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INTRODUÇÃO 
Situações de agressões, violência, vandalismo, corrupção (em esferas políticas, 

sociais e escolares), preconceitos (referente a credo, religião, raça, cor e/ou gênero), 

humilhações, entre outros problemas, sempre foram presentes na história da 

humanidade da mesma forma como o desejo pelo entendimento das ações humanas. São 

situações que sempre instigaram o mesmo homem que age mal a questionar-se: por que 

agir assim? Que valores temos para nossas vidas?  

Somada a tal especulação humana, mais uma indagação se inflama entre alguns 

homens que assumem dupla função diante da humanidade: humanizar e educar.  E, 

assim, como educador, faz-se a si mesmo a mais necessária das perguntas: o que fazer 

para que meninos e meninas tenham valores morais e que escolham, entre o poder e a 

humildade, entre o egoísmo e a solidariedade, entre a ganancia e a justiça, aqueles que o 

tornariam mais humanos como diria Aristóteles desde a Grécia antiga?  

Para responder a tais questionamentos, primeiramente, é preciso compreender 

como esses valores que tantos desejamos, os valores morais, são construídos. Segundo a 

teoria construtivista de Jean Piaget (1932-1994), os valores morais são construídos a 

partir da interação do indivíduo com o meio em que está inserido, como a família, a 

escola, a sociedade, os amigos, os meios de comunicação. Então, se desejamos que 

esses indivíduos sejam respeitosos, justos, tolerantes e honestos, será preciso que eles 

experimentem relações onde esses valores estejam presentes desde pequenos. Não será 

através de livros, lições de moral ou aulas expositivas que eles aprenderão como serem 

honestos quando este valor (ou qualquer outro valor moral) estiver em jogo.  

Certamente, esses meninos e meninas convivem com seus pares em um 

ambiente onde passam boa parte de suas vidas: a escola. Neste contexto, o fato é que 

nem sempre essa convivência é pacífica, justa, tolerante e respeitosa. Entre os diversos 

problemas vivenciados neste ambiente, chama-nos a atenção, a nós e a diversos 

pesquisadores da atualidade (Fante, 2005; Tognetta e Vinha, 2010; Tognetta e Vinha, 

2009; Avilés, Casares, 2005 entre outros), uma forma de violência chamada bullying. O 

bullying é uma violência perversa que denigre, pelo fato de incidir sobre a imagem que 

o sujeito tem de si mesmo diante do outro, seu par. (Avilés, 2006; Tognetta e Rosário, 

2013). Apesar de se tratar, de uma forma de intimidação, assim como outras formas de 

violência, o bullying apresenta algumas características específicas, que o diferenciam. A 

primeira delas é que se trata de uma agressão entre pares, ou seja, crianças/crianças, 



adolescentes/adolescentes, que ocupam um mesmo papel no grupo, embora haja um 

desequilíbrio de poder. A segunda refere-se à repetição. A terceira aponta para o caráter 

de intencionalidade, ou seja, não se tratam, segundo as autoras, de brincadeiras ou 

explosões de raiva contra outro qualquer, em episódios esporádicos, mas sim de uma 

meta de gerar dano a uma vítima específica, que fora escolhida. Isso nos remete à quarta 

característica, que marca a necessidade de haver a “vítima escolhida”, denominada alvo, 

que se vê com menor valor. E por fim, a última característica incide sobre a presença de 

espectadores, um público que pela indiferença e falta de indignação alimenta a ação 

do(s) autor(es). 

É fato que a exposição do problema em escolas brasileiras tem sido feita de 

maneira ainda tímida, utilizando-se de campanhas pontuais nas escolas, em meios de 

comunicação, entre outros muito mais no sentido de se coibir as intimidações pelo medo 

da sanção aplicada. É fato notório, também, a insuficiência e/ou superficialidade de 

ações por parte de algumas escolas, como também a inexistência de políticas públicas, 

com o objetivo de compreender o fenômeno e seus aspectos psicológicos, para que se 

possa intervir junto a todos os envolvidos, de modo a erradicar suas motivações e, 

consequentemente, sua incidência.  

 Isso, porque a literatura mundial nos permite constatar a necessidade de que os 

envolvidos em situação de bullyuing sejam compreendidos em suas particularidades dos 

papéis que assumem na dinâmica do problema para que as intervenções necessárias 

sejam pensadas de maneira eficaz. Certamente, os envolvidos em situações de bullying 

não demonstram empatia e não incluem o outro em seu universo de valores, também 

não consideram o bem estar alheio (Tognetta e Rosário, 2013).  

 Mas, poderíamos nos perguntar: Por que nos preocupar com sentimentos 

alheios? Que mecanismos psicológicos são acionados para que se decida pelo respeito 

ou pela intimidação do outro? 

Voltamos àquela primeira questão sobre os valores morais do ser humano. Pode-

se pensar que as virtudes devem ser universais, iguais e exigidas de todas as pessoas da 

mesma forma ou que essas mesmas virtudes sejam ao menos “universalmente 

desejáveis”. De qualquer forma, não basta, porém, a lei “seja solidário” para que o 

indivíduo o seja. O “dever” (lei) no caso das virtudes não supre tal demanda, é preciso 

que haja algo mais, uma motivação interior pautada nos investimentos que cada um dá 

às experiências de sua vida, conforme seu projeto e o que lhe fará feliz.  

Portanto, para um cidadão ser virtuoso é preciso que dentro dele haja uma 

disposição, que é regulada pela força de vontade, que faz com que num conflito ele se 

decida pela situação moral e não pelo seu contrário. Em outros termos, Savater (2005) 

deixa-nos claro toda discussão anterior salientando que “distinguir entre o bem e o mau, 

é um conhecimento que todos nós tentamos adquirir pela compensação que nos traz”. 

A palavra compensação usada por ele tem o mesmo sentido que o resultado do 

investimento afetivo que fazemos, do “valor”, na teoria piagetiana. Os valores são tais 

investimentos afetivos que colocamos em nossas relações com as pessoas e com o 

mundo, para formar assim nossa escala do que nos é importante e essencial. Nossas 

escolhas, portanto, mostram o que para cada um de nós é valor, o que é central para a 

nossa identidade na convivência com o outro. Assim, o valor pode ser visto pelo que 

admiramos, pelo que desejamos enquanto força para conseguir (como força de vontade).  

Diante de tais discussões, voltamo-nos novamente às indagações: “Por que 

alguns jovens se envolvem em iniciativas que tem como objetivo o bem-estar e o 

cuidado com o outro enquanto outros se mantem apáticos diante das mesmas 

situações?” ou “Quais seriam os valores centrais desses jovens?” e ainda “Jovens que 

tendem a respeitar mais os outros em situações em que há um problema entre pares 



dariam respostas também mais evoluídas a dilemas que envolvem a generosidade ou a 

justiça?” 

Todas essas questões conduzem a aprofundarmo-nos na compreensão da gênese 

de algumas virtudes, especialmente, a GENEROSIDADE. Certamente, tão pouco 

estudada, a generosidade pode se manifestar como um caminho para a superação das 

relações desrespeitosas, egoístas e indiferentes que temos visto entre crianças e 

adolescentes, em tantas instituições escolares.  Atemo-nos por ora a uma breve 

definição de tal virtude. Primeiramente, há que se considerar certa diferenciação entre 

dois termos, muitas vezes utilizados como sinônimos: generosidade e solidariedade. 

Comte-Sponville (1995) apresenta-nos o conceito de ambas: solidariedade “é um estado 

de fato antes de ser um dever. (...) solidariedade é, antes de mais nada, o fato de uma 

coesão, de uma interdependência, de uma comunidade de interesses ou destino” (p. 98) 

enquanto ele apresenta a generosidade como uma “virtude do dom. Não se trata mais de 

‘atribuir a cada um o que é seu’, como diria Spinoza a propósito da justiça, mas de lhe 

oferecer o que não é seu, o que é de quem oferece e que lhe falta.” (p. 97) 

O autor apresenta a ideia de que ao ter determinadas atitudes solidárias, como 

por exemplo, se solidário à luta trabalhista de determinada classe operária o individuo 

estará lutando, também, pelos seus próprios interesses. Já a generosidade vai além de 

todo e qualquer interesse próprio, tem-se determinada atitude generosa porque sente-se 

livre para agir bem. Nas palavras do autor “ser generoso é saber-se livre para agir bem e 

querer assim” (p. 105). 

Voltemos a relação entre ambas, não para as colocarmos em posições contrárias, 

mas para entendê-las, neste caso, como complementares. Definitivamente não podemos 

dizer que a solidariedade não tem valor, pois a experiência da solidariedade fará surgir a 

ação solidária (Tognetta, 2003, p. 58) e através das ações solidárias é que se chegará a 

generosidade, virtude desprendida de egoísmo e tão desejada por nós. Assim: 
“Voltemos a generosidade. Que a solidariedade pode motivá-la, suscitá-la, reforça-

la, não há dúvida. Mas ela só é verdadeiramente generosa desde que vá além do 

interesse, ainda que bem compreendido, ainda que partilhado – logo, contanto que 

vá além da solidariedade!” (Comte-Sponville, 1995 , p. 101) 
Não podemos deixar de conceituar, mesmo que brevemente, outro valor por 

fazer parte de nossa pesquisa, a justiça. Chamfort (Apud Comte-Sponville, 1995, p.97) 

diria “é preciso ser justo antes de ser generoso”. Neste caso, a justiça é compreendida 

como base para a generosidade (e várias outras virtudes). É notório que as duas virtudes 

estão diretamente ligadas as nossas relações interpessoais, à maneira como agimos 

perante a realidade do outro. Contudo, dificilmente será possível apresentá-las como 

uma menos desejada que a outra. Uma pode ser mais objetiva – a justiça e a outra 

subjetiva – a generosidade; uma mais plural e outra mais singular ainda que somente na 

falta da primeira (a justiça) uma ação possa ser condenável, será a falta da segunda 

(generosidade) desprezível. Tanto generosidade quanto justiça são desejos – quase que - 

universais. Desejamos jovens e pessoas mais justas e mais generosas também.  

Por fim, como “ensinar” nossos adolescentes tão almejadas virtudes? Como 

fazer com que nossos adolescentes experimentem ações providas de justiça e de 

generosidade? Desde Piaget (1932) até os estudos atuais sobre clima escolar indicam 

que a formação para a cidadania incide sobre a necessária experiência de relações de 

respeito, cooperação, justiça, tolerância e generosidade1. (Vinha, 2000; Tognetta 2003).  

                                                 
1 As relações com a autoridade precisam ser pautadas em relações de confiança e respeito mútuo, 

oferecendo ao aluno um espaço dinâmico e participativo para a construção de sua aprendizagem, através 

de uma linguagem descritiva, do respeito à participação efetiva das crianças/jovens na elaboração das 

regras e reflexão das mesmas, na aplicação de sanções por reciprocidade e também na resolução de 

conflitos onde a autoridade exerce um papel não autoritário e punitivo mas de mediação junto aos alunos. 



Assim, a literatura mundial tem encontrado que a eficiência de propostas de 

superação da violência escolar se pauta em “programas de apoio entre pares” que têm o 

objetivo de melhorar a convivência escolar entre iguais (Cowie e Fernández, 2006) e, 

também em casos mais específicos, outros programas que tem o intuito de erradicar os 

maus tratos entre iguais, como o bullying (Avilés 2006, 2012).  

Tais programas que objetivam a erradicação da violência na escola e o exercício 

do protagonismo juvenil tem em comum o fato de não se centrarem na atuação dos 

gestores ou educadores. Pelo contrário, o protagonista é o próprio aluno adolescente, 

que responsabilizar-se-á por determinadas ações (entre os pares) com o objetivo de 

estabelecer uma convivência saudável entre todos. Os professores, nesses casos tornam-

se formadores, acompanhadores e tutores. É necessário considerar que tanto para alunos 

quando para professores é preciso uma formação específica, acerca da teoria que 

envolve as ações de cada um no cotidiano escolar. 

A expressão “protagonismo juvenil” é nova se pensarmos que ela “designa a 

participação de adolescentes no enfrentamento de situações reais na escola (...) atuando 

como parte da solução e não do problema” (Costa, 2001, p. 9). Vale frisar que o jovem é 

visto como aquele que colaborará nas soluções para o problema e não pode ser visto 

como parte dele. Assim, professores não poderão jogar sobre os jovens apenas os 

problemas que não forem capazes de resolver ou então não quiserem resolver, alegando 

serem a favor do protagonismo. Nessa perspectiva de protagonismo, o jovem é visto 

como “fonte de iniciativa (ação), liberdade (opção) e compromisso 

(responsabilidade)” (Ibid) 

Considera-se com isso que o jovem, após participar das atividades onde as 

propostas de ação lhe são apresentadas, deverá estar livre para decidir participar ou não 

de atividades onde tenha iniciativa para atuar, no entanto, precisará assumir junto a 

todas as suas escolhas a responsabilidade que lhe caberá. Assim: liberdade, iniciativa e 

compromisso caminharão juntos diante da escolha do adolescente.  

Cowie e Fernández (2006) nos lembram que “é importante distinguir entre los 

diferentes sistemas de ayuda que están disponibles, y seleccionar el más adecuado para 

las necessidades de la escuela” (p. 296). Afinal, são variados os modelos de apoio 

(Avilés Martinéz e Alonso Elvira, 2014): Acogida, Amistad y Compañía, Ayuda, 

Tutoría, Mentoría, Mediación, Consejo. Os autores ainda ressaltam que “esta tipología 

de sistemas de apoyo entre iguales también varía en la calidad de la relación que se 

establece entre iguales” (Ibid). Cada um desse sistema de apoio tem um objetivo 

específico e estabelece relações entre os pares com características um pouco 

diferenciadas. Em nossa pesquisa, nos atentaremos apenas a um tipo de sistema de 

apoio: as Equipes de Ajuda que foram criadas por Avilés (2013).  

Assim, a problemática dessa pesquisa relaciona-se a educação e, também, a a 

compreensão do fenômeno psicológico que explica a presença de uma ou outra virtude 

nas ações para o bem. Para a educação: haverá diferenças na adesão a valores morais 

entre jovens que participam de situações de protagonismo juvenil e aqueles que não 

participam? E para a psicologia: a adesão ao valor do respeito em situações de bullying 

estará mais relacionada à adesão ao valor da justiça ou da solidariedade? 

Os objetivos dessa investigação são: comparar a adesão a valores morais 

(respeito, justiça e solidariedade) por jovens que participam de formas de protagonismo 

                                                                                                                                               
Quanto as relações entre pares elas precisam ser pautadas nas relações de cooperação e empatia, onde os 

alunos trabalham juntos, seja na construção do conhecimento, seja nas responsabilidades do dia a dia, na 

construção das regras nas assembleias de classe ou avaliações do dia, na possibilidade de viverem 

conflitos e os resolverem de maneira assertiva com ou sem o auxilio da autoridade e por fim, no espaço 

dado a eles de falarem de si e terem seus sentimentos reconhecidos e validados. 



juvenil e por aqueles que não participam e comparar a adesão ao valor do respeito em 

situações de bullying à adesão ao valor da solidariedade e da justiça. 

 

MÉTODO 

Para a realização de tal pesquisa, a amostra, escolhida por conveniência, é 

formada por dois grupos distintos, com 80 alunos cada, sendo adolescentes dos 8º e 9º 

anos do Ensino Fundamental II de escolas públicas e particulares do interior paulista. O 

primeiro grupo é de adolescentes que fazem parte das Equipes de Ajuda, nas quais 

exercem o protagonismo juvenil. O segundo de adolescentes que não estão envolvidos 

em tais grupos.  

O instrumento utilizado é um questionário adaptado das escalas de adesão aos 

valores de Justiça, Solidariedade e Respeito organizados pela Fundação Carlos Chagas 

(2014). São seis histórias sobre o valor do respeito, sendo que três delas referem-se a 

situações de Bullying, mais três falam de justiça e três outras histórias sobre o valor da 

generosidade. 

O instrumento citado é composto de duas partes: uma contendo questões 

caracterizando o perfil dos respondentes e outra com questões na forma de pequenas 

histórias sobre os valores. As histórias contêm sempre cinco alternativas de respostas, 

sendo três pró-valor e duas contra o valor. O participante da pesquisa deve escolher 

apenas uma resposta. Além das posições pró ou contra os valores, as alternativas 

apresentam níveis de perspectivas sociais que evidenciam modos diferentes das 

pessoas aderirem aos valores de justiça, solidariedade e respeito. Para este último valor, 

são apresentadas três situações de bullying. As alternativas indicam três perspectivas: 

uma posição social muito egocêntrica ao aderir um valor, usada apenas em função das 

próprias necessidades e pontos de vistas (perspectiva social egocêntrica);  uma posição 

social estendida aos outros próximos, como as pessoas afetivamente importantes (pais, 

família, grupo de amigos, gangue) e às autoridades, regras e convenções sociais 

(autoridades institucionalizadas, lei escrita e convencional – perspectiva 

social sociocêntrica) e, finalmente, a adesão aos valores reconhecendo que eles podem 

ser necessários, bons ou justos, para qualquer pessoa, em função de um princípio maior 

referente à dignidade do ser humano como meio e fim de qualquer princípio moral 

(perspectiva para além da sociedade ou propriamente moral). Esses níveis de 

perspectiva social apresentados nas alternativas resultaram, posteriormente, nos níveis 

das escalas de cada um dos valores mensurados. 

 

RESULTADOS  

A presente pesquisa está em fase de coleta de dados, uma vez que estão sendo 

implantadas em diversas escolas, do interior do estado de São Paulo, as Equipes de 

Ajuda, através da escolha (pelos próprios colegas de turma) e da formação de tais 

alunos para atuação entre pares. Vale ressaltar que para que o trabalho de protagonismo 

acontecer no ambiente escolar, faz-se necessário a formação de todos os docentes da 

escola, bem como a inserção de uma nova disciplina na grade curricular, que tenha 

como “conteúdo” os temas referentes a construção dos valores e a convivência ética.  

 

CONCLUSÕES 

Nossas hipóteses direcionam-se a considerar que alunos participantes de ações 

de protagonismo na escola apresentam maior adesão aos valores morais, como o 

respeito, a justiça e a solidariedade, do que os que não participam, uma vez que já 

apresentam uma predisposição a empatia e a considerar o outro em suas escolhas e 

atitudes.  Cremos ainda que, com relação ao segundo objetivo de nossa pesquisa, esses 



mesmos participantes ao demonstrarem maior adesão ao valor do respeito em situações 

de bullying, também poderão nos trazer um novo olhar sobre os outros dois valores, que 

são a justiça e a solidariedade. Embora nos pareça que o respeito esteja intimamente 

ligado a justiça, cremos que exista uma estreita relação entre respeito e generosidade.  

diante das sutilezas presentes nas situações de bullying e a necessidade de que para 

compreendê-las como problemas, é preciso certa sensibilidade à dor do outro, mais 

provida de generosidade do que de justiça. Certamente, esses dados nos trarão a 

necessidade a aprofundarmos a reflexão acerca do DEVER e do QUERER, as duas 

dimensões necessárias à construção do que contemporaneamente a Ricouer, chamamos 

de “ética”. 

Alguns pesquisadores já nos apresentaram dados interessantes que nos levam a 

tais hipóteses. Menesini, Nocentini e Camodeca (2011), realizaram um estudo com o 

objetivo de investigar exatamente isto: a relação entre os valores dos adolescentes, sua  

participação em situações de bullying tradicional e cyberbullying e desengajamento 

moral. A amostra foi composta por 390 adolescentes de diferentes escolas de Ensino 

Médio com idades entre 14 e 18 anos, sendo que 50% do grupo era composto por 

meninas. Utilizaram o sistema de valores desenvolvido por Schwartz (1992) e validado 

em mais de 70 culturas. Ele é baseado em 10 valores caracterizados por diferentes 

objetivos e resumidas no seguinte: Poder (com o objetivo de status social elevado 

através de dominação e controle de recursos), Realização (aquisição de sucesso através 

da competência de acordo com os padrões sociais ), Hedonismo (busca do prazer e 

satisfação), Estimulação (aspiração de mudança, desafio e emoção), Auto-Direção 

(independência de pensamento e ação), Universalismo (compreensão, a tolerância e a 

proteção do bem-estar das pessoas e da natureza), Benevolência (cuidado com o bem-

estar das pessoas com quem se está em contato social), Tradição (respeito e aceitação 

dos costumes tradicionais da cultura ou religião), Conformismo (evitando ações e 

impulsos que violem as normas sociais), e de Segurança (Necessidade de uma estrutura 

social: segurança, harmonia e estabilidade). De acordo com Schwartz (1992), esses 10 

valores básicos produzem uma estrutura integrada em torno de um modelo de dois 

eixos, em que valores adjacentes compartilham objetivos comuns, ao passo que valores 

opostos têm objetivos divergentes. Essa estrutura pode ser resumida em duas 

dimensões: auto-aprimoramento contra a autotranscedência e abertura à mudanças 

contra a conservação. Na primeira dimensão (auto-aprimoramento vs. 

autotranscedência), poder e realização são contrários ao universalismo e benevolência. 

Na segunda dimensão (abertura à mudança versus conservação), estimulação e auto 

direção e se opõem à segurança, conformismo e tradição. Finalmente, a dimensão do 

hedonismo compartilha elementos de abertura à mudanças e autoaprimoramento.  Os 

dados encontrados pelos autores afirmam que em situações de Bullying e Cyberbullying 

há ausência de aspectos morais, como a falta de culpa, a desobediência, a maldade e a 

deslealdade; envolvidos em Bullying apresentam baixa pontuação em 

Autotranscedência (que se relaciona ao bem estar alheio) e que autores de Bullying 

apresentam baixos níveis de Benevolência e Atitudes Prossociais (falta de tolerância, 

paz e respeito). Já os envolvidos em Cyberbullying apresentam correlação com os 

valores de Autorrealização (atenção voltada para si, para obtenção de sucesso, poder, 

domínio e status social). E mais: encontraram efeitos indiretos evidentes em 

Autorrealização e Abertura a mudança, tanto em Cyberbullying quanto em Bullying e 

comportamento imoral e desengajado. Por fim, não encontrou-se diferença de gênero. 

 Tognetta e Rosário (2013), sob a olhar das representações de si, também 

encontraram resultados que demonstram que os conteúdos morais pouco são integrados 

à identidade dos alunos que participaram da pesquisa, somente 8,8% de nossos sujeitos 



se referem à admiração a valores morais que incluam a si e ao outro, enquanto 17,9% se 

referem a conteúdos individualistas (não consideram valores altruístas) e, por fim, 

39,4% dos participantes conservam suas respostas na categoria dos estereótipos sociais. 

E, ao relacionarem tais representações com o envolvimento em situações de bullying, 

verificaram que os autores apresentam mais representações de si individualistas, 

enquanto os alvos mais representações individualistas (como admirar conteúdos éticos), 

uma vez que o que lhes falta refere-se à imagem – inferior – que tem de si diante do 

outro, pois creem ser a determinação das qualidades do grupo ao qual pertencem. 

Como o ambiente escolar é o local onde as relações interpessoais se 

intensificam, é preciso que ele seja na mesma medida o local onde as crianças e os 

jovens podem experimentar formas de torná-lo mais ético e saudável. Isso, em hipótese 

alguma, exclui os conflitos (tão normais a todos nós) de tal realidade, mas sim, colocam 

os próprios alunos como protagonistas de uma atuação mais efetiva na erradicação de 

formas pouco respeitosas de convivência, exatamente na busca pelo princípio maior que 

está em jogo quando se pensa a formação humana: para que a convivência seja ética.  
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