientações possíveis e

alcançando o universo do outro” (p.26). Então, nesse movimento de ir e vir da dimensão

dialética entre o eu e o outro, a negociação é tecida.

Essa perspectiva é bastante importante para o conteúdo deste trabalho por isso

adotaremos, para o presente estudo, os principais conceitos relativos à argumentação e

seus elementos constitutivos trabalhados por S. L. Santos (1996).

Para Macêdo (1998) – pesquisadora do grupo de S. L. Santos (1996) – o

argumento pode ser considerado tanto como um meio de justificativa de conhecimento



41

quanto um meio independente de descoberta. Enquanto meio independente de

descoberta do conhecimento, a autora explica:

Esse processo de descoberta ocorre no argumento dialético quando o argumentador testa suas
afirmações em face a afirmações contrárias, isto é, ao tentar responder a um argumento contrário
à sua posição, ele descobre que está errado e  é forçado a modificar  suas crenças, ou, ele pode
tentar convencer o opositor de que o errado é ele. (Macedo, 1998, p.2)

Eemeren, Grootendorst & Henkemans (1996), apresentam um significado

específico para o termo argumentação defendido hoje por vários teóricos da

argumentação, qual seja:

A argumentação é uma atividade verbal, social e intelectual cujo objetivo é aumentar ou
decrescer a aceitabilidade de um ponto de vista controverso por um ouvinte ou leitor, tendo em
vista a apresentação antecipada  de uma lista de proposições escolhida  para justificar (ou refutar)
um ponto de vista por meio de um julgamento racional (p.5).

Dessa forma, a argumentação é vista, por esses autores, como uma atividade que

tem o propósito de convencer ou obter aprovação de alguém diante de um assunto

controverso, isto é, modificar a representação que o interlocutor tem sobre a temática

em questão. Para isso, exige-se que o argumentador construa um conjunto de premissas

ou justificativas que validem as afirmações feitas. No entanto, para que o processo

argumentativo se estabeleça de fato, é necessário que exista “o desejo de se estabelecer

uma argumentação, uma vez que existem outras formas de se resolver uma controvérsia,

como uma ameaça ou suborno, por exemplo” Rodrigues (2001, p.26).

A despeito da concretização da argumentação Almeida (1999) explica:

A argumentação é um tipo de discurso que só se produz em presença de divergências a respeito
de temas polêmicos, sobre os quais não havendo consenso, ao menos duas posições competem
entre si. Se por um lado, a divergência não é de modo algum negociável ou, por outro, há um
consenso entre opiniões, não há porque argumentar. Somente em presença de competição de
posições, e mais, em presença de divergências que possam vir a ser negociadas, faz sentido o
estabelecimento de um discurso dessa natureza. (p.6)
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No que se refere ao conceito de argumentação, destacamos os autores acima

mencionados por considerarmos que a visão destes sobre essa atividade se mostra

compatível com a visão de homem, sociedade, educação e conhecimento defendidos

nesse estudo, ou seja: dialética, dialógica, processual e crítco/reflexiva.

No processo de negociação e construção de argumentos, o qual se dá num

contexto interativo em que coadunam dialeticamente os interlocutores, seu pensamento

e linguagem, destacaremos, nessa sessão, o pensamento como um dos elementos dessa

engrenagem e para o qual o presente trabalho se volta através do estudo do raciocínio no

campo da argumentação e moralidade.

Nessa perspectiva, o pensamento constitui-se um elemento central na tessitura

do discurso, uma vez que argumentos fundamentam-se e são uma dimensão do

pensamento, além de que originam-se na mente do argumentador ou como afirma

Jackson & Jacobs (1980), Sproule (1980) citados em S. L. Santos (1996), que a sua

construção é uma atividade intelectual.

2.3 Raciocínio Argumentativo

Esse campo de estudo ainda é muito novo na Psicologia. Só muito recentemente

estudiosos do raciocínio humano têm se voltado para o estudo dessa atividade mental

utilizado no dia-a-dia, quebrando a hegemonia das investigações do raciocínio formal,

ou seja, do raciocínio lógico dedutivo, que era concebido pela filosofia antiga como

modelo ideal para estudo.

É importante salientar que um dos princípios defendidos pelos lógicos é o de que

para raciocinar dedutivamente, é necessário um conjunto de regras de inferências, ou

seja, “o raciocínio é um processo essencialmente sintático, no qual as regras formais
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aplicam-se às premissas sem que seja necessário considerar seus significados” (Dias,

1996, p.14). Isso quer dizer que os indivíduos utilizam as mesmas operações mentais em

todas as deduções feitas independente do conteúdo que as envolve. No entanto, essas

idéias vêm sendo modificadas à medida que vários estudos em psicologia têm mostrado

que o raciocínio das pessoas é extremamente influenciado pelo tipo e familiaridade do

conteúdo das premissas, pelo contexto e pelo modo de apresentação das tarefas (Dias,

1996).

Contrariamente ao raciocínio formal, que se caracteriza pelas relações lógicas e

estruturais estabelecidas entre as premissas e a conclusão de um argumento, sem

considerar o conteúdo e o contexto real em que está inserido, o raciocínio utilizado no

dia-a-dia ou “raciocínio informal”, em cuja dimensão encontra-se também o

argumentativo, é um processo mental empregado com freqüência nas atividades de

pensamento cotidiano. Isto é, está “embutido em todas as crenças que as pessoas

possuem, no julgamento que fazem, nas tomadas de decisões importantes” (Kuhn,

1991), no pesar os prós e contras de um certo ponto de vista (Billig, 1987).

A idéia de argumento como uma forma de pensamento apareceu recentemente

na psicologia social com o livro Arguind and thinking, de Billing (1987). Autores como

Kuhn (1991) também vêm procurando relacionar em suas investigações a argumentação

com o desenvolvimento cognitivo. Esses estudos nos mostram que a argumentação

ocupa um lugar especial e de fundamental importância para o estudo do pensamento

humano. Em razão disso, pesquisas recentes têm se mostrado interessadas em estudar o

desenvolvimento das habilidades argumentativas.

Esse pressuposto de que a construção de argumentos também é uma atividade

eminentemente intelectual, isto é, que existe uma estreita ligação entre o processo de

argumentar e o de pensar, tem ressonância no próprio contexto da argumentação, à
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medida que o discurso argumentativo visa à adesão de um destinatário ao ponto de vista

de um interlocutor, e esse processo implica apresentações de justificativas para defender

uma posição e considerações de contra-argumentos. Segundo Grize (1992), citado em

Banks-Leite (1996), argumentar é uma das facetas do raciocínio, pois também há outras

como provar e calcular.

Billig (1987) defende a idéia de que a maior parte das conversações que

acontece entre as pessoas possui um grande potencial para argumentação. Essa idéia

pode ser justificada pelo fato de que, a qualquer momento, cada um de nós somos

impelidos a opinar, fazer escolhas, definir atitudes, justificar comportamentos, medir os

prós e contras de uma decisão, defender idéias e planos de ação racionalmente ou não.

Portanto, do ponto de vista desenvolvimental, aprender a argumentar pode ser crucial

para aprender a pensar.

De acordo com S. L. Santos (1996), são inúmeros os elementos resultantes das

demandas cognitivas que a produção de argumentos impõe a um indivíduo, a saber: a)

planejamento, monitoração e avaliação do processo e do produto da argumentação, b)

geração e/ou seleção de um ponto de vista a ser defendido, de elementos de apoio a este

e antecipações de possíveis objeções c) organização de uma estrutura argumentativa que

explicite relações entre os conteúdos gerados, d) formulação ou transformação de

pensamentos em linguagem.

Tendo em vista que a argumentação é uma atividade de natureza sócio-

interacional, é mister apontar sua contribuição no desenvolvimento do pensamento

crítico, até porque, nos últimos anos, essa relação vem sendo amplamente reconhecida e

estudada.
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2.4 Desenvolvimento das Habilidades de Argumentação

Alguns importantes estudos sobre o desenvolvimento em argumentação

(discutidos na seqüência) mostram que as crianças argumentam desde cedo e, nesse

processo, desenvolvem algumas habilidades essenciais na seguinte seqüência: a

habilidade de gerar um ponto de vista, a de elaborar justificativas, a de gerar pontos de

vista alternativos ou contra-argumentos e a de responder ao contra-argumento

levantado. Tais habilidades argumentativas surgem em momentos diferentes da sua

vida; umas, desde cedo; outras, tardiamente.

S. L. Santos (1996) define essas habilidades da seguinte forma: ponto de vista: é

a opinião defendida por um sujeito em uma discussão; justificativa: quaisquer

informações que ofereçam apoio/suporte ao ponto de vista do autor – tais suportes

podem ser dirigidos para o meu lado (lado do proponente) ou uma crítica para o outro

lado; contra-argumentos: conjunto de idéias que funcionam como elementos de

oposição à argumentação de um sujeito e potencialmente capaz de enfraquecê-la;

respostas: diz respeito a reação ou rebate aos contra-argumentos apresentados podendo

se dar em três níveis: (1) tendência a rejeitar contra-argumentos, negando sua validade

ou enfraquecendo-os, (2) concordância parcial sem, porém, alterar o próprio ponto de

vista, (3) respostas integrativas, isto é, gera modificações no ponto de vista original do

sujeito – as respostas constituem uma categoria mais complexa uma vez que exigem do

sujeito uma certa integração entre os argumentos defendidos e os contra-argumentos.

Subjacente a essa estrutura de raciocínio argumentativo, é fundamental a

reflexão sobre o próprio pensamento. Segundo Piéraut-Le Bonniec e Valette (1991,

p.267, In: Macêdo, 1998, p.15):
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Argumentação implica ser capaz de pensar em uma estrutura metacognitiva e metalingüística.
Significa aceitar que nada que é dado é óbvio e que não é suficiente dizer algo para que ele seja
verdade. É necessário ser capaz de situar idéias no terreno do provável, do possível e encontrar
maneiras de apresentá-las como plausíveis e convincentes.

Dessa forma, o presente trabalho, considera, em relação aos elementos da

estrutura argumentativa, descritos anteriormente, a representação mental da própria

teoria, sua justificação por meio de evidências diferenciadas da mesma, assim como a

geração de teorias alternativas contrastantes – com as quais a teoria original pode ser

comparada – e a geração de contra-argumentos.

Com relação ao desenvolvimento dessas habilidades em crianças, Almeida,

(1999) e Almeida e Leitão (2000), no seu estudo sobre a produção de contra-argumentos

na escrita, enunciam que elas sofrem variações, parecendo haver uma hierarquia no

surgimento dessas unidades. Primeiramente a criança aprende a justificar seus pontos de

vista e, só mais tarde, surgem os contra-argumentos. Isso se verifica tanto na

argumentação oral quanto na escrita. Nesse estudo as autoras tiveram como objetivo

investigar a presença de contra-argumentos em textos escritos de crianças e

adolescentes, alunos das segunda, quarta e sétima séries do Ensino fundamental de uma

escola particular.

Para realização dessa pesquisa, as autoras solicitaram a todos os participantes

(157) que produzissem um texto sobre os temas polêmicos (TV e Cigarro). Para tal, à

metade dos alunos das turmas A de cada série pediu-se que escrevessem livremente o

que pensavam a respeito do tema: quem deveria escolher os programas a que as crianças

assistissem na TV, se as próprias crianças ou os seus pais (texto opinativo, tema TV). À

outra metade dos alunos das mesmas turmas solicitou-se igualmente a produção livre de

um texto, desta feita sobre o tema: se ao ver um colega fumando na escola (uma ação

proibida), um aluno deveria ou não relatar o fato à professora (texto opinativo, tema

Cigarro).
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Idênticos temas foram propostos aos alunos das turmas B de cada série, embora

nesse caso, tenha lhes sido solicitada a produção de um texto de estrutura diferente da

requerida dos alunos da turma A. Seguindo o procedimento adotado por Vasconcelos

(1998), apresentou-se aos alunos o início de uma narrativa em que dois personagens

divergiam em relação a um tema que discutiam. O início da narrativa definia claramente

o tema da controvérsia, os personagens e o ponto de vista que cada um deles defendia.

Pediam então às crianças que concluíssem a narrativa escrevendo a discussão entre os

dois personagens até que estes chegassem a uma conclusão sobre o assunto em questão.

A esses mesmos alunos pediu-se ainda que indicassem no verso da folha com qual dos

personagens eles concordavam, objetivando com isto tornar explícito o ponto de vista

do escritor.

Os resultados alcançados indicam uma variação entre crianças de diferentes

faixas etárias e níveis de escolaridade na freqüência com que produzem justificativas

para suas posições e antecipam contra-argumentos para as mesmas nos textos que

produzem. Portanto, as autoras confirmam a assimetria pela qual é marcado o

desenvolvimento de habilidades argumentativas em crianças. Ou seja, o domínio da

operação de justificação é ocorrência precoce no desenvolvimento da escrita, enquanto

que os contra-argumentos, embora apareçam ocasionalmente nos escritos da segunda

série, só aparecem sistematicamente, a partir da quarta série.

A propósito dessa pesquisa, as autoras citam estudos recentes (De Bernardi &

Antoline (1996); Golder (1992); Golder & Coirier (1994); Miller (1987); Santos (1997))

mostrando que a possibilidade de considerar posições alternativas e antecipar contra-

argumentos é vista como uma ocorrência mais tardia no desenvolvimento da criança em

comparação à habilidade de gerar idéias de apoio a um ponto de vista, isto é, de

justificação.
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Estudos como os de Banks-Leite (1996) e os de Miller (1987) e de Orsoline

(1994), citados por Leitão (2000), revelam a precocidade com que as crianças

demonstram habilidades argumentativas, pois, já por volta dos quatro ou cinco anos,

elas são capazes de apresentar pontos de vista e justificar posições numa diversidade de

situações de diálogo. Além disso, também são capazes de se oporem a pontos de vista

de outros e de ajustarem seus argumentos no sentido de torná-los aceitáveis a

interlocutores diferentes. Outras pesquisas igualmente relevantes para a compreensão do

desenvolvimento de habilidades argumentativas investigam variáveis que influenciam

nesse desenvolvimento.

Vasconcelos (1998) mostra que, ainda mais cedo, com três ou quatro anos, as

crianças não só apresentam seus pontos de vista como são perfeitamente capazes de

gerar idéias que os justifiquem. Aos sete, oito anos, já produzem argumentos que

contemplam todos os elementos da superestrutura, inclusive os contra-argumentos.

Estudos, tais como os de Kuhn (1991) e os de C. M. Santos (1996), utilizam a

“técnica de andaime” (scaffolding technique), a qual envolve a utilização de questões

que levam os participantes a elaborar suas respostas e a se questionar sobre a existência

de pontos de vista alternativos ou contra-argumentos e a produção de respostas para o

mesmo.  Nesse sentido, pode-se perguntar ao participante, por exemplo, se ele consegue

imaginar o que uma pessoa que pensa diferente dele diria sobre o assunto em questão.

Em caso positivo, poder-se-ia também perguntar se e como ele poderia responder.

Utilizando essas técnicas, estudos como o de Macêdo (1998), sobre a construção

de argumentos em crianças e adolescentes escolarizados e não escolarizados, concluem

que o desenvolvimento dessas habilidades varia de acordo com o nível de escolarização,

a idade, o contexto social e as diferenças individuais.
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De acordo com essa autora, a variável escolaridade foi constatada como fazendo

uma diferença significativa na aquisição das habilidades essenciais à construção do

argumento descrito acima.  Nesse sentido, significa que “apesar de não incluir

especificamente atividades que visem ao desenvolvimento de habilidades

argumentativas no currículo, o contexto escolar faz a diferença, quando comparados

sujeitos escolarizados e não escolarizados” (Macedo,1998, p.81).

Do ponto de vista metodológico, a autora procedeu da seguinte forma: convidou

os participantes da pesquisa a uma sala fechada para realização de uma entrevista, a

qual obedeceu basicamente ao roteiro elaborado por Kuhn (1991). Foi apresentado

então aos sujeitos um tema polêmico da sua realidade cotidiana, consistindo na seguinte

questão: Qual a causa do roubo em crianças? O experimentador procurava identificar e

explorar as habilidades argumentativas dos participantes através das seguintes questões:

1 – Como você sabe que ... é a verdadeira causa das crianças estarem

roubando?

2 – Se você tivesse tentando convencer alguém que ... é a verdadeira causa do

roubo, o que você poderia dizer pra provar isso?

Quando o sujeito apresentava mais de um ponto de vista, o experimentador lhe

pedia para eleger aquele que ele considerava mais importante, concentrando o pedido de

justificativas nessa teoria.

Em seguida à justificativa, o experimentador pedia ao sujeito para pensar em

outras causas que não as por ele apresentadas (teorias alternativas), contra-argumentos

para a sua própria teoria e respostas aos contra-argumentos, lançando mão de questões

que o auxiliavam a refletir melhor sobre o seu próprio pensamento, a saber: Uma outra

pessoa poderia pensar em outras causas para essa questão diferentes da que você deu?

O que uma pessoa que pensasse diferente de você poderia dizer que é a causa?
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Com relação à identificação de contra-argumentos, a autora perguntava aos

participantes o seguinte: Alguém poderia não concordar que ... é a verdadeira causa

das crianças estarem roubando?  O que uma pessoa poderia dizer para provar que

você está errado?

Por fim, para identificação das possíveis respostas, era perguntado aos

participantes o que eles poderiam dizer para mostrar a essa pessoa que ela está errada.

Do ponto de vista empírico, é possível observar, através deste estudo, a

utilização de tarefas de produção de argumentos para identificação das habilidades

argumentativas, presentes no discurso dos participantes, nas quais se pergunta a eles

qual sua posição em relação a um tema controverso.

Neste momento, observa-se a habilidade de os indivíduos gerarem um ponto de

vista e justificativas, bem como também é verificado se eles antecipam contra-

argumentos e respondem aos mesmos.

Como já foi apresentado na sessão noções de argumento/argumentação, uma das

características fundamentais da argumentação é o seu caráter polifônico e o seu

movimento de busca do convencimento do interlocutor. Assim, a construção de um

discurso argumentativo implica a tomada de posições explícitas do argumentador, as

quais devem vir apoiadas no fornecimento de idéias que as justifiquem.

Por outro lado, a aquisição dessas habilidades não é suficiente para se convencer

o oponente, pois faz-se necessário considerar as idéias deste, visto que elas são

potencialmente capazes de enfraquecer a posição do proponente, levando aquele que

argumenta a refletir sobre sua posição e a possibilidade desta sofrer objeções (S. L.

Santos, 1996).

Ainda segundo Leitão (2000), a construção desse discurso se dá de forma

dinâmica e contínua ao longo do tempo. Nesse processo estão presentes transformações
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graduais de significados decorrentes da incorporação à argumentação de aspectos

pragmáticos e semânticos dos argumentos aos quais são respondidos. Nesse processo, a

argumentação se caracteriza pela construção, negociação e transformação de sentidos.

Quanto a isso Almeida e Leitão (2000), explicam:

(...) enquanto a produção de justificativas fica a cargo de quem a propõe, o levantamento de
contra-argumentos é realizado por um ou mais interlocutores que assumem o papel de oponentes
em relação ao ponto de vista em questão. Em tais condições, a argumentação se realiza de modo
essencialmente colaborativo. À medida que proponente e oponente se alternam na apresentação
de argumentos e contra-argumentos, respectivamente, gera-se uma estrutura discursiva em que a
conexão entre pontos de vista opostos é construída a partir da própria alternância dos falantes. (p.
353)

Tendo em vista a transformação de significados que se dá no processo

argumentativo, a argumentação ganha status no terreno da epistemologia, ou seja, a

ênfase sobre a construção e a mudança consagra-a como um meio para construção do

conhecimento. É importante frisar que esse conhecimento é construído através da

interação social e dialógica. Nessa perspectiva, é valioso esclarecer que o presente

trabalho vem considerando a argumentação como veículo para construção de

conhecimento no campo da ética. Essa relação será vista no capítulo referente a esse

assunto (terceiro capítulo).

Depois de destacar essa relevante contribuição da argumentação na construção

do conhecimento, faz-se necessário, nesse momento, tendo em vista o objetivo maior

deste trabalho, pôr em evidência a contra-argumentação, ou elemento de oposição a um

ponto de vista como habilidade primordial, ou melhor dizendo: como o motor da

argumentação na construção do conhecimento e do pensamento crítico, conforme

aponta Leitão (2000).

Assim sendo, tal acepção exprime a importância da contra-argumentação, como

elemento de crescimento para o argumentador, uma vez que numa argumentação oral, a
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presença do oponente obriga ao proponente a considerar as idéias opostas e permite que

um argumento se abra à revisão. Segundo Almeida (1999), o confronto com possíveis

contra-argumentos para uma posição, ao explicar a existência de conflito entre posições,

confere à argumentação uma estrutura mais complexa, mais bem fundamentada.

Nessa direção, S. L. Santos (1996) argumenta: “o valor de um contra-argumento

é, então, o de ‘pôr em xeque’ a posição defendida por um falante dando-lhe bases sobre

as quais proceder a um exame de suas próprias posições” (p. 65).

Após ter discorrido sobre o processo argumentativo e a presença da habilidades

argumentativas como possibilidade para o desenvolvimento do pensamento crítico, a

seguir, adentraremos nas questões ético-morais tratadas nesta pesquisa e de raciocínio

moral segundo a concepção de Kohlberg (1981).
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CAPÍTULO III – ÉTICA/MORAL

3.1 Contextualizando Ética e Moral

Ser “moral” implica pensar nos outros, em qualquer outro, na humanidade...
                                          Ser “moral” implica ter vontade: querer e raciocinar além do próprio eu...
                                          Ser “moral implica, às vezes, perder vantagens imediatas para si, em prol

de outros que nunca conheceremos...
                                           Às vezes, implica até sermos revolucionários, sermos contrários as leis que

nos humilham, as leis que nos tornam submissos, sem dignidade...
Kant

O interesse pela temática da ética e dos princípios morais sempre foi um tema

que despertou a atenção de filósofos, psicólogos e sociólogos e hoje, particularmente,

vem merecendo uma atenção especial por parte dos estudiosos em todo o mundo,

inclusive no Brasil.

Um levantamento das pesquisas sobre esse tema no Brasil feito por Camino

(1998, In: Dias, 1999), aponta três grandes grupos de estudos: 1) pesquisas sobre

métodos educativos; 2) pesquisas sobre a relação ensino e julgamento moral e 3)

pesquisas sobre intervenção moral.

Biaggio (1997) discute que a moralidade (moral em ação, praticada) tem sido

estudada por psicólogos através de vários enfoques teóricos, focalizando diferentes

objetos de estudos e metodologias diversas. Do ponto de vista afetivo, tem-se a

Psicanálise com estudos sobre o superego, culpa, repressão e outros elementos. Do

ponto de vista comportamental, encontra-se o Behaviorismo e a teoria da aprendizagem

social; e do ponto de vista cognitivista, situam-se as pesquisas e constructos teóricos
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elaborados por Piaget, que publicou o livro O julgamento moral na criança em

1932/1977 e Kohlberg, que procurou aprofundar o trabalho de Piaget, mantendo alguns

pontos de conexão com este. Entretanto, foi mais além, dominando e ampliando os

estudos sobre desenvolvimento moral nas últimas três décadas. Discutiremos as

contribuições desses autores, no campo das investigações sobre julgamento moral, no

capítulo referente ao raciocínio moral.

Assim sendo, nunca se falou e debateu tanto sobre a ética e os princípios morais

como hoje. Goergen (2001) nos mostra que essa atenção decorre da preocupação com

problemas sociais, ecológicos e comportamentais muito concretos que se originam, de

um lado, “do enorme poder de intervenção científico-tecnológico e, de outro, da

desestabilização dos valores tradicionais que serviam de orientação para a relação dos

homens com a natureza e dos homens entre si”. Ou seja, a ética é chamada para guiar o

comportamento moral em uma sociedade pós-moderna.

Segundo De La Taille (2000), vivemos um momento de certo “mal estar ético”:

a despeito de claras conquistas democráticas em quase todo o planeta, há queixas

generalizadas sobre violência, desrespeito ao espaço público, vandalismo,

individualismo etc, daí a necessidade, reivindicada por muitos, de retomar a discussão

sobre o contrato social entre os indivíduos, discutir valores e princípios e incluí-los nos

projetos educacionais. Por outro lado, De La Taille (2000) adverte que:

A violência não se deve apenas à falta de ética de alguns: e a pobreza? E as injustiças? E as
humilhações? O individualismo egoísta não é apenas resultado de vícios morais: e a sociedade de
consumo? E o valor sacrossanto do lucro, a preocupação com transformações pessoais é boa,
mas não pode nos fazer esquecer que as transformações sociais permanecem necessárias.
Portanto, as preocupações éticas não podem se dar em detrimento das preocupações políticas (p.
9-10).
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A realidade moral varia historicamente e, com ela, variam os seus princípios e as

suas normas, de forma que a moralidade humana deve ser enfocada no seu contexto

histórico e social. Em razão disso, é imprescindível advogar a necessidade de uma

formação moral coerente com o contexto da atual sociedade

contemporânea/democrática, ou seja, uma nova concepção de ética que esteja assentada

sob os pilares da reflexão e dialogicidade.

Habermas (2003), no seu projeto de renovação da teoria da sociedade, lança as

bases para uma nova forma de se encarar a sociedade. Assim, para esse autor, o

processo de modernização, que acompanha a evolução histórica das sociedades deve ser

visto sob o prisma do agir comunicativo (ação orientada ao entendimento). Nessa

direção, a modernidade deve ser criticada com os meios fornecidos pela própria

dialética da razão moderna (razão comunicativa).

Nesse contexto, Habermas defende que as questões normativas são suscetíveis

de discussão argumentativa. Assim sendo, ele acata uma ética do discurso e uma teoria

moral tomando como base a atividade comunicativa, isto é, a argumentação proposta

por Kohlberg (1981). Esse processo de comunicação, que visa ao entendimento mútuo,

está na base de toda a interação, e somente uma argumentação, em forma de discurso,

permite o acordo de indivíduos quanto à validade das proposições ou à legitimidade das

normas. Segundo Habermas (2003):

(...) não basta a entrada em vigor positivista das normas para assegurar duradouramente sua
validez social. A imposição duradoura de uma norma depende também da possibilidade de
mobilizar, num dado contexto de tradição, razões que sejam suficientes pelo menos para fazer
parecer legítima a pretensão de validez no círculo de pessoas a que se endereça.(...) os membros
do coletivo têm que chegar a uma decisão comum (...) (pp. 83 e 91).
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Numa perspectiva semelhante à de Habermas, o presente estudo endossa a

argumentação, segundo S. L. Santos (1996), como uma forma de ação comunicativa

para viabilização da formação ético/moral no contexto atual da sociedade.

No que se refere à questões morais, vê-se que nas  relações cotidianas entre os

indivíduos, surgem continuamente problemas de ordem moral que exigem resoluções

cujos resultados e conseqüências de sua decisão e ação afetam a outros. Em decorrência

disso, os indivíduos pautam suas decisões e atos por normas que julgam mais

apropriadas ou mais dignas de serem cumpridas. Tais normas são aceitas intimamente e

reconhecidas como obrigatórias.

Segundo Vazquez (2000), a moral é um conjunto de normas socialmente

estabelecidas, de caráter histórico e aceitas livre e conscientemente, que regulamentam

o comportamento individual e social dos homens. Assim, cada indivíduo, comportando-

se moralmente, sujeita-se a determinados princípios, valores ou normas morais, em uma

determinada época, comunidade humana e segundo um tipo de relação social

dominante.

Nesse processo, não é dado ao indivíduo:

Inventar os princípios e normas nem modificá-la de acordo com uma exigência pessoal. Depara-
se com o normativo como com algo já estabelecido e aceito por determinado meio social, sem
que tenha a possibilidade de criar novas normas segundo as quais poderia pautar a sua conduta
prescindindo das estabelecidas, nem pode tampouco modificar as existentes. (p.68)

A despeito disso, a função social da moral consiste na regulamentação das

relações entre os homens – atos e relações que acarretam conseqüências para o outro –

de forma a contribuir no sentido de manter e garantir a preservação e a ordem social.

Nesse sentido, “a moral tende a fazer com que os indivíduos harmonizem

voluntariamente – isto é, de uma maneira consciente e livre – seus interesses pessoais

com os interesses coletivos de determinado grupo social ou da sociedade inteira” (p.70)
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Portanto, a moral, em sua essência, possui uma qualidade social, ou seja, se

manifesta somente na sociedade respondendo às suas necessidades; assim, uma

mudança radical da estrutura social provoca uma mudança fundamental de moral.

Com base nisso, Vazquez (2000) salienta que:

As idéias, normas e relações sociais nascem e se desenvolvem em correspondência com uma
necessidade social, a sua necessidade e a respectiva função social explicam que nenhuma das
sociedades humanas conhecidas, até agora, desde as mais primitivas, tenha podido prescindir
desta forma de comportamento humano. (p.69)

Ainda segundo esse autor, muitos milênios depois sucede a ética como instância

reflexiva sobre esse comportamento moral prático (objeto de estudo da ética). Assim

sendo, a ética tem como princípio analisar, avaliar, explicar as regras e valores morais.

Investiga o material que lhe é proporcionado pelo comportamento dos homens. Na ética

não existe uma norma de ação para cada situação concreta. Dá-se assim, a passagem do

plano da prática moral para o da teoria moral, ou seja, da moral efetiva, vivida, para a

moral reflexiva (Ética). Esse momento coincide com o início do pensamento filosófico.

Assim sendo, o valor da ética está naquilo que reflete, e não no fato de prescrever e

recomendar normas de ação para cada situação concreta.

É esta função da ética que a presente pesquisa busca pôr em pauta no sentido de

que, através da ética, ou seja, da avaliação e reflexão dos valores morais que direcionam

a conduta humana, estes possam ser pesados e possivelmente revisados de modo a

formar ética e continuamente o indivíduo na interrelação com o outro.

À guisa de esclarecimento, o estudo proposto apóia-se na concepção de ética -

enquanto questionadora da realidade a partir de princípios e normas universais válidos

para qualquer moral. Essa escolha tem respaldo na nova perspectiva de homem e

sociedade imersos em um contexto de incertezas e relatividade, e na defesa da

consolidação da dimensão social dos direitos humanos.



58

Quanto à questão, dos direitos humanos, Pegoraro (1996, In: Guareschi 1998),

remetendo a Aristóteles, diz-nos que ética é justiça. Justiça provém de “jus”, que no

latim, quer dizer direito. Isso significa que para ser ético, para esse autor, é necessário

estabelecer relações de justiça com o outro. Assim, ser justo é respeitar os direitos dos

outros. Nota-se, portanto, que ser ético tem por base os direitos humanos como direitos

sociais concretizados na pessoa solidária e não no indivíduo solitário.

Quanto à concepção de ética e não de moral, a qual este estudo apóia,

incorporamos o pensamento de Guareschi (1998), o qual defende que a ética:

Não pode ser considerada como algo pronto, algo acabado. Ao contrário, ela está sempre por se
fazer. E ao mesmo tempo, ela está presente nas relações humanas existentes. À medida que se
atualiza, ela passa a sofrer suas contradições e, por isso, deve ser questionada e criticada (p.13).

Numa perspectiva semelhante a essa concepção de ética, Goergen (2001)

concebe moral como:

Regras precárias, configuradas concretamente no interior de um mundo de circunstâncias, mas à
luz de princípios éticos mais gerais. Estes princípios ou normas não especificam no detalhe as
condições de sua validade ou observância, mas insinuam a necessidade de uma aprendizagem de
como, em determinadas circunstancias, estes princípios devem ser vividos ou mesmo
justificadamente transgredidos.

Assim, tendo em vista o novo contexto histórico social e conseqüentemente as

novas necessidades sociais, é necessário ao homem desenvolver “uma postura crítica

diante do eterno, do todo criado e institucionalizado” Guareschi (1998).

Como foi referido anteriormente, esse autor advoga que a ética só pode se

aplicar às “relações”, portanto, ninguém pode se arvorar ao predicativo de “ético” a

partir de si mesmo, do egocentrismo. A ética é sempre uma relação. Nessa perspectiva,

defende a ética como sendo uma “instância critica e propositiva sobre o dever ser das

relações com vistas a nossa plena realização como seres humanos” (p.13). Assim sendo,

a ética é “uma busca infinita, interminável; é uma consciência nítida de nossa
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incompletude; é um impulso permanente em busca de crescimento e transformação”

(p.14).

Por outro lado, apesar de vivermos, na atualidade, diante de uma crise universal

caracterizada pelo relativismo e instabilidade, é inadmissível e complicado aceitarmos o

relativismo absoluto do comportamento moral, uma vez que as práticas humanas têm

demonstrado a necessidade, embora que mínima, de referenciais, fundamentações e

validades.

Para Kant (1974, In: Menin 1999), a moral pede um princípio universal, isto é,

que seja um motivo necessário e possível para toda e qualquer pessoa, com base nisso,

propõe o imperativo categórico: a moral de um ato não está na conformidade à lei, mas

pelo fato de esse ato tornar-se uma lei universal com profundo sentido interno e comum

para todos.  De forma semelhante, o estágio pós-convecional de Kohlberg versa sobre

os princípios universais de consciência, e Habermas (2003) fala-nos sobre a pragmática

universal, ou seja, dos pressupostos universais da ação comunicativa orientada para o

entendimento, os quais apresentaremos logo adiante.

A exemplo do não relativismo absoluto do comportamento moral, também

podemos citar o Parâmetro Curricular Nacional de Ética, cujo objetivo é propor

atividades que levem o aluno a pensar sobre sua conduta e a dos outros a partir de

princípios, e não de receitas prontas. Nesse sentido, elege como valores, questões

morais presentes na constituição brasileira (respeito mútuo, justiça, diálogo e

solidariedade), necessários ao convívio entre os membros dessa sociedade:

A partir deles, nega-se qualquer perspectiva de relativismo moral, entendido como ‘cada um é
livre para eleger todos os valores que quer’(...) trata-se de um consenso mínimo, de um conjunto
central de valores, indispensável à sociedade democrática: sem esse conjunto central, cai-se na
anomia, entendida seja como ausência de regras, seja como total relativização delas (cada um
tem as suas, e faz o que bem entender); ou seja, sem ele, destrói-se a democracia. (Parâmetro
Curricular Nacional de Ética, 1997)
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Do ponto de vista social, a educação moral passa a ocupar um lugar de primazia

no que se refere a sua emergência no contexto da sociedade atual, tendo em vista o

desrespeito aos direitos humanos em nossa sociedade, que se reflete no aumento dos

índices de violência física e simbólica, suicídio, desrespeito e desamor pela pessoa

humana, discriminação e desigualdade social nesse novo milênio.

Nesse contexto e, enquanto educadores, a escola e os professores estão sendo

chamados a reafirmar suas responsabilidades como formadores de valores morais e

caráter e como mediadores de diálogos tanto para resolução de conflitos morais como

para o desenvolvimento da autonomia moral e intelectual do alunado.

Após uma panorâmica sobre conceitos relativos à ética e moral e os

esclarecimentos em torno da concepção de ética adotada por este estudo, faz-se

necessário nesse momento, e para o objetivo maior desse estudo, discorrer sobre o

raciocínio moral como objeto de estudo da psicologia cognitiva alicerçado por Piaget

(1932) e desenvolvido posteriormente por Kohlberg em 1958.

3.2 Raciocínio Moral

A investigação do raciocínio moral dirige-se para o seu desenvolvimento e as

mudanças das respostas dadas pelas crianças a problemas envolvendo aspectos morais,

em diferentes faixas etárias e diferentes contextos sócio-culturais. Isso caracteriza, de

acordo com Piaget (1932/1977), a evolução de um estado de heteronomia moral para o

estado de autonomia moral, conceitos que serão explicitados logo adiante.

Tendo em vista a escolha do raciocínio moral, faz-se importante esclarecer que a

razão, enquanto componente da moral, não está desvinculada dos outros aspectos

humanos que a constituem e influenciam. De acordo com Araújo (2000), “a razão não é
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soberana, porque é também imbuída de afetividade, de sentimentos e emoções, que

considera em seus juízos, ao mesmo tempo, os interesses e sentimentos do próprio

sujeito e dos outros seres presentes em suas interações”.

Piaget foi um dos primeiros estudiosos do pensamento moral (1932/1977),

lançando as bases para as pesquisas sobre mudanças no desenvolvimento da cognição

das crianças acerca de suas compreensões das regras, suas crenças e julgamentos

morais. Esse autor procurou explicar como, a partir do mundo amoral da criança

pequena, é possível ao homem agir eticamente. Inicialmente dedicou-se à análise do

desenvolvimento das regras em jogos infantis, buscando compreender o comportamento

das crianças diante de um sistema de regras.

Para Piaget (1932/1977), toda moral consiste num sistema de regras, e a essência

de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo tem por elas. Isso

significa que pensar no desenvolvimento moral implica perceber como o indivíduo se

situa em relação às regras, ou seja, como chega a obedecê-las e a respeitá-las.

Posteriormente esse autor inclinou-se para a análise do julgamento moral, o qual

diz respeito a como as crianças resolvem que alguma coisa é boa ou má, estudando os

efeitos da coação adulta em problemas tais como a mentira e o roubo praticados pelas

crianças. Piaget descreveu mudanças no raciocínio moral destas últimas, propondo a

existência de dois estágios evolutivos: o estágio da heteronomia moral e o estágio da

autonomia moral.

No estágio chamado de heteronomia, as crianças, no início da sua vida infantil,

apresentam uma concepção rígida e inflexível sobre o que torna uma ação boa ou má,

assim como acreditam que as regras são imutáveis, fixas, absolutas e determinadas tanto

pela autoridade do adulto quanto pelo predomínio do respeito unilateral. Nesse estágio,

o bem é definido pela obediência rigorosa às regras e o julgamento das ações é feito em
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função da responsabilidade sobre a gravidade ou prejuízo causado, isto é, um ato será

bom ou mau dependendo de suas conseqüências.

Uma das mais importantes descobertas de Piaget, no campo da psicologia moral,

foi a de que, com a idade, o respeito muda de natureza (Piaget, 1932/1977). Nesse

momento a criança desenvolve a cooperação como uma nova forma de relacionamento

inter-pessoal, possibilitando o surgimento do respeito mútuo. Portanto, a criança entra

numa outra fase do desenvolvimento moral denominada de autonomia moral. Nessa

etapa as crianças passam a elaborar seus julgamentos de acordo com as intenções das

pessoas e não somente pelas conseqüências de seus atos; as justificativas morais são

relativamente independentes de autoridade e castigo.

Lawrence Kohlberg (1964, 1969, In: Biaggio (2002)), aprofundou e estendeu os

estudos de Piaget sobre o desenvolvimento moral. Embora considerasse importantes os

conceitos de heteronomia e autonomia desenvolvidos por Piaget, acredita que o

processo de desenvolvimento é muito mais longo do que este propusera, isto é, da

moralidade heterônima para a autônoma.

Kohlberg elaborou, a partir de 1958, um modelo psicogenético de

desenvolvimento da moralidade humana, considerando a ligação entre desenvolvimento

cognitivo e o tipo de raciocínio moral, criando, assim, uma nova linha de investigação

em psicologia moral e tornando-se uma referência para a maioria das pesquisas nessa

área. Esse autor não sugeriu que todos os indivíduos progridem através de todos os

estágios, nem que cada estágio está ligado a uma idade específica apesar da

aproximação que faz entre o estágio de desenvolvimento moral e as fases do

desenvolvimento humano.

A partir desses estudos Kolberg assegurou um caráter de cientificidade à

educação moral extrapolando a perspectiva de doutrinação moral a qual dominou quase
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que exclusivamente a psicologia antes dele e assim, na concepção de Lind (2000) e

Biaggio (1997), prestando um inestimável serviço à democracia.

Kohlberg (1981) propôs uma técnica de avaliação do nível de desenvolvimento

do raciocínio moral que utiliza a entrevista individual. Esse autor e sua equipe

apresentavam às crianças e adolescentes uma série de dilemas morais pedindo a eles

para resolvê-los por meio da decisão entre duas ações. Um dos mais conhecidos dilemas

versa sobre o marido que rouba um remédio de uma farmácia para salvar a vida da

mulher, como segue:

Na Europa, uma mulher estava quase morrendo de um tipo especial de câncer. Havia uma droga
que, segundo os médicos, poderia salvá-la. Era uma forma de rádio que um farmacêutico da
mesma cidade tinha descoberto recentemente. Era uma droga cara, mas o farmacêutico estava
cobrando dez vezes mais do que a droga lhe custava para preparar. Ele pagava duzentos dólares
pelo rádio e cobrara dois mil dólares por uma pequena quantidade da droga. O marido da mulher
doente, Heinz, procurou todos os seus conhecidos para tomar dinheiro emprestado, mas
conseguiu reunir somente mil dólares, metade do valor da droga. Ele disse ao farmacêutico que
sua mulher estava morrendo, e lhe pediu para cobrar mais barato ou deixá-lo pagar depois. Mas
o farmacêutico disse: “não, eu descobri a droga e vou ganhar dinheiro com ela”. Então Heinz
ficou desesperado e invadiu a loja do homem para roubar a droga para sua mulher (Kohlberg,
1981, p.12).

As análises das respostas a esses dilemas morais levou Kohlberg a propor uma

seqüência invariante e universal de estágios evolutivos que se dividem em três níveis de

raciocínio moral: nível 1 – Pré-convencional; nível 2 – Convencional; e nível 3 – Pós-

convencional; compondo dois estágios em cada nível, representando seis estágios ao

todo, começando o primeiro estágio entre os seis ou sete anos, estendendo-se até a idade

adulta. A descrição dos seis estágios está sistematizada no quadro abaixo retirado do

artigo de Biaggio (1997) intitulado: Kohlberg e a "Comunidade Justa": promovendo o

senso ético e a cidadania na escola.
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Quadro 1 - Estágios de Desenvolvimento Moral de Kohlberg
Nível I: Pré-convencional
Estágio 1 – Orientação para a punição e a obediência.
Neste estágio, a moralidade de um ato é definida em termos de suas conseqüências físicas
para o agente. Se a ação é punida, está moralmente errada; se não for punida, está
moralmente correta. "A ordem sócio-moral é definida em termos de status de poder e de
possessões ao invés de o ser em termos de igualdade e reciprocidade" (Kolberg, 1971,
p.164). Assim, freqüentemente neste estágio se responde que o marido estava certo em
roubar o remédio caso não tenha sido apanhado em flagrante e preso.

Estágio 2 - Hedonismo instrumental relativista.
A ação moralmente correta é definida em termos do prazer ou da satisfação das
necessidades da pessoa. A igualdade e a reciprocidade emergem como "olho por olho,
dente por dente". Os sujeitos neste estágio podem dizer que um marido deve roubar para
salvar a vida da mulher porque ele precisa dela para cozinhar, ou porque ele poderia vir a
precisar que ela salvasse a vida dele, por exemplo.

Nível II: Convencional
Estágio 3 - Moralidade do bom garoto, da aprovação social e das relações interpessoais.
O comportamento moralmente certo é o que ganha a aprovação de outros. Trata-se da
moralidade de conformismo a estereótipos, por exemplo: "É papel de todo bom marido
salvar a vida da sua mulher". Há uma compreensão da regra "Faça aos outros aquilo que
você gostaria que lhe fizessem", mas há dificuldade de uma pessoa se imaginar em dois
papéis diferentes. Neste estágio, surge a concepção de eqüidade através da qual há a
concordância de que é justo dar mais a uma pessoa mais desamparada.

Estágio 4 - Orientação para a lei e a ordem, autoridade mantendo a moralidade.
Há grande respeito pela autoridade, por regras fixas e pela manutenção da ordem social.
Deve-se cumprir o dever. A justiça não é mais uma questão de relações entre indivíduos,
mas entre o indivíduo e o sistema. A justiça tem a ver com a ordem social estabelecida e
não é uma questão de escolha pessoal moral. O estágio 4 é o mais freqüente entre adultos.
Neste estágio, mesmo quando respondem que o marido deve roubar o remédio, as pessoas
enfatizam o caráter de exceção dessa medida e a importância de se respeitar a lei, para que
a sociedade não se torne um caos.

Nível III: Pós-convencional
Estágio 5 - A orientação para o contrato social democrático.
Este é o primeiro estágio que pertence ao nível pós-convencional. As leis não são mais
consideradas válidas pelo mero fato de serem leis. O indivíduo admite que as leis ou
costumes morais podem ser injustos e devem ser mudados. A mudança é buscada através
dos canais legais e contratos democráticos. Neste estágio, os sujeitos geralmente trazem a
idéia de que deveria haver uma lei proibindo o abuso do farmacêutico.

Estágio 6 - Princípios universais de consciência.
Neste estágio, o pensamento pós-convencional atinge seu nível mais alto. O indivíduo
reconhece os princípios morais universais da consciência individual e age de acordo com
eles. Se as leis injustas não puderem ser modificadas pelos canais democráticos, o
indivíduo ainda resiste a elas. É a moralidade da desobediência civil, dos mártires e dos
revolucionários, e de todos aqueles que permanecem fiéis a seus princípios ao invés de se
conformarem com o poder estabelecido e com a autoridade.
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Fazendo uma síntese dos estágios acima descritos, Lins e Camino (1993)

descrevem a tipologia do desenvolvimento de Kohlberg. Segundo essas autoras, No

nível pré-convencional, os sujeitos julgam a partir de noções de certo ou errado, de

acordo com as conseqüências físicas ou hedonísticas. No estágio 1, uma ação é julgada

com base na punição ou nas conseqüências físicas do castigo; no 2, com base no desejo

de recompensas ou benefícios pessoais. O nível convencional caracteriza-se por

julgamentos rígidos pela manutenção das expectativas familiares ou de grupos de

relação próxima, assim como pela conformidade a ordem social. Assim, no estágio 3, a

ação é julgada com base no desejo de aprovação ou estima de outros com os quais o

sujeito mantém relações afetivas (preservação da auto-imagem); no 4, a ação é julgada

com base na manutenção da própria honra ou no cumprimento do dever e das leis

sociais/religiosas. No último nível, o pós-convencional, os julgamentos são guiados por

princípios. No estágio 5, julga-se as ações morais com base no acordo social

democrático e no 6 com base em princípios universais alcançados  pela consciência

individual.

Kohlberg, em um dos seus primeiros estudos, citado em Strommen (1983), no

qual comparou o raciocínio moral de crianças e adolescentes de 7, 10, 13 e 16 anos de

idade, revelou que os julgamentos pré-convencionais que predominam entre crianças de

sete anos vão declinando durante os anos escolares, enquanto que julgamentos

convencionais aumentam, sendo que, por volta dos treze anos de idade, a maioria dos

julgamentos está nos níveis convencionais continuando para os adolescentes de 16 anos.

Até os 16 anos, e em toda idade adulta, uma minoria dos julgamentos está no nível pós-

convencional

Resultados de pesquisadores como Rest (1983); Walker, de Vries & Trevethan

(1987), In: Bee (1996), confirmam esses resultados mostrando que o raciocínio pré-
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convencional (estágios 1 e 2) é predominante na escola primária, e o raciocínio de

estágio 2 ainda é evidente em muitos adolescentes mais jovens. Os estágios 3 e 4,

equivalentes ao raciocínio convencional, surgem na adolescência média, permanecendo

como a forma mais comum de raciocínio moral na idade adulta, visto que, os estágios 5

e 6 (raciocínio pós-convencional) são relativamente raros nessa fase. Segundo Biaggio

(2002), trabalhos de Kohlberg e colaboradores fizeram esse autor refletir muito sobre a

existência de um sexto estágio como o ponto final lógico e necessário para a seqüência

evolutiva do raciocínio, visto que questionava se realmente existiam pessoas

raciocinando neste nível.

Para Kohlberg, de acordo com Biaggio (1997), a maturidade moral é atingida

quando o indivíduo é capaz de entender que a justiça não é a mesma coisa que a lei; que

algumas leis existentes podem ser moralmente erradas e devem, portanto, ser

modificadas.

Assim, Kohlberg acentua veementemente a capacidade de transcender às regras,

priorizando a transformação da sociedade pelos seus membros. Essa concepção difere,

segundo a autora, de perspectivas como as de Durkheim, Freud e do behaviorismo, que

consideram a internalização de valores da sociedade como produto final do

desenvolvimento moral.

Assim, o ponto central na teoria de Kohlberg versa sobre o fato de que todo

indivíduo é potencialmente capaz de transcender os valores da cultura em que ele foi

socializado, ao invés de incorporá-los passivamente.

Nessa direção, o estágio do pensamento pós-convencional enfatiza a democracia

e os princípios individuais de consciência, os quais parecem ser essenciais à formação

da cidadania. Esta acepção representa a possibilidade de um terreno comum com teorias

sociológicas cujo objetivo é a transformação da sociedade Biaggio (1997).
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Em sua visão estruturalista, Kohlberg (1981) advoga que o desenvolvimento

moral obedece a uma seqüência progressiva e invariante de estágios, cuja mudança se

dá de um estágio inferior a outro, qualitativamente superior.  Lins e Camino (1993), em

seu estudo sobre uma estratégia eficiente em educação moral, verificaram esse

pressuposto kohlberguiano de mudança através de uma seqüência hierarquizada dos

estágios. Curiosamente, essas autoras não confirmaram a seqüencialidade hierarquizada

ao analisarem as mudanças de cada sujeito.

Este estudo teve como intenção investigar o papel do conflito na educação moral

e a importância deste nas concepções teóricas de Kohlberg. As autoras utilizaram-se de

um delineamento experimental constituído por dois grupos de intervenção: um grupo de

debate e um grupo de exposição. Para formação dos grupos foi aplicado o DIT

(Definning Issues Test) em 165 estudantes universitários.

Para avaliar o raciocínio moral dos sujeitos, as autoras acima usaram as formas

tradicionais de procedimento nessa linha de pesquisa kolberguiana, ou seja, aplicaram o

instrumento de avaliação de julgamento moral de Kohlberg – MJI ( Moral Judgment

Interview)– e o DIT  (Defining Issues Test) produzido por  Rest (1974), colaborador de

Kohlberg, traduzido e adaptado para o Brasil por Bulznec (1977). No Brasil também

sofreu reformulações de Camino e Luna (1989). O DIT é um instrumento de avaliação

objetiva, devendo o respondente colocar em ordem de preferência argumentos pró ou

contra determinada decisão moral (Dias, 1999)

Através dos resultados do teste, referendado por Lins e Camino (1993), as

autoras identificaram em cada turma os sujeitos com predominância de respostas nos

estágios 3, 4 e 5. Foram retirados aleatoriamente da turma A onze sujeitos desses três

estágios, para compor o grupo debate,  e onze sujeitos da turma B, para  compor  o

grupo de exposição.
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Para o grupo debate explicou-se aos sujeitos que eles iriam participar de um

curso de dinâmica de grupo onde seriam discutidos assuntos de seu interesse,

relacionados com questões sociais. Deixou-se claro que não haveria soluções e/ou

respostas para as questões levantadas. Os temas para discussão foram propostos pelos

sujeitos elegendo-se a ordem em que cada tema seria discutido. Trabalhou-se com 14

temas para os quais a experimentadora elaborava um dilema moral, preparando-se

previamente, com contra-argumentos para todos os estágios. O dilema era lançado ao

grupo e a experimentadora estimulava a participação de todos os sujeitos, confrontando

as opiniões, estimulando a discussão e a análise dos argumentos, até que as

argumentações dos estágios mais elevados fossem esgotadas.

Quanto ao grupo de exposição, os procedimentos foram outros. Os participantes

receberam, por escrito, um programa de curso, especificando os conteúdos a serem

apresentados: conceitos cognitivos piagetianos e teorias do desenvolvimento moral de

Piaget e Kohlberg, com indicação bibliográfica. As aulas foram expositivas dialogadas,

com uso de recurso áudio-visuais. Foram comparados os resultados do grupo de debate

com os resultados do grupo de exposição através dos dois testes utilizados: o DIT e o

MJI (Moral Judgment Interview). Consideraram-se como resultados de cada grupo os da

diferença entre o pré-teste e o pós-teste de cada sujeito.

A técnica de discussão em grupo favoreceu os sujeitos do grupo de debate na

estimulação de mudanças de raciocínio para estádios mais avançados. Esses resultados

demonstram a eficácia da discussão em grupo para o desenvolvimento do raciocínio

moral em detrimento das suposições de que princípios morais podem ser adquiridos

num contexto “frio” de transmissão de conhecimento.

Lins e Camino (1993) encontraram resultados tanto de avanço como de

regressões, contrariando a hipótese de Kohlberg sobre a seqüência hierarquizada dos



69

estágios. Esses mesmos resultados foram obtidos por Rique (1991) e Dias (1992),

(citado pelas autoras) e Dias (1999), descrito logo adiante, uma vez que esses autores

encontraram movimentos tanto de avanço quanto de regressão pelos participantes. Isso

significa que, do ponto de vista teórico, não se pode afirmar que os sujeitos avançam de

forma tão gradual e retilínea como afirmara Kohlberg (1976).

Em seu estudo, Dias (1999) teve como objetivos verificar a importância da

discussão de dilemas sócio-morais para o processo de mudança do desenvolvimento

moral; analisar as mudanças, os avanços e as regressões; identificar em que estágios

ocorreram as mudanças; e analisar como as mudanças foram realizadas. Sua hipótese

principal, igualmente a de Lins e Camino (1993), foi de que os indivíduos, submetidos à

discussão em grupo de conflitos sócio-morais, apresentariam mudanças significativas

em seus raciocínios morais e essas mudanças difeririam, em grau e intensidade,

daquelas ocorridas nos pensamentos morais dos não submetidos ao processo de

discussão.

A exemplo de Lins e Camino (1993), Dias (1999) utilizou um planejamento

experimental com um grupo experimental e um de controle. O grupo experimental foi

submetido a um programa de educação moral, onde dilemas morais hipotéticos eram

discutidos de forma a suscitar desequilíbrios (conflitos cognitivos) em suas estruturas. O

grupo de controle seguiu a proposta curricular da disciplina tal como estabelecida pela

escola.

Em suas investigações acerca da seqüencialidade dos estágios, Kohlberg (1984,

In: Dias, 1999), encontrou avanços de até (+2) estágios, apesar de não ter encontrado

nenhum salto de nível, do tipo pré-convencional para o pós-convencional. No entanto, a

pesquisa de Dias (1999), apesar de ter encontrado avanços, em sua maioria, do tipo (+1)

e (+2) estágios, também encontrou avanços do tipo (+3) e (+4) estágios.
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Dias (1999) acredita que, se houvesse sido feito um acompanhamento das

evoluções das discussões, teria sido possível identificar se o que aconteceu foi, de fato,

um salto na seqüência proposta por Kohlberg (1984), ou se esses avanços de (+3) e (+4)

estágios se verificaram de forma gradual: os participantes experimentais, ao longo da

intervenção, foram diminuindo seus pensamentos de estágio 2 e aumentando os de

estágio 3; diminuindo os de estágio 3 e aumentando os de estágio 4 e, assim

sucessivamente; ou se realmente a intervenção fez com que eles apresentassem saltos,

não apenas de (+3) e (+4) estágios, como também do nível pré-convencional para o pós-

convencional, o que contraria o pressuposto de seqüencialidade do enfoque teórico

adotado.

Corroborando os resultados de Lins e Camino (1993), Dias (1999) encontrou

resultados em que tanto os participantes do grupo experimental como os participantes

do grupo controle apresentaram regressões, sendo que este último, que não participou da

intervenção, apresentou mais regressões do que os participantes experimentais. Diante

disso, a autora acredita que os participantes experimentais, quando da passagem de um

estágio para outro, tiveram o mesmo tipo de problema que os de controle. Só que, como

a intervenção acelerou o processo de mudança, fazendo-os avançar, é possível que os

participantes experimentais tenham vivenciado de forma mais rápida as regressões do

que os participantes do grupo de controle.

Assim sendo, ela sugere que, só um acompanhamento detalhado da evolução do

pensamento de cada participante, ao longo da intervenção, poderia indicar se realmente

ocorreram vivências de regressões antes das mudanças de um estágio para outro.

Como recomendação final, Dias (1999), aponta para a necessidade de realização

de mais pesquisas, utilizando-se metodologia qualitativa. Segundo ela, é importante um

acompanhamento da evolução dos participantes durante todo o processo de discussão
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através da análise das suas falas, com o objetivo de melhor compreender não só como

ocorre a evolução dos movimentos de mudança, mas também o que faz os participantes

avançarem ou regredirem. Note-se que, tanto Lins e Camino (1993) quanto Dias (1999),

tomam como base os pressupostos kohlbergiano de que a educação moral deve ser

conduzida a partir da ativação de conflitos através de diferentes processos de interação,

especialmente a discussão em grupo. Para esse autor cada indivíduo é capaz de construir

seus próprios valores morais de maneira sócio-interacional.

Tendo em vista tais resultados e considerações, o presente trabalho objetiva

contribuir com pesquisas dessa natureza, uma vez que tenta acompanhar as

modificações/revisões que adolescentes fazem em suas opiniões prévias sobre um tema

controverso, na medida em que são confrontados com posições alternativas para a

solução de conflitos de natureza ética. Desse modo, defendemos que a discussão em

grupo de conflitos sócio-morais gera mudanças significativas no raciocínio, tendo em

vista o confronto de opiniões diferentes. Acreditamos que essa estratégia difere, em grau

e intensidade, daquelas ocorridas nos pensamentos morais dos sujeitos não submetidos

ao processo de discussão.

Nesse contexto, o presente trabalho também valoriza o acompanhamento da

evolução dos participantes durante todo o processo de discussão através da análise das

suas falas, assim como considera importante o acompanhamento detalhado da evolução

do pensamento de cada participante ao longo do processo de discussão/intervenção.

Através desse tipo de metodologia, torna-se plausível observar a evolução dos

movimentos de mudança, os quais só são possíveis de analisar por meio de ações

verbais.

Biaggio (1997, 2002), afirma que a teoria de Kohlberg é estrutural. Assim, o que

define o estágio ou nível de raciocínio moral de uma pessoa não são os conteúdos
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morais ou a escolha destes e, sim, a maneira de raciocinar para justificar escolhas e

decisões diante dos conteúdos.

Em contrapartida, conforme foi referido anteriormente, Guareschi (1998) diz-

nos que todos nós temos convicções éticas, mas, para que a tenhamos devemos nos

basear em algum fundamento, algum pressuposto filosófico e valorativo, os quais estão

por trás de nossas atitudes. Segundo este autor,

Mesmo os estudos de Kohlberg e, em parte, os de Piaget, apesar de ajudarem a identificar
estágios de consciência ética, não fornecem elementos para que se possa identificar os
pressupostos filosóficos e, conseqüentemente, para que se possa fazer uma crítica a tais
pressupostos (p.10).

Baseado nisso, Guareschi (1998) defende que, uma tarefa verdadeiramente

libertadora é aquela na qual o individuo deve descobrir os fundamentos, os pressupostos

filosóficos e valorativos por meio dos quais baseamos nossas posturas e convicções

éticas no dia-a-dia.

Dentro desse contexto, podemos observar os resultados da pesquisa apresentada

acima por Lins e Camino (1993), contrariando a hipótese de Kohlberg sobre a

seqüencialidade hierarquizada. Embora não seja discutido, com maior profundidade,

essas autoras trabalharam com 14 temas junto ao grupo de discussão. Nesse contexto,

levantamos a seguinte questão em forma de problematização: até que ponto (a

diversidade) os conteúdos, e diríamos mais, as crenças inerentes a cada participante

interferiram na não seqüencialidade dos níveis de raciocínio moral? Com base nisso,

também questionamos: Será que, de fato, os fundamentos e pressupostos filosóficos e

valorativos, os quais estão por trás de nossas atitudes, podem influenciar na forma como

pensamos/respondemos a questões morais?

Na nossa visão, a teoria de Kohlberg apresenta limitações, na medida em que é

concebida como uma teoria estrutural. Assim, o que define o estágio ou nível de
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raciocínio moral de uma pessoa, segundo esse autor, não são os conteúdos morais ou a

escolha destes e, sim, a maneira de raciocinar para justificar escolhas e decisões diante

dos conteúdos.  Contrariamente, acreditamos que a elaboração de (nível) raciocínio

moral é movida por valores, emoções, cultura, socializações e não apenas por ações

intelectuais. Com base nisso, a hipótese defendida neste estudo é que o processo de

argumentação, enquanto situação de exposição/justificação de pontos de vistas e

consideração de posições contrárias aos mesmos, aparece como uma poderosa estratégia

de reflexão, avaliação e talvez até de modificação de tais pressupostos filosóficos e

valorativos, ou “crenças” nas quais se baseiam nossas posições no dia-a-dia.

Portanto, a argumentação pode ser capaz de (re)significar valores, concepções,

além de possibilitar a elevação do nível de raciocínio moral segundo Kohlberg. Para

concretização dessa proposta defendemos que a escola seria um dos espaços, a exemplo

de outros grupos sociais, no qual tal proposta seria viabilizada. É sobre essa questão que

trataremos no próximo capítulo.



74

CAPÍTULO IV – DIÁLOGO ENTRE RACIOCÍNIO

ARGUMENTATIVO E RACIOCÍNIO MORAL NO CAMPO DA

EDUCAÇÃO

De acordo com Bakhtin (1981), é na interação sócio-verbal e ideológica que os

indivíduos produzem enunciados discursivos. Cada interlocutor traz um imaginário

social, ideológico e pessoal que é compartilhado, resultando em significados específicos

e particulares para cada situação e contexto, podendo ser ressignificado a cada momento

das práticas sociais. Nesse sentido, a linguagem está sendo (re) construída (e

compreendida) permanentemente à medida que estamos imersos numa diversidade de

experiências sociais, ideológicas e dialógicas, sem falar da polissemia que assume a

palavra no momento e na multiplicidade de vozes que cada indivíduo carrega.

Aliado a isso, como já mostramos anteriormente, Vygotsky (1993), em seu

estudo sobre as raízes genéticas do pensamento e da linguagem, afirma-nos que o

desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem, isto é, “pelos

instrumentos lingüísticos do pensamento e pela experiência sócio-cultural da criança”

(p.44).

Em adesão ao pensamento desses dois autores, passamos a discutir as idéias de

Kohlberg a respeito da relação entre linguagem e pensamento moral. Embora esse autor

enfatize a relação entre discussão e interação verbal e a construção do pensamento

moral, aproximando, com isso, suas idéias do pensamento sócio-interacional, sua
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posição teórico-metodológica advém do campo do estruturalismo referente a Piaget.

Nessa perspectiva, é preciso deixar claro que a relação entre Piaget e Vigostky é

bastante polêmica. Existem autores, tais como Duveen (1997), que fazem uma

aproximação entre esses dois teóricos, como também há os que marcam essa diferença,

como por exemplo, Bruner (1997).

Kohlberg (1981) defendia que a interação sócio-verbal é capaz de promover

mudança no pensamento moral. Ou seja, a discussão de dilemas morais em grupo

instaura o conflito cognitivo como fator que impulsiona o desenvolvimento do

pensamento moral.

Baseado nesse pressuposto, o autor apoiava a premissa de que sua teoria sobre o

desenvolvimento do raciocínio moral tinha algumas implicações práticas para a

educação. Segundo ele, crianças e adolescentes podiam desenvolver estágios mais

elevados de raciocínio moral e essa evolução poderia refletir diretamente na

modificação do seu comportamento.

Blatt e Kohlberg (1975, In: Biaggio, 1997 e Dias, 1999) descreveram técnicas de

dinâmica de grupo através das quais a maturidade de julgamento moral pode ser

estimulada.

Biaggio (1997, 2002) descreve essa técnica em seu artigo: “Kohlberg e a

comunidade justa: promovendo o senso ético e a cidadania na escola”, a qual consiste

na formação de um grupo de dez a doze pessoas de diferentes estágios de

desenvolvimento moral para discutir dilemas. Esse grupo é normalmente liderado por

um professor, psicólogo ou orientador educacional que coordena a discussão, chamando

a atenção para argumentos típicos de estágios superiores, propostos por elementos do

grupo ou pelo próprio coordenador. Essa técnica, consistindo de várias sessões, tem tido

sucesso em promover a maturação de um estágio para outro.  Essa mesma autora
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descreve o experimento de Turiel (Turiel 1996, 1977, In: Biaggio, 1997) onde esse autor

afirma que julgamentos morais verbais só são assimilados ao pensamento da criança se

estiverem um nível acima do da criança. Segue a descrição:

Turiel formou grupos de crianças de sexta série, em diferentes estágios de desenvolvimento
moral, em três grupos experimentais. Um grupo teve experiências breves de"role-playing" com
um adulto verbalizando um estágio acima do da criança; um segundo grupo foi exposto a
mensagens de "role-playing" dois estágios acima de seu próprio estágio; e um terceiro grupo
recebeu mensagens um estágio abaixo do seu (Turiel, 1966; 1977). As crianças expostas a
mensagens um estágio acima do seu próprio assimilaram mais as mensagens do que os outros
dois grupos. Em um pós-teste, as crianças do primeiro grupo usaram mais pensamento do estágio
a que foram expostos do que os outros dois grupos.

Biaggio (1997) também menciona o estudo de Rest (1979), o qual demonstrou

que as crianças rejeitavam (embora compreendessem) as mensagens abaixo de seu

pensamento e que não compreendiam as mensagens que estavam dois estágios acima.

Enfatiza, ainda, que o raciocínio de estágio superior é assimilado pela criança somente

se causar conflito cognitivo, isto é, se for discrepante ou introduzir incerteza na decisão

moral da criança.

Assim sendo, segundo explicações da autora, por meio de um confronto de

opiniões dos participantes, gera-se um conflito cognitivo que, frente à possibilidade de

raciocínio mais elevado, proporciona maior maturidade de julgamento moral.

Nesse artigo, a autora ainda mostra que programas de educação moral em vários

ambientes escolares têm utilizado essa técnica (Gibbs, Arnold, Ahlborn & Chessman,

1984; Berkowitz, 1985), inclusive no Brasil por Rodrigues (1976) e pela própria autora,

(Biaggio, 1985).  Menciona, ainda, uma pesquisa elaborada por Blatt e Kohlberg

(publicada como Blatt e Kohlberg (1975), apud Biaggio, 1985), comprovando a eficácia

desse método em sua tese de doutorado.  De acordo com os resultados dessas pesquisas,

escolas experimentais, criadas seguindo este modelo de Kohlberg e seus colaboradores,

revelaram que o nível de raciocínio moral Kohlberguiano dos alunos aumentava, assim



77

como aumentava também seu raciocínio sobre responsabilidade e cuidado com os

outros e com o grupo.

Dias (1999), em seu trabalho Educação moral para Autonomia – discutido no

capítulo sobre raciocínio moral - também verifica a importância da discussão em grupo

de dilemas sócio-morais para o processo de mudança do desenvolvimento moral. A

autora apresenta a discussão em grupo de dilemas morais hipotéticos – utilizada

anteriormente por Arbuthnot & Faust (1981) e Blatt & Kohllberg (1975) – como uma

das possibilidades de prover experiências adicionais de estimulação e crescimento moral

na direção da autonomia.

Segundo a autora, o principal pressuposto teórico que embasa a discussão em

grupo é o de que a educação moral se dá através de interações sociais em situações de

conflitos e não através do ensino direto da moral.

Em sua análise sobre a discussão em grupo de conflitos sócio-morais, como

meios de mudanças significativas no raciocínio moral dos alunos no contexto escolar,

Dias (1999), interpretando o pensamento de Turiel (1974, 1977, In: Dias, 1999), salienta

a presença crucial do processo de vivência do conflito sócio-cognitivo, mostrando que

“este cria uma situação onde o participante é forçado a lidar com novos conceitos,

motivado pela percepção das contradições apontadas pelas diferenças dos argumentos.”

A mesma autora também apresenta a afirmação de Turiel de que a vivência do

conflito sócio-cognitivo se caracteriza pela desestruturação e reestruturação cognitiva e

se realiza internamente. Esses resultados iniciais de Turiel (1977) são corroborados,

segundo Dias (1999), por outros autores – Colby & Kohlberg (1987); Higgins (1980);

Lummetz (1991); Rique Neto (1991).

Os resultados da pesquisa obtidos por Dias (1999) indicam que a intervenção

não só é eficaz para estimular a mudança do pensamento moral, como também favorece
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o crescimento e a maturidade, impulsionando a tomada de consciência para níveis mais

elevados de raciocínios morais. Nessa mesma perspectiva otimista, a autora aponta os

trabalhos de Blatt e Kohlberg (1975), Arbuthnot e Faust (1981), Lummertz (1991) e

Rique Neto (1991), In: Dias (1999).

Portanto, a vivência de conflitos sócio-morais é uma das possibilidades de

elevação do nível de consciência moral e, segundo nossa concepção, deve ser acoplada

à engrenagem sócio-educacional da instituição escolar, cujo fim último é a promoção da

autonomia, formação do cidadão crítico e participativo, construtor do mundo e de si

próprio num processo sócio histórico.

Tendo sido apresentada a importância da discussão sócio-verbal na construção

do pensamento moral, é interessante trazer a noção de ação comunicativa de Habermans

(1983/2003) – que já foi mencionado anteriormente – para mostrar que a presença de

discurso/argumentação proporciona o confronto de opinião entre os participantes e

possivelmente gera a construção de novos significados.

 Em sua concepção, um dos aspectos importantes a ser considerado na dinâmica

da ação comunicativa é o papel desempenhado pelo outro. A interação verbal pressupõe

que um ator se coloque em lugar do outro, num movimento de vai e vem contínuo,

buscando a compreensão do significado da ação comunicativa do outro. Portanto, na

interação verbal, os atores estão em contínua atividade semiótica. Nesse processo, os

atores reconhecem, intersubjetivamente, as pretensões de validade de cada um, e se

comportam contando com a possibilidade de que seus atos de fala sejam avaliados pelos

outros.

Simão (2000) explica-nos de forma detalhada, o processo de ação comunicativa

defendida por Habermas:
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Em uma dada tarefa que envolve interação, cada ator representa uma oportunidade para o outro
explicitar relações eu-mundo sob a forma de ações verbais, cujos conteúdos são asserções que o
ator pretende que sejam válidas. Tal validade poderá ser aceita ou contestada pelo interlocutor,
em função de suas próprias relações eu-mundo. Se aceita, estabelece-se o consenso entre os
atores sobre aquele passo de execução da tarefa, que depende da validade daquela asserção. Em
caso contrário, isto é, se a validade da asserção de um ator for contestada pelo outro, o
contestante deverá expor suas razões para a contestação, o que implicará novas ações verbais de
sua parte, cujo conteúdo serão novas asserções, que explicitam novas relações eu-mundo. Estas
novas asserções serão, por sua vez, julgadas em sua validade pelo ator contestado,
estabelecendo-se assim uma negociação sobre os passos da tarefa que dependem da validade das
asserções colocadas em jogo pelos dois atores.

Essa autora defende em seu trabalho: “Desequilíbrio e co-regulação em

situação de ensino-aprendizagem: análise segundo o conceito de ação comunicativa

(Habermas)”, que a ação comunicativa - cujo sentido é identificado por Habermas como

sendo o prolongamento da argumentação, porém por outros meios - através de

sucessivos desequilíbrios e co-regulações, cria condições para a reestruturação do

campo semântico nos atores e para emergência de novos conhecimentos sobre o objeto.

Para essa autora a emergência de novos conhecimentos na interação se dá,

fundamentalmente, no bojo do desequilíbrio cognitivo causado pelas ações

comunicativas dos atores, reciprocamente dirigidas.

Como pode ser observado, segundo Simão (2000) e Habermas (1983/2003), é no

âmago das interações e ações sócio-verbais que o indivíduo reestrutura seu campo

semântico, construindo novos pensamentos e conhecimentos. Dito de outra forma, o

indivíduo estabelece uma relação clara entre pensamento e linguagem, entre o confronto

de pontos de vistas diferentes e o desenvolvimento do raciocínio moral e a construção

de conhecimento. Como já mostramos anteriormente, a argumentação se caracteriza

pela consideração de objeções, seja para defender um ponto de vista ou para promover a

mudança de opinião ou, ainda, para estabelecer uma negociação entre um ou outro

ponto de vista. Em qualquer um dos casos, existem indicadores de desenvolvimento das

idéias ou pontos de vista iniciais.
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Para Inagaki, Hatano e Morita (1998, apud Rodrigues, 2001), participar de

discussões possibilita que os estudantes reconheçam mais facilmente a relevância

pragmática das idéias presentes no debate, contribuindo com isso para construção de

novos conhecimentos. Nesse sentido, compreende-se a importância de se examinar o

desenvolvimento do pensamento da criança, especificamente do seu raciocínio e a

construção de novos significados a partir das práticas discursivas de argumentação.

Diante desta panorâmica, trazemos novamente, para cena, a escola enquanto

espaço de estabelecimento de relações e convívio social. Reafirmamos que essa

instituição reúne pessoas de várias raças, religiões, habilidades, posições sociais,

costumes e ideologias, ou seja, é pluralista e diversificada. Como resultado disto,

estabelece diversas relações e convívio social culminando possivelmente em atritos e

conflitos pessoais. Em meio a essa configuração, a formação moral se mostra decisiva e

emergente na interação de um indivíduo com os demais membros do seu grupo sócio-

educacional. Portanto, a escola e seus atores sociais necessitam ser adequadamente

conduzidos e, nesse sentido, justifica-se a proposta de uma concepção dialógica e

dialética da argumentação junto ao contexto escolar.

Como sustenta Araújo (2000), formar eticamente indivíduos é dar-lhe condições

de agir moralmente no mundo, isto é, essa formação deve visar ao desenvolvimento de

competências para lidar com a diversidade e o conflito de idéias, com as influências da

cultura e com os sentimentos e emoções presentes nas relações do sujeito consigo

mesmo e com o mundo a sua volta.

A propósito das idéias defendidas nesse estudo, a respeito da constituição do

homem histórico no contexto das contingências sócio-verbais em uma sociedade

pluralista e diversificada, passaremos, agora, a conduzir a discussão entre discurso

argumentativo e ético dentro dos contornos da educação.
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Tendo em vista que o presente trabalho demonstra interesse em desbravar suas

idéias no terreno da educação, cremos ser oportuno explicitar o conceito de educação

que embasa as nossas reflexões e nossas ações pedagógicas. Pensamos a educação:

Como uma instituição social e histórica, que tem como fim gerar transformações tanto em nível
das consciências individuais, como em nível mais amplo, da sociedade. Traz em seu âmago a
concepção de homem como sujeito da práxis; práxis que sendo reflexão e ação verdadeiramente
transformadora da realidade é fonte de conhecimento reflexivo e criativo. Por isso, é capaz de
refletir sobre a realidade e nela atuar, ao mesmo tempo que esta atua sobre ele transformando-o.
A Educação é vista aqui como uma possibilidade, ainda que limitada por condicionantes
históricos, de uma ação transformadora  e criadora de um homem e de uma sociedade em
processo.

Viver em uma sociedade plural implica em convivermos freqüentemente com

diferenças. No entanto, ser ético, como já foi dito, é saber viver em relação, é pensar a

partir da existência do outro. Autores como Piaget (1948, In: Kamii, 1999), mostram

que são raros os adultos verdadeiramente morais, tendo em vista que os jornais estão

cheios de histórias sobre corrupção no governo e sobre roubos, assaltos e assassinatos.

Em consonância com isso, a sociedade brasileira vem nos revelando uma dificuldade de

se conviver e lidar com a diversidade, a prova disso está nas atitudes de intolerância,

violência e desonestidade que permeiam o comportamento de muitos brasileiros que são

freqüentemente objeto de notícias propagadas pela mídia constantemente4.

Em contrapartida, existe uma mobilização na busca de implementar um sistema

de democracia, enquanto modo de convivência social, a fim de nos permitir conviver

com a diversidade fazendo da negociação e do respeito ao outro eixos centrais.

Segundo Araújo (2000), a democracia na escola permite, ao mesmo tempo,

reconhecer a diferença de papéis sociais e buscar aqueles aspectos em que todos os

membros da comunidade escolar têm os mesmos direitos, como por exemplo, o direito

4 Atualmente a mídia vem divulgando intensamente escândalos no Governo, tais como: Mensalão,
Mensalinho, Corrupção nos Correios, dentre outros.
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ao diálogo, à livre expressão de sentimentos e idéias, ao tratamento respeitoso, à

dignidade etc, enfim, à igualdade de direitos que configura a cidadania.

Para se viver democraticamente, é preciso expressar, discutir e resolver conflitos

por meio da comunicação, o que implica o discurso, a argumentação, a negociação, a

habilidade de gerar pontos de vistas alternativos. A democracia possibilita espaços para

o consenso ou dissenso, permitindo, assim, o diálogo. Portanto, a escola deve ser um

lugar onde os valores morais devem ser constantemente pesados, refletidos e

dialogados e não meramente impostos como regras prontas e acabadas.

A autonomia moral explicitada por Piaget (1932/1977), para o desenvolvimento

da educação moral, é atingida progressivamente nas crianças à medida que estas são

estimuladas a confrontarem e coordenarem seus pontos de vistas com os de outras

pessoas e encorajadas a construir, por si mesmas, seus próprios valores e regras de

conduta, ao invés de considerar apenas recompensas e castigos. Assim, o indivíduo

moralmente autônomo torna-se apto a governar seus próprios pensamentos, idéias e

argumentos, baseando-se nos princípios de igualdade, reciprocidade e do respeito

mútuo.

Em sua essência, a autonomia é uma condição que torna as pessoas aptas a tomar

decisões por si mesmas. De acordo com Piaget (1932/1977), ser moral significa levar

em consideração os fatos relevantes de uma determinada situação para então tomar

decisões da melhor forma para todos os envolvidos. Com base nisso, é imperativo

afirmar: não pode haver moralidade quando se considera apenas o próprio ponto de

vista. Portanto, para que haja legitimação dos valores e regras morais, é necessário levar

em consideração os pontos de vista de outras pessoas e usar da racionalidade, do juízo e

da reflexão.
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De acordo com Piaget (1932/1977), no construtivismo, as crianças aprendem

modificando velhas idéias, e não acumulando informações novas. Nesse sentido, o

debate em sala de aula é muito valioso, uma vez que encoraja as crianças a

confrontarem opiniões diferentes, de maneira crítica, e a modificar velhas idéias quando

estão convencidas de que uma nova é melhor. A despeito disso, o exercício da

argumentação compreende uma atividade orientada para resolução de diferenças de

opinião, o que implica a presença de contra-argumentos como elemento de oposição

indispensável a sua realização e a modificação de idéias prévias.

Nessa direção, Geraldi (2001) concebe “a sala de aula como lugar de interação

verbal e por isso mesmo de diálogo entre sujeitos, ambos portadores de diferentes

saberes” (p.21). Professores e alunos confrontam-se por meio de seus discursos. Assim,

ambos aprendem e ensinam um com o outro e “vão construindo novos contextos e

situações, reproduzindo e multiplicando os sentidos em circulação na sociedade” (p.23).

Segundo Geraldi (2001):

São os sentidos socialmente constituídos os verdadeiros objetos do processo de ensino e
aprendizagem. Neste processo, ainda que escolar, apostando-se no trabalho interativo, produtos
novos vão se constituindo. Obviamente, isso demanda tempo, para que no correr do tempo não-
linear da vida de cada um em particular e dos grupos sociais se dê a construção histórica de uma
sociedade diferente. (...). (p.23).

A partir disso, é possível mostrar aos alunos que as questões morais presentes no

seu cotidiano podem ter sua âncora nos processos de inteligência, podendo, então, ser

avaliadas por meio do raciocínio argumentativo. Por outro lado, é importante salientar

que pensar sobre a moralidade nessa perspectiva não é tarefa fácil, pois implica pôr em

funcionamento a argumentação, justificação, contra-argumentação, generalização e

estabelecer diferentes pontos de vista. É importante destacar, ainda, que toda mudança é

um processo e requer tempo. Assim sendo, as ressignificações e construções de valores
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e posturas ético/morais, defendidas neste trabalho, também estão inseridas nessa lógica

da mudança enquanto fluxo, processo e temporalidade.

 Nessa linha de entendimento, Habermas (1983/2003) traz a noção de razão

comunicativa e ética do discurso como pontos centrais. Calcado nesse conceito, o autor

defende a idéia do Princípio de universalização presente nas estruturas plurais da

comunicação cotidiana, isto é, uma pragmática universal.

Segundo o autor: “(...) toda argumentação, não importa o contexto em que é

levada a cabo, se baseia em pressuposições pragmáticas, de cujo conteúdo proposicional

pode-se derivar o princípio de universalização ‘U’” (Habermas 2003, p. 104). Nessa

perspectiva, Habermas  encarna uma pragmática transcendental nos princípios morais

com vistas a regular universalmente os discursos práticos que envolvem a elaboração de

normas ou princípios éticos/morais. Dessa forma, a argumentação ou argumentação

moral, segundo o autor, seria uma prática reguladora e um recurso na resolução de

problemas éticos/morais, conflitos e injustiças.

Desse modo, apesar da incompreensão, o dissenso, a indiferença, os indivíduos,

no uso da linguagem corrente, partem de certas pressuposições pragmáticas nas quais

predomina o agir orientado para o entendimento, visando, em última instância, o

consenso.

Diante dessa panorâmica, o que se espera da escola, enquanto instituição

formadora, são atitudes e posturas de seus agentes voltadas para mediação do

conhecimento e facilitação de um ambiente escolar propício, que leve os alunos a

argumentar, justificar, pensar, problematizar, refletir, debater, confrontar, duvidar,

escolher, raciocinar, e a discutir questões sócio-morais.

A ética na escola obteve nova visibilidade a partir da discussão dos temas

transversais. Tendo em vista os tempos plurais em que vivemos hoje, não é mais
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possível elaborar compêndios ou axiomas de teorias éticas gerais que orientem à prática

pedagógica e conseqüentemente a conduta dos alunos. Sendo assim, a educação moral

não pode mais ser levada a efeito por meio de verdades absolutas e intransponíveis de

um passado cujo consenso não ecoa nos dias atuais.

Dessa forma, os Parâmetros Curriculares Nacionais relativos à Ética, mostram

que questões de ordem sócio-morais encontram-se, a todo momento, permeando todas

as disciplinas escolares e relações sociais e são constantemente trazidas por meio de

acontecimentos sociais, uma vez que o conhecimento não é neutro nem impermeável a

valores de todo tipo. Com isso, sublinhamos a necessidade de a escola se configurar em

um espaço de reflexão sobre a moralidade, visto que, comprometida com a formação

para cidadania, ela deve assumir uma posição reflexiva sobre as diversas facetas da

conduta humana.

A interação/confronto verbal, ao qual o aluno é apresentado, torna-se importante,

uma vez que resulta no desenvolvimento de seus valores e opiniões, na formação de

pensadores críticos, na evolução do raciocínio moral, na construção ativa de

conhecimento e das “funções psicológicas superiores” (Vygotsky, 1991).

Essa proposta trata de um processo que continuamente será tecido, costurado e

edificado pelo professor, como também por outros educadores envolvidos, entre eles o

psicólogo, como parte da equipe psicopedagógica da escola. Por meio de avaliações,

planejamentos, ações e intervenções, os profissionais da educação contribuirão para

eficiência do processo ensino-aprendizagem em seu aspecto global: motor, cognitivo,

emocional, moral e sócio-político-cultural e interdisciplinar do conhecimento.

Como já foi dito anteriormente, o objetivo deste trabalho é observar a relação

entre práticas argumentativas e a formação ético/moral.  Nesse sentido, buscamos

compreender a relação entre a capacidade do adolescente de usar estratégias cognitivas
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e verbo-argumentativas e a solução dos conflitos que derivam dos contra-sensos

advindos de questões ético-morais de forma a reavaliar/produzir conceitos.  Para tanto,

foram utilizadas as tarefas tradicionais usadas no estudo do raciocínio moral e outras de

caráter mais qualitativo e processual também associadas ao estudo da argumentação.
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CAPÍTULO V – TRABALHO EMPÍRICO

O presente trabalho propõe-se a observar em que medida discursos

argumentativos, produzidos por jovens, podem contribuir para construção e/ou

mudanças de concepções ético-morais, especificamente no que se refere ao raciocínio

ético-argumentativo voltado para outras pessoas e seus diferentes pontos de vista.

De modo mais específico, poderíamos definir os seguintes objetivos: (1)

investigar a consideração de posições alternativas sobre as posições prévias dos

adolescentes acerca da temática discutida; (2) verificar se a capacidade dos jovens de

considerar outras alternativas em relação ao seu ponto de vista, ou seja, se a presença de

contra-argumentos reflete nos níveis mais elevados de raciocínio moral segundo

Kohlberg e em que medida isso se dá; (3) compreender a relação entre a capacidade do

adolescente de usar estratégias cognitivas e verbo-argumentativas e a (re)significação de

conceitos e crenças de natureza ético/moral, bem como solucionar os conflitos que

derivam dessas questões. Para concretização desses objetivos, será analisado se e como

os jovens apresentam uma posição ou ponto de vista sobre questões morais levantadas

na pesquisa, se trazem para o contexto da argumentação a justificação – principalmente

pontos de vista alternativos ou contra-argumentos – e se reagem a estes. Com relação à

presença de contra-argumentos no discurso argumentativo dos adolescentes, será

enfocado tanto a sua produção como avaliação.
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A pesquisa empírica realizada neste trabalho será apresentada em duas partes

referentes a dois momentos distintos deste estudo. As tarefas descritas serão

apresentadas na ordem cronológica em que se deu a coleta de dados.

Num primeiro momento deste trabalho, foram utilizadas tarefas baseadas em

testes usados tradicionalmente por estudiosos que investigam o desenvolvimento do

raciocínio moral, com a finalidade de avaliar o nível de julgamento moral de um grupo

de adolescentes. Ainda nesta primeira parte, foram também utilizadas tarefas que

verificavam as habilidades argumentativas desse mesmo grupo de adolescentes. Nessas

tarefas, pedia-se aos participantes que dessem suas opiniões acerca de um tema

controverso, observado-se se eram capazes de gerar e justificar um ponto de vista, bem

como a maneira como lidavam com contra-argumentos ou informações que poderiam

levá-los a modificar suas posições iniciais.

O segundo momento da pesquisa empírica surgiu em resposta à necessidade de

investigação dos objetivos desse estudo num contexto de interação sócio-verbal e

refere-se à observação de uma situação de discussão em grupo, dirigida pela

pesquisadora, que permitiu uma análise de caráter mais qualitativo/processual do

raciocínio argumentativo e do raciocínio moral.

Essas duas partes do trabalho empírico serão apresentadas separadamente, a

seguir, incluindo, em cada uma delas, a metodologia, a análise e discussão dos

resultados obtidos. Uma discussão geral será, então, apresentada posteriormente,

concluindo este trabalho.
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5.1 Parte I: Habilidades Argumentativas e Raciocínio Moral

Esta primeira parte do trabalho empírico teve como objetivo avaliar os níveis de

raciocínio moral de um grupo de adolescentes medidos através de tarefas baseadas na

forma tradicional de se avaliar esse tipo de raciocínio. Objetivou-se também, observar

as habilidades argumentativas desses adolescentes e a possibilidade de se estabelecer

algumas relações entre as mesmas e os níveis de raciocínio moral apresentados pelos

participantes. Foi ainda observado se fatores como sexo e nível sócio-econômico

poderiam influenciar no desempenho dos participantes. Neste trabalho, a diferença de

níveis sócio-econômico foi associada com atender uma escola pública, tipicamente

freqüentada por alunos provenientes de bairros reconhecidos como de classe sócio

econômica média-baixa e baixa, ou uma escola privada, cuja clientela provém, em sua

maioria, de famílias de classes sociais média e alta.

5.1.1 Metodologia

Participantes

Participaram desta primeira parte da pesquisa empírica alunos de duas turmas da

sétima série do ensino fundamental II, de turno matutino, com idade média de 13 anos e

oito meses (13 anos e sete meses na escola pública e 13 anos e nove meses na escola

privada), de duas escolas de grande porte e ensino tradicional da região metropolitana

da cidade do Natal. Uma dessas escolas é uma instituição privada e atende a alunos de

classes sociais média e alta. A outra é uma escola da rede pública estadual de ensino

com predominância de alunos provenientes das classes sociais média-baixa e baixa.

Inicialmente, fizeram parte da população, a ser investigada nesta parte do trabalho, 39



90

alunos dos 51 matriculados na turma da sétima série da escola pública e 34 dos 40

matriculados na turma da escola privada. O número de meninos e meninas era

semelhantes em ambas as turmas. Em virtude do fato de que alguns desses estudantes

deixaram de participar ou não responderam a uma ou outra tarefa que compunha esta

parte do trabalho, considerou-se, para efeito de análise dos dados, as respostas dadas por

43 participantes. O quadro 2, a seguir, apresenta a distribuição dos participantes de

acordo com o sexo e escola que freqüentavam.

Quadro 2 – Distribuição dos participantes em função do sexo e escola.

Participantes (N= 43)

Escola Pública Escola Particular

26 17

Meninas Meninos Meninas Meninos

17 09 04 13

Convém salientar que a diferença no número de participantes de cada uma das

escolas e na distribuição por sexo dos mesmos em cada uma dessas instituições foi fruto

de circunstâncias que fugiram aos esforços de controle de emparelhamento inicialmente

feitos pela pesquisadora. Como será visto mais adiante, essa diferença, contudo, não

interferiu na análise dos resultados.

A escolha dessa faixa etária fundamenta-se em estudos da psicologia cognitiva,

tais como os de Piaget (1964, 1990), Kohlberg (1981), Selman (1973, In: Papalia e Olds

(1998, p.400-402)), os quais mostram que, na altura em que as crianças entram na

adolescência, já são capazes de levar em conta diversos pontos de vista na consideração

de um problema, formulando hipóteses e raciocinando sobre elas. Essa possibilidade
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humana favorece a evolução de habilidades argumentativas e aumenta a capacidade de

fazer julgamentos morais, uma vez que se é levado a lidar com posições diferentes da

que se tem.

Ambas as escolas foram observadas em seu contexto de sala de aula e sócio-

educacional como um todo, antes do início da coleta.

Material e Procedimentos

A coleta de dados realizada nessa primeira parte da investigação empírica foi

desenvolvida junto aos alunos de cada uma das escolas, no horário correspondente à

disciplina de Religião. Isso ocorreu em razão de conveniências e exigências da escola

particular. De acordo com esta instituição, a referida disciplina contempla a

minimização das interferências na dinâmica pedagógica, aliviando, assim, qualquer

perda no calendário programático das demais disciplinas. Além disso, segundo a mesma

instituição, a disciplina de formação religiosa é uma área coerente com os propósitos

desta pesquisa, a saber: é um espaço que proporciona momentos de discussões e debates

na turma, possibilitando aos alunos considerarem o outro ou idéias opostas no curso dos

debates, além de que, trata de questões éticas/morais na formação humana. Em

consonância com isso, a escola julgou que a presente pesquisa poderia adaptar-se com

tranqüilidade ao programa pedagógico em curso. (O tema de uma das tarefas utilizadas,

foi, inclusive, selecionado dentre o conteúdo programático da disciplina). A escola

pública escolhida, que também tem ensino religioso, permitiu que a coleta fosse

realizada no horário dessa disciplina.

A coleta de dados proposta para esta parte da pesquisa foi realizada em duas

etapas. A primeira consistia em tarefas baseadas nas formas tradicionais de medir o
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raciocínio moral proposto por Kohlberg e seus colaboradores; e a segunda, em tarefas

que consistiam na produção de discurso argumentativo.

a) Avaliação do raciocínio moral

Tarefa 1: Avaliação de dilemas morais (DIT)

Essa tarefa consistia na aplicação do DIT (Definning Issues Test), que é um

instrumento de avaliação objetiva do julgamento moral elaborado por Rest (1974),

traduzido e adaptado para uso no Brasil por Bulzneck (1977) e reformulado por Camino

e Luna (1989). (In: Dias, 1999).

Originalmente, esse teste é composto por seis dilemas morais hipotéticos. Para

cada dilema, era associada uma pergunta, na qual os participantes poderiam responder

sim, não ou não sei. Uma lista de doze afirmações é imediatamente apresentada a fim de

que o participante, colocando-se no lugar do protagonista da história, indique o grau de

importância (que varia de máxima a nenhuma importância), de cada uma das afirmações

no momento em que toma uma decisão sobre o dilema. As doze afirmações foram

construídas por Rest (1974), representando cada uma um estágio moral, tendo como

base os estágios morais isde kohlberg. Além disso, em cada um dos dilemas, pelo

menos uma das afirmações possui conteúdo, retoricamente bem construído, porém

destituído de sentido (intitulado por Rest de M). Ainda, pelo menos uma das afirmações

representava um estágio kohlberguiano intermediário (entre o 4 e o 5) e que Rest

chamou de A. Logo abaixo o participante é levado a escolher, apontando, em ordem de

preferência, dentre as doze afirmações, as quatro mais importantes para ele.

No presente trabalho, foram selecionados apenas dois dos seis dilemas morais do

teste original em razão dos resultados revelados em um estudo piloto. Isto é, no estudo

piloto, os adolescentes demonstraram incompreensão, falta de interesse e resistência

após a efetivação do segundo dilema, mostrando que a execução dos seis dilemas
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propostos era demasiadamente longa e enfadonha, prejudicando o envolvimento dos

mesmos com a realização da tarefa.

O primeiro dilema escolhido foi o clássico problema de Heinz, traduzido como

“João e o remédio”. Esse dilema, narrado no capítulo III, item 3.2, em mais detalhes,

versa sobre uma mulher que está muito doente, só havendo um remédio capaz de curá-

la, recentemente inventado por um farmacêutico local, cujo preço era muito alto. Seu

marido, João, tenta, de todas as formas, obter dinheiro para comprá-lo, mas só consegue

a metade. Pede, então, ao inventor para vendê-lo mais barato ou em condições

facilitadas. Diante da negativa do inventor, João pensa em arrombar a farmácia. Ao

concluir a apresentação do dilema, o participante é questionado se João devia roubar

aquele remédio.

O outro dilema escolhido é intitulado “A ocupação pelos estudantes”. Esse

apresenta um grupo de estudantes universitários americanos, que, na época da guerra do

Vietnã, deveria freqüentar um curso regular obrigatório, cujo objetivo era prepará-los

para a guerra. Esse grupo de alunos fundou uma agremiação e solicitou à direção da

Universidade o cancelamento do curso, por não concordar com o mesmo, recebendo o

apoio dos professores que também fizeram a mesma solicitação. Entretanto, o Reitor da

Universidade resolveu manter o curso. Diante disso, os estudantes ocuparam a reitoria,

para forçar as autoridades a extinguirem o curso. A pergunta que segue ao dilema é: Os

estudantes deveriam ocupar a reitoria?

A escolha do dilema de Heinz, traduzido como “João e o remédio”, se justifica

por ser um dilema hipotético clássico elaborado por Kohlberg para avaliar o julgamento

moral, o qual faz parte do teste Moral Judgment Interview (MJI), produzido por esse

autor. O outro, “A ocupação pelos estudantes”, foi escolhido por tratar-se de uma

temática na qual os participantes poderiam assumir com apropriação o papel de
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estudantes. Além disso, durante o piloto os participantes pareciam tê-los compreendido

melhor esses dois dilemas5.

A aplicação dos dois dilemas do DIT foi feita em grupo com todos os alunos

presentes na sala de aula na ocasião. A tarefa foi apresentada pela pesquisadora como

uma tarefa relacionada à pesquisa de mestrado que tem por finalidade verificar como os

estudantes raciocinam (pensam) sobre o tema moral em questão. Primeiramente, foi lido

e explicado aos alunos um dilema que servia de instrução e modelo para compreensão

da tarefa, propriamente dita, que seria feita em seguida pelos estudantes. (Apêndice A)

Tarefa 2: Avaliação dos dilemas morais – Justificativa escrita

Após o recolhimento das folhas de respostas do DIT, foram entregues a cada

participante duas outras folhas, contendo cada uma delas a pergunta chave referente a

cada dilema apresentado anteriormente e uma solicitação para que os estudantes

justificassem por escrito suas posições (Apêndice B).

b) Avaliação do raciocínio argumentativo

Para a realização das tarefas concernentes à observação do raciocínio

argumentativo dos adolescentes, foi escolhido um tema sobre o qual se pediu que os

participantes apresentassem suas opiniões seguindo instruções específicas. O tema

selecionado dizia respeito à sexualidade na adolescência e foi escolhido porque, além de

ser do interesse dos adolescentes e permitir o debate, compunha o conteúdo

programático a ser trabalhado em uma das escolas que fizeram parte deste estudo (a

escola privada). A escolha deste tema também levou em conta o fato de que ele envolve

questões de caráter subjacente à moralidade, uma vez que, tomar decisões sobre a vida

sexual, implica considerar o outro nessa relação. Além disso, a temática sexualidade

5 Uma cópia desses dois dilemas da versão adaptada do DIT para a população brasileira – incluindo as
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está sendo apontada no PCN de Ética como um conteúdo de natureza ética e transversal

à educação.

Tarefa 3: Produção de argumento

Esta tarefa consistia em pedir aos estudantes que dessem sua opinião sobre um

tema específico relacionado à sexualidade na adolescência, a saber: qual o momento

ideal para iniciação sexual? Para tanto, foi pedido aos participantes que respondessem

de forma escrita as questões abaixo apresentadas, uma de cada vez, em folhas separadas

e na seguinte ordem:

FOLHA I:

Na sua opinião, qual o momento ideal para iniciação da vida sexual? Explique.

FOLHA II:

Existem outras pessoas que pensam diferentemente de você, o que você acha que elas

diriam sobre essa questão?

FOLHA III:

O que você responderia a essas pessoas que pensam diferentemente de você?

Essa tarefa teve como objetivo observar a capacidade de os adolescentes

apresentarem um ponto de vista justificando-o e, principalmente, se os mesmos eram

capazes de produzir contra-argumentos ou posições alternativas às suas, assim como

respostas para os contra-argumentos quando solicitados a fazê-los. Essa tarefa foi

baseada nas utilizadas por C. M. Santos (1996), nas quais não apenas se observava a

produção espontânea dos elementos argumentativos, como, por exemplo, a antecipação

de contra-argumentos, como também se fazia uso de questões demandando dos sujeitos

a produção dos elementos argumentativos. Essas tarefas tomaram como base a “técnica

de andaime” (scaffolding technique) utilizada por Kuhn (1991), descrita anteriormente.

instruções de aplicação - encontra-se no Apêndice (Apêndice A).
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Tomou-se o cuidado de se entregar cada questão de forma sucessiva e em folhas

separadas, para que assim fosse possível verificar se os participantes apresentavam

espontaneamente contra-argumentos e respostas antes de serem solicitados a fazê-lo.

A tarefa foi realizada nas salas de aula em ambas as escolas com todos os alunos

presentes no momento da aplicação e foi respondida individualmente e por escrito. A

pesquisadora a apresentou e introduziu como sendo a continuação da coleta de

informações para pesquisa de mestrado, a qual tem por finalidade verificar qual a

opinião dos adolescentes sobre questões relativas à sexualidade.

Tarefa 4: Reação à contra-argumentação

Essa tarefa teve como objetivo observar o impacto que a apresentação de novas

informações contrastantes poderiam ter sobre a posição dos participantes durante o

relato de uma situação imaginária, envolvendo a tomada de posição de um casal de

adolescentes enfrentando questões ligadas à sexualidade.

A tarefa consistiu na narração de uma história previamente elaborada pela

pesquisadora, envolvendo uma estruturação argumentativa e de controvérsia moral. A

história era composta de cinco momentos e cada um deles acrescentava novas

informações ao texto anterior, que tendiam a favorecer um posicionamento diferente do

privilegiado no texto imediatamente anterior. Assim sendo, as informações apresentadas

alternavam justificativas que poderiam ser utilizadas para apoiar posicionamentos

opostos, servindo, desse modo, como contra-argumentos uma para as outras. A história

apresentava o conflito vivido por um casal de namorados adolescentes na tentativa de

decidir iniciar ou não sua vida sexual (Apêndice C).

Como anteriormente, a tarefa 4 foi respondida por escrito e individualmente e

aplicada a todos os alunos presentes na sala de aula, durante a sua realização. A tarefa

foi aplicada pela pesquisadora dizendo aos alunos que iriam continuar a coleta de dados
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anteriormente aplicada, dessa vez, participando de uma tarefa intitulada: “Você decide”.

Durante a narração eles iriam se posicionar, colocando-se no lugar dos personagens do

enredo, de modo a tomar a seguinte decisão: o casal deveria ou não iniciar uma relação

sexual?

A história (apêndice C) foi apresentada oralmente pela pesquisadora e, a cada

diferente momento da narrativa, era solicitado aos participantes que tomassem uma

posição indicando qual deveria ser a decisão do casal. Para tanto, foi dada a cada

adolescente uma folha de resposta contendo: um título para cada momento da história;

uma questão sobre se o casal deveria ou não iniciar a ter relações sexuais e a opção

“Sim” ou “Não” a ser marcada pelo participante (Apêndice D). Os títulos para os cinco

momentos da história narrada foram os seguintes:

1° Marcelo e Lúcia estão dispostos a iniciar uma vida sexual juntos.

2° Marcelo e o medo de uma gravidez indesejada.

3º Marcelo e Lúcia tomarão todos os cuidados necessários para ela não engravidar.

4º Dizer não ao sexo antes do casamento como sinal de proteção e respeito a si mesmo.

5º É possível ter uma vida sexual saudável, prazerosa e segura.

Terminada a narração da história, os participantes eram convidados a tomar sua

decisão final, isto é, decidir se os jovens deveriam ou não iniciar uma relação sexual.

Para tanto, foi pedido que respondessem à seguinte pergunta que se encontrava no verso

da folha de resposta: “E agora? Na sua opinião, eles devem ou não iniciar uma relação

sexual? Justifique a sua resposta”.

Esse procedimento teve como finalidade verificar se, de posse de novas

informações, alternativas, os sujeitos repensam suas opiniões. E, ainda, como reagiam

ao se confrontarem com oposições, contra-argumentos: Modificam suas teses – parcial

ou totalmente? Elaboram melhor suas opiniões? Mantêm o mesmo pensamento?
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5.1.2 Análise dos resultados

Embora a ordem cronológica da coleta de dados referente às tarefas morais

(raciocínio moral de Kohlberg) tenha acontecido primeiramente e em seguida as de

produção de argumentação, para efeito da análise dos dados coletados, seguir-se-á uma

ordem inversa. Ou seja, analisaremos primeiro as tarefas de produção de argumento e,

em seguida, as de moralidade.

Julga-se oportuno essa mudança, tendo em vista a seqüência que foi dada aos

objetivos: avaliação das habilidades argumentativas e, em seguida, uma possível relação

dessas habilidades com o raciocínio moral.

a) Raciocínio argumentativo

Nesta sessão serão apresentados os resultados referentes à produção e avaliação

de habilidades argumentativas.

Análise da produção de argumentos

Foi observado, através da tarefa de produção de argumentos, se os adolescentes

produziam um ponto de vista sobre questões morais levantadas na pesquisa, se trazem

para o contexto da argumentação a justificação, principalmente, se antecipam contra-

argumentos ou se os apresentam quando solicitados e se respondem a estes.

Além da análise da pesquisadora, um segundo juiz analisou uma amostra de 50%

dos protocolos, obtendo-se uma média de 93% de acordo entre os dois juízes a partir do

material analisado, compondo os diferentes elementos argumentativos: ponto de vista,

justificação, contra-argumento e respostas.

A seguir, passaremos à análise da produção dos diferentes elementos

argumentativos e sua distribuição de acordo com o sexo e a escola. Tais elementos
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foram definidos com base nos conceitos apresentados por S. L. Santos (1996). A análise

de trechos dos protocolos dos participantes transcritos abaixo, ilustram os elementos

argumentativos em questão. Nos exemplos apresentados abaixo, os símbolos entre os

colchetes indicam o número que foi dado ao participante; a primeira letra maiúscula, a

escola à qual ele pertence (E= Escola Estadual e M= Escola Privada); a segunda letra

maiúscula refere-se ao sexo (F= Feminino M= Masculino).

Ponto de vista será considerado como sendo a principal opinião defendida por

alguém em uma discussão. Na presente pesquisa todos os participantes foram capazes

de apresentar um ponto de vista.

[15EF]: “O momento certo é quando tivermos certeza do que estamos fazendo,
estivermos bem maduros para saber o que é certo ou errado”.

Designa-se justificativa quaisquer informações que ofereçam apoio ao ponto de

vista do autor ou que responda a uma pergunta relacionada à opinião do autor, mesmo

que ele não apresente um porquê ao passar do seu ponto de vista para a justificação.

Exemplo de justificativa de um adolescente, cuja opinião era a de que o

momento ideal para se iniciar a vida sexual seria aos 18 anos:

[22 EM]: “Porque é quando se está mais maduro, preparado e com
responsabilidade suficiente para responder por seus atos”.

Quanto a esse elemento argumentativo, seis participantes não apresentaram

justificativas para seus pontos de vista. Quando foram solicitados a emitirem-no seguido

de uma justificativa, quatro deles mostraram sucessivos pontos de vista sem

justificativas, e os outros dois se restringiram a opiniões sucintas. Como segue:

Ex: [17 EF]: “Tardiamente bem acima de minha idade”
      [18 EM]: “O momento certo chegará”.
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Considera-se como contra-argumento o conjunto de idéias que funcionam como

elementos de oposição ao ponto de vista defendido pelo autor de um argumento. Sua

presença enfraquece o que é proposto pelo proponente.

Exemplo de contra-argumento de um adolescente afirmando, em seu ponto de

vista, que não tem momento ideal para iniciar a vida sexual, pois depende de cada

pessoa.

[30 MF]: “Algumas pessoas acham que deveria ser depois do casamento, como
na antiguidade”.

A tabela 1 abaixo apresenta a distribuição do número de contra-argumentos

produzidos pelos adolescentes em função da escola à qual pertenciam.

Tabela 1 – Freqüência de contra-argumento em função da escola.

Contra-argumento
Escola Não Sim Total

Estadual 5
19,2%

21
80,8%

26
100%

Particular 6
35,3%

11
64,7%

17
100%

Total 11
25,6%

32
74,4%

43
100%

De modo geral, a maioria dos adolescentes (74,4%) foi capaz de apresentar

contra-argumentos quando solicitados. É interessante notar que uma proporção maior de

adolescentes da escola pública, do que da privada, apresenta contra-argumento embora

os dados não tenham se mostrado significativos ( 2 = 1,393; gl = 1). Vale salientar que,

embora a maioria dos alunos tenha apresentado contra-argumentos, estes se traduzem

em um baixo grau de elaboração, ou seja, apenas modificaram sua própria justificativa

sem trazer uma idéia nova, justificada, de modo a enfraquecer e modificar a idéia

original. Esta falta de elaboração pode ser observada no exemplo a seguir:
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Ex: [23EM]
Ponto de vista:” Dos 19 aos 22 anos”.
Contra-argumento: “Que deve ser mais cedo, mais ou menos com 15 ou 17
anos, talvez mais cedo que isso”.

Apenas um dos participantes fez antecipação de contra-argumentos, sendo este

de escola pública, o qual pode ser visto abaixo:

Ex: [1EF] “Não acho que sexo deveria ser discutido, no entanto, é um caso que
devemos tomar cuidado, pois ninguém engravida beijando”.

Conforme a tabela a seguir, que representa a distribuição da presença de contra-

argumentos em função do sexo, não se observou uma diferença significativa ( 2 = 2,751;

gl = 1). No entanto, as meninas tendem a dar mais contra-argumentos que os meninos.

Tabela 2 – Distribuição da presença ou não de contra-argumentos em função do sexo.

Contra-argumento
Sexo Não Sim Total

Feminino 3
14,3%

18
85,7%

21
100%

Masculino 8
36,4%

14
63,6%

22
100%

Total 11 32 43

A habilidade argumentativa do tipo resposta será definida como uma reação ou

consideração a um contra-argumento. Segundo S. L. Santos (1996), tais respostas

podem se dar em três níveis: (1) tendência a rejeitar contra-argumentos, negando sua

validade ou enfraquecendo-os; (2) concordância parcial sem, porém, alterar o próprio

ponto de vista; (3) respostas integrativas, isto é, que geram modificações no ponto de

vista original do sujeito.

Exemplo de resposta de uma adolescente que defendeu a seguinte opinião:
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 [7EF]: “Na hora que der vontade e se sentir segura de que é a hora certa, de
preferência com a pessoa certa e que tenha um relacionamento sólido e confie no
parceiro”.

Justificativas: 1-“Porque acho que não devemos iniciar a vida sexual com
qualquer pessoa”.

2-“Que não devemos nos privar de uma coisa que qualquer
dia vai acontecer”.

Contra-argumento: “Os mais idosos e a pessoas reservadas diriam que
isso seria um absurdo e que a vida sexual dos jovens só deveria começar
após o casamento”.

Resposta: “Diria que eles são muito antiquados e que as coisas mudaram
muito desde o tempo deles e que isso uma hora ou outra vai acontecer,
melhor agora; não agora na minha idade, mas, quando eu estiver mais
velha que eu aproveito mais e aprendo mais também, mas, tem que
iniciar a vida sexual com muito cuidado”.

Tabela 3 – Freqüência do número de respostas em função da escola.

Resposta
Escola Não Sim Total

Estadual 11
42,3%

15
57,7%

26
100%

Particular 11
64,7%

6
35,3%

17
100%

Total 22
51,2%

21
48,8%

43
100%

Observando as respostas emitidas pelos adolescentes, verificamos que 51% dos

estudantes não reagiram aos contra-argumentos, ou seja, não apresentaram respostas.

Sendo que a escola pública concentra 42% e a privada 65% desse resultado. Essa

diferença, no entanto, não se mostrou significativa ( 2 = 2,064; gl= 1). Vale salientar,

que a ausência de contra-argumentos por parte do aluno implica a ausência ou

desconsideração de sua resposta, uma vez que esta pressupõe uma reação àqueles.

É importante frisar que a qualidade de um argumento depende da possibilidade

de uma pessoa ser capaz de comparar diferentes alternativas em oposição a sua opinião,
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oferecendo evidências pró e contra às nossas de forma integrativa. Essa habilidade de

reagir a teorias alternativas S. L. Santos (1996) denomina de resposta.

As respostas dadas pelos alunos foram classificadas, seguindo S. L. Santos

(1996), em três categorias amplas que expressam diferentes níveis em que o conteúdo

de um contra-argumento é integrado à argumentação de um sujeito. Os resultados

obtidos nesse aspecto indicam uma predominância quanto à categoria “Rejeição,

negação ou enfraquecimento do contra-argumento”, visto que 20 adolescentes

apresentaram esse tipo de resposta contra um que deu “resposta integrativa”.

A tabela 4 abaixo representa a distribuição de respostas dos adolescentes em

função do sexo.

Tabela 4 – Distribuição da presença de respostas em função do sexo.

Resposta
Sexo Não Sim Total

Feminino 9
42,9%

12
57,1%

21
100%

Masculino 13
59,1%

9
40,9%

22
100%

Total 22 21 43

Embora não tenha apresentado uma diferença significativa, é interessante notar

que, ao compararmos a freqüência de contra-argumentos e de respostas produzidos por

adolescentes de diferentes sexos, verificamos que as meninas tendem a produzir ambos

os elementos argumentativos mais freqüente que os meninos. Como ocorreu com a

diferença na freqüência de contra-argumentos em função dos sexos, aqui, ela também

foi quase significativa ( 2 = 2,751; gl = 1). Essa questão mereceria ser melhor

investigada. Neste sentido, alguns questionamentos poderiam ser levantados. Existe

diferença de fato? Que fatores a originariam? Qual a diferença na estrutura
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argumentativa de meninos e meninas? E qual a relação disso com a sua realidade sócio-

cultural e familiar?

Análise da reação à contra-argumentação

A reação à contra-argumentação foi avaliada através da tarefa 4, que se referia à

história de um casal que deveria tomar uma decisão sobre iniciar a relação sexual. Em

seu decorrer, foram introduzidas informações contrastantes e, ao final, foi solicitada a

opinião final do aluno e uma justificativa.  Por meio desta, observou-se o impacto que a

apresentação de novas informações contrastantes poderia ter sobre a posição inicial dos

participantes.

O quadro abaixo apresenta exemplos das possibilidades de resultados

encontrados com esta tarefa.

Quadro 3 – Modificação da opinião em função de novas informações.

Novas Informações

Possib. de
Respostas

Sujeitos Posição
Inicial

Gravidez
Indeseja-

da

Uso de
Contra-
ceptivos

Sexo
depois do

casamento:
sinal de

proteção e
respeito a si

mesmo

É possível
ter uma

vida sexual
saudável,

prazerosa e
segura

Posiçã
o Final

1º 34MM SIM NÃO SIM NÃO SIM SIM

2º 42MM NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM

3º 4EF NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO

Possibilidade de resultados:

1º- Mudança parcial de opinião (34 MM): O adolescente inicialmente apresentava uma

opinião concordante, mas, à medida que era confrontado com novas informações,

mudava de opinião consecutivamente. Ao final, permanecia com a posição original.
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2º- Mudança total de opinião (42MM): Inicialmente os adolescentes concordavam ou

discordavam, mas, a partir da terceira informação, modificavam de opinião, mantendo-

se, assim, até a opinião final.

3º- Não mudou de opinião (4EF): Os adolescentes iniciaram com uma opinião e

permaneceram com a mesma até o final da narrativa.

A tabela 5 abaixo representa a distribuição dos participantes de acordo com o

impacto que as informações apresentavam na opinião dos adolescentes.

Tabela 5 – Modificação da opinião em função da escola.

Estabelecimento Escolar
Modifica Opinião Estadual Privado Total

Não 5
19,2%

3
17,6%

8
18,6%

Parcial 16
61,5%

11
64,7%

27
62,8%

Sim 5
19,2%

3
17,6%

8
18,6%

Total 26
100%

17
100%

43
100%

Os resultados acima mostram que, com exceção de oito alunos, 35 modificaram

de algum modo suas opiniões ao entrar em contato com novas informações ou contra-

argumentos, mesmo que não tenha modificado radicalmente sua opinião inicial. Esses

resultados apontam para o fato de que o contato com novas informações reflete a

possibilidade de agregações e modificações do ponto de vista original dos participantes.

Quanto à freqüência em função da escola, constatamos uma distribuição praticamente

igual entre elas.

b) Raciocínio Moral

Análise do raciocínio moral a partir do (DIT) e das Justificativas

Escritas
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Nesta sessão serão apresentados os resultados referentes ao julgamento moral

dos alunos, isto é, a classificação feita a partir do DIT e a partir das respostas

justificadas pelos estudantes à pergunta chave relacionada ao dilema “João e o

remédio”. Essa classificação está distribuída em três níveis de raciocínio moral, cujas

unidades de análise foram as seguintes: nível pré-convencional, nível convencional e

nível pós-convencional.

Para avaliação do nível de raciocínio moral dos sujeitos, foi escolhido o dilema

“João e o remédio” por tratar-se de uma tarefa clássica e ser a mais utilizada para este

fim – embora tenham sido utilizados o dilema do remédio e da reitoria na coleta de

dados.

Para avaliação do DIT, considerou-se a afirmativa que o sujeito apontava como

aquela que representava o maior grau de importância para ele, dentre as quatro que

considerou mais importantes em ordem decrescente. Feito isso, verificava-se a que nível

de raciocínio moral a afirmativa estava associada. Deve-se salientar que as afirmativas

presentes no DIT (12 afirmativas) e escolhidas pelo pesquisado representam níveis de

raciocínio moral. Além disso, tal procedimento de classificação se aproxima das

observações-chave apresentadas pelos teóricos organizadores desse teste,

particularmente aquelas adaptadas ao contexto brasileiro.

Quanto à avaliação das respostas escritas pelos participantes, analisou-se o seu

conteúdo com base na classificação dada pelos autores kolhberguianos ao raciocínio

moral e nas afirmativas presentes do DIT, as quais correspondem a diferentes níveis de

raciocínio moral.

Uma amostra de 50% dos protocolos equivalentes às respostas justificadas foi

individualmente analisada por um segundo juiz, especificamente quanto ao nível de

raciocínio moral, havendo um acordo de 76% entre a avaliação dos juízes (a autora e o
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segundo juiz). Os casos em desacordos foram avaliados e discutidos com um terceiro

juiz, tendo permanecido a avaliação da autora em todos os casos.

A classificação do raciocínio moral dos participantes, obtida através DIT, foi

comparada com as respostas justificadas por escrito, obtendo-se um nível de

concordância de 47%. A propósito desse percentual de concordância, algumas questões

devem ser consideradas, por isso são descritas a seguir.

Durante a aplicação do DIT foi observada, pela pesquisadora, uma

incompreensão das afirmativas por parte daqueles participantes que manifestaram suas

dúvidas. Na ocasião, foi verificado que eles interpretavam as afirmativas de maneira

muito subjetiva (às vezes expressando emoção naquela afirmativa), atribuindo-lhe um

grau de importância de acordo com sua interpretação pessoal. Por exemplo, alguns deles

compreendiam a afirmativa 4 (João deve considerar que é importante a dualidade da

vida) como viver a dois com harmonia e amor, e assim, sinalizavam essa como a mais

importante para eles. Por outro lado, o critério do teste aponta que os sujeitos os quais

escolhem essa alternativa como a mais importante tendem a fazê-lo mais por presunção

do que pelo significado, de forma que esse escore não  representa um estágio de

pensamento.

Em outro momento, no entanto, aqueles sujeitos considerados pelo DIT como

estando no nível 5 de raciocínio moral, tendo em vista sua escolha final (a mais

importante para ele) ter apontado para esse estágio; na avaliação das doze afirmativas,

considera-a como não possuindo qualquer importância. Em vários outros casos, há

incoerência entre o que o sujeito atribui como grau de importância e sua escolha final,

ocorrendo, assim, uma opção por afirmativas totalmente contraditórias. Houve casos,

ainda, em que o participante pedia explicações sobre a alternativa e, em seguida,

mostrava-se concordante com ela, considerando-a a de maior importância para ele,
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sendo classificado num nível elevado de raciocínio moral. Entretanto, quando responde

a justificativa escrita sobre o mesmo dilema, considera uma outra alternativa de nível de

raciocínio moral menos elevado como sua opinião final, contradizendo-se.  Portanto,

com base nessas observações, consideramos que as respostas justificadas parecem

representar melhor o nível de raciocínio moral, por isso serão consideradas para sua

avaliação.

A tabela abaixo apresenta a distribuição dos participantes nos diferentes níveis

do raciocínio moral em função da escola que freqüentam.

Tabela 6 – Distribuição dos participantes por nível de raciocínio moral de acordo com a

escola que freqüentavam.

       N.R.M.
Escola Pré-convencional Convencional Pós-convencional Total

Escola
Estadual

4
15,4%

20
76,9%

2
7,7%

26
100%

Escola
Privada

1
5,9%

13
76,5%

3
17,6%

17
100%

Total 5
11,6%

33
76,7%

5
11,6%

43
100%

Ao verificarmos a tabela 6 acima, constatamos uma concentração de alunos no

nível convencional de raciocínio moral, sem diferença de nível sócio-econômico (não

houve também diferença por sexo).

Relação entre raciocínio moral e raciocínio argumentativo

Baseando-nos nas tarefas de estudos anteriores sobre a argumentação, cuja

elaboração direciona para que a pessoa pense no outro ou em outras possibilidades além

da sua e nas tarefas tradicionais elaboradas pelos teóricos do raciocínio moral,

procuramos saber se é possível estabelecer uma relação entre argumentação e níveis

elevados de raciocínio moral, e em que medida se dá essa relação. Nesse sentido,
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tentamos relacionar a produção de contra-argumentos com os avanços no nível de

raciocínio moral segundo Kohlberg.

Tabela 7 – Nível de raciocínio moral e produção de contra-argumentos.

Contra-argumento
Níveis de Rac. Moral Não Sim Total

Pré-convencional 4 1 5
Convencional 6 27 33

Pós-Convencional 1 4 5
Total 11 32 43

A concentração de sujeitos no nível convencional praticamente impossibilita a

tentativa de relacionar a diferença de raciocínio moral com a diferença na produção de

contra-argumento e resposta.

Apesar dessa concentração, observa-se uma tendência dos dados no sentido

hipotetizado neste trabalho. Ou seja, considerando apenas os cinco participantes do

nível pré-convencional e os cinco do pós-convencional, verifica-se que apenas um do

pré-convencional produz contra-argumento, e o contrário ocorre com os sujeitos

classificados no nível pós-convencional. Entretanto, obviamente, o pequeno número de

participantes nos dois níveis extremos de raciocínio moral impossibilita maiores

conclusões sobre o assunto.

5.1.3 Discussão dos resultados

a) Produção e avaliação de argumentos

Os dados revelados no presente trabalho encontram apoio nos resultados obtidos

no estudo elaborado por Macêdo (1998) sobre a habilidade de contra-argumentar.

Recorrendo a essa autora, nossa análise harmoniza-se às suas interpretações. Ou seja, o

estudo indica uma dificuldade dos adolescentes de colocar sua teoria em xeque,

abalando sua crença na mesma, sendo mais fácil apresentar pontos de vista alternativos
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do que criticar e avaliar as posições defendidas, o que evidencia uma dificuldade de

trabalhar com hipóteses. Esses resultados também estão de acordo com Kuhn (1991), o

qual afirma que os indivíduos no início da adolescência ainda não possuem habilidades

metacognitivas necessárias para pensar sobre sua própria teoria, considerando diferentes

hipóteses.

Comparando a freqüência de contra-argumentos em função da escola,

encontramos uma tendência maior de a Estadual apresentar um maior número de contra-

argumentos.  Relacionando-se esses dados com as observações in locus das escolas,

podemos afirmar que, na pública, a superioridade do grau de liberdade em relação à

expressão verbal e corporal dos alunos era muito maior do que na escola privada, na

qual os alunos eram vigiados constantemente para a não infração das normas e regras

estabelecidas pela instituição, havendo um considerável gasto de energia do professor

para execução desse controle. Não obstante, fatores de outra natureza também podem

influenciar a aquisição de contra-argumentos por parte dos alunos.

Tendo em vista que os contra-argumentos produzidos não apresentaram um

nível maior de elaborações ou justificativas, no qual os sujeitos pudessem avaliar ou

criticar sua própria opinião, é esperado que, igualmente, eles não reagissem ao contra-

argumento, ou seja, não emitissem respostas também justificadas, de modo a promover

alterações no ponto de vista do oponente, convencendo-o ou então com vistas a

fortalecer a sua própria opinião.

No caso dos nossos participantes, a maioria dos que não responderam se

negavam a entrar em confronto com o outro ou “respeitosamente” afirmavam: “que

cada um tem uma opinião”, “opinião não se discute”, “devemos respeitar a opinião do

outro”. Quanto aos que responderam, os dados mostram que suas reações foram de

rejeitar ou tentar enfraquecer a opinião do outro. Com base nisso, nota-se, portanto, a
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dificuldade de os jovens porem em xeque sua própria posição, visto que partem de uma

certeza de que, de fato, seus pontos de vista são verdadeiros, por isso não os criticam.

Os dados mostram a não integração ou agregação de informações advindas de

reações a contra-argumentos, uma vez que os adolescentes apresentam dificuldades de

saírem de si mesmos para se colocarem no lugar de outras pessoas e pensarem em

argumentos que fossem levantados por elas, os quais pudessem criticar a própria

opinião desses adolescentes.

Em contrapartida, quando analisamos os dados referentes à Tarefa 4, que

consistia em avaliar a reação à contra-argumentação, notamos uma diferença qualitativa.

Como se tratava de um procedimento em que não cabia ao adolescente levantar

hipóteses, ou seja, pensar que existem outras formas de avaliar uma mesma questão,

mas, ao contrário, lhe eram oferecidas diferentes teorias ou possibilidades de considerar

o problema em pauta, o resultado encontrado diferiu da produção de argumentação

referente à Tarefa 3.

Assim, na Tarefa 4,81% dos adolescentes modificaram de algum modo suas

opiniões ao entrar em contato com novas informações ou contra-argumentos,

considerando-os a tal ponto relevantes que passaram então a admiti-los.

Esses resultados apontam para o fato de que o contato com novas informações

reflete a possibilidade de agregações e modificações do ponto de vista original dos

participantes.

Como afirma S. L. Santos (1996), o contra-argumento é a base sobre a qual

examinamos nossas próprias posições, permitindo que esse se abra à revisão tornando-

se, portanto, mais elaborado.
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b) Raciocínio Moral

A questão básica que se pretendia investigar na primeira parte deste trabalho foi

verificar se a capacidade de os jovens considerarem outras alternativas em relação ao

seu ponto de vista, ou seja, se a capacidade de gerar contra-argumentos estaria

relacionada com a classificação em níveis mais elevados de raciocínio moral segundo

Kohlberg e em que medida isso se dava. Para tanto, avaliou-se o nível de julgamento

moral de um grupo de adolescentes, além de lhes verificar as habilidades

argumentativas.

Dentre essas habilidades argumentativas, a de contra-argumentar foi enfatizada

para se alcançar esse objetivo. Obviamente que a análise desta habilidade procura levar

em consideração todos os elementos do esquema argumentativo em questão.  Com as

tarefas referentes à produção de argumentos, pretendeu-se verificar se os adolescentes

produziam um ponto de vista sobre questões morais levantadas na pesquisa, trazendo a

justificação para o contexto argumentativo, principalmente, se antecipavam contra-

argumentos, respondendo-lhes, ou se os apresentavam quando solicitados.

Os resultados encontrados na pesquisa vêm corroborar os dados apresentados no

estudo de Macêdo (1998) e Kuhn (1991), os quais indicam que os elementos da

estrutura argumentativa estão apenas parcialmente desenvolvidos na maioria dos

sujeitos em questão. Além disso, também confirmam os resultados dos estudos de

Almeida (1999) e Almeida e Leitão (2000), os quais mostram que as habilidades

argumentativas sofrem variações, parecendo haver uma hierarquia no surgimento dessas

unidades. Primeiramente a criança aprende a justificar seus pontos de vista e só mais

tarde surgem os contra-argumentos. Portanto, confirmam a assimetria pela qual é

marcado o desenvolvimento de habilidades argumentativas em crianças.
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Nessa perspectiva, todos os participantes (43) apresentaram um ponto de vista

para a questão solicitada, sendo que seis deles não os justificaram.

No que tange a habilidade de levantar opiniões alternativas, a maioria dos

participantes, 74,4%, apresentou contra-argumentos. No entanto, no que se refere a pôr

em questão a própria opinião, fazendo-o sair do nível de certeza no qual se encontrava,

levantando evidências que alguém poderia dar para apontar falhas na sua teoria, todos

os participantes, com exceção de um, que antecipou contra-argumentos, apenas

modificaram um pouco sua própria justificativa. Assim sendo, constatamos que os

adolescentes tiveram mais facilidade em produzir posições alternativas que justificá-las,

trazendo evidências de modo a enfraquecer e modificar sua idéia original.

Avaliando o nível de raciocínio moral dos adolescentes e a presença ou não de

contra-argumentos, quando os adolescentes davam sua opinião sobre o tema tratado na

presente pesquisa, constatamos que a grande maioria dos jovens, que se encontravam no

nível convencional de raciocínio moral, apresentaram contra-argumentos. No entanto, se

considerarmos os níveis de raciocínio pré-convencionais e pós-convencionais – onde

estão distribuídos os outros participantes fora do nível de concentração – encontraremos

uma leve tendência para relacionarmos o nível de desenvolvimento moral com a

presença de contra-argumentos. Deste modo, os adolescentes classificados como nível

pré-convencional tendem a apresentar menos contra-argumentos, enquanto que os de

nível pós-convencional tendem a apresentar mais contra-argumentos.

Só uma mudança na metodologia poderia indicar com maior consistência essa

relação, ou seja, avaliar a presença de contra-argumentos em adolescentes que foram

previamente classificados como possuindo diferentes níveis de raciocínio moral e tendo

em vista uma amostra eqüitativa. Além disso, seria pertinente controlar as variáveis que

também interferem na relação entre contra-argumentação e raciocínio moral tais como
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os aspectos sociais, culturais e emocionais, tendo em vista a nossa crença de que o nível

de raciocínio moral não resulta tão somente de ações cognitivas.

Nesse sentido, destacamos as idéias de Vygotsky (1991) de que as percepções,

individualidade, linguagem, idéias, significado, cultura, escolha (ou livre arbítrio),

moral e ética, todos existem em decorrência do funcionamento cerebral, assim como a

origem e explicação do funcionamento psicológico (e aqui destacamos o raciocínio

moral) devem ser buscadas nas interação sociais. Acrescentamos, ainda, o pensamento

de Wallon apud De La Taille, Oliveira e Dantas (1992) de que a afetividade é uma

condição indispensável para a constituição da inteligência, embora não seja suficiente.

Nessa perspectiva, os resultados obtidos nesta parte da pesquisa revelam duas

compreensões interessantes, de um lado vêm comungar com as concepções levantadas

neste estudo a respeito da complexidade da natureza humana e sua interdependência

com o contexto social e, por outro lado, mostram que, embora teoricamente a evolução

do pensamento argumentativo esteja coerentemente correlacionada com o avanço do

pensamento moral, um não é, necessariamente, determinante do outro.

Assim sendo, procuramos compreender em que medida o sujeito que avança em

sua habilidade de pensar levantando todas as possibilidades na consideração de um

problema, confrontando-as, combinando-as, enfim, formulando hipóteses contrárias às

suas, é capaz de pensar conteúdos morais a partir de princípios e de uma consciência

universal.

É importante salientar que as mudanças individuais capazes de favorecer

comportamentos ético-morais são resultantes de uma complexidade de fatores. Diante

de queixas tais como: violência, desrespeito ao espaço público, vandalismo,

individualismo, desonestidade, egoísmo etc, é importante destacar os problemas sociais

advindos da desigualdade de classes, problemas de ordem emocional, fatores da
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personalidade, a cultura e a família como elementos subjacentes à formação humana.

Por outro lado, esses fatores também estão presentes no momento em que optamos,

escolhemos, opinamos por agir eticamente no mundo. Portanto, pensar conteúdos

morais a partir de princípios e de uma consciência universal vão além dos aspectos

cognitivos.

 Apesar da impossibilidade de realizar com maior consistência a relação entre

contra-argumentação e nível de raciocínio moral, tendo em vista o teste utilizado, os

resultados revelados nas partes I e II (a serem tratadas a seguir) do trabalho empírico,

foram suficientes para que comprovássemos o fato de que uma investigação

fragmentada e parcial do ser humano não permite compreender a complexidade da sua

natureza. A realidade cultural, social, psicológica, emocional e ética do indivíduo estão

a tal ponto interfaceadas que, ao tentarmos provocar um reducionismo, fragmentamos o

homem.

Os contornos nos quais delineiam-se esses resultados, alertam para a

possibilidade de um enfoque menos simplificador do homem. A propósito disso, no

início deste estudo empenhamo-nos em evidenciar a natureza humana como uma

unidade complexa que é constituída e se constitui nas e pelas relações sociais, além de

habitar uma realidade multissignificativa e instável.

Em seguida, passaremos à segunda parte deste estudo que focaliza o desenrolar

do processo argumentativo, desenvolvendo questões de ordem ético-moral em um

grupo-debate.
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5.2 Parte II: Raciocínio Argumentativo: (Re)Significando Concepções

Éticas/Morais num Contexto Processual

Esta segunda parte do trabalho empírico surge em resposta à necessidade de

investigação dos objetivos deste estudo num contexto de interação sócial/verbal. Para

sua realização, lançou-se mão de um grupo de debate como estratégia metodológica

para investigar a ação do discurso argumentativo na construção e/ou mudanças de

concepções ético-morais, a partir do confronto/interação com outras pessoas e seus

diferentes pontos de vista.

Essa tarefa consistia na produção de discurso argumentativo, tendo por

finalidade verificar como o processo de discurso argumentativo acontecia em tempo real

e, através do mesmo, acompanhar as mudanças no pensamento dos participantes. Tais

mudanças incidiam na construção de novas opiniões, revisões de crenças, considerações

de informações advindas de contra-argumentos do oponente, as quais resultavam do

enfrentamento de idéias alternativas, tendo em vista os desafios e conflitos provocados

tanto pelos próprios participantes como pela pesquisadora.

Nesta etapa do trabalho, também foi avaliado o nível de raciocínio moral dos

adolescentes com a finalidade de estabelecer a relação entre raciocínio moral e forma de

lidar com contra-argumento dos sujeitos que participavam da produção de argumentos

em situação de interação social.
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5.2.1. Metodologia

Participantes

Participaram dessa etapa do estudo oito adolescentes, sendo quatro meninos e

quatro meninas com idade média de 12 anos e dez meses, matriculados numa turma de

7ª série de uma escola privada. Tal escola era de nível sócio-econômico médio-baixo, de

pequeno porte, com ensino sócio-construtivista, isto é, baseado na abordagem sócio-

histórica de Vigotsky, oferecendo o ensino de Educação Infantil e Fundamental.

Essa terceira escola foi incluída como campo de coleta de dados tendo em vista a

dificuldade de se efetivar essa etapa da coleta nas escolas onde se realizou o trabalho

empírico da Parte I deste estudo. A instituição privada, que atende a alunos de classes

sociais média e alta, não permitiu o tipo de procedimento que configurava essa segunda

etapa da coleta, a saber: a utilização de vídeo-gravação e a retirada de um grupo

pequeno de alunos da sala de aula para formação de um grupo-debate, alegando

incompatibilidade com as normas daquela instituição. A escola de rede pública estadual

de ensino encontrava-se em greve durante todo o período destinado à segunda parte da

coleta. Deste modo, procurou-se um outro campo de coleta em que a viabilização desse

procedimento fosse possível. Esse, portanto, foi o critério de inclusão e escolha de uma

terceira escola.

O fato de essa escola apresentar as características acima mencionadas não se

enquadra em critérios pré-determinados pela pesquisa. Sua inclusão resulta de fatores

tais como: facilidade de acesso, adesão e disponibilidade dos participantes e da escola

como um todo, um número de alunos adequado para formação do grupo-debate, além da

familiaridade da pesquisadora com a direção da escola. É importante lembrar que esses

fatores se traduzem em viabilidade da pesquisa.
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Material e procedimentos

A coleta feita nessa escola não esteve atrelada a nenhuma disciplina. A

pesquisadora manteve um primeiro contato com os alunos em forma de convite e

esclarecimento sobre a pesquisa e seus desdobramentos. Na ocasião os alunos foram

consultados quanto à permissão para se fazer uso de gravador e filmadora. Em um

momento posterior (uma semana após), ocupou-se o espaço de duas aulas, de 45

minutos cada, cujo professor iria faltar, para a construção e efetivação do grupo-debate

e da aplicação do DIT.  Para que não haja uma quebra entre a descrição e transcrição do

discurso utilizado para análise do processo argumentativo, anteciparemos abaixo os

dados referentes ao nível de raciocínio moral.

Tanto a aplicação do DIT como a sua análise seguiram os mesmos

procedimentos da primeira parte do trabalho. Igualmente, as observações apresentadas

naquela parte do estudo, em relação à classificação do nível de raciocínio moral dos

participantes através do DIT e da justificativa escrita, também são válidas para os jovens

que participaram desta tarefa na segunda parte desta pesquisa.

Os resultados obtidos junto aos adolescentes dessa instituição escolar serão

descritos a seguir. Vale salientar que a identificação dos participantes do grupo-debate

descritos abaixo são fictícios.
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Quadro 4 – Distribuição dos participantes por nível de raciocínio moral e presença de

contra-argumento.

Particip. Carla Samuel Ricardo Alan Beatriz Esther Andréa Arthur

Nível de
Raciocínio

Moral
4 5 4 4 3 3 3 5

Contra-
argumento Não Sim Não Sim Não Sim Sim Sim

Como pode ser visto no quadro 4 acima, com exceção de dois participantes que

foram classificados no nível de raciocínio moral pós-convencional, todos os outros se

encontravam no nível convencional. Essa distribuição se assemelha à observada na parte

I deste trabalho.

Para efetivação do grupo-debate e da administração do DIT, foi explicado aos

alunos que aquela atividade consistia em uma parte de uma pesquisa de mestrado e

buscava compreender como estes alunos pensavam sobre questões relacionadas à

sexualidade.

No que se refere ao grupo-debate, a intervenção teve início com a pesquisadora

lendo para o grupo um pequeno texto que discorria sobre a atitude de um casal de

namorados que resolveram ter sua primeira relação sexual. O texto lido pela

pesquisadora, segue abaixo:

Um casal de jovens que já namoravam há algum tempo, iniciaram sua primeira relação sexual
porque o namorado, que amava sua namorada, achou que já estava na hora de fazer sexo e a
convenceu disso. A namorada aceitou porque estava apaixonada por ele e não queria perdê-lo,
no entanto, acabou descumprindo os ensinamentos recebidos da família e da religião, pelas quais
foi educada.

Em seguida foi solicitado ao grupo que avaliasse a atitude do namorado e da

namorada, dando sua opinião sobre a tomada de decisão do casal a respeito da iniciação
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da vida sexual. Dentro desse contexto, consideramos a posição que cada parceiro tem

em relação ao outro, tendo em vista a decisão a ser tomada. Essa consideração é

importante, visto que considerar o outro implica uma postura ética.

Após a leitura do texto e a solicitação da opinião dos alunos sobre o mesmo, foi

efetivado o seguinte procedimento: os participantes receberam uma folha de papel onde

emitiram seu ponto de vista sobre essa questão e, posteriormente, apresentaram ao

grupo para ser avaliado pelo mesmo, de forma que os alunos foram solicitados a

discutirem juntos sobre cada opinião apresentada. Em seguida, foram orientados a

entrarem em um acordo sobre a questão. Depois de inúmeras discussões cada aluno

emitiu uma segunda opinião, primeiramente em folha e apresentaram ao grupo.

Questionou-se dos participantes se houve mudança na sua opinião final, e que tipo de

mudanças.

O trecho transcrito e analisado abaixo consiste na fala dos alunos em situação de

debate até a fala da pesquisadora no turno (143). Embora a discussão tenha se

prolongado até o turno (215), para efeito de análise das mudanças do processo

argumentativo dos adolescentes do grupo-debate, será considerado até o turno (143),

tendo em vista que, a partir desse, a intervenção da pesquisadora mostrou-se, de certa

forma, tendenciosa, podendo, assim, ter influenciado nas respostas dos adolescentes.

Assim, para preservar a veracidade dos dados e a fidedignidade da pesquisa, optamos

por analisar apenas este primeiro trecho da discussão. Um relato apresentando toda a

transcrição do debate encontra-se no Apêndice. (Apêndice E)
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TRANSCRIÇÃO UTILIZADA PARA ANÁLISE DO PROCESSO

ARGUMENTATIVO

Legenda:

Falas inaudíveis: (     )

Falas interrompidas: /

Pausa: [...]

Análise preliminar do turno de fala selecionado: (itálico, em negrito e entre

parênteses)

Uma análise inicial das falas selecionadas aparece em Itálico, em negrito e entre

parênteses. Maiores comentários sobre algumas destas falas aparece na análise dos

resultados.

De T(1) a T (24): opinião dos alunos sobre a questão levantada na problemática acima.

(T1) Pesquisadora: Carla vai dizer a opinião dela sobre essa questão, prestem atenção

ao que ela tem a dizer.

(T2) Carla: Eu acho que depende da idade deles, porque assim, ele foi infantil, muito

infantil. Ela também porque foi pela cabeça dele que essa paixão um dia poderia se

acabar. Se eles transassem sem camisinha aí essa paixão fosse acabar, acabaria e ela

teria uma responsabilidade de cuidar de um filho sozinha. [...]

(T3) Beatriz: Professora é para lê ou para falar?

(T4) Pesquisadora: É para lê ou para falar.

(T5) Beatriz: Não, daqui a pouco. Deixa eu me preparar aqui.

(T6) Pesquisadora: Quem quer apresentar a opinião agora?

(T7) Esther: Assim, eu acho que ela não deveria ter [...] assim, tipo aceitado, porque na

minha opinião assim, eu acho que ele fez com a intenção de [...] é, se você realmente me

ama, é [...] ai meu Deus!...Você sabe né? Aí se você realmente me ama /

(T7) Esther: Assim, eu acho que ela não deveria ter aceitado porque é o mesmo que a

Carla disse, já pensou se ela engravidasse assim, ai não teria [...] sei lá, eu não sei

explicar assim, acho que ela também. Ah, não sei explicar isso.

(T8) Pesquisadora: Carla, o que você disse sobre isso?

(T9) Carla: É que ela não deveria ter aceitado. Porque acho que ela queria provar a ele

que ela realmente amava ele com isso. Ela não deveria ter feito isso.
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(T10) Pesquisadora: E a opinião dele o que você achou? Da atitude dele?

(T11) Carla: Num sei. Ele tava / ele, ele/

(T11) Carla: Foi só um pretexto, assim, eu acho pra isso.

[...]

(T12) Pesquisadora: Quem é agora? Ricardo?

(T13) Aluno não identificado: É professora.

(T14) Ricardo: Na minha opinião [...] assim, ele não devia ter feito isso não, porque um

cara na idade dele fazer isso sem camisinha [...] tá entendendo? A pessoa ter um filho,

ter responsabilidade também. Ela também não era pra ter /

(T14) Ricardo: Ele não era pra ter chamado ela não, pra ter feito isso. Nem ela era pra

ter aceitado, ido pela cabeça dele. [...]

(T15) Samuel: Eu, professora. Eu acho que eles deviam conversar e entrarem em um

acordo e o que fosse melhor pros dois, dependendo de pais ou não, o que fosse melhor

pra eles é o que eles deviam fazer, o que eles acharem.

(T16) Alan: Eu. Bem, a atitude dele foi meio que irresponsável porque ele deveria

deixar esses negócios para depois de casar /

(T17) Pesquisadora: Para depois de que?

(T18) Alan: Casar.

(T19) Pesquisadora: Hum.

(T20) Alan: E ela não só porque ela gosta de, do cara que ela vai já fazer isso só porque

ele quis assim. Porque eu acho que tudo tem o seu tempo. Eu acho que ela não tá num

tempo assim mesmo que já seus 17, 18 anos de idade. [...]

(T21) Andréa: Assim, eu acho que a atitude dele foi um pouco infantil. Pra mim, se ele

realmente a amasse teria deixado acontecer naturalmente, às vezes são essas atitudes

que podem acabar com um relacionamento. Ela poderia ficar grávida, pegar uma

doença, ele não quisesse mais ela, teria desprezo por ela e ela ficasse sofrendo e tudo

mais. E a atitude dela pode-se chamar de desesperadora, ela viu que ia perder ele e

apostou, caiu fundo na relação e também ela não era pra ter feito isso porque é uma fase

muito importante e ela resolveu jogar tudo pro alto de uma hora pra outra [...]

(T22) Pesquisadora: É [...] Arthur?

(T23) Arthur: Na minha opinião eu acho que a atitude deles nem foi meio assim como

estão dizendo porque se ele gostava mesmo dela sexo é bom pra incrementar o namoro,

sabe?  Pra aumentar a chama. Também acho que ficava só naquele beija-beija, nada a
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ver e assim meio fogo. Tem que ter um mexe-mexe, bole-bole no meio se não, não vai

acontecer. Mas se ele não gosta dela, só vai assim na vontade, tá errado. Não é atitude

de certo. E já a atitude dela de aceitar, se ela tiver gostando dele não importa a religião,

não importa pais, se ela tiver gostando dele acontece, se não tiver / (discorda do grupo)

(T23) Arthur: E também claro se, como é a história? Se, por exemplo, eles já se viram,

já têm mais de 18 anos, têm seu próprio emprego, já pode se auto-sustentar aí pode tudo

a perder e o outro a ganhar. Ter um filho é um problema, mas se já tiver ganhando seu

dinheiro pode.

 (T24) Beatriz: Na minha opinião eu acho normal se eles se amavam de verdade tudo

bem. Mas eles não podem se esquecer de usar preservativos, pois evitam as DST’s,

evita também a gravidez. Dependendo da idade deles eu não acho errado não. [...]

(T25) Pesquisadora: Agora eu queria que vocês discutissem entre si, sobre a opinião

que cada um deu, porque eu gostaria que essas opiniões [...] no final a gente fosse

afunilando, afunilando até chegar a uma só opinião ou pelo menos duas. Porque aqui

tem [...] cada um tem uma opinião diferente, né?

[...]

(T25) Pesquisadora: Comecem a pensar, o que vocês [...] o que é que vocês acharam

da opinião dos colegas? Porque cada um colocou uma opinião diferente. Alguma coisa

que alguém disse que faz sentido pra você? Ou não...

(T26) Aluno não identificado: Samuel falou bonito.

(T27) Beatriz: Menos o de Alan. (Beatriz discorda de Alan)

(T28) Pesquisadora: Como é Beatriz? O que você acha da opinião do colega?

(T29) Beatriz: Assim, eu não achei normal. Todos falaram com sentido. Agora, Alan

falou só ter relações sexuais depois de casar, foi?

(T30) Pesquisadora: Foi.

(T31) Beatriz: Não, ai eu num acho certo não. Assim, [...] num é nem certo, também

depende da pessoa, se ela só quer depois do casamento, né? Mas eu acho que todos

assim, juntando todas faz sentido assim, que cada uma falou de um jeito, mas no final /

(discorda, mas não justifica, recua para não entrar em confronto com o outro ou

concorda parcialmente por perceber que existe outras  formas de pensar)

(T32) Carla: Quis dar o mesmo sentido.

(T33) Pesquisadora: É o que Carla?

(T34) Carla: Quis dar o mesmo sentido, entendeu?
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(T35) Beatriz: É [...] mas dá o mesmo sentido.

(T36) Pesquisadora: Alan, o que você responderia a Beatriz que acha que /

(T37) Alan: Rapaz, eu num posso responder porque é a opinião de cada um, né? Eu não

tenho nada a ver com o que eles pensam ou o que não pensam. Cada um pensa uma

coisa, então deixe. (não respondeu evitando o confronto com o outro)

(T38) Pesquisadora: E pra defender a sua opinião de dizer que é só depois do

casamento, como é que você defenderia?

(T39) Alan: Então, é isso o que eu disse. Cada um tem seu modo de pensar, se quer

depois ou se quer antes. É ela que sabe. (não defendeu sua opinião)

(T40) Pesquisadora: O que vocês acharam da opinião de Samuel? Ele disse que ia

depender dos dois, que se eles conversassem entre si e o que fosse bom pra o casal, os

dois decidiriam. O que vocês acham?

(T41) Andréa: É [...] independente de pais e religião. Assim, os pais não têm que

interferir na relação dos filhos. Nem a religião. (Acha que eles estão livres para decidir

e que ninguém interferi nesta decisão)

(T42) Beatriz: É. Se eles se amam. (concorda com Andréa e acrescenta nova

informação reforçando sua idéia)

(T43) Arthur: Religião é só uma opção. (faz um comentário reforçando a opinião das

duas colegas)

(T44) Pesquisadora: Só uma opção? Ela não influencia na opinião?

(T45) Esther: Eu acho que influencia. Influencia bastante. Porque [...] tipo, se a pessoa

for, uma assim [...] uma evangélica, assim, bem tipo assim. Ela não iria querer fazer

relação sexual com seu namorado antes do casamento. Porque acha isso errado /

(discorda dos colegas e justifica sua opinião)

(T46) Aluno não identificado: É. (concorda com Esther)

(T47) Esther: Eu sou evangélica, mas assim, eu não tenho assim, eu não sei [...] casar,

mas não sei, se eles casassem, se eles quisessem, o problema era deles, eu sei que eu

não faria isso agora, como eles. (no caso dela a religião influencia em sua decisão)

(T48) Pesquisadora: Sim, você acha que a religião [...] que ela interferiria, porque ela

tem alguns preceitos que as pessoas devem seguir?

(T49) Esther: É. [...] e muito. As pessoas devem seguir. Se não seguir é como: “Nossa!

Fulaninha é evangélica e já tá grávida antes do casamento”. Não é só entre pessoa

evangélica, isso. Tipo de coisa assim, sabe, que acontece mesmo. Mas por causa das
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pessoas, não por causa, assim, da religião, mas por causa do que as pessoas vão falar.

(no transcorrer do seu pensamento a aluna modifica sua posição inicial ampliando a

idéia de que fazer sexo antes do casamento seria alvo de julgamento pelo outro e não

por causa da religião em si)

(T50) Arthur: Mas [...] é… se eles tiverem se gostando, eles não vão? Ela falou que

pode ser evangélico, quem é evangélico, por exemplo, não faria isso porque vai ficar

mal falada, mas se eles se gostam ela não vai perguntar a religião se pode. Ela vai na

dela. (discorda de Esther e justifica sua opinião)

(T51) Pesquisadora: Umhum. O que vocês acham, garotas e garotos, dessa questão?

[...] Se eles se gostam, devem tomar a atitude independente disso ou sozinhos,

conversando entre si...

[...]

(T52) Aluno não identificado: É. (não foi explorado pela pesquisadora)

(T53) Aluno não identificado: Como é? Não, escutei não.

(T54) Pesquisadora: É [...] vocês estavam falando aí que a religião pode ou não

influenciar e que os pais podem ou não influenciar nessa decisão. Não foi isso que eu

entendi?

(T55) Esther: Eu acho que os pais influenciam. Porque a educação é dada assim:

“Minha filha, isso é certo, é certo; isso é errado, é errado; não pode errar”. Essas

coisas assim. Aquelas pessoas mais certinhas têm, sim, influência do pai e da mãe.

(discorda de Andréa e Arthur, agora defendendo a influencia dos pais)

(T56) Samuel: Meu pai não é assim não.

(T57) Esther: Depende, depende.

(T58) Samuel: Meu pai fala ao contrário. (discorda de Esther levantando um contra-

argumento de que nem todos os pais são assim, para isso apresenta sua experiência

com seu pai tentando minar o argumento dela)

(T59) Esther: Pois é, isso é diferente. Depende da religião e de negócio de família. Se o

filho for homem: “Ai meu filho, vai lá, num sei o que, prove que você é macho”. Esse

tipo de coisa. Aí se for mulher, a mãe já chega mais assim: “você tem certeza que é isso

que você quer? Esse tipo de coisa assim. É. (Esther se defende, responde ao contra-

argumento mostrando que depende do ângulo para o qual o discurso dos pais é

dirigido: se for para o filho homem tem uma conotação, se for para a filha mulher

tem outra; portanto influencia mas, de forma diferente)
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(T60) Alan: Mas cada um já sabe o que é certo e o que é errado, assim... pra fazer ou

não. (levanta um contra-argumento discordando da idéia dos colegas afirmando que

cada pessoa por si só já é capaz de tomar uma decisão própria, pois sabe o que é certo

ou errado)

(T61) Pesquisadora: Cada um já sabe?

(T62) Alan: É.

(T63) Pesquisadora: Aí essa opinião vem de onde? Essa certeza assim, que você acha?

(T64) Alan: Como assim, de onde?

(T65) Pesquisadora: Cada um sabe, como é que a gente sabe? Como a gente construiu

essa certeza?

(T66) Alan: Nosso pai, nossa mãe, com nosso estudo que ele deu pra nós, assim. Ai /

(mostra que o aprendizado não é intrínseco ao ser humano, mas vem de fontes

externas, contradizendo o que disse anteriormente)

(T67) Beatriz: a educação que é diferente / (concorda com Esther reforçando sua

opinião)

(T68) Alan: Aí a gente já aprende o que é certo e o que é errado. Principalmente

quando já é grande assim. (concorda com Beatriz de forma que reelabora o argumento

anterior acrescentado que a aprendizagem que advém do meio influencia na

formação das pessoas e nas decisões que tomam)

(T69) Pesquisadora: Como é Beatriz que você disse?

(T70) Beatriz: Na escola também. Na escola também ensina muitas coisas, a

diferenciar o que é certo, o que é errado. (referindo-se a Alan, concorda com ele e

acrescenta nova informação, a qual reforça a idéia dele de que aprende-se o certo e o

errado por meio de fontes externas ao indivíduo: não só os pais, mas a escola

também)

(T71) Andréa: O que é certo, o que é errado é da pessoa. (discorda da opinião dos

colegas: Esther, Alan, Beatriz, afirmando que as pessoas possuem opinião

independentes de pais, religião, educação escolar)

(T72) Pesquisadora: Como assim Andréa?

(T73) Andréa: O que é certo, o que é errado é da pessoa. Assim, o que é que os outros

vão achar. Sempre é o que os outros vão achar. Se você fizer, os outros é que vão achar

errado. Se você fizer isso, aí você é uma boa moça, aí num sei o que. A pessoa acaba
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indo na cabeça dos outros. Assim, indo fazer uma vida pras pessoas, não pra ele. Feito

pras pessoas.

(no transcorrer do seu pensamento levanta o contra-argumento sobre o julgamento

alheio, apresentado por Esther, passando a admiti-lo e a concordar com sua existência

nas relações interpessoais, embora lhe faça severas críticas)

(T74) Pesquisadora: Aí você acha que cada um deve ter sua opinião independente das

outras pessoas?

(T75) Andréa: É. Eu acho. Os pais claro que influenciam. Mais os pais do que a

religião, assim. Porque os pais é [...] desde pequenininho, tá ali apoiando, dando

atenção, dando bronca quando precisa, faz alguma coisa que eles acham que não é certo.

E bom é assim. Aí os pais falam: “Ah, minha filha, você não precisa fazer isso, porque

tá muito cedo, e que não sei o que, e se você fizer eu não vou mais lhe sustentar, você

vai sair fora de casa”. A maioria dos pais são assim. Você não compreende o que ela

fez? Como ela fez? Por que ela fez? Assim, no caso, eu mulher, aí acaba expulsando a

filha de casa, tirando herança, quem tem, tirando apoio, acaba desmoronando, acabando

com a vida da pessoa. (modifica sua opinião, achando, agora, que os pais e outras

pessoas influenciam na conduta do outro, mas não concorda com essa atitude

principalmente porque os pais só criticam e não compreendem os filhos)

(T76) Esther: Se engravidar, né assim? (de forma concordante, visto que essa era a

opinião que Esther vinha defendendo, acrescenta outra informação)

(T77) Andréa: Se engravidar, se pegar alguma doença ou até mesmo se souber. Ele já

fica: “Eu não acredito. Você foi desonrada”.

(T78) Esther: “Filha minha não faz isso. Filha de fulano de tal não faz isso, por que a

minha filha vai fazer?”. Agora se for homem /

(T79) Andréa: Fica comparando.

(T80) Esther: Fica comparando. É aceita.

(T81) Alan: A sociedade é machista. (levanta a questão do machismo na sociedade a

partir da fala das colegas de maneira concordante)

(T82) Pesquisadora: A sociedade é machista?

(T83) Alan: A maioria dos homens é assim pelo que ela tá falando.

(T84) Pesquisadora: Você concorda com o que elas dizem? Vê algum sentido nisso?

Tem alguma coisa a ver?
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(T85) Alan: Mais ou menos. Muitos adolescentes podem escutar o pai, mas não tá nem

aí pro que ele disse. Escuta só pro pai não dar bronca, aí vai e faz, então quase num

interfere em quase nada. Porque o pai, depois de adolescente, quase não tem poder

sobre o filho, que ele fica mais solto, age por si mesmo, pode se dizer. (vê certo sentido

na opinião das colegas sobre o tratamento diferenciado que é dado ao filho e a filha.

Por outro lado, discorda da influência dos pais levantando um contra-argumento de

que a interferência deles  sobre os filhos é mínima, pois nem todo filho acata o que os

pais dizem)

(T86) Pesquisadora: Vocês aí, o que vocês acham dessas opiniões? (não traz a baila o

contra-argumento de Alan para ser discutido pelo grupo)

(T87) Samuel: É / (não foi explorada pela pesquisadora)

(T88) Pesquisadora: Tem algum sentido?

(o contra-argumento de Alan não foi considerado pelo grupo, volta-se a tona a

questão do machismo)

(T89) Arthur: Pode ser. A sociedade é machista mesmo. É uma realidade. Você vê a

diferença de um pai que vai falar com o filho. O filho vai falar com o pai que vai ter

relação sexual com a namorada. O pai apóia: “É vai lá. Mostre o que você é, o que você

tem embaixo das pernas”. Aí já a mulher é diferente: “Não, minha filha não vai fazer

isso. Você tá nova” / (considera e acata o ponto de vista sobre a influencia dos pais,

no qual ele discordava anteriormente)

(      )

(T90) Pesquisadora: Como é Ricardo?

(T91) Ricardo: Ele fica apoiando o pai.

(T92) Pesquisadora: Quem fica apoiando?

(T93) Ricardo: O pai fica apoiando o filho a fazer isso. (também concorda com os

colegas sobre a questão do machismo)

(T94) Pesquisadora: Sim.

(T95) Alan: É mais ou menos uma questão de honra. Saber que o filho fez sexo com

uma mulher de idade tal. É uma questão de honra. Já a mulher, pode-se dizer, que já é

uma vergonha para a família. Já acha que é vergonha pra família fazer relação sexual

com um homem antes de tal hora que o pai quiser. (reforça a opinião dos colegas sobre

a questão do machismo)

(T96) Arthur: É [...] antes de casar.
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(T97) Pesquisadora: Como é? O que você acha disso?

(T98) Arthur: É ele tá falando aí que pra [...] pra o pai é vergonha a filha ter relações

sexuais, porque é homem, mas é [...] mas como [...] Ah, deixa pra lá, enrolei tudo.

(T99) Pesquisadora: você quer dizer que quando é mulher tem isso, mas quando é

homem pode?

(T100) Arthur: É. Quando é mulher tem aquelas paradas. Tá ligado? É. Não, não pode

porque você é [...] é da igreja.

(T101) Alan: É moça de família, assim.

(T102) Esther: Com o homem também. Com o homem também.

(T103) Andréa: Essa conclusão, essa conclusão foi de uma civilização antiga, viu meu

filho. Esse negócio / (embora Arthur esteja criticando o tratamento diferenciado dado

a homens e mulheres na sociedade, Andréa discorda dele achando que ele está

defendendo esse tipo de discriminação)

(T104) Arthur: Eu sei, mas / (fica em conflito, pois não está defendendo essa posição)

(T105) Andréa: Homem sai à noite, homem vai pro bordel, homem vai pra cabaré,

homem não sei o que. Mulher tem que ser donzela, em casa /

(T106) Arthur: Isso aí já acabou mesmo.

 (T107) Andréa: Paquerar quando for pra festas, namorar em casa, na frente do pai,

sem beijos, viu?

(T108) Arthur: Beijo no dia do casamento.

(T109) Andréa: Ver o namorado uma vez por semana.

(T110) Arthur: É. E traz flor. (no decorrer do diálogo Arthur mostra que também

pensa dessa forma)

(T111) Esther: Esse conceito é meio antigo porque o homem chega lá na sala da

menina aí fica bem assim [...] na mão da menina, aí fica bem assim.

(T112) Arthur: Mas eu tô falando que / (tenta se defender, pois acha que a colega está

se dirigindo a ele, a medida que continua criticando essa questão, no entanto houve

um corte e a impossibilidade dele se defender)

(T113) Pesquisadora: Hoje ainda existem essas formas de ordem e de autoridade de

antigamente?

(T114) Alan: Não. Hoje já é livre.

(T115) Esther: Não. Existe, existe.

(T116) Carla: Existe. Muito pouco, mas existe.
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(T117) Arthur: Existe. Nessas comunidades /

(T118) Pesquisadora: E aqui /

(T119) Arthur: Aqui em Natal como é tão [...] tão [...] tipo como no Rio de Janeiro. No

Rio de Janeiro o povo joga tudo pro alto, deixa pra lá. Aqui em Natal já é uma coisa

mais parada, lenta, organizada. Lá, é puf, tô nem aí, pode ir. (apresenta um novo ponto

de vista na discussão: o comportamento irresponsável)

(T120) Esther: É. As mulheres vão lá no baile funk, aí vão com um povo que nunca viu

na vida, aí vai e tem relação com ele, aí vai e sai e vai pra outra festa, aí tem de novo, aí

tem tipo uma prostituição. Apesar de elas não coisarem dinheiro, assim. Mas nunca sabe

nem o nome, num sabe nada da vida, nem o rosto, assim. (concorda com Arthur e

justifica seu arguemento)

(T121) Alan: Por prazer.

(T122) Esther: Aí tudo drogada /

(T123) Andréa: Pega uma doença /

(T124) Carla: Fica grávida /

(T125) Andréa: São algumas conseqüências. Assim, a pessoa [...] antes de a pessoa

fazer ela pensa logo: “Nossa! Será que eu vou pegar uma doença, ficar grávida”. Aí

isso meio que amedronta a pessoa. Mas se não fosse isso também ela ia lá fundo.

Principalmente a mulher né? Que carrega o bebê nove meses, que tem, que cuida até

onde pode. (levanta um novo ponto de vista: a conduta deve estar refletida nas

conseqüências)

(T126) Beatriz: É. Tem que tomar cuidado na gravidez. Muita coisa.

(T127) Pesquisadora: E as adolescentes, sofrem conseqüências?

(T128) Todos: Sofrem.

(T129) Esther: Sofre. De ser rejeitada pela família /

(T130) Arthur: Depois que fica grávida [...] não, aquela ali é/ (passou a pensar nas

conseqüências do ato, visto que antes sua maior justificativa para se ter uma relação

sexual era o fato de o casal estar se gostando)

(T131) Carla: De não ser mais /

(T132) Esther: Virgem?

(T133) Carla: Não. Não ter mais liberdade, não ser assim, ah sei lá.

(T134) Alan: De perder é, como é o nome?

(T135) Ricardo: A honra?
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(T136) Esther: A virgindade?

(T137) Carla: A juventude?

(T138) Alan: É, a juventude, é isso mesmo.

(T139) Esther: É. Porque é uma criança cuidando da outra, aí assim.

(T140) Arthur: São as crianças que formam as outras.

(T141) pesquisadora: Tá bom. Agora eu gostaria que vocês escrevessem uma nova

opinião depois desse debate.

(T142) Ricardo: De novo?

(T143) pesquisadora: O que vocês acharam do que foi dito aqui que faz sentido agora?

Qual a nova opinião que vocês teriam sobre qual o momento ideal de começar a

relação?

[...]

5.2.2. Análise dos dados

Com esta tarefa verificou-se como o processo de discurso argumentativo

acontece em tempo real e através dele, acompanhou-se as mudanças no pensamento e na

opinião inicial dos participantes. Como elementos subjacentes ao discurso

argumentativo, observou-se se os jovens apresentam uma posição ou ponto de vista

sobre questões morais levantadas na pesquisa e, se trazem para o contexto da

argumentação a justificação, pontos de vista alternativos, contra-argumentos e se

reagem a estes – conforme S. L. Santos (1996).

Diante da análise efetivada constatou-se a presença de todas estas habilidades

argumentativas no decorrer do debate. Inicialmente, todos os participantes apresentaram

uma opinião justificada sobre o tema em questão. Isso pode ser visto nas falas que vão

do turno (T1) até o turno (T24).

No que se refere a habilidade de contra-argumentação nota-se sua presença em

vários momentos do debate, como por exemplo nos turnos abaixo onde os participantes
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discutiam sobre o fato de os pais e a religião influenciarem ou não na decisão para

iniciar à vida sexual.

(T45) Esther: Eu acho que influencia. Influencia bastante. Porque [...] tipo, se a
pessoa for, uma assim [...] uma evangélica, assim, bem tipo assim. Ela não iria
querer fazer relação sexual com seu namorado antes do casamento. Porque acha
isso errado / (discorda dos colegas e justifica sua opinião)
(T50) Arthur: Mas [...] é… se eles tiverem se gostando, eles não vão? Ela falou
que pode ser evangélico, quem é evangélico, por exemplo, não faria isso porque
vai ficar mal falada, mas se eles se gostam ela não vai perguntar a religião se
pode. Ela vai na dela. (discorda de Esther e justifica sua opinião)
(T58) Samuel: Meu pai fala ao contrário. (discorda de Esther levantando um
contra-argumento de que nem todos os pais são assim, para isso apresenta sua
experiência com seu pai tentando minar o argumento dela)
(T60) Alan: Mas cada um já sabe o que é certo e o que é errado, assim... pra
fazer ou não. (levanta um contra-argumento discordando da idéia dos colegas
afirmando que cada pessoa por si só já é capaz de tomar uma decisão própria,
pois sabe o que é certo ou errado)
(T71) Andréa: O que é certo, o que é errado é da pessoa. (discorda da opinião
dos colegas: Esther e Beatriz, afirmando que as pessoas possuem opinião
independentes de pais, religião, educação escolar)
(T72) Pesquisadora: Como assim Andréa?
(T73) Andréa: O que é certo, o que é errado é da pessoa. Assim, o que é que os
outros vão achar. Sempre é o que os outros vão achar. Se você fizer, os outros é
que vão achar errado. Se você fizer isso, aí você é uma boa moça, aí num sei o
que. A pessoa acaba indo na cabeça dos outros. Assim, indo fazer uma vida pras
pessoas, não pra ele. Feito pras pessoas. (no transcorrer do seu pensamento
levanta o contra-argumento sobre o julgamento alheio, apresentado por
Esther, passando a admiti-lo e a concordar com sua existência nas relações
interpessoais, embora lhe faça severas críticas)

Ao relacionarmos os participantes que apresentaram contra-argumentos com a

classificação que obtiveram quanto ao nível de raciocínio moral, verificamos que dois

deles se encontram no nível pós-convencional do raciocínio moral, enquanto que os

demais estão no nível convencional. Esses dados corroboram os resultados obtidos na

primeira parte do trabalho a respeito da relação entre contra-argumentação e raciocínio

moral. Portanto, confirma-se o fato de que as demandas cognitivas não são as únicas

responsáveis pela determinação do nível de raciocínio moral, uma vez que questões

sociais e emocionais estão implicadas nesse processo.
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Ao analisarmos as respostas dadas a um contra-argumento é possível

encontrarmos pelo menos uma no turno (59), quando Esther responde ao contra-

argumento de Samuel em T(56) e T(58) no qual diz que seu pai não é assim, este lhe diz

ao contrário do que Esther está dizendo.

(T59) Esther: Pois é, isso é diferente. Depende da religião e de negócio de
família. Se o filho for homem: “Ai meu filho, vai lá, num sei o que, prove que
você é macho”. Esse tipo de coisa. Aí se for mulher, a mãe já chega mais assim:
“você tem certeza que é isso que você quer? Esse tipo de coisa assim. É. (Esther
se defende, responde ao contra-argumento mostrando que depende do ângulo
para o qual o discurso dos pais é dirigido: se for para o filho homem tem uma
conotação, se for para a filha mulher tem outra; portanto influencia mas, de
forma diferente)

No decorrer da situação de debate ainda é possível constatar que os debatedores

são capazes de levantar novos pontos de vista gerando, assim, a adesão e a

debatibilidade destes ao discurso. Ex:

(T81) Alan: A sociedade é machista. (levanta a questão do machismo na
sociedade a partir da fala das colegas de maneira concordante)
(T119) Arthur: Aqui em Natal como é tão [...] tão [...] tipo como no Rio de
Janeiro. No Rio de Janeiro o povo joga tudo pro alto, deixa pra lá. Aqui em
Natal já é uma coisa mais parada, lenta, organizada. Lá, é puf, tô nem aí, pode ir.
(apresenta um novo ponto de vista na discussão: o comportamento
irresponsável)
(T125) Andréa: São algumas conseqüências. Assim, a pessoa [...] antes de a
pessoa fazer ela pensa logo: “Nossa! Será que eu vou pegar uma doença, ficar
grávida”. Aí isso meio que amedronta a pessoa. Mas se não fosse isso também
ela ia lá fundo. Principalmente a mulher né? Que carrega o bebê nove meses,
que tem, que cuida até onde pode. (levanta um novo ponto de vista: a conduta
deve estar refletida nas conseqüências)

Por outro lado, é possível observar, além disso, participantes como Beatriz e

Alan nos turnos T(27-31) e T(36-39), que discordam da opinião do outro, mas não

defendem sua opinião nem dão respostas ao oponente sobre as objeções feitas ao seu

ponto de vista.
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Analisaremos, agora, as modificações e assimilações advindas das múltiplas

alternativas levantadas na discussão e o impacto destas sobre a opinião original dos

debatedores. Para tanto, será explicitado e analisado trechos do diálogo de Esther e

daqueles componentes do grupo que modificaram seu pensamento a partir das contra-

argumentações levantadas e justificadas por ela. Vale lembrar, que o foco principal

dessa análise dirigir-se-á (1) à capacidade dos jovens de considerar outras alternativas

em relação ao seu ponto de vista, (2) a mudança que o contato/confronto com novas

opiniões (contra-argumentações) provoca na opinião original.

Entre T(41-45), Esther discorda dos colegas de que as decisões tomadas em

relação à vida sexual independe da influência da religião e dos pais e justifica sua

posição.

(T41) Andréa: É [...] independente de pais e religião. Assim, os pais não têm
que interferir na relação dos filhos. Nem a religião. (Acha que eles estão livres
para decidir e que ninguém interferi nesta decisão)
(T42) Beatriz: É. Se eles se amam. (concorda com Andréa e acrescenta nova
informação reforçando sua idéia)
(T43) Arthur: Religião é só uma opção. (faz um comentário reforçando a
opinião das duas colegas)
(T44) Pesquisadora: Só uma opção? Ela não influencia na opinião?
(T45) Esther: Eu acho que influencia. Influencia bastante. Porque [...] tipo, se a
pessoa for, uma assim [...] uma evangélica, assim, bem tipo assim. Ela não iria
querer fazer relação sexual com seu namorado antes do casamento. Porque acha
isso errado / (discorda dos colegas e justifica sua opinião)

Essa participante defende que a religião influencia nas decisões que tomamos na

vida, inclusive com relação ao sexo. Vale salientar que no transcorrer do seu

pensamento ela modifica sua própria posição inicial ampliando a idéia de que fazer sexo

antes do casamento seria alvo de julgamento pelo outro e não por causa da religião em

si, como havia defendendo anteriormente. Essa mudança pode ser observada no

exemplo T(49) descrito abaixo:
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(T49) Esther: É. [...] e muito. As pessoas devem seguir. Se não seguir é como:
“Nossa! Fulaninha é evangélica e já tá grávida antes do casamento”. Não é só
entre pessoa evangélica, isso. Tipo de coisa assim, sabe, que acontece mesmo.
Mas por causa das pessoas, não por causa, assim, da religião, mas por causa do
que as pessoas vão falar. (no transcorrer do seu pensamento a aluna modifica
sua posição inicial ampliando a idéia de que fazer sexo antes do casamento
seria alvo de julgamento pelo outro e não por causa da religião em si)

Em T(55), Esther defende sua opinião justificando a influência dos pais nas

decisões que tomamos sobre a vida sexual, discordando de Andréa e Arthur que não

pensavam dessa forma.

(T55) Esther: Eu acho que os pais influenciam. Porque a educação é dada
assim: “Minha filha, isso é certo, é certo; isso é errado, é errado; não pode
errar”. Essas coisas assim. Aquelas pessoas mais certinhas têm, sim, influência
do pai e da mãe. (discorda de Andréa e Arthur, agora defendendo a influencia
dos pais).

Em contraposição, Andrea T(71), discorda da opinião dos colegas: Esther, Alan

e Beatriz, afirmando que as pessoas possuem opinião independentes de pais, religião e

educação escolar.

(T71) Andréa: O que é certo, o que é errado é da pessoa.
(T72) Pesquisadora: Como assim Andréa?
(T73) Andréa: O que é certo, o que é errado é da pessoa. Assim, o que é que os
outros vão achar. Sempre é o que os outros vão achar. Se você fizer, os outros é
que vão achar errado. Se você fizer isso, aí você é uma boa moça, aí num sei o
que. A pessoa acaba indo na cabeça dos outros. Assim, indo fazer uma vida pras
pessoas, não pra ele. Feito pras pessoas.

No transcorrer do seu pensamento, Andréa defende a opinião de que o que é

certo e o que é errado é da pessoa, além de que cada um deve ter sua opinião

independente das outras pessoas. No entanto, ao avaliar o contra-argumento levantado

por Esther em T(49), sobre o julgamento alheio, passa a admiti-lo e a concordar com a

influência de pais, religião e educação escolar nas relações interpessoais e nas decisões
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que tomamos, embora não concorde com a forma como essa influência se dá sob as

pessoas. Portanto, modifica sua opinião, achando, agora, que os pais e outras pessoas

influenciam na conduta do outro. Como segue:

(T74) Pesquisadora: Aí você acha que cada um deve ter sua opinião
independente das outras pessoas?
(T75) Andréa: É. Eu acho. Os pais claro que influenciam. Mais os pais do que a
religião, assim. Porque os pais é [...] desde pequenininho, tá ali apoiando, dando
atenção, dando bronca quando precisa, faz alguma coisa que eles acham que não
é certo. E bom é assim. Aí os pais falam: “Ah, minha filha, você não precisa
fazer isso, porque tá muito cedo, e que não sei o que, e se você fizer eu não vou
mais lhe sustentar, você vai sair fora de casa”. A maioria dos pais são assim.
Você não compreende o que ela fez? Como ela fez? Por que ela fez? Assim, no
caso, eu mulher, aí acaba expulsando a filha de casa, tirando herança, quem tem,
tirando apoio, acaba desmoronando, acabando com a vida da pessoa.

O mesmo aconteceu com Arthur; a partir das justificativas de Esther sobre a

influência dos pais e religião no comportamento assumido pelos filhos. Arthur, em

(T89), passa a considerar e a acatar o ponto de vista sobre a influencia dos pais, no qual

discordava anteriormente.

A pesquisadora pergunta aos debatedores o que acham sobre as opiniões que

estão sendo levantadas e justificadas pelo grupo, quando Arthur responde em T(89):

(T89) Arthur: Pode ser. A sociedade é machista mesmo. É uma realidade. Você
vê a diferença de um pai que vai falar com o filho. O filho vai falar com o pai
que vai ter relação sexual com a namorada. O pai apóia: “É vai lá. Mostre o que
você é, o que você tem embaixo das pernas”. Aí já a mulher é diferente: “Não,
minha filha não vai fazer isso. Você tá nova” /

Além disso, em T(130), Arthur passou a pensar nas conseqüências do ato sexual

depois que Andréa levantou um novo ponto de vista, considerando que nossas condutas

devem ser refletidas a partir das possíveis conseqüências considerando ambos os

parceiros da relação. Anteriormente, a maior justificativa de Arthur para se ter uma

relação sexual era o fato de o casal estar se gostando.
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(T130) Arthur: Depois que fica grávida [...] não, aquela ali é/

5.2.3. Discussão dos resultados

Tendo em vista o objetivo desse estudo, demonstrar que práticas argumentativas

podem contribuir para o desenvolvimento de atitudes éticas-morais, especificamente, no

que se refere ao raciocínio ético-argumentativo voltado para outras pessoas e seus

diferentes pontos de vista, é possível afirmar que o grupo-debate, enquanto interação

discursiva, engajou-se em um processo argumentativo.

Essa afirmação é pertinente, pois, para que uma argumentação seja criada a

condição inicial é a existência de um tema controverso, no caso a sexualidade. Além

disso, foi solicitado aos participantes que explicitassem suas opiniões acerca do assunto,

as quais foram colocadas de diferentes maneiras, implicando posições opostas e

alternativas. Aliado a isso, os participantes apresentaram razões para apoiar seus pontos

de vista, ou seja, justificativas.

Os resultados obtidos na análise do grupo-debate deixam claro que, à medida

que se tem oportunidade de entrar em contato com diferentes posições argumentativas é

possível refletir e reavaliar às posições originais acerca de determinados conceitos. No

caso dessa pesquisa, a capacidade de Esther apresentar pontos de vista e justificativas

para apóia-los, levantar contra-argumentos e responder a estes, contribuiu para que os

oponentes tivessem possibilidades de reavaliarem o tema em questão podendo, assim,

modificarem, parcial ou integralmente, suas concepções éticas no que se refere a

sexualidade.

Aliado a isso, é importante ressaltar a mudança/evolução da opinião do

proponente que se dá quando está engajado no processo de argumentar. Nesse sentido,
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Esther, ao argumentar, agrega novas informações ao seu ponto de vista inicial, dando-

lhe sentidos novos e mais elaborados.

Focalizando essa questão, Billig (1987) explica que as pessoas pensam

constantemente com elas mesmas como se estivessem se referindo a outra pessoa, dessa

forma elas oferecem a elas mesmas seu próprio contexto retórico. No caso de Esther, a

medida que respondia a um contra-argumento ela ia justificando argumentos e

levantando, ela mesma, contra-argumentos travando consigo debates internos, fazendo-a

construir no curso de seu pensamento novos significados.

Tendo em vista que a negociação é tecida na dimensão dialética entre o eu e

outro, é possível afirmar, diante dos resultados, que foi possível, em alguns aspectos,

atingir o lugar do outro, portanto, estabelecer uma relação dialógica, segundo Leitão

(1999). Para essa autora, o que dá o sentido dialógico à argumentação é a existência de

uma oposição entre pontos de vista e o fato de estarmos sempre antecipando em nossas

elaborações as reações e as possíveis opiniões das outras pessoas sobre o assunto em

questão.

Nesse sentido, a possibilidade de confronto com o outro lado, quer seja trazida

pelo oponente ou pelo proponente, na medida em que antecipa objeções ao seu próprio

ponto de vista, foi fundamental para mudança no fluxo de raciocínio dos debatedores

que, direta ou indiretamente, alteraram de alguma forma seu ponto de vista inicial, quer

seja para integrar novas informações ao seu ponto de vista ou para responder a contra-

argumentos de maneira mais elaborada.
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TECENDO CONSIDERAÇÕES

Ao longo deste estudo, procuramos estudar sobre a produção de discurso

argumentativo como meio para construção/(re)significação de conceitos, concepções e

raciocínios éticos/morais. Para tanto, definimos três objetivos: (1) investigar a

consideração de posições alternativas sobre as posições prévias dos adolescentes acerca

da temática discutida.; (2) verificar se a capacidade de os jovens considerarem outras

alternativas em relação ao seu ponto de vista, ou seja, se a presença de contra-

argumentos reflete nos níveis mais elevados de raciocínio moral segundo Kohlberg, e

em que medida isso se dá; (3) compreender a relação entre a capacidade de o

adolescente usar estratégias cognitivas e verbo-argumentativas e a (re)significação de

conceitos e crenças de natureza ética/moral, bem como solucionar os conflitos que

derivam dessas questões.

Enquanto travávamos um diálogo interno para compreensão das questões que

aqui foram levantadas, nosso processo argumentativo para produção desta pesquisa

caminhava em paralelo à investigação do processo argumentativo dos adolescentes –

dada a semelhança entre o instrumento mental da pesquisadora e seu objeto de estudo.

Para nós, compreender a argumentação como veículo para (re)significação de

concepções éticas/morais e elevação do nível de raciocínio moral segundo Kolhberg,

implicou entender como nossos adolescentes estão argumentando e de que forma as

habilidades argumentativas, que possuem, contribuem para o desenvolvimento do

pensamento crítico e para aquisição de uma moral autônoma.
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Tomando como referência a estrutura argumentativa segundo S. L. Santos

(1996), procuramos demonstrar o poder de ação que possui a capacidade de contra-

argumentar na formação, elaboração e qualidade das teorias, concepções e, quem sabe,

até atitudes dos adolescentes. Assim, a partir das evidências empíricas, constatamos o

impacto que essa habilidade cognitiva exerce na produção/reformulação de

pensamentos e conceitos que, no caso dos nossos jovens, refere-se a conhecimentos de

natureza ética/moral.

A estrutura completa de um argumento, tal como definida por S. L. Santos

(1996), ou seja, ponto de vista, justificativa, apresentação de contra-argumento e de suas

respectivas respostas, está apenas parcialmente desenvolvida na maioria dos

adolescentes em questão. Sua maior dificuldade está com relação à produção de contra-

argumentos que apontem falhas na sua posição, questionando o nível de certeza que

depositam na mesma. Ou seja, levantar uma idéia nova, justificada, que tenha o poder

de modificar sua posição inicial, contribuindo, assim, para qualidade desta.

Como conseqüência disso, o número de adolescentes que não responderam foi

abaixo do número daqueles que responderam a contra-argumentos. Nesse aspecto,

chamamos a atenção para a escola privada, uma vez que revelou um percentual muito

baixo de respostas. Os alunos dessa escola foram os que mais se colocaram

“respeitosos” em relação ao outro, negando-se a entrar em confronto ou crítica com o

outro.

Esse resultado leva a crer que a escola privada (religiosa, no caso deste estudo)

apresenta um nível menor de argumentação que a escola pública, uma vez que num

discurso argumentativo a meta é promover uma alteração no ponto de vista do oponente

quer seja parcial ou totalmente. A argumentação só faz sentido em presença de
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competição de posições, e mais, em presença de divergências que possam vir a ser

negociadas (Almeida, 1999).

Esses aspectos foram revelados a partir da Tarefa 1, referente à avaliação de

dilemas morais, na qual foi solicitado que os adolescentes emitissem sua opinião sobre

uma questão referente à sexualidade e que, para isso, eles deveriam, num processo de

argumentação monológica, ou seja, na ausência de um oponente real, opinar, justificar,

imaginar um oponente a quem respondam.

Levando em consideração que, na segunda parte da pesquisa, foi efetivado um

grupo-debate no qual o processo de argumentação se deu, de fato, tendo em vista a

divergência entre opiniões, um processo de negociação e a mudança na representação

que os debatedores possuíam sobre o tema em questão, indagamos-nos: o que levou os

adolescentes que participaram da primeira parte deste estudo a se furtarem à

argumentação, tendo em vista a não reflexão sobre seu próprio pensamento? A situação

de argumentação monológica? A necessidade de habilidades metacognitivas para pensar

sobre sua própria opinião e a de outros? Ou não se propuseram a responder a tarefa por

falta de interesse, passividade, preguiça de pensar? Numa tarefa tipo debate, o aluno

necessariamente é instigado a se envolver no processo e a levantar hipóteses, tendo em

vista o processo de troca e retroalimentação do seu pensamento pelo grupo?

Com base nesse contexto, não poderíamos deixar de pôr em relevo o raciocínio

na construção de argumentos. Billig (1987) mostra que, do ponto de vista

desenvolvimental, aprender a argumentar pode ser crucial para aprender a pensar. A

despeito das inquietações que demandaram a realização dessa pesquisa, enfatizamos que

o exercício de argumentar dentro de uma estruturação de argumentação completa (S. L.

Santos, 1996) promove possibilidades para a aquisição de habilidades metacognitivas e,

em última instância, para o desenvolvimento do pensamento crítico.
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Recorrendo ao pensamento de Piéraut-Le Bonniec e Valette (1991, In: Macêdo,

1998) reafirmamos a idéia de que pensar em uma estrutura metacognitiva significa

aceitar que nada que é dado é óbvio e que não é suficiente dizer algo para que ele seja

verdade.

Os dados sobre produção de argumentos mostrados neste estudo indicam que a

argumentação exerce um papel fundamental no desenvolvimento do pensamento crítico,

na construção de conhecimentos e no cotidiano das pessoas, vindo a confirmar os

resultados dos estudos em argumentação apresentados no presente trabalho (Kuhn,

1991; Billig, 1987; Leitão, 2000; Rodrigues, 2001; Macêdo, 1998).

Apesar das evidências quanto à importância da argumentação na vida das

pessoas, os resultados também revelam que nossos adolescentes ainda possuem uma

estrutura argumentativa aquém de suas possibilidades reais, visto que se encontram

numa faixa etária, cujo nível de desenvolvimento cognitivo já lhes possibilitaria pensar

a partir da perspectiva do outro e a refletir sobre seu próprio pensamento. Essa

constatação aponta para o fato de que o processo de argumentação mereceria maior

inserção na vida destes jovens.

Tais resultados sinalizam para a existência de uma carência de espaços

sistemáticos que possibilitem o exercício da argumentação. O caráter otimizador, visto

em torno dessa, indica que a mesma pode promover o desenvolvimento do pensamento

crítico e a formação de cidadãos éticos críticos, conforme os anseios que moveram o

presente trabalho.

Examinando os nossos dados, no que diz respeito à relação entre contra-

argumentação e raciocínio moral, verificamos que há uma ligeira tendência para

relacionarmos essas duas categorias. A evolução dessas habilidades mentais coincidiria,

como refere Golder & Coirier (1994, In: Almeida, 1999, p. 18-19), com o domínio das
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operações formais, período em que seria bem provável que os sujeitos “descentrados” se

tornassem capazes de refletir a partir da perspectiva do outro/interlocutor, muito embora

outros estudos demonstrem que algumas crianças pequenas já apresentam capacidades

rudimentares para argumentação.

Por outro lado, no que se refere à limitação apontada neste estudo sobre a

hegemonia dada ao sistema cognitivo como tendo primazia na determinação do estágio

ou nível de raciocínio moral de uma pessoa, nota-se que os resultados e especificidades

encontrados na aplicação do DIT parecem dar suporte a esse pressuposto. Ou seja,

durante sua aplicação, outras questões estiveram presentes na forma como determinados

participantes responderam ao dilema moral, isto é, com conteúdos de ordem emocional,

social e cultural.

Entre esses, podemos citar o caso de alguns participantes que atribuíram maior

grau de importância a determinada afirmativa por interpretá-la através de demandas

emocionais, conforme apresentado na análise dos dados referentes à primeira parte do

trabalho. Além disso, os dados mostram que os jovens que são capazes de gerar contra-

argumentos podem ser classificados tanto como possuindo um nível de raciocínio moral

convencional – e até pré-convencional – como pós-convencional. Essa questão também

pode ser verificada na segunda parte desse trabalho que trata de questões (dilemas)

morais em situação de interação sócio-verbal. Os alunos que durante a discussão

emitiram contra-argumentos foram classificados como nível de raciocínio convencional,

como também foram classificados como nível pós-convencional.

Portanto, os dados parecem afirmar que o nível de raciocínio moral decorre de

diferentes dimensões constituintes da natureza humana: a sócio-cultural, a afetiva, a

cognitiva, a bio-fisiológica, pois falar do ser humano é sublinhar a complexidade que
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envolve o seu desenvolvimento e, ao mesmo tempo, constatar a unicidade que o compõe

num contexto biopsicosocial

Essas considerações sugerem a pertinência de futuras pesquisas investigarem, de

maneira qualitativa e por meio da interação sócio-verbal, que fatores de outra ordem

interferem nessa classificação (incluindo o cognitivo) e em que medida se dá essa

interferência. E ainda, se o tipo de conteúdo influencia nos níveis de raciocínio moral e

que tipo de conteúdos interferem na sua progressão ou regressão?

Guareschi (1998) advoga que todos nós temos convicções éticas, mas, para que a

tenhamos, devemos nos basear em algum fundamento, algum pressuposto filosófico e

valorativo, os quais estão por trás de nossas atitudes. Segundo esse autor, como já foi

referido anteriormente, nem mesmo os estudos de Kohlberg e, em parte, os de Piaget,

apesar de ajudarem a identificar estágios de consciência ética, não fornecem elementos

para que se possam identificá-los. Por isso, defende que, primeiramente é preciso

desvendar tais fundamentos, para que, assim, seja possível lhes fazer uma crítica. Dessa

forma, tomar consciência desses fundamentos pode contribuir para que possamos

avançar na maneira de pensar e agir em relação ao outro e ao universo.

No entanto, para que seja possível desvendarmos tais pressupostos filosóficos e

valorativos, faz-se necessário elaborar um pensamento de ruptura e superação do dado,

transcendendo o imediato e o conjuntural, os quais se mostram como universais e únicos

referenciais do nosso pensamento. Nesse sentido, a escola pode contribuir para criar

consciência a respeito desses pressupostos e valores e fomentar o desenvolvimento de

um pensamento autônomo capaz de processar criticamente tal conhecimento.

Tomando por base que a ética não pode ser considerada como algo pronto e

acabado, mas que se faz continuamente a partir da existência com o outro e na relação

com este (Guareschi, 1998), a concepção de argumentação, tal qual vem sendo
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considerada por este estudo, além das noções de ação comunicativa e ética do discurso,

na perspectiva de Habermas (1981), apresenta-se como um terreno fértil para que os

sujeitos possam reestruturar seu campo semântico, construindo novos pensamentos e

(re)significando seus conceitos éticos/morais.

A respeito disso, nossos dados confirmam que a interação sócio-verbal é

elemento chave para o desenvolvimento tanto do pensamento crítico como da moral

autônoma. Foi comprovado que os jovens, em situação de confronto com o outro, têm

oportunidade de exercer a estrutura argumentativa, fazendo emergir, no cerne dos

debates, múltiplas alternativas que constituem a base para reavaliar crenças, conceitos e

pensamentos.

Nesse processo, a possibilidade de gerar contra-argumentos é de suma

importância (S. L. Santos, 1996), visto que é justamente a emergência de elementos de

oposição em uma discussão o que permite que um argumento se abra para revisão.

Portanto, a consideração de contra-argumentos é uma demanda imprescindível a quem

argumenta.

Quanto a isso, é interessante notar que, ao observar de perto os instrumentos

metodológicos utilizados, percebe-se uma hierarquia e evolução nos resultados

revelados através das tarefas de produção e avaliação de argumentos: argumentação

monológica, reação à apresentação de contra-argumentação e confronto de opiniões em

situação sócio-verbal. Seguindo essa seqüência, percebe-se uma progressão na reação

dos indivíduos quanto a modificar seu ponto de vista. Assim, no grupo-debate os

participantes tiveram maior oportunidade para reavaliar/elaborar pensamentos e

conhecimentos.

Quanto a isso, constatamos que a medida em que se encontram

permanentemente imersos numa diversidade de experiências sociais, ideológicas e
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dialógicas, além da multiplicidade de vozes que cada indivíduo carrega (Bakhtin, 1981;

Vygotsky, 1993), cada um vai se configurando enquanto ser ético e pensante no

encontro entre o EU e o OUTRO.

Diante dessas questões, somos levados a revisitar a escola que é o alicerce para

formação da cidadania em uma sociedade democrática. Pensar nesses termos não seria

associar a educação a discursos estéreis, mas acreditar que, sendo caracterizada como

um espaço multicultural, ideológico e plural, se mostra como um campo fértil para

formação de uma ética crítica e de pessoas que saibam argumentar e viver com o outro.

Entretanto, para que isso se efetive, é preciso romper com o modelo de escola

que conhecemos, ou seja, pautada em princípios individualistas e reducionistas.

Desafios dessa natureza serão matéria-prima para nós psicólogos, educadores e outros

tantos profissionais que lidam com a complexidade que permeia as relações humanas e

a engrenagem que forma o aparelho escolar.
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NOME:_______________________________________________________________

DATA DE NASCIMENTO: _________________________ SEXO: ______________

João e o Remédio

João devia roubar aquele remédio? Sim ________ Não ________

Justifique sua resposta.
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APÊNDICE C

VOCÊ DECIDE: FOLHA DE INSTRUÇÃO: TAREFA 3
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VOCÊ DECIDE

Marcelo e Lúcia são dois jovens com idade de 18 anos e estão namorando sério

há muito tempo. O envolvimento afetivo entre os dois cresce a cada dia, assim como o

aumento progressivo no grau de intimidade entre eles. Nesse momento de suas vidas o

casal acha que deve iniciar uma relação sexual. Ambos estão querendo, estão dispostos

e acham que estão no momento adequado do relacionamento. Além disso, seria um

compromisso de fidelidade, uma vez que acreditam que o amor que sentem um pelo

outro evoluirá para a uma relação mais séria no futuro.

Na sua opinião você acha que eles devem ou não devem iniciar uma relação sexual

agora?

Marque sua resposta.

Sim ou Não?

Agora tome seus lugares.

Analisando bem a atitude dos dois, Marcelo levanta a possibilidade de uma

gravidez indesejada e fica com dúvida e com medo das conseqüências. Marcelo acha

que estão deixando se levar pelo desejo sexual que é forte e toma conta do casal nesse

momento e que eles ainda, não estão preparados para ser pais, estão terminando os

estudos e se preparando para faculdade.

Agora Marcelo se mostra cauteloso, na sua opinião você acha que eles devem ou não

devem iniciar uma relação sexual nesse momento?

Marque sua resposta.

Sim ou Não?

Agora tome seus lugares.

Lúcia, então, acalma Marcelo dizendo que os dois se amam e estão afim e que os

dois podem procurar saber como funciona o ciclo menstrual de Lúcia e quais são os

métodos anticoncepcionais que se falam na televisão e nos livros, tomar todos os

cuidados possíveis e conversar com pessoas experientes e esclarecidas.
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Na sua opinião você acha que eles devem ou não devem iniciar uma relação sexual

agora?

Marque sua resposta.

Sim ou Não?

Agora tome seus lugares.

Marcelo e Lúcia que participam de um grupo jovem estavam com sorte pois em

um desses encontros o casal teria a oportunidade de discutir esse assunto que vem lhe

deixando cheio de dúvidas e impasses. Naquele dia o dirigente da palestra mostra aos

jovens que a grande virtude dos humanos reside na contemplação dos valores do bem e

da felicidade, na observância do respeito a Deus e a nós mesmos como seres humanos.

Dizer não ao sexo antes do casamento é sinal de segurança, de proteção, de auto-

disciplina e amor e respeito a si mesmo. Desta forma evitaremos sofrer traumas,

angústias, decepções, falta de prazer, a não correspondência das expectativas e

violências, como também causar fracassos para o parceiro. Além de tudo isso, é possível

que aumente o comportamento de risco para saúde, como gravidez indesejada, DST,

AIDS, disfunções sexuais, abortos, mortes e suicídios.

Depois de ter ouvido alguém com experiência e muitas informações, na sua opinião

você acha que eles devem ou não devem iniciar uma relação sexual agora?

Marque sua resposta.

Sim ou Não?

Agora tome seus lugares.

Semanas depois Lúcia e Marcelo participaram de uma palestra sobre sexualidade

ministrada na escola. Naquele dia eles ouviam atentamente o posicionamento de um

estudioso e especialista no assunto e ficaram novamente balançados quanto a iniciarem

sua tão sonhada relação sexual. Na ocasião, o especialista disse que os tempos mudaram

e a sexualidade é parte fundamental das nossas vidas e que não podemos negar as suas

manifestações. Segundo ele, é possível vivê-la de forma saudável, prazerosa e segura,

com responsabilidade e respeito a si e ao outro, sem angústias e sem risco de gravidez

indesejada, DST e AIDS. O especialista disse ainda, que cada jovem precisa se preparar

para esse momento tomando conta de si mesmo e que o momento certo vai depender da
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maturidade e diálogos desses jovens com seus pais e educadores para tirar dúvidas,

expor os sentimentos, trocar informações e conhecimento.

E agora depois de ouvir o especialista no assunto, na sua opinião você acha que eles

devem ou não devem iniciar uma relação sexual agora?

Marque sua resposta.

Sim ou Não?

Agora tome seus lugares.
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APÊNDICE D

VOCÊ DECIDE: FOLHA DE RESPOSTA: TAREFA 4
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NOME: _______________________________________________________________

DATA DE NASCIMENTO: ________________________ SEXO: _______________

Marcelo e Lúcia estão dispostos a iniciar uma vida sexual juntos

Na sua opinião você acha que eles devem ou não devem iniciar uma relação sexual

agora?

SIM (          )                                                                                             NÃO (          )

Marcelo e o medo de uma gravidez indesejada

Agora Marcelo se mostra cauteloso, na sua opinião você acha que eles devem ou não

devem iniciar uma relação sexual nesse momento?

SIM (          )                                                                                             NÃO (          )

Marcelo e Lúcia tomarão todos os cuidados necessários para ela não engravidar

Na sua opinião você acha que eles devem ou não devem iniciar uma relação sexual

agora?

SIM (          )                                                                                              NÃO (          )

Dizer não ao sexo antes do casamento como sinal de proteção e respeito a si mesmo

Depois de ter ouvido alguém com experiência e muitas informações, na sua opinião

você acha que eles devem ou não devem iniciar uma relação sexual agora?

SIM (          )                                                                                              NÃO (          )

É possível ter uma vida sexual saudável, prazerosa e segura

E agora depois de ouvir o especialista no assunto, na sua opinião você acha que eles

devem ou não devem iniciar uma relação sexual agora?

SIM (          )                                                                                            NÃO (          )

E agora? Na sua opinião, eles devem ou não iniciar uma relação sexual? Justifique a sua

resposta.



162

APÊNDICE E

TRANSCRIÇÃO UTILIZADA PARA ANÁLISE DO

PROCESSO ARGUMENTATIVO
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TRANSCRIÇÃO

Legenda:

Falas inaudíveis: (     )

Falas interrompidas: /

Pausa: [...]

Fala analisada: (itálico, em negrito e entre parênteses)

De T(1) a T (24): opinião dos alunos sobre a questão levantada na problemática acima.

(T1) Pesquisadora: Carla vai dizer a opinião dela sobre essa questão, prestem atenção

ao que ela tem a dizer.

(T2) Carla: Eu acho que depende da idade deles, porque assim, ele foi infantil, muito

infantil. Ela também porque foi pela cabeça dele que essa paixão um dia poderia se

acabar. Se eles transassem sem camisinha aí essa paixão fosse acabar, acabaria e ela

teria uma responsabilidade de cuidar de um filho sozinha. (ele foi egocêntrico,

centralizou toda questão em torno de si mesmo e não considerou as conseqüências para

o outro)

[...]

(T3) Beatriz: Professora, é para ler ou para falar?

(T4) Pesquisadora: É para ler ou para falar.

(T5) Beatriz: Não, daqui a pouco. Deixa eu me preparar aqui.

(T6) Pesquisadora: Quem quer apresentar a opinião agora?

(T7) Esther: Assim, eu acho que ela não deveria ter [...] assim, tipo aceitado, porque na

minha opinião assim, eu acho que ele fez com a intenção de [...] é, se você realmente me

ama, é [...] ai meu Deus!...Você sabe né? Aí se você realmente me ama / (ele foi

individualista, não respeitou o direito de escolha da parceira)

(T7) Esther: Assim, eu acho que ela não deveria ter aceitado porque é o mesmo que a

Carla disse, já pensou se ela engravidasse assim, ai não teria [...] sei lá, eu não sei

explicar assim, acho que ela também. Ah, não sei explicar isso.

(T8) Pesquisadora: Carla, o que você disse sobre isso?

(T9) Carla: É que ela não deveria ter aceitado. Porque acho que ela queria provar a ele

que ela realmente amava ele com isso. Ela não deveria ter feito isso.

(T10) Pesquisadora: E a opinião dele o que você achou? Da atitude dele?

(T11) Carla: Num sei. Ele tava / ele, ele/

(T11) Carla: Foi só um pretexto, assim, eu acho pra isso.
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[...]

(T12) Pesquisadora: Quem é agora? Ricardo?

(T13) Aluno não identificado: É professora.

(T14) Ricardo: Na minha opinião [...] assim, ele não devia ter feito isso não, porque um

cara na idade dele fazer isso sem camisinha [...] tá entendendo? A pessoa ter um filho,

ter responsabilidade também. Ela também não era pra ter /

(T14) Ricardo: Ele não era pra ter chamado ela não, pra ter feito isso. Nem ela era pra

ter aceitado, ido pela cabeça dele. (Não levaram em consideração as conseqüências do

ato)

[...]

(T15) Samuel: Eu, professora. Eu acho que eles deviam conversar e entrarem em um

acordo e o que fosse melhor pros dois, dependendo de pais ou não, o que fosse melhor

pra eles é o que eles deviam fazer, o que eles acharem. (a decisão deve ser tomada pelo

casal considerando o que for melhor para ambos)

(T16) Alan: Eu. Bem, a atitude dele foi meio que irresponsável porque ele deveria

deixar esses negócios para depois de casar /

(T17) Pesquisadora: Para depois de que?

(T18) Alan: Casar.

(T19) Pesquisadora: Hum.

(T20) Alan: E ela não só porque ela gosta de, do cara que ela vai já fazer isso só porque

ele quis assim. Porque eu acho que tudo tem o seu tempo. Eu acho que ela não tá num

tempo assim mesmo que já seus 17, 18 anos de idade. (o casal foi precipitado, deveria

deixar essa decisão para depois do casamento, da maioridade)

[...]

(T21) Andréa: Assim, eu acho que a atitude dele foi um pouco infantil. Pra mim, se ele

realmente a amasse teria deixado acontecer naturalmente, às vezes são essas atitudes

que podem acabar com um relacionamento. Ela poderia ficar grávida, pegar uma

doença, ele não quisesse mais ela, teria desprezo por ela e ela ficasse sofrendo e tudo

mais. E a atitude dela pode-se chamar de desesperadora, ela viu que ia perder ele e

apostou, caiu fundo na relação e também ela não era pra ter feito isso porque é uma fase

muito importante e ela resolveu jogar tudo pro alto de uma hora pra outra. (eles não

consideraram as conseqüências do ato; ele agiu por meio da pressão e não

naturalmente e ela por medo de perdê-lo)
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[...]

(T22) Pesquisadora: É [...] Arthur?

(T23) Arthur: Na minha opinião eu acho que a atitude deles nem foi meio assim como

estão dizendo porque se ele gostava mesmo dela sexo é bom pra incrementar o namoro,

sabe?  Pra aumentar a chama. Também acho que ficava só naquele beija-beija, nada a

ver e assim meio fogo. Tem que ter um mexe-mexe, bole-bole no meio se não, não vai

acontecer. Mas se ele não gosta dela, só vai assim na vontade, tá errado. Não é atitude

de certo. E já a atitude dela de aceitar, se ela tiver gostando dele não importa a religião,

não importa pais, se ela tiver gostando dele acontece, se não tiver / (discorda do grupo)

(T23) Arthur: E também claro se, como é a história? Se, por exemplo, eles já se viram,

já têm mais de 18 anos, têm seu próprio emprego, já pode se auto-sustentar aí pode tudo

a perder e o outro a ganhar. Ter um filho é um problema, mas se já tiver ganhando seu

dinheiro, pode. (defende o sexo durante o namoro; acha certo a atitude deles só se

estiverem gostando um do outro e se poderem se auto-sustentar; se for para tirar

proveito do outro acha injusto de forma que integra o outro na relação; defende ser

uma decisão somente do casal e que não há influencias de terceiros sobre esta decisão)

(T24) Beatriz: Na minha opinião eu acho normal se eles se amavam de verdade tudo

bem. Mas eles não podem se esquecer de usar preservativos, pois evitam as DST’s,

evita também a gravidez. Dependendo da idade deles eu não acho errado não. (Essa

decisão depende tão somente do amor entre eles; devem se cuidar e se responsabilizar

pelas conseqüências)

[...]

(T25) Pesquisadora: Agora eu queria que vocês discutissem entre si, sobre a opinião

que cada um deu, porque eu gostaria que essas opiniões [...] no final a gente fosse

afunilando, afunilando até chegar a uma só opinião ou pelo menos duas. Porque aqui

tem [...] cada um tem uma opinião diferente, né?

[...]

(T25) Pesquisadora: Comecem a pensar, o que vocês [...] o que é que vocês acharam

da opinião dos colegas? Porque cada um colocou uma opinião diferente. Alguma coisa

que alguém disse que faz sentido pra você? Ou não...

(T26) Aluno não identificado: Samuel falou bonito. (alguém concordou com o que

Samuel falou, mas não foi explorado pela pesquisadora)

(T27) Beatriz: Menos o de Alan. (Beatriz discorda de Alan)
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(T28) Pesquisadora: Como é Beatriz? O que você acha da opinião do colega?

(T29) Beatriz: Assim, eu não achei normal. Todos falaram com sentido. Agora, Alan

falou só ter relações sexuais depois de casar, foi?

(T30) Pesquisadora: Foi.

(T31) Beatriz: Não, ai eu num acho certo não. Assim, [...] num é nem certo, também

depende da pessoa, se ela só quer depois do casamento, né? Mas eu acho que todos

assim, juntando todas faz sentido assim, que cada uma falou de um jeito, mas no final /

(discorda, mas não justifica, recua para não entrar em confronto com o outro ou

concorda parcialmente por perceber que existe outras  formas de pensar)

(T32) Carla: Quis dar o mesmo sentido.

(T33) Pesquisadora: É o que Carla?

(T34) Carla: Quis dar o mesmo sentido, entendeu?

(T35) Beatriz: É [...] mas dá o mesmo sentido.

(T36) Pesquisadora: Alan, o que você responderia a Beatriz que acha que /

(T37) Alan: Rapaz, eu num posso responder porque é a opinião de cada um, né? Eu não

tenho nada a ver com o que eles pensam ou o que não pensam. Cada um pensa uma

coisa, então deixe. (não respondeu evitando o confronto com o outro)

(T38) Pesquisadora: E pra defender a sua opinião de dizer que é só depois do

casamento, como é que você defenderia?

(T39) Alan: Então, é isso o que eu disse. Cada um tem seu modo de pensar, se quer

depois ou se quer antes. É ela que sabe. (não defendeu sua opinião)

(T40) Pesquisadora: O que vocês acharam da opinião de Samuel? Ele disse que ia

depender dos dois, que se eles conversassem entre si e o que fosse bom pra o casal, os

dois decidiriam. O que vocês acham?

(T41) Andréa: É [...] independente de pais e religião. Assim, os pais não têm que

interferir na relação dos filhos. Nem a religião. (Acha que eles estão livres para decidir

e que ninguém interferi nesta decisão)

(T42) Beatriz: É. Se eles se amam. (concorda com Andréa e acrescenta nova

informação reforçando sua idéia)

(T43) Arthur: Religião é só uma opção. (faz um comentário reforçando a opinião das

duas colegas)

(T44) Pesquisadora: Só uma opção? Ela não influencia na opinião?
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(T45) Esther: Eu acho que influencia. Influencia bastante. Porque [...] tipo, se a pessoa

for, uma assim [...] uma evangélica, assim, bem tipo assim. Ela não iria querer fazer

relação sexual com seu namorado antes do casamento. Porque acha isso errado /

(discorda dos colegas e justifica sua opinião)

(T46) Aluno não identificado: É. (concorda com Esther)

(T47) Esther: Eu sou evangélica, mas assim, eu não tenho assim, eu não sei [...] casar,

mas não sei, se eles casassem, se eles quisessem, o problema era deles, eu sei que eu

não faria isso agora, como eles. (no caso dela a religião influencia em sua decisão)

(T48) Pesquisadora: Sim, você acha que a religião [...] que ela interferiria, porque ela

tem alguns preceitos que as pessoas devem seguir?

(T49) Esther: É. [...] e muito. As pessoas devem seguir. Se não seguir é como: “Nossa!

Fulaninha é evangélica e já tá grávida antes do casamento”. Não é só entre pessoa

evangélica, isso. Tipo de coisa assim, sabe, que acontece mesmo. Mas por causa das

pessoas, não por causa, assim, da religião, mas por causa do que as pessoas vão falar.

(no transcorrer do seu pensamento a aluna modifica sua posição inicial ampliando a

idéia de que fazer sexo antes do casamento seria alvo de julgamento pelo outro e não

por causa da religião em si)

(T50) Arthur: Mas [...] é… se eles tiverem se gostando, eles não vão? Ela falou que

pode ser evangélico, quem é evangélico, por exemplo, não faria isso porque vai ficar

mal falada, mas se eles se gostam ela não vai perguntar a religião se pode. Ela vai na

dela. (discorda de Esther e justifica sua opinião)

(T51) Pesquisadora: Umhum. O que vocês acham, garotas e garotos, dessa questão?

[...] Se eles se gostam, devem tomar a atitude independente disso ou sozinhos,

conversando entre si...

[...]

(T52) Aluno não identificado: É. (não foi explorado pela pesquisadora)

(T52) Aluno não identificado: Como é? Não, escutei não.

(T53) Pesquisadora: É [...] vocês estavam falando aí que a religião pode ou não

influenciar e que os pais podem ou não influenciar nessa decisão. Não foi isso que eu

entendi?

(T54) Esther: Eu acho que os pais influenciam. Porque a educação é dada assim:

“Minha filha, isso é certo, é certo; isso é errado, é errado; não pode errar”. Essas
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coisas assim. Aquelas pessoas mais certinhas têm, sim, influência do pai e da mãe.

(discorda de Andréa e Arthur, agora defendendo a influencia dos pais)

(T55) Samuel: Meu pai não é assim não.

(T56) Esther: Depende, depende.

(T57) Samuel: Meu pai fala ao contrário. (discorda de Esther levantando um contra-

argumento de que nem todos os pais são assim, para isso apresenta sua experiência

com seu pai tentando minar o argumento dela)

(T58) Esther: Pois é, isso é diferente. Depende da religião e de negócio de família. Se o

filho for homem: “Ai meu filho, vai lá, num sei o que, prove que você é macho”. Esse

tipo de coisa. Aí se for mulher, a mãe já chega mais assim: “você tem certeza que é isso

que você quer? Esse tipo de coisa assim. É. (Esther se defende, responde ao contra-

argumento mostrando que depende do ângulo para o qual o discurso dos pais é

dirigido: se for para o filho homem tem uma conotação, se for para a filha mulher

tem outra; portanto influencia mas, de forma diferente)

(T59) Alan: Mas cada um já sabe o que é certo e o que é errado, assim... pra fazer ou

não. (levanta um contra-argumento discordando da idéia dos colegas afirmando que

cada pessoa por si só já é capaz de tomar uma decisão própria, pois sabe o que é certo

ou errado)

(T60) Pesquisadora: Cada um já sabe?

(T61) Alan: É.

(T62) Pesquisadora: Aí essa opinião vem de onde? Essa certeza assim, que você acha?

(T63) Alan: Como assim, de onde?

(T64) Pesquisadora: Cada um sabe, como é que a gente sabe? Como a gente construiu

essa certeza?

(T65) Alan: Nosso pai, nossa mãe, com nosso estudo que ele deu pra nós, assim. Ai /

(mostra que o aprendizado não é intrínseco ao ser humano, mas vem de fontes

externas, contradizendo o que disse anteriormente)

(T66) Beatriz: a educação que é diferente / (concorda com Esther reforçando sua

opinião)

(T67) Alan: Aí a gente já aprende o que é certo e o que é errado. Principalmente

quando já é grande assim. (concorda com Beatriz de forma que reelabora o argumento

anterior acrescentado que a aprendizagem que advém do meio influencia na

formação das pessoas e nas decisões que tomam)



169

(T68) Pesquisadora: Como é Beatriz que você disse?

(T69) Beatriz: Na escola também. Na escola também ensina muitas coisas, a

diferenciar o que é certo, o que é errado. (referindo-se a Alan, concorda com ele e

acrescenta nova informação, a qual reforça a idéia dele de que aprende-se o certo e o

errado por meio de fontes externas ao indivíduo: não só os pais, mas a escola

também)

(T70) Andréa: O que é certo, o que é errado é da pessoa. (discorda da opinião dos

colegas: Esther, Alan, Beatriz, afirmando que as pessoas possuem opinião

independentes de pais, religião, educação escolar)

(T71) Pesquisadora: Como assim Andréa?

(T72) Andréa: O que é certo, o que é errado é da pessoa. Assim, o que é que os outros

vão achar. Sempre é o que os outros vão achar. Se você fizer, os outros é que vão achar

errado. Se você fizer isso, aí você é uma boa moça, aí num sei o que. A pessoa acaba

indo na cabeça dos outros. Assim, indo fazer uma vida pras pessoas, não pra ele. Feito

pras pessoas.

(no transcorrer do seu pensamento levanta o contra-argumento sobre o julgamento

alheio, apresentado por Esther, passando a admiti-lo e a concordar com sua existência

nas relações interpessoais, embora lhe faça severas críticas)

(T73) Pesquisadora: Aí você acha que cada um deve ter sua opinião independente das

outras pessoas?

(T74) Andréa: É. Eu acho. Os pais claro que influenciam. Mais os pais do que a

religião, assim. Porque os pais é [...] desde pequenininho, tá ali apoiando, dando

atenção, dando bronca quando precisa, faz alguma coisa que eles acham que não é certo.

E bom é assim. Aí os pais falam: “Ah, minha filha, você não precisa fazer isso, porque

tá muito cedo, e que não sei o que, e se você fizer eu não vou mais lhe sustentar, você

vai sair fora de casa”. A maioria dos pais são assim. Você não compreende o que ela

fez? Como ela fez? Por que ela fez? Assim, no caso, eu mulher, aí acaba expulsando a

filha de casa, tirando herança, quem tem, tirando apoio, acaba desmoronando, acabando

com a vida da pessoa. (modifica sua opinião, achando, agora, que os pais e outras

pessoas influenciam na conduta do outro, mas não concorda com essa atitude

principalmente porque os pais só criticam e não compreendem os filhos)

(T75) Esther: Se engravidar, né assim? (de forma concordante, visto que essa era a

opinião que Esther vinha defendendo, acrescenta outra informação)
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(T76) Andréa: Se engravidar, se pegar alguma doença ou até mesmo se souber. Ele já

fica: “Eu não acredito. Você foi desonrada”.

(T77) Esther: “Filha minha não faz isso. Filha de fulano de tal não faz isso, por que a

minha filha vai fazer?”. Agora se for homem /

(T78) Andréa: Fica comparando.

(T79) Esther: Fica comparando. É aceita.

(T80) Alan: A sociedade é machista. (levanta a questão do machismo na sociedade a

partir da fala das colegas de maneira concordante)

(T81) Pesquisadora: A sociedade é machista?

(T82) Alan: A maioria dos homens é assim pelo que ela tá falando.

(T83) Pesquisadora: Você concorda com o que elas dizem? Vê algum sentido nisso?

Tem alguma coisa a ver?

(T84) Alan: Mais ou menos. Muitos adolescentes podem escutar o pai, mas não tá nem

aí pro que ele disse. Escuta só pro pai não dar bronca, aí vai e faz, então quase num

interfere em quase nada. Porque o pai, depois de adolescente, quase não tem poder

sobre o filho, que ele fica mais solto, age por si mesmo, pode se dizer. (vê certo sentido

na opinião das colegas sobre o tratamento diferenciado que é dado ao filho e a filha.

Por outro lado, discorda da influência dos pais levantando um contra-argumento de

que a interferência deles  sobre os filhos é mínima, pois nem todo filho acata o que os

pais dizem)

(T85) Pesquisadora: Vocês aí, o que vocês acham dessas opiniões? (não traz a baila o

contra-argumento de Alan para ser discutido pelo grupo)

(T86) Samuel: É / (não foi explorada pela pesquisadora)

(T87) Pesquisadora: Tem algum sentido?

(o contra-argumento de Alan não foi considerado pelo grupo, volta-se a tona a questão

do machismo)

(T88) Arthur: Pode ser. A sociedade é machista mesmo. É uma realidade. Você vê a

diferença de um pai que vai falar com o filho. O filho vai falar com o pai que vai ter

relação sexual com a namorada. O pai apóia: “É vai lá. Mostre o que você é, o que você

tem embaixo das pernas”. Aí já a mulher é diferente: “Não, minha filha não vai fazer

isso. Você tá nova” / (considera e acata o ponto de vista sobre a influencia dos pais,

no qual ele discordava anteriormente)

(      )
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(T89) Pesquisadora: Como é Ricardo?

(T90) Ricardo: Ele fica apoiando o pai.

(T91) Pesquisadora: Quem fica apoiando?

(T92) Ricardo: O pai fica apoiando o filho a fazer isso. (também concorda com os

colegas sobre a questão do machismo)

(T93) Pesquisadora: Sim.

(T94) Alan: É mais ou menos uma questão de honra. Saber que o filho fez sexo com

uma mulher de idade tal. É uma questão de honra. Já a mulher, pode-se dizer, que já é

uma vergonha para a família. Já acha que é vergonha pra família fazer relação sexual

com um homem antes de tal hora que o pai quiser. (reforça a opinião dos colegas sobre

a questão do machismo)

(T95) Arthur: É [...] antes de casar.

(T96) Pesquisadora: Como é? O que você acha disso?

(T97) Arthur: É ele tá falando aí que pra [...] pra o pai é vergonha a filha ter relações

sexuais, porque é homem, mas é [...] mas como [...] Ah, deixa pra lá, enrolei tudo.

(T98) Pesquisadora: você quer dizer que quando é mulher tem isso, mas quando é

homem pode?

(T99) Arthur: É. Quando é mulher tem aquelas paradas. Tá ligado? É. Não, não pode

porque você é [...] é da igreja.

(T100) Alan: É moça de família, assim.

(T101) Esther: Com o homem também. Com o homem também.

(T102) Andréa: Essa conclusão, essa conclusão foi de uma civilização antiga, viu meu

filho. Esse negócio / (embora Arthur esteja criticando o tratamento diferenciado dado

a homens e mulheres na sociedade, Andréa discorda dele achando que ele está

defendendo esse tipo de discriminação)

(T103) Arthur: Eu sei, mas / (fica em conflito, pois não está defendendo essa posição)

(T104) Andréa: Homem sai à noite, homem vai pro bordel, homem vai pra cabaré,

homem não sei o que. Mulher tem que ser donzela, em casa /

(T105) Arthur: Isso aí já acabou mesmo.

(T106) Andréa: Paquerar quando for pra festas, namorar em casa, na frente do pai, sem

beijos, viu?

(T107) Arthur: Beijo no dia do casamento.

(T108) Andréa: Ver o namorado uma vez por semana.
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(T109) Arthur: É. E traz flor. (no decorrer do diálogo Arthur mostra que também

pensa dessa forma)

(T110) Esther: Esse conceito é meio antigo porque o homem chega lá na sala da

menina aí fica bem assim [...] na mão da menina, aí fica bem assim.

(T111) Arthur: Mas eu tô falando que / (tenta se defender, pois acha que a colega está

se dirigindo a ele, a medida que continua criticando essa questão, no entanto houve

um corte e a impossibilidade dele se defender)

(T112) Pesquisadora: Hoje ainda existem essas formas de ordem e de autoridade de

antigamente?

(T113) Alan: Não. Hoje já é livre.

(T114) Esther: Não. Existe, existe.

(T115) Carla: Existe. Muito pouco, mas existe.

(T116) Arthur: Existe. Nessas comunidades /

(T117) Pesquisadora: E aqui /

(T118) Arthur: Aqui em Natal como é tão [...] tão [...] tipo como no Rio de Janeiro. No

Rio de Janeiro o povo joga tudo pro alto, deixa pra lá. Aqui em Natal já é uma coisa

mais parada, lenta, organizada. Lá, é puf, tô nem aí, pode ir. (apresenta um novo ponto

de vista na discussão: o comportamento irresponsável)

(T119) Esther: É. As mulheres vão lá no baile funk, aí vão com um povo que nunca viu

na vida, aí vai e tem relação com ele, aí vai e sai e vai pra outra festa, aí tem de novo, aí

tem tipo uma prostituição. Apesar de elas não coisarem dinheiro, assim. Mas nunca sabe

nem o nome, num sabe nada da vida, nem o rosto, assim. (concorda com Arthur e

justifica seu arguemento)

(T120) Alan: Por prazer.

(T121) Esther: Aí tudo drogada /

(T122) Andréa: Pega uma doença /

(T123) Carla: Fica grávida /

(T124) Andréa: São algumas conseqüências. Assim, a pessoa [...] antes de a pessoa

fazer ela pensa logo: “Nossa! Será que eu vou pegar uma doença, ficar grávida”. Aí

isso meio que amedronta a pessoa. Mas se não fosse isso também ela ia lá fundo.

Principalmente a mulher né? Que carrega o bebê nove meses, que tem, que cuida até

onde pode. (levanta um novo ponto de vista: a conduta deve estar refletida nas

conseqüências)



173

(T125) Beatriz: É. Tem que tomar cuidado na gravidez. Muita coisa.

(T126) Pesquisadora: E as adolescentes, sofrem conseqüências?

(T127) Todos: Sofrem.

(T128) Esther: Sofre. De ser rejeitada pela família /

(T129) Arthur: Depois que fica grávida [...] não aquela ali é/ (passou a pensar nas

conseqüências do ato, visto que antes sua maior justificativa para se ter uma relação

sexual era o fato de o casal estar se gostando)

(T130) Carla: De não ser mais /

(T131) Esther: Virgem?

(T132) Carla: Não. Não ter mais liberdade, não ser assim, ah sei lá.

(T133) Alan: De perder é, como é o nome?

(T134) Ricardo: A honra?

(T135) Esther: A virgindade?

(T136) Carla: A juventude?

(T137) Alan: É, a juventude, é isso mesmo.

(T138) Esther: É. Porque é uma criança cuidando da outra, aí assim.

(T139) Arthur: São as crianças que formam as outras.

(T140) Pesquisadora: Tá bom. Agora eu gostaria que vocês escrevessem uma nova

opinião depois desse debate.

(T141) Ricardo: De novo?

(T142) Pesquisadora: O que vocês acharam do que foi dito aqui que faz sentido agora?

Qual a nova opinião que vocês teriam sobre qual o momento ideal de começar a

relação? Sobre esse tipo de decisão...

[...]

(T143) Beatriz: Essa daí é difícil.

(T144) Pesquisadora: A idéia é que a gente tem que chegar, depois desse debate, num

consenso. Tem alguma coisa que alguém disse aqui que faz sentido? Que poderia

modificar a opinião de vocês?

(T144) Pesquisadora: Então vocês vão colocar uma nova opinião já acatando alguma

coisa que alguém disse aqui. Depois vocês dizem no final o que permanece no ponto de

vista inicial, das suas crenças /

(T145) Esther: Ah, então não precisa escrever/
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(T146) Pesquisadora: Se for pensar no que cada um disse aqui, vocês vêem sentido no

que vocês disseram? Embora não aceitem a idéia do outro, você pode não aceitar, mas

você vê sentido racionalmente falando? Então se vocês vêem sentido, vocês façam uma

nova opinião e depois digam se permanecem ou não com a opinião anterior das suas

crenças. Porque crença é uma coisa que vocês acreditam e o raciocínio do pensamento é

outra.

[...]

(T147) Pesquisadora: Qual seria esse novo momento que vocês acham que taria bom

pros dois? Acatando o que foi dito aqui. Pegando em coisas de que alguém falou.

Lembrem-se do que Samuel falou, Alan, Arthur, as meninas aí.

[...]

(T147) Pesquisadora: Por que uns colocaram coisas contra e outros colocaram a favor,

né? Por exemplo, Beatriz discordou de Alan na questão do casamento, aí surgiram

coisas contra e surgiram coisas a favor.

(T148) Arthur: Já fiz!

(T149) Pesquisadora: O que foi dito que modificou a opinião de vocês ou acrescentou?

fez Ricardo? Você entendeu o que eu falei? Todos terminaram? Só falta Carla, né?

(T150) Arthur: Bem, é o que falaram que mudou minha opinião, né? Foi só o que

Esther falou da igreja.

(T151) Pesquisadora: O que?

(T152) Arthur: Bem, porque Esther  falou da questão da religião, né? Que eu falei que

não tinha nada a ver, que eu disse que a igreja não influencia direta ou indiretamente na

questão do casal. Mas realmente a igreja, algumas religiões influenciam. É porque ela

falou que o evangélico é uma religião mais rigorosa com esse tipo de assunto do que a

católica. Apesar da católica ser mais forte. (considerou relevante o contra-argumento

de Esther sobre a religião, de forma que o integrou ao seu ponto de vista)

(T153) Pesquisadora: Hum. É a sua nova opinião?

(T154) Arthur: Minha nova opinião? É [...] deixa eu ver aqui. É a mesma, só mudou a

questão da religião.

(T155) Pesquisadora: Umhum.

(T156) Arthur: É eu acho que a atitude dele foi boa, foi pra, aquilo que eu me referi no

começo, foi pra incrementar o namoro, nada melhor que relações sexuais pois animam o

casal. A atitude dela foi boa também, já que ela gosta do rapaz. É [...] Peraí, agora que
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muda esse pedaço. Depende, né? Se a igreja dela não for rigorosa. Ela pode ser

irresponsável ou não. (fazer sexo é importante na relação, mas a decisão quanto a isso

depende de influências externas sobre às pessoas: como a religião)

(T157) Pesquisadora: Irresponsável?

(T158) Arthur: Irresponsável. Porque se for tipo a igreja evangélica, dura na queda. Já

vai ficar mal falada se alguém descobrir. (destaca uma outra perspectiva, a qual não

via anteriormente: a forte influência causada por outra religião na conduta das

pessoas. Antes só considerava o seu ponto de vista, ou seja: referente à igreja

acatólica)

(T159) Pesquisadora: Umhum. Samuel?

(T160) Samuel: Eu não mudei muito a minha opinião não a respeito. Mas eu acho que

qualquer momento é ideal. Dependendo do que eles decidirem. Tendo responsabilidade.

Sabendo usar preservativos. Procurarem encarar as conseqüências e os desafios. Só isso.

(continua com sua opinião que, a propósito,  parece ser a que melhor considera o

outro e a interação verbal como meio para se atingir os fins)

(T161) Alan: Bem, pra mim o momento bom é quando já tiver consciência do que pode

acontecer de bom ou mau. E se for mau que arquem com as conseqüências. Pois nem

tudo na vida vai dá certo, né? (muda radicalmente seu ponto de vista inicial)

(T162) Arthur: Sim, é pra falar o momento também, o momento certo da relação?

(T163) Pesquisadora: É. O que você acha?

(T164) Arthur: Sim, o momento certo é quando eles tiverem com idade avançada, mais

de 20 anos, 18. Ser dono do seu próprio nariz. Ter, ser o gerador do seu próprio dinheiro

pra poder sustentar, se der algo errado, sustentar o bebê. Aí quando eles tiverem

consciência do que vão fazer.

(T165) Samuel: Eu acho que a idade não influencia sabendo se prevenir direitinho.

(     )

(T166) Pesquisadora: Você discorda de Samuel?

(T167) Carla: Discordo de Samuel. Qualquer idade não. Vai que uma criança de 9 anos

já pensa em transar. Isso é muito errado. Tem que ter maturidade.

(T168) Pesquisadora: O que você quis dizer Samuel? Diga ai de novo.

(T169) Samuel: Não. Quando eles tiverem uma mente mais desenvolvida. Depois dos

seus 15 anos, por ai. (depois de ser questionado por Carla, examina seu argumento

integrando a este novas informações)
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(T170) Ricardo: Essa primeira questão eu não modifiquei nada não. Mesma coisa que

Samuel disse: “usar preservativo, camisinha. Tomar cuidado com esse negócio, transar

depois de casar”. (agrega totalmente ao seu ponto de vista os argumentos de Samuel)

(T171) Pesquisadora: Como é? Transar depois de casar? Tomar cuidado pra que isso

só aconteça nessa época?

(T172) Ricardo: É. Isso ai é uma questão de cuidado. Cuidadosa.

(T173) Pesquisadora: Você acrescentou isso na sua opinião? Porque você não tinha

colocado isso no início não.

(T174) Ricardo: E as crenças. O que Ellen disse das crenças religiosas. (agrega as

idéias de outros colegas)

(T175) Esther: Eu acho que eles teriam que se conhecer melhor, conversar. Porque eles

poderiam tá namorando mas devia saber o que a família dela acha, assim, porque a

família ia saber. Eles não iam conseguir esconder, tenho certeza. E eles teriam que ter

maturidade suficiente pra fazer isso. Porque eu acho que idade não importa, se a menina

tivesse 16 anos e fosse madura, tudo bem. Mas se ela tivesse 18 e fosse “ah meu Deus!”.

Eu acho que não depende da idade.

(T176) Pesquisadora: Aí você mudou sua opinião? Acrescentou algumas coisas?

(T177) Esther: Foi.

(T178) Pesquisadora: Carla.

(T179) Carla: Assim, eu não modifiquei muita coisa não. Só botei que eles têm que

parar pra conversar. Ver o que é melhor pra eles e o momento certo. (agrega

argumentos apresentados por Samuel, embora não tenha muita consciência disso)

(T180) Pesquisadora: Alguma coisa que alguém disse aqui que fez sentido pra você?

(T181) Carla: Homi, um pouco assim /

(T182) Beatriz: O momento certo vai acontecer naturalmente. Eles sabendo o que é

certo, o que é errado, tendo compreensão, aprendizado. Tudo isso é importante pra vida

deles.

(T183) Pesquisadora: Alguma coisa fez sentido de alguém aqui? Que você

acrescentaria?

(T184) Beatriz: Assim, deixa eu ver aqui. Assim, quando, no caso de André, ele tá

falando que tem que ter relação assim, tem que auto-sustentar, ter responsabilidade pra

não ser  uma pessoa que não trabalha, que não faz nada aí tem relação com uma menina
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aí ela engravida. Eles têm que saber o que é certo e o que é errado. Todas as opiniões se

encaixam, assim.

(T185) Pesquisadora: Andrea.

(T186) Andréa: Assim, o principal de tudo: eles têm que ter maturidade. Se eles vão

fazer isso na irresponsabilidade, curtição e vem uma conseqüência grave, que é a

gravidez, eles vão fugir. Ele né, no caso, o homem vai fugir, que vai dizer: “ainda não

tenho cabeça pra isso”. Aí vai trazer uma depressão pra menina, pro bebê que vai

nascer, vai nascer órfão de pai, tendo um pai só porque os pais foram irresponsáveis, só

na curtição. Mas se for na responsabilidade e tudo mais, tudo bem, se prevenir e não

quiser, no caso o filho, né?

(T187) Pesquisadora: E você nessa sua opinião acatou algumas idéias aqui do grupo?

(T188) Andréa: Acatei, acatei sim. Eu não achava que os pais e a religião poderiam

influenciar. Eles realmente influenciam, em parte [...] eles influenciam muito.

(T189) Pesquisadora: Agora pra concluir, vocês manteriam a crença principal,

primeira?

(T190) Todos: Não.

(T191) Pesquisadora: A primeira opinião que vocês colocaram, quem mantêm a

primeira opinião?

(T192) Alan: Eu não.

(T193) Pesquisadora: Samuel?

(T194) Samuel: Não. Mais ou menos.

(T195) Pesquisadora: Mais ou menos? Arthur, você mantêm a primeira opinião?

(T196) Arthur: Mantenho não.

(T197) Pesquisadora: Ricardo? Fale ai pra eu ouvir.

(T198) Ricardo: Não.

(T199) Pesquisadora: Não. Você acrescentou algumas coisas?

(T200) Ricardo: Não. (durante o diálogo já demonstrou ter agregado idéias de vários

colegas, mas parece não ter consciência disso)

(T201) Pesquisadora: Então mantêm? Por quê?

(T202) Ricardo: Assim, é. Eu não sei dizer não.

(T203) Pesquisadora: Você não colocou a primeira opinião pro grupo? Aí depois você

não colocou a segunda? Eu quero saber se você fica com a primeira ou permanece com

a segunda.
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(T204) Ricardo: Com a segunda.

(T205) Pesquisadora: Certo. Esther?

(T206) Esther: Assim, eu modifiquei algumas coisas, mas a estrutura ainda é a mesma.

(T207) Pesquisadora: Humhum. Carla? Você fica com a primeira ou permanece com a

segunda? Você acha que a segunda tá mais completa?

(T208) Carla: Ah, as duas.

(T209) Pesquisadora: Você foi influenciada pelo grupo nas opiniões? O grupo falou

alguma coisa que fez sentido pra você?

(T210) Carla: É.

(T211) Pesquisadora: Andrea?

(T212) Andréa: Do primeiro, mas nada que possa mudar geral.

(T213) Beatriz: É. Eu também não modifiquei muitas coisas não. Assim, tenho a

mesma opinião. Algumas coisas que não coloquei na primeira aí botei na segunda. (que

vieram nitidamente do grupo, mas parece não ter consciência disso)

(T214) Pesquisadora: Mas essas coisas que você botou veio de influência do grupo?

Do que foi dito aqui?

(T215) Beatriz: Não.

Segue a opinião inicial e a final dos alunos depois do debate:

Carla

Opinião Inicial: Eu acho que depende da idade deles, porque assim, ele foi

infantil, muito infantil. Ela também porque foi pela cabeça dele que essa paixão um dia

poderia se acabar. Se eles transassem sem camisinha aí essa paixão fosse acabar,

acabaria e ela teria uma responsabilidade de cuidar de um filho sozinha. Depende de

quanto tempo eles se conhecem.

Opinião Final: Eu não modifiquei muita coisa não. Só botei que eles têm que

parar pra conversar. Ver o que é melhor pra eles e o momento certo.

Esther

Opinião Inicial: eu acho que ela não deveria ter aceitado, eu acho que ela fez

com a intenção de provar o amor que ela sente por ele e que ele convenceu ela dessa

forma: se você realmente me ama...

Opinião Final: Eu acho que eles teriam que se conhecer melhor, conversar.

Porque eles poderiam tá namorando mas devia saber o que a família dela acha, assim,
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porque a família ia saber. Eles não iam conseguir esconder, tenho certeza. E eles teriam

que ter maturidade suficiente pra fazer isso. Porque eu acho que idade não importa, se a

menina tivesse 16 anos e fosse madura, tudo bem. Mas se ela tivesse 18 e fosse “ah meu

Deus!”. Eu acho que não depende da idade. Eu modifiquei algumas coisas, mas a

estrutura ainda é a mesma.

Ricardo

Opinião Inicial: Ele não devia ter feito isso não, porque um cara na idade dele

fazer isso sem camisinha. A pessoa ter um filho, ter responsabilidade também. Ela

também não era pra ter aceitado, ido pela cabeça dele.

Opinião Final: Mesma coisa que Samuel disse: “usar preservativo e

camisinha”. Eu acho que uma relação sexual só deve ser feita quando casar. E as

crenças religiosas que Ellen disse.

Samuel

Opinião Inicial: Eu acho que a atitude deles foi muito precipitada. Antes de

haver relação sexual entre os dois eles deviam conversar e entrarem em um acordo e o

que fosse melhor pros dois, dependendo de pais ou não, o que fosse melhor pra eles é o

que eles deviam fazer, o que eles acharem.

Opinião Final: Eu acho que qualquer momento é ideal. Dependendo do que eles

decidirem. Tendo responsabilidade. Sabendo usar preservativos. Procurarem encarar as

conseqüências e os desafios.

Alan

Opinião Inicial: A atitude dele foi meio que irresponsável porque ele deveria

deixar esses negócios para depois de casar. E ela não só porque ela gosta do cara que ela

vai já fazer isso só porque ele quis assim. Porque eu acho que tudo tem o seu tempo. Eu

acho que ela não tá num tempo certo, só com seus 17, 18 anos.

Opinião Final: Pra mim o momento bom é quando já tiver consciência do que

pode acontecer de bom ou mau. E se for mau que arquem com as conseqüências. Pois

nem tudo na vida vai dá certo.
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Andréa

Opinião Inicial: Eu acho que a atitude dele foi um pouco infantil. Pra mim, se

ele realmente a amasse teria deixado acontecer naturalmente, às vezes são essas atitudes

que podem acabar com um relacionamento. Ela poderia ficar grávida, pegar uma

doença, ele não quisesse mais ela, teria desprezo por ela e ela ficasse sofrendo e tudo

mais. E a atitude dela pode-se chamar de desesperadora, ela viu que ia perder ele e

apostou, caiu fundo na relação  e também ela não era pra ter feito isso porque é uma

fase muito importante e ela resolveu jogar tudo pro alto de uma hora pra outra.

Opinião Final: O principal de tudo: eles têm que ter maturidade. Se eles vão

fazer isso na irresponsabilidade, curtição e vem uma conseqüência grave, que é a

gravidez, eles vão fugir. Ele, no caso, o homem vai fugir, que vai dizer: “ainda não

tenho cabeça pra isso”. Aí vai trazer uma depressão pra menina, pro bebê que vai

nascer, vai nascer órfão de pai, tendo um pai só porque os pais foram irresponsáveis, só

na curtição. Mas se for na responsabilidade e tudo mais, tudo bem, se prevenir e não

quiser, no caso, o filho. Eu não achava que os pais e a religião poderia influenciar na

decisão do casal. Mas influencia muito. Essa idéia eu acrescentei, mas nada que possa

mudar geral.

Arthur

Opinião Inicial: Eu acho que a atitude deles nem foi meio assim como estão

dizendo porque se ele gostava mesmo dela sexo é bom pra incrementar o namoro. Pra

aumentar a chama. Também acho que ficava só naquele beija-beija, nada a ver e assim

meio fogo. Tem que ter um mexe-mexe, bole-bole no meio se não, não vai acontecer.

Mas se ele não gosta dela, só vai assim na vontade, ta errado. Não é atitude de certo. E

já a atitude dela de aceitar, se ela tiver gostando dele não importa a religião, não importa

pais, se ela tiver gostando dele acontece. O ato sexual não é uma coisa tão grave quanto

outros casos como a prostituição. E se eles já têm mais de 18 anos, têm seu próprio

emprego, já pode se auto-sustentar aí pode tudo. Se tiver um filho não é problema.

Opinião Final: Eu acho que a atitude dele foi boa, foi pra, aquilo que eu me

referi no começo, foi pra incrementar o namoro, nada melhor que relações sexuais pois

animam o casal. A atitude dela foi boa também, já que ela gosta do rapaz. O que Ellen

falou sobre religião mudou minha opinião sobre isso. Eu falei que não tinha nada a ver,
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que eu disse que a igreja não influencia direta ou indiretamente na questão do casal.

Mas realmente a igreja, algumas religiões influenciam.

Beatriz

Opinião Inicial: eu acho normal se eles se amavam de verdade tudo bem. Mas

eles não podem se esquecer de usar preservativos, pois evitam as DST’s, evita também a

gravidez. Dependendo da idade deles eu não acho errado não.

Opinião Final: O momento certo vai acontecer naturalmente. Eles sabendo o

que é certo, o que é errado, tendo compreensão, aprendizado. Tudo isso é importante pra

vida deles. Acrescento a idéia de André sobre se auto-sustentar, ter responsabilidade

para não ser uma pessoa que não trabalha, não faz nada aí tem relação com uma menina

e ela engravida. Eles têm que saber o que é certo e o que é errado. Eu não modifiquei

muita coisa não. Acho que todas as opiniões se encaixam (juntando todas faz algum

sentido).


