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RESUMO 

Este estudo teve objetivo de investigar possíveis diferenças no raciocínio argumentativo de 

estudantes universitários que passaram por três diferentes práticas pedagógicas. O raciocínio 

argumentativo é compreendido como uma atividade fundamentalmente metacognitiva, 

realizada através de estratégias como justificação de ideias, antecipação de perspectivas 

alternativas e contrárias, e réplica a perspectivas divergentes (KUHN, 1991). A especificidade 

analítica consistiu na comparação de estratégias argumentativas exibidas pelos participantes na 

reflexão sobre assuntos quotidianos e controversos. A partir de adaptações do roteiro de 

entrevista proposto por Kuhn (1991), foram realizadas entrevistas semiestruturadas individuais 

sobre dois tópicos quotidianos, sociais e polemizáveis, sobre os quais os participantes poderiam 

elaborar suas perspectivas (teorias causais), justificá-las usando evidências, antecipar possíveis 

teorias alternativas e contra-argumentos, e replicar a estas perspectivas divergentes. 

Participaram do estudo 15 indivíduos, distribuídos em três grupos, de acordo com as disciplinas 

cursadas: seis estudantes de uma disciplina que foca a argumentação como mediadora para 

ensino-aprendizagem de conteúdos curriculares de psicologia, quatro estudantes de uma 

disciplina introdutória à lógica e cinco estudantes de um terceiro curso de humanidades, o qual 

não possui regularmente em sua estrutura curricular práticas com foco específico no raciocínio 

de estudantes. Os dados foram analisados em dois níveis: identificação, no conjunto de dados, 

das categorias propostas por Kuhn (1991), e comparação dos grupos quanto a possíveis 

diferenças nas estratégias argumentativas exibidas pelos participantes na reflexão sobre os 

tópicos propostos. As análises mostraram que a inserção em disciplinas focadas na melhoria do 

raciocínio (DIP e DIL) mobiliza no indivíduo uma tendência a refletir sobre os fundamentos 

(através da elaboração de evidências) e limites de suas ideias (antecipando contra-argumentos 

e teorias alternativas). Discute-se que fatores como motivação, falta de preparo prévio e 

conceituações acerca do objetivo central da argumentação (defesa do próprio ponto de vista e 

consideração de perspectivas alternativas) podem explicar o limitado desempenho observado 

em algumas competências. 

 Palavras-chave: Argumentação no Ensino Superior. Estratégias Argumentativas. 

Lógica no Ensino Superior. Raciocínio Argumentativo. 

 

 



 

ABSTRACT 

  

 This study aims to investigate possible differences in argumentative reasoning of university 

students who have gone through three different pedagogical experiences. The argumentative 

reasoning is understood as a fundamentally metacognitive activity held through strategies such 

as justification of ideas, anticipation of alternative and opposing perspectives, and rebuttal of 

divergent perspectives (KUHN, 1991). The analytical specificity of this study consists on 

comparison of argumentative strategies that appear as one thinks about everyday and 

controversial topics. The method was based in adaptations of the interview script proposed by 

Kuhn (1991), that is, individual semi-structured interviews about two common, social and 

controversial topics in which participants should develop their perspectives (causal theories), 

justify them using evidence, anticipate alternative theories and counter-arguments, and rebuttal 

these divergent perspectives. The study included 15 participants divided into three groups 

according to the subjects they studied: six students of a course that focuses on the argument as 

a mediator of teaching and learning of contents from psychology curriculum (DIP), four 

students of Introduction to Logic (DIL), five students of another humanities course which does 

not focus on the development of the reasoning. The data were analyzed in two levels: analysis 

in order to identify the set of the data collected among the categories proposed by Kuhn (1991), 

and compare possible differences in argumentative strategies displayed by the participants in 

the debate on the proposed topics. The analysis showed that the inclusion of disciplines that 

focused on the improvement of reasoning (DIP and DIL) mobilizes in the individual a tendency 

to think about the grounds (through the development of evidence) and limits of their ideas 

(anticipating counter-arguments and alternative theories). So this study argues that factors such 

as motivation, lack of prior preparation and concepts about the main objective of the argument 

(defense's own point of view and consideration of alternative perspectives) can explain the weak 

performance observed in some skills. 

 

Keywords: Argumentation in Higher Education. Argumentative Reasoning. Argumentative 

Strategies. Logic in Higher Education.  
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1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo se insere num conjunto maior de pesquisas realizadas no âmbito do 

Núcleo de Pesquisa da Argumentação (NupArg)1, cujo objetivo geral é investigar condições 

pedagógicas em sala de aula que possam favorecer o desenvolvimento do pensamento reflexivo 

(LEITÃO, 2007 a), visto como necessário aos processos de construção de conhecimento.            

A colaboração específica deste estudo ao programa de pesquisa do referido Núcleo consiste 

numa avaliação da adaptação do Modelo do Debate Crítico (LEITÃO, 2012), com o objetivo 

de sondar possíveis possibilidades e limites nesta prática pedagógica, em face a outras práticas 

pedagógicas possíveis. Especificamente, o interesse do presente estudo consistiu em comparar 

estudantes que passaram por diferentes práticas pedagógicas, em termos de estratégias 

argumentativas exibidas na reflexão sobre temas considerados relevantes no quotidiano social. 

O raciocínio argumentativo é compreendido como uma atividade fundamentalmente 

metacognitiva, realizada através de estratégias como justificação de ideias, antecipação de 

perspectivas alternativas e contrárias, e réplica a perspectivas divergentes (KUHN, 1991). Sua 

importância consiste na possibilidade de avaliar as próprias ideias sobre o mundo, em contraste 

a simplesmente “saber” de algo. O interesse em avaliar competências de raciocínio 

argumentativo emerge da necessidade de investigar a eficácia de diferentes intervenções ou 

programas pedagógicos com esta meta. Caso uma sequência de ensino tenha o objetivo de 

melhorar determinadas competências, é imprescindível que este processo ensino-aprendizagem 

tenha algum efeito (SAIZ, 2002). 

Existe um amplo debate sobre o modo de operacionalização de práticas pedagógicas com o 

objetivo de auxiliar na melhoria da qualidade do pensamento. O objetivo central destas 

propostas voltadas para “aprender a pensar” consiste não apenas no ensino de conteúdos, mas 

também a melhoria de qualidade de pensamento dos estudantes.  

Duas tendências de propostas focadas em “aprender a pensar” são observadas: aprender a 

argumentar e argumentar para aprender. A primeira relaciona-se a práticas que, em 

componentes curriculares específicos, visam levar o aluno a aprender a argumentar. O ensino 

de lógica formal em cursos de nível superior é um exemplo desta proposta. Vigente como 

modelo de prática de raciocínio, este movimento decaiu com o advento da lógica informal, 

                                                           
1 O NupArg vincula-se ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE). 
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segundo o qual o pensamento não segue necessariamente os cânones da lógica formal. Reflexos 

desta mudança de paradigma podem ser observados na atual situação do ensino de lógica na 

universidade-alvo deste estudo, na qual é lecionada de forma restrita em ciências humanas e de 

forma mais ampla em ciências exatas. 

No segundo grupo de propostas, que visam a argumentar para aprender, conteúdos de 

argumentação e pensamento crítico são inseridos em um componente curricular, no qual a 

argumentação oferece suporte para o processo ensino-aprendizagem. Exemplo deste modelo de 

ensino é a Disciplina Introdutória à Psicologia, um dos grupos-alvo deste estudo, que ensina 

conteúdos curriculares de psicologia através de noções elementares de argumentação e 

pensamento crítico. 

Atualmente, no referido programa de pesquisa, desdobram-se esforços na aplicação da 

segunda tendência (argumentar para aprender), através de competências de raciocínio 

argumentativo e no início do curso acadêmico. Almeja-se assim, criar condições basilares para 

o favorecimento do desenvolvimento do pensamento crítico e que possa beneficiar os 

estudantes no decorrer de todo o curso. Por razões pragmáticas, são ensinadas habilidades 

básicas e introdutórias de argumentação e pensamento crítico, tendo em vista que a disciplina 

possui duração de apenas um semestre acadêmico e carga horária de 60 horas-aula. 

Além das duas modalidades de práticas citadas (argumentar para aprender e aprender a 

argumentar), existem também cursos nos quais não estão previstas regularmente disciplinas 

com foco específico no treino do raciocínio. Um destes cursos, chamado neste estudo de 

Terceiro Curso de Humanidades, foi inserido neste estudo para observar se, e em que medida, 

possíveis diferenças entre o raciocínio argumentativo dos estudantes que passaram pelos dois 

modelos de intervenção podem ser atribuídas às disciplinas ou à inserção em cursos 

universitários em si. 

Embora a educação superior possua algum efeito na melhoria de qualidade de estudantes, 

tendo em vista que são constantemente levados a justificar suas ideias, a literatura da área 

reporta um empobrecimento de competências de raciocínio argumentativo de estudantes, sendo 

necessário o desenho de componentes curriculares específicos com o propósito de melhoria 

destas competências (PERKINS, 1985; LEITÃO, 2011). Com base nisto, este estudo analisou 

competências argumentativas de três práticas pedagógicas: uma disciplina que foca a 

argumentação como mediadora para ensino-aprendizagem de conteúdos curriculares de 
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psicologia, uma disciplina introdutória à lógica e um terceiro curso de humanidades, o qual não 

possui regularmente em sua estrutura curricular práticas com foco específico no raciocínio de 

estudantes. 

A hipótese central do presente estudo é que o engajamento em atividades argumentativas 

favorece o desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo, de forma que, ao passar por estas 

práticas, observam-se melhorias na qualidade do pensamento dos estudantes, em especial, 

relacionadas à metacognição, ou seja, quanto ao ato de pensar sobre os limites e fundamentos 

das próprias ideias. O presente estudo busca contribuir na investigação de marcas de um 

pensamento mais rigoroso e avaliar em que medida práticas pedagógicas focadas no raciocínio 

podem exercer impacto na qualidade do pensamento dos estudantes. 

Para a comparação dos grupos-alvo deste estudo, adaptou-se o roteiro de entrevista proposto 

por Kuhn (1991), que, em linhas gerais, tem como objetivo explorar a relação de causalidade 

de um fenômeno, elaboração de evidências como suporte a essa relação de causalidade, a 

antecipação de contra-argumentos e de teorias alternativas e, por fim, réplicas a perspectivas 

divergentes. Para análise dos dados gerados, foram usadas as categorias analíticas descritas por 

Kuhn (1991), com objetivo de examinar estratégias argumentativas exibidas pelos entrevistados 

na reflexão sobre os temas, com face a quantificar e observar possíveis diferenças entre os 

grupos-alvo deste estudo. 

Em suma, este estudo teve como objetivo investigar possíveis diferenças em competências 

de raciocínio argumentativo de estudantes universitários que passaram por diferentes práticas 

pedagógicas. Especificamente, os objetivos consistiram em: (a) identificar os tipos de 

estratégias argumentativas que estudantes exibem na reflexão sobre temas polemizáveis e 

quotidianos, e (b) analisar possíveis diferenças na qualidade de pensamento dos estudantes, em 

termos de marcas de um pensamento crítico e de qualidade superior. 

Desta forma, as perguntas que nortearam este estudo foram: que estratégias argumentativas 

estudantes universitários exibem na reflexão sobre temas polemizáveis e quotidianos? Existem 

diferenças entre o raciocínio argumentativo de estudantes que passaram por diferentes práticas 

pedagógicas focadas no raciocínio, quando comparados com estudantes que não passaram? 

Organizou-se o presente texto da seguinte forma: na primeira seção são apresentadas as 

discussões teóricas que subsidiaram o estudo: características do raciocínio argumentativo, 

modos de análise e avaliação de competências argumentativas, assim como o estado da arte da 
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questão; relações entre lógica e raciocínio; e, por fim, as características das Disciplina 

Introdutória à Lógica e Disciplina Introdutória à Psicologia. A segunda seção apresenta o 

percurso metodológico adotado neste estudo, desde a caracterização dos participantes até as 

adaptações feitas no roteiro de entrevista usado. A seguir, na terceira seção, apresentam-se as 

análises, contemplando as categorias analíticas, uma entrevista analisada de um participante de 

cada grupo-alvo e, por fim, uma comparação final entre os grupos investigados. Na quarta e 

última sessão, os dados são discutidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. ESPECIFICIDADES DO RACIOCÍNIO ARGUMENTATIVO 

O raciocínio argumentativo, segundo Mercier e Sperber (2011), consiste em duas ações 

mentais: a primeira se relaciona à elaboração de um argumento convincente e à ação pública de 

produzi-lo verbalmente, para que outras pessoas possam ser convencidas por ele; enquanto que 

a segunda se relaciona à avaliação e à aceitação da conclusão de um argumento produzido por 

outras pessoas. Aceita-se, em geral, por outro lado, que raciocinar envolve um processo 

inferencial, através do qual parte-se de uma informação dada (ou premissa) para o ato de fazer 

uma inferência que permita alcançar uma conclusão ou fornecer alguma nova informação 

inferida (HALPERN, 1984). 

Também chamado de raciocínio informal ou prático (KEEFER, 1996; SAIZ, 2002), o 

raciocínio argumentativo contrasta-se ao raciocínio formal, característico da matemática, dos 

silogismos categóricos e do raciocínio probabilístico, em que a conclusão decorre da dedução 

de premissas dadas. Especificamente o raciocínio argumentativo possui como característica a 

interiorização de um processo dialógico (KUHN, 1991). Ressalte-se, entretanto, que, mais do 

que a interação entre dois ou mais indivíduos, as relações dialógicas constituem-se no encontro 

e na oposição de variadas formas de significar e avaliar, de modo que, respondem-se 

mutuamente nos processos comunicativos (Leitão 2007a; 2008). Enquanto relação dialógica, o 

raciocínio argumentativo se caracteriza pela realização dos papéis de proponente e oponente, 

por dois indivíduos ou por um único indivíduo, através de competências mais específicas, como 

a produção de justificativas para sustentar um ponto de vista, a consideração de possíveis pontos 

de vista alternativos e contra-argumentos, e a réplica a perspectivas divergentes. Diferencia-se 

fundamentalmente de outras formas de pensamento por requerer que o indivíduo desloque o 

foco do seu pensamento sobre o mundo, para os fundamentos e limites do seu próprio 

pensamento, consistindo num ato metacognitivo (LEITÃO, 2007a; KUHN, 1991, 1992). 

Na ausência destas competências de raciocínio argumentativo, crenças são usadas como 

base para interpretação e organização da experiência. Porém, somente através do processo de 

segunda ordem (metacognitivo) – pensar sobre o próprio pensamento – o indivíduo pode refletir 

sobre suas crenças, avaliá-las e ter a possibilidade de justificá-las, tendo, desta forma, a 

possibilidade de exercer o controle de suas próprias crenças (KUHN, 1991). Autores como 

Mercier e Sperber (2011) e Keefer (1996), discordam desta ideia, afirmando que as crenças não 
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são necessariamente escolhidas entre várias alternativas, sendo passíveis de construção através 

de inferências intuitivas, ou seja, crenças que não temos razões conscientes para manter. 

Embora por vezes usados como sinônimos, a literatura aponta diferenças entre os termos 

argumento e argumentação. Argumento é compreendido como a unidade de raciocínio em que 

uma ou mais premissas são combinadas como suporte a uma conclusão (Angell, 1964), ou seja, 

como o produto de uma determinada operação. Trata-se de um termo usado tanto na lógica 

formal, como nos estudos da argumentação, de modo que sua análise pode ser realizada sob 

diversas perspectivas teóricas, envolvendo tanto a validade lógica, como ocorre na lógica 

formal, como em relação à plausibilidade de um argumento, como ocorre na lógica informal. 

A argumentação, por sua vez, é compreendida como uma atividade dialógica social de 

natureza eminentemente discursiva, realizada através da defesa de pontos de vista e 

consideração de perspectivas alternativas, com o objetivo final de aumento ou diminuição da 

aceitabilidade das posições em questão (VAN EEMEREN et al., 1996 apud LEITÃO, 2007 b). 

A argumentação consiste numa das formas de comunicação e interação mais corriqueiras 

presentes em contextos mais diversos da vida. Esta ideia sugere que não se trata apenas de um 

tipo de discurso que permeia o pensamento humano (KUHN, 1992), mas também enquanto 

fundamental para o pensamento humano (KUHN, 1991). Existe um crescente entendimento de 

que o pensamento humano se assemelha mais ao processo enfatizado pela retórica clássica, do 

que pelo processo sugerido pela lógica. Billig (1985, 1987), por exemplo, argumentou a favor 

de uma abordagem baseada na retórica para o estudo de atitudes e para a psicologia social em 

geral. 

Defesa de pontos de vista, apreciação e resposta a perspectivas alternativas são 

entendidas como ações discursivas implicadas na argumentação e vistas como mecanismos 

discursivos que levam o indivíduo que argumenta a tomar seu próprio pensamento como objeto 

de reflexão e a avaliá-lo constantemente (LEITÃO, 2007 a, 2007 b). Esta noção de negociação 

de perspectivas pressupõe que o surgimento do pensamento ocorra mediante as relações 

dialógicas de natureza discursiva e seja construído imerso num contexto sócio-histórico 

particular que permite ao indivíduo interpretar e dar forma à realidade à qual ele pertence 

(VYGOTSKY, 1934/2000). Assume-se a linguagem como constitutiva da cognição humana, 

tendo em vista o papel que desempenha na construção e transformação do pensamento, cujo 

processo compreende-se a partir da natureza sociossemiótica presente nas trocas comunicativas 

com o mundo, seja de natureza social, física ou simbólica (LEITÃO, 2000, 2007 b).  
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Os mecanismos semiótico-discursivos que constituem a argumentação evidenciam a 

importância dos movimentos do pensamento realizados pelo indivíduo ao formular seu ponto 

de vista (LEITÃO, 2000): justificar um ponto de vista requer que o participante reflita sobre os 

fundamentos nos quais se apoia; considerar perspectivas divergentes leva o indivíduo a avaliar 

os limites e plausibilidade de tais fundamentos; e, por fim, responder às objeções leva ao exame 

do impacto do elemento de oposição sobre a plausibilidade e aceitabilidade do argumento 

inicial. A necessidade de comunicar a defesa de um ponto de vista perante uma divergência, 

aliada à necessidade de responder à oposição (seja real ou potencial) levam o proponente a 

(re)ver continuamente o conteúdo de suas afirmações, e, por conseguinte, a reafirmá-lo ou 

modificá-lo. O espaço de negociação de pontos de vista oferecido pela natureza discursiva da 

argumentação constitui-se como um recurso privilegiado de mediação, construção de 

conhecimento e no desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo (LEITÃO, 2000, 2007 a, 

2007 b). Com base em ideias como estas, vários espaços pedagógicos vêm sendo 

crescentemente usados para o desenvolvimento de competências argumentativas. 

2.2. COMPETÊNCIAS ARGUMENTATIVAS 

As competências argumentativas estão presentes como meta natural da educação 

(RAPANTA et al., 2013). Poder-se-ia esperar que, particularmente, o ensino superior exercesse 

algum impacto nestas competências, pois os estudantes são consideravelmente expostos a 

argumentos sobre questões gerais e ganham alguma experiência na construção de argumentos. 

Nota-se, entretanto, que universitários exibem competências em avaliar argumentos (RIPS, 

2002), mas também fragilidades, especialmente em relação a crenças enviesadas 

(KLACZYNSKI, 2000). Ao mesmo tempo, existem dúvidas se a educação convencional provê 

foco e prática suficientes para melhoria da qualidade do raciocínio informal (PERKINS, 1985). 

A prática extensa de pensamento e competências de raciocínio em um ambiente 

cognitivamente rico pode servir como uma condição suficiente para seu desenvolvimento e para 

a melhoria da qualidade dos argumentos produzidos pelos indivíduos (KUHN, 2001; KUHN, 

SHAW, FELTON, 1997; KUHN, UDELL, 2003; ANDERSON et al., 1997; ANDERSON et 

al. 1998; ANDERSON et al. 2001; REZNITSKAYA et al., 2001; LAO, KUHN, 2002). Desta 

forma, tem sido crescente a criação de espaços em ambientes educacionais que façam uso 

deliberado de argumentação, seja com o objetivo de argumentar para aprender (argumentação 

enquanto mediadora de construção de conhecimento e desenvolvimento de pensamento crítico-

reflexivo) (e.g. ANDRIESSEN, BAKER, SUTHERS, 2003; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE  

PEREIRO-MUÑOZ, 2002; ZOHAR, NEMET, 2002) ou com o objetivo de aprender a 
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argumentar (aprendizagem de conteúdos de natureza argumentativa) (e.g., KELLY, 

DRUCKER, CHEN, 1998; KUHN, 2005; OSBORNE, ERDURAN, SIMON, 2004; 

REZNITSKAYA et al., 2001). 

O ideal das intervenções não consiste apenas em saber quando se necessita de certa 

competência, mas também, conseguir alguma melhora, generalização e eficácia/permanência 

das competências aprendidas em variados âmbitos de atuação do participante (acadêmico, 

social, pessoal, profissional etc.). Portanto, o objetivo das propostas dirigidas a “aprender a 

pensar” não se limita a compreender e usar eficazmente as competências de raciocínio, mas 

também busca reconhecer a pertinência e usá-la em novos ambientes (SAIZ, 2002; SAIZ, 

RIVAS, 2008). 

A maior parte de políticas educacionais ao redor do mundo requer um aprimoramento 

da competência argumentativa de professores e estudantes. Embora uma política orientada para 

a argumentação seja desejada, o principal obstáculo é a carência de definições claras sobre as 

definições de competências a desenvolver e de seus componentes (RAPANTA et al. 2014). 

Existe uma dificuldade em definir a competência argumentativa (RAPANTA et al, 

2013) tendo em vista a grande variedade de fatores implicados na definição. Esta variedade 

também explica a extensão de perspectivas oferecidas no estudo da argumentação; como 

linguística, dialógica, dialética, pragmática e perspectivas sociais; de modo que dificulta a 

definição e às vezes até confunde um pesquisador ou profissional da educação, em relação a 

uma definição concreta de competência argumentativa e seu melhor método de avaliação. Uma 

pergunta-chave a ser respondida é: “o que os pesquisadores avaliam ao analisar e avaliar o que 

eles chamam de competências argumentativas?” (HAMPLE, 2003, p. 443). A educação é o 

campo mais adequado para direcionar esta questão, já que a avaliação das competências 

argumentativas é principalmente uma questão psicopedagógica, pois o foco consiste nos 

aspectos de uma argumentação competente, que não emerge espontaneamente, mas como um 

resultado de algum outro fator que acompanha a idade, ou seja, estas competências podem ser 

aperfeiçoadas (RAPANTA et al. 2014). 

Para proceder a qualquer tipo de análise argumentativa, primeiramente deve-se 

considerar a natureza tripla da argumentação, que envolve três abordagens: lógica, dialética e 

retórica. Como Tindale (1999, p. 3) aponta, “em algumas discussões de argumentação, a tríade 

aristotélica foi identificada com três pês de produto, processo e procedimento”. Ver o 
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argumento como produto (product), o qual consiste na base da perspectiva lógica, implica na 

consideração principal de que o argumento é uma unidade de raciocínio na qual uma ou mais 

proposições (premissas), são combinadas para suportar outra posição (conclusão) (ANGELL, 

1964). Definir argumento como procedimento (procedure) requer uma atenção especial para os 

aspectos dialógicos do argumento, tal como o uso do raciocínio em um contexto (WALTON, 

1989). Por fim, argumento como processo (process), tanto envolve como direciona a pessoa 

inteira em seu contexto, ou seja, levando em consideração as circunstâncias particulares na qual 

a argumentação é usada (PERELMAN, 1982). 

A análise do argumento pode ser feita de três modos (RAPANTA et al. ,2014): forma, 

estratégia e meta/objetivo. 

A proposta mais influente na análise da forma de argumentos foi elaborada por Toulmin 

(1958), segundo a qual uma conclusão é uma afirmação da qual o mérito deve ser estabelecido. 

Este processo é alcançado principalmente com o uso de fundamentos (ou dados) e garantias, 

isto é, afirmações confirmando o movimento do fundamento para a conclusão. A principal 

contribuição de Toulmin é a proposta de garantia, que se explicita somente quando o argumento 

é desafiado de forma real ou potencial. 

 Enquanto estratégia, o argumento como procedimento (procedure) é analisado com 

base em movimentos argumentativos (WALTON, 1989, FELTON, 2004), entendidos como 

afirmações específicas necessárias para uma contribuição dialógica à argumentação. Uma 

proposta importante de análise de estratégias argumentativas foi elaborada por Kuhn (1991), 

que considera a competência argumentativa como a elaboração e justificação de um argumento, 

possibilidade de construção de contra-argumentos e teorias alternativas e replicar a posições 

divergentes. Esta proposta inicial foi aplicada a contextos quase-dialógicos (situação de 

entrevista), o que resultou numa escassez de elementos que normalmente estão presentes em 

um processo dinâmico de argumentação oral contínua. Subsequentemente outros esquemas 

analíticos foram propostos, tanto por Kuhn e colegas (e.g., FELTON, 2004; FELTON, KUHN, 

2001), quanto pesquisadores no campo da CSCL (Computer-Supported Collaborative 

Learning) (e.g., ANDRIESSEN et al. 2003; DE VRIES, LUND, BAKER, 2002). 

Por fim, enquanto meta/objetivo, o foco da análise argumentativa consiste no discurso 

global (individual ou entre pares), tendo como critério a persuasão (WALTON, 1989). Esta 

visão foi proposta pelos acadêmicos da nova retórica (PERELMAN, OLBRECHTS-TYTECA; 
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1958) e mais recentemente pela escola da pragma-dialética (VAN EEMEREN, 

GROOTENDORST; 1992), na qual Van Eemeren e Grootendorst (2004) apresentam um 

modelo-palco “ideal” da argumentação persuasiva, chamada de discussão crítica.  

Em contextos educacionais a aprendizagem é meta final de qualquer atividade, de forma 

que a argumentação é mais apropriadamente considerada como uma atividade cooperativa, 

mais do que competitiva (RAPANTA et al, 2013). Vista como cooperação, a principal meta da 

argumentação é negociar conteúdos para chegar a um consenso em relação ao estado epistêmico 

final destes conteúdos (BAKER, 1999). 

Seja concebida como forma, estratégia ou como objetivo/meta, a avaliação de 

argumentos informais baseia-se na identificação de competências praticadas pelos indivíduos 

para o surgimento de determinados produtos argumentativos (RAPANTA et al., 2014). 

A argumentação é vista como uma competência metacognitiva (KUHN, 1999, 2000a, 

2000b), em que o metaconhecimento é composto por três tipos de conhecimento: 

metacognitivo, metaestratégico e conhecimento epistemológico (RAPANTA et al., 2014) 

No caso da argumentação, a competência de saber algo (know-what) relaciona-se mais 

aos aspectos metacognitivos do conhecimento (KUHN, 1999, 2000a, 2000b), ou seja, o que 

alguém pode saber em termos de construção de um argumento informal válido em contextos 

educacionais. Na performance dos professores e estudantes, estas habilidades podem estar 

refletidas nas estruturas (conexão entre as afirmações e organização dos elementos), qualidade 

conceitual (o qual expressa o aumento do entendimento conceitual e da aprendizagem), 

qualidade epistêmica (avaliação da solidez dos argumentos) (RAPANTA et al., 2014). 

A dimensão know-how da performance cognitiva relaciona-se principalmente a 

avaliações metaestratégicas da argumentação. Este modo envolve um tipo de metamemória 

(SCHNEIDER, 2008), que envolve a implementação de estratégias relembradas para uma 

maior influência na performance (KUHN, 2000a). O conhecimento metaestratégico também 

pode ser definido como uma compreensão metatarefa, que consiste no entendimento e na 

consciência da natureza e da requisição da tarefa (KUHN, PEARSALL, 1998). Esta 

compreensão pode se manifestar na performance argumentativa através da frequência de 

elementos discursivo-argumentativos e do conhecimento metacognitivo (RAPANTA et al, 

2013). 
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Por fim, o modo epistêmico de avaliação da argumentação relaciona-se à dimensão 

epistemológica (qualidade dos argumentos) da performance cognitiva (ou know-be), podendo 

ser epistêmico ou pragmático. Epistemicamente, o critério adotado consiste na análise da 

solidez do argumento através da aceitabilidade, relevância e suficiência (JOHNSON, BLAIR, 

1994; GOVIER, 2001). Pragmaticamente, o critério recai sobre a conquista de uma relevante 

meta da atividade argumentativa. Aplicada à educação, refere-se às ações cognitivas, como a 

resolução de problemas ou mudança conceitual através da colaboração (aprendizagem 

colaborativa) (DILLENBOURG et al. 1996). 

2.3. ESTUDOS SOBRE COMPETÊNCIAS ARGUMENTATIVAS DE 

UNIVERSITÁRIOS 

Conforme dito anteriormente, as avaliações dos argumentos são baseadas na 

identificação de competências que os indivíduos usam para elaboração de certos produtos 

argumentativos. O presente estudo focou na análise de estratégias argumentativas usadas pelos 

participantes. 

 Buscando mapear brevemente o estado da arte, com vistas a comparar os resultados 

deste estudo, pesquisou-se nas bases de pesquisa Periódicos CAPES e SCIELO estudos focados 

na análise de argumentos produzidos por estudantes universitários que passaram por algum tipo 

de experiência pedagógica com vistas à melhoria da qualidade do pensamento. Usou-se nas 

buscas as seguintes palavras-chave: argumentação, argumentação de universitários, 

raciocínio, raciocínio informal, raciocínio argumentativo, ensino de lógica, argumentação no 

ensino superior, lógica no ensino superior. 

As buscas realizadas para este estudo envolveram os três modos de análise de 

competências argumentativas (forma, estratégia e objetivo), com resultados menos frequentes 

(n=2) de estudos com foco específico em estratégias argumentativas (foco do presente estudo), 

indicando, talvez, a necessidade de realização de mais estudos nesta área. Ainda que o foco do 

presente estudo consista especificamente na análise de estratégias argumentativas, optou-se por 

relatar também pesquisas sobre os outros dois modos de análises de argumentos (forma e 

objetivo), tendo em vista que exibem resultados de práticas pedagógicas focadas na melhoria 

da qualidade do pensamento. 

O estado da arte será apresentado em seguida de acordo com o modo de análise adotado 

nos estudos resenhados (forma, estratégia ou objetivo). 
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a) Análise da Forma dos Argumentos 

Perkins (1985) investigou o impacto da educação no incremento de competência de 

raciocínio informal, conceituada pelo autor como a competência de construir argumentos sobre 

questões quotidianas. Duas questões foram feitas a oito grupos de 40 pessoas, de ambos os 

sexos, e diferentes níveis de escolaridade (estudantes do ensino médio, universitários, 

graduados e não estudantes). As respostas dos entrevistados foram quantificadas em termos de 

número de sentenças, número de linhas do argumento, objeções, rapidez, explanações e 

qualidade geral. A análise destes fatores revelou um limite estatisticamente significante no 

impacto da escolaridade, porém o impacto da performance e das taxas de ganho com a educação 

foram menores do que as esperadas pelo autor. Argumentou-se que as práticas educacionais 

fazem pouco para promover o desenvolvimento de competências de raciocínio informal, de 

forma que uma educação redesenhada para este propósito poderia ter um impacto muito maior. 

Martunnen (1994), por outro lado, teve como objetivo avaliar competências 

argumentativas de estudantes universitários finlandeses em relação a tarefas argumentativas 

escritas em um curso introdutório à sociologia, tendo como participantes 224 estudantes. Os 

dados foram analisados em relação a afirmações, fundamentos e conclusões, cujos resultados 

sugeriram que as competências argumentativas podem ser divididas na competência de analisar 

textos argumentativos e de compor os próprios argumentos. Além disto, os resultados indicaram 

que as competências argumentativas dos estudantes eram pobres. Estes resultados corroboram 

os resultados de Voss e Means (1991), que relataram que os indivíduos têm competências 

argumentativas relativamente pobres. 

Diferentemente do estudo anteriormente citado, Varghese e Abraham (1998) realizaram 

um estudo instrucional no qual estudantes universitários foram treinados sobre dois aspectos da 

argumentação: (a) componentes estruturais (em termos do quadro analítico de Toulmin (1958)); 

e interpessoais (uso apropriado de apelos emocionais e racionais). Os estudantes responderam 

a tarefas escritas antes da instrução, passaram por uma instrução explícita sobre argumentação 

durante oito semanas, então responderam à tarefa novamente. Os resultados mostraram 

melhoria na competência dos estudantes na formulação de conclusões, na elaboração de 

fundamentos específicos e desenvolvidos e no uso de garantias mais confiáveis. Os estudantes 

também exibiram melhoria nos aspectos interpessoais do argumento, construindo textos 

melhores, desenvolvendo apelos emocionais e racionais e usando estes dois componentes 

resolução de questões. 
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Em relação à geração de evidências, os resultados de Brem e Rips (2000) mostraram 

que os participantes geraram mais evidências quando dispunham de mais dados sobre a questão. 

Participaram 20 estudantes universitários, respondendo a 16 perguntas sobre problemas sociais, 

aos quais deveriam numerar de 1 a 7 quanto ao seu grau de conhecimento da questão. Os dados 

foram analisados com base nas subcategorias de evidência propostas por Kuhn (1991). Os 

resultados indicaram que a mera menção de fonte de dados pode alterar tanto a avaliação quanto 

a produção de explicações e evidências. Os autores consideram as implicações de usar 

explicações para substituir evidências faltantes como uma estratégia argumentativa. 

Ainda em relação à elaboração de evidências, o estudo de Kelly e Takao (2003) teve 

como objetivo examinar os usos de evidências em composições argumentativas científicas de 

estudantes universitários. O estudo foi realizado em um curso de introdução à oceanografia, no 

qual os estudantes obtiveram conjuntos de dados geológicos em larga escala para escrever um 

artigo técnico científico. Os argumentos foram analisados de duas formas: na primeira, 

entrevistas foram realizadas com nove graduandos em oceanografia, oito estudantes de outros 

cursos e quatro instrutores, para avaliar as diferenças na interpretação dos usos de evidências 

científicas de estudantes de diferentes desempenhos acadêmicos (em relação ao desempenho 

acadêmico no ano anterior). Na segunda análise, foi aplicada a proposta de análise 

argumentativa dos autores nos escritos dos estudantes, para examinar a formulação de 

evidências nestes estudantes de diferentes níveis. Os resultados indicaram que os estudantes 

foram geralmente melhores na identificação de fortes argumentos, em relação à exploração 

detalhada de razões para esta escolha. 

Sadler e Fowler (2006) examinaram como os indivíduos usam conhecimentos 

científicos específicos na argumentação sociocientífica, especificamente como os aprendizes 

aplicam conhecimentos de genética como justificativa para afirmações relativas à engenharia 

genética. Entrevistas foram realizadas com 45 pessoas, incluindo estudantes de ensino médio 

com níveis variados de conhecimento sobre genética, universitários com e sem conhecimentos 

avançados de genética. Os argumentos foram avaliados em termos de número e qualidade de 

justificações, com base em uma escala de cinco pontos. Os resultados indicam que os 

universitários com conhecimento avançado de genética superaram os outros grupos em termos 

de frequência e qualidade da justificação. A argumentação não diferiu entre os estudantes de 

ensino médio e os universitários sem conhecimentos avançados em genética. 
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b) Análise de Estratégias Argumentativas 

As pesquisas que analisam estratégias argumentativas de estudantes universitários 

foram mais escassas. Tais pesquisas consistiram essencialmente de estudos realizados por Kuhn 

e colaboradores. 

Em uma proposta precursora de análise de estratégias argumentativas, Kuhn (1992) 

examinou com que extensão o processo de argumentação racional permeia crenças pessoais e 

opiniões que as pessoas expõem sobre questões importantes sociais. Para tal, entrevistou 160 

pessoas de diferentes faixas etárias (adolescentes, adultos e idosos) e níveis de escolaridade 

(ensino médio, superior, pós-graduandos). Seus resultados indicaram que a competência de 

raciocínio argumentativo não se diferencia em função de sexo ou idade, mas está fortemente 

relacionada ao nível educacional. 

Usando uma metodologia diferente, através de diálogos sobre pena de morte, Felton e 

Kuhn (2001) compararam diálogos entre pares (33 adolescentes que estavam no ensino médio 

e 31 adultos universitários). Os resultados mostraram que os adolescentes estavam mais 

preocupados em produzir o diálogo e menos capazes de agirem estrategicamente em relação 

aos objetivos do discurso argumentativo. Os adolescentes também não mostram as 

competências estratégicas dos adultos, em relação à adaptação de seus discursos às exigências 

de contextos argumentativos particulares (diálogos de acordo e desacordo). 

c) Análise do Objetivo 

Por fim, em relação aos estudos orientados para a análise do objetivo/meta da 

argumentação, o estudo de Sadler e Zeider (2005) teve como objetivo explorar como os 

indivíduos negociam e resolvem dilemas em engenharia genética. 30 estudantes universitários 

participaram individualmente de duas entrevistas semiestruturadas desenhadas para explorar 

raciocínio informal em resposta a seis cenários de engenharia genética. Os estudantes 

demonstraram evidência de formas racionalistas (considerações baseadas na razão), emotivas 

(considerações baseadas em cuidados) e intuitivas (considerações baseadas na reação imediata 

ao contexto do cenário) de raciocínio informal. 

Segundo Larson e Britt (2009), a avaliação da qualidade estrutural dos argumentos é 

uma habilidade importante para a capacidade de compreensão dos alunos em relação aos 

argumentos dos outros e à produção dos seus próprios argumentos. Os autores examinaram a 

habilidade de estudantes universitários e do ensino médio em relação à avaliação da qualidade 
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de duas proposições (reivindicação e razão) e testaram um tutorial para melhorar esta 

habilidade. Estes experimentos indicaram que os universitários e os estudantes de ensino médio 

tiveram dificuldade em avaliar os argumentos em termos de qualidade. Dois dos três 

experimentos realizados mostraram que um tutorial explicando habilidades importantes para 

avaliação de argumentos em geral melhorou a performance deles, mas que um feedback 

imediato durante o treinamento foi necessário para ensinar aos estudantes a avaliar a conexão 

entre afirmações e razão. Os estudos sugeriram que ensinar a estrutura de um argumento e 

ensinar aos estudantes que prestem atenção à mensagem precisa da conclusão pode melhorar a 

avaliação de argumentos. 

 Com base na literatura pesquisada, observou-se uma tendência geral dos estudos com 

foco em raciocínio informal/argumentativo na adoção de um método analítico focado na forma 

dos argumentos. Uma limitação geral de tais estudos é o foco majoritário na relação entre 

premissas e conclusões, não contemplando o caráter dialógico implicado do raciocínio 

argumentativo (fundamentação da própria perspectiva e consideração a perspectivas 

alternativas e contrárias). Os resultados das pesquisas sobre competências argumentativas de 

universitários mostraram que estudantes, em geral, exibem aperfeiçoamentos em suas 

competências argumentativas após instruções desenhadas para esta finalidade. 

2.4. RELAÇÕES ENTRE LÓGICA E RACIOCÍNIO 

 O segundo ponto para subsidiar as discussões deste estudo consistiu na controvérsia 

sobre as relações e a relevância entre o campo de conhecimento da lógica e o raciocínio. 

Comumente a lógica é definida como ciência das leis do pensamento, porém não se trata de 

uma definição exata, por dois motivos (COPI, 1972): o pensamento é um dos processos 

estudados pelos psicólogos, porém a lógica não é um ramo da psicologia, mas sim um campo 

separado e distinto; além disto, compreendendo o pensamento como qualquer processo mental 

produzido, nem todo pensamento constitui em um objeto de estudo para o lógico. Todo 

raciocínio é pensamento, mas nem todo pensamento é raciocínio. Copi (1972) opõe-se à ideia 

de definir a lógica como “ciência do raciocínio”, pois o lógico não está interessado em absoluto 

nos obscuros caminhos que a mente percorre para chegar às suas conclusões durante os 

processos concretos de raciocínio, mas sim na correção do processo, caso seja completado. 

Por outro lado, pode-se questionar a utilidade de estudar apenas a correção de 

argumentos, deixando de lado considerações sobre seus conteúdos. Considerações puramente 

formais não esvaziariam os argumentos, afastando-os da verdadeira realidade e reduzindo-os a 
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meros símbolos? Em resposta a estes questionamentos, destaca-se a importância do estudo da 

validade inferencial (PINTO, 2001), já que quando não se concorda com algum argumento 

cujos antecedentes (premissas) sejam verdadeiros, a única forma de atacá-lo é mostrando sua 

incorreção, senão deveríamos aceitar seu consequente (conclusão), de modo que, entendendo 

que os antecedentes (premissas) são reconhecidamente verdadeiros, apenas podemos passar 

para um consequente (conclusão) também verdadeiro através de uma inferência válida. Ou seja, 

dadas premissas verdadeiras e uma inferência correta, a conclusão deve ser necessariamente 

verdadeira. 

A importância do estudo da lógica pode ser observada na maior probabilidade de 

racionar corretamente exibida por alguém que se aprofundou nos princípios gerais da disciplina, 

quando comparado a alguém que não se aprofundou nestes estudos (COPI, 1972; PINTO, 

2001), pois sua prática ajuda no aperfeiçoamento. Outro ponto que demonstra a importância do 

estudo da lógica é que o exame sistemático feito sobre métodos incorretos de raciocínio 

(falácias), cujo conhecimento, além de aprofundar os princípios do raciocínio em geral, ajuda 

a evitar estes ardis (COPI, 1972). 

Goldstein et al. (2007) defendem a ideia que a lógica não trata da investigação empírica 

sobre os processos de raciocínio das pessoas, tampouco do produto de tais processos. Caso a 

lógica seja tratada como uma ciência, ela deveria ser vista como uma ciência normativa, por 

dizer o que devemos fazer, mas não o que fazemos: “pode um princípio lógico ser justificado 

somente pelo fornecimento de um argumento lógico que o fundamente?” (id. p. 21). Pode-se 

compreender esta ideia através de uma analogia com outros campos de conhecimento: a Física 

investiga como as coisas ocorrem no mundo físico, dado isto, os físicos produzem explicações 

e leis, descrevendo como as coisas são, consistindo numa ciência descritiva. Por outro lado, o 

lógico não nos tenta dizer como as coisas são ou como as pessoas de fato raciocinam, mas sim, 

como elas devam raciocinar, consistindo em uma ciência normativa. 

Para Harman (1986), não existe maneira significativa que articule a lógica enquanto 

elemento relevante para o raciocínio. O ponto central desta ideia é a definição de que o 

raciocínio é o processo psicológico através do qual uma pessoa revisa suas crenças, seja 

ampliando, modificando, renunciando; enquanto que a lógica apenas nos diz algo acerca da 

inferência de proposições alicerçadas por um conjunto de regras. Goldstein et al. (2007) 

criticam Harman em parte, pois Harman (1986) parece estar falando apenas da lógica clássica 

e ampliando esta ideia para toda a lógica, ao passo que não considera inteiramente que uma das 
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tarefas do lógico seja criar sistemas de lógica fiéis à melhor prática de raciocinar. Porém, é 

coerente sua afirmação de que o processo psicológico de raciocínio é diferente da construção 

de provas no interior de um sistema formal de lógica. 

Segundo Goldstein et al. (2007), alguns lógicos veem o desenvolvimento da lógica de 

modo que atualmente ela em nada se relaciona com o raciocínio humano, mas sim, de certa 

forma, a um ramo da matemática pura. Aristóteles considerava a lógica como se relacionando 

não à derivação de verdades, mas sim à determinação de princípios do raciocínio correto, de 

modo que esta é a relação que se faz entre lógica e raciocínio. Num raciocínio, faz-se uma 

transição abrindo nosso caminho de algum ponto de partida para chegar a uma conclusão, daí 

a lógica ser usada como regras para possibilitar transições válidas de uma proposição para a 

outra. 

Tendo sido exploradas brevemente características gerais da lógica e sua relevância para 

o raciocínio, serão feitas considerações sobre o ensino-aprendizagem da lógica no ensino 

superior. 

2.5. LÓGICA NO ENSINO SUPERIOR 

Para este estudo, foi selecionado um recorte da lógica, tendo em vista a natureza dos 

conteúdos focados na disciplina ministrada a um dos grupos-alvo deste estudo, que será 

chamada de Disciplina Introdutória à Lógica (DIL), cujo foco geral consiste na lógica clássica 

(proposicional e categórica) e elementos da lógica informal (falácias informais). Doravante, 

DIL será usado como referência a esta disciplina específica, e Lógica será usada genericamente 

como referência ao campo de conhecimento. 

Sobre o ensino de lógica, várias considerações e restrições podem ser feitas: 

 Comumente ao se falar em Lógica, enquanto componente curricular, reduzimo-

la à lógica clássica. Um problema daí decorre, pois além de a lógica não se 

reduzir a este sistema, a lógica clássica não é o instrumento adequado para 

trabalhar argumentos filosóficos (SANTOS, s/d). 

 Quotidianamente, o raciocínio não é permeado pelas ideias da lógica clássica, 

desenvolvida num contexto em que os matemáticos precisavam demonstrar seus 

pressupostos. O problema surge na tentativa de aplicação desta teoria fora do 

campo da matemática (SANTOS, s/d). No dia a dia, as ideias não são unicamente 
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possíveis de serem validadas pela sua forma (e.g. modus ponens), sendo também 

avaliadas conforme o lugar, os agentes, a situação; sem necessariamente 

consistirem em argumentos classificados como falaciosos (WALTON, 2012). 

 A principal preocupação quanto ao ensino da lógica é a apreciação dos 

estudantes sobre o componente curricular enquanto radicalmente diferente de 

outras disciplinas filosóficas, além da exposição da ideia que, em filosofia, não 

há conteúdos que estejam isentos de controvérsias. Neste sentido, a tarefa do 

professor é expor os estudantes a um conjunto de problemas e iniciá-los à análise 

de argumentos (SANTOS, s/d). Para os estudantes, a lógica consiste numa 

disciplina filosófica radicalmente diferente, em que há respostas certas e erradas, 

atribuindo-lhe um aspecto dogmático. Porém, essa ideia de “certo ou errado” 

não é fiel à natureza da disciplina, existindo de fato posições controversas 

mesmo dentro da lógica (e.g.: validade inferencial do modus ponens) (SANTOS, 

s/d). 

 Do ponto de vista didático, a problematização do campo de conhecimento da 

lógica não pode ser iniciada cedo. Como criticar uma teoria que não se conhece? 

Ao mesmo tempo, como trabalhar perspectivas alternativas, que trabalham com 

a ambiguidade e certeza constituintes da linguagem ordinária (e.g: lógica modal, 

deôntica etc.), sem que antes sejam exploradas suas bases? (SANTOS, s/d).  

 Numa situação de avaliação formal da disciplina Lógica, os estudantes estariam 

meramente evocando regras para validação de argumentos ou compreendendo 

estas regras e implicações e, por conseguinte, fazendo uma avaliação adequada 

do argumento?  (SAUTTER, 2002). 

Conforme exposto, embora o termo Lógica abranja uma diversidade de disciplinas 

(modal, deôntica etc.), neste estudo será focada a lógica clássica, tendo em vista a natureza dos 

conteúdos trabalhados em um dos grupo-alvo deste estudo. 

Duas práticas pedagógicas focadas na melhoria da qualidade do raciocínio, a saber, DIL 

e DIP, consistem no foco deste trabalho. Suas características que colaboram para o 

desenvolvimento de competências argumentativas serão respectivamente exploradas a seguir. 
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2.5.1. Organização da Disciplina Introdutória à Lógica (DIL) 

Na universidade em que este estudo foi conduzido, o componente curricular Lógica é 

lecionado de forma restrita em ciências humanas e de modo mais amplo nas ciências exatas, 

conforme sintetizado no Quadro 1 (informações extraídas do site da universidade-alvo). 

Quadro 1: Disponibilidade do componente curricular lógica na universidade-alvo deste estudo 

Curso Componente Caráter Ementa 

Biblioteconomia Lógica 

aplicada à 

documentação 

O Elementos de lógicas aplicados à 

documentação. Procedimentos válidos e 

gerais do pensamento: conceitos, juízos e 

raciocínios. A aplicação da lógica aos 

procedimentos e sistemas de recuperação da 

informação. 

Ciência da 

Computação 

Lógica para 

computação 

O Introdução; lógica proposicional; lógica dos 

predicados; aplicações práticas para 

computação; tópicos avançados: lógicas não 

clássicas. 

Lógicas não 

clássicas 

E Lógica modal proporcional; modelos de 

Kripke; lógica temporal; lógica dinâmica; 

lógica dinâmica de primeira ordem; 

aplicações: lógica de programas. 

Teoria da 

Prova 

E Dedução natural. Cálculo de sequentes. 

Interpretação de Curry-Howard. Teorema de 

normalização. Eliminação do corte. Lógicas 

não clássicas. 

Ciências 

Econômicas 

Lógica 

Clássica 

E De que trata a lógica clássica. Que é 

argumento. As proposições que compõem os 

argumentos. Argumentos dedutivos: 

categóricos, hipotéticos, incompletos e 

compostos. Validade dos argumentos 

categóricos e os diagramas de Venn. 

Argumento indutivo e a probabilidade 

indutiva. A enumeração, analogia e 

generalização estatística. As falácias formais 

e informais. A lógica como instrumento de 

descoberta da verdade: uma visão histórica 

Engenharia da 

Computação 

Lógica para 

Computação 

O Introdução; lógica proposicional; lógica dos 

predicados; aplicações práticas para 

computação; tópicos avançados: lógicas não 

clássicas. 

Filosofia 

 

 

Lógica II O Introdução: aspectos históricos do 

desenvolvimento da lógica. Lógica 

aristotélica. Indução, definição, falácias, 

conjuntos. Lógica matemática clássica. 

Lógica proposicional. Lógica de predicados 

de 1ª ordem. 
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Lógica 

Informal 

E Os fundamentos da lógica informal. Validade 

argumentativa e persuasão. Estudo detalhado 

das falácias informais. 

Lógica Modal E O que é lógica modal. Introdução histórica à 

lógica modal. A lógica proposicional £p 

(revisão). A linguagem proposicional modal 

£pm. Lógica modal quantificada. Lógica 

modal e filosofia. 

Psicologia Lógica I E De que trata a lógica. Que é argumento. As 

proposições que compõe os argumentos. 

Argumentos dedutivos: categóricos, 

hipotéticos, incompletos e compostos. 

Validade dos argumentos categóricos e os 

diagramas de Venn. Argumento indutivo e a 

probabilidade indutiva. A enumeração, a 

analogia e generalização estatística. As 

falácias formais e informais. A lógica como 

instrumento da descoberta da verdade: uma 

visão histórica. 

Legenda: O: obrigatório; E: Eletivo. 

 Com base no Quadro 1, pôde-se visualizar que em ciências humanas (psicologia, 

filosofia, biblioteconomia e economia) a Lógica é lecionada em caráter obrigatório apenas para 

filosofia e biblioteconomia, ainda que neste segundo caso, os conteúdos sejam ministrados de 

forma mais compacta e direcionada para as práticas profissionais. Observou-se também a 

densidade de conteúdos ministrados em filosofia, curso no qual também são oferecidas outras 

duas disciplinas, ainda que em caráter eletivo: modal e informal, ministradas no 5º e no 7º 

períodos, respectivamente. Dado o seu caráter obrigatório, Lógica II2 costuma ter entre 20 e 40 

estudantes, tanto do bacharelado, quanto da licenciatura em filosofia.  

No curso de graduação em psicologia, a Lógica I é ofertada como eletiva no segundo 

período, tanto no atual perfil curricular (2013), quanto no anterior (1994). É aberta a estudantes 

de quaisquer períodos, inclusive de outros cursos. Observou-se que este componente costumou 

ter entre 10 e 20 matriculados, porém com disponibilidade de 40 vagas.  

Outro ponto em relação ao ensino de lógica na universidade-alvo deste estudo, é a 

reformulação da ementa ocorrida após a reformulação do projeto político-pedagógico de 

biblioteconomia, que resultou na remoção de conteúdos e maior direcionamento dos conteúdos 

para o curso. 

                                                           
2 Doravante as disciplinas Lógica II e Lógica I serão genérica e indistintamente chamadas de Disciplina 

Introdutória à Lógica, pois no grupo DIP houve estudantes de ambas as disciplinas. 
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A DIL, do modo que é ministrada a um dos grupos-alvo deste estudo, tem como foco 

os seguintes conteúdos, distintos em função do curso na qual é lecionada. Embora sejam 

apresentadas duas disciplinas no quadro abaixo, elas serão tratadas indistinta e genericamente 

como DIL, tendo em vista que participaram do presente estudo estudantes das duas disciplinas.  

Quadro 2: Organização da DIL 

 DISCIPLINAS 

 DIL I DIL II 

CONTEÚDOS 

Aspectos históricos da lógica Aspectos históricos do 

desenvolvimento da lógica 

Proposições, Argumentos Lógica aristotélica 

Tipos de argumentos: dedutivo 

(categórico, hipotético, incompleto 

composto) e indutivo 

Indução, definição, falácias, 

conjuntos 

Lógica aristotélica: validade e diagramas 

de Venn 

Lógica matemática clássica 

Falácias formais Lógica proposicional 

 Falácias informais Lógica de predicados de 1ª 

ordem 

Fontes: Ementas curriculares das disciplinas 

Com base no Quadro 2, observou-se que as disciplinas variam essencialmente no 

aprofundamento quanto ao ensino dos conteúdos. Além disto, o foco comum das disciplinas 

consiste essencialmente na relação entre premissas e conclusões, de modo a testar a validade 

dos argumentos. Desta forma, a validade lógica de um argumento é trabalhada tanto em termos 

de regras, como representações (diagrama de Venn) e provas mais elaboradas (cálculo lógico). 

Tanto Lógica I como Lógica II são lecionadas com carga horária total de 60 horas-aula, 

distribuídas no decorrer de 15 semanas (1 semestre letivo). Lógica I é lecionada duas vezes por 

semana, cada aula com duas horas-aula de duração, enquanto que Lógica II é lecionada uma 

vez por semana, com 4 horas-aula de duração. Ambas as disciplinas têm como método de 

ensino: (a) aulas expositivas, nas quais um assunto é explanado pelo docente responsável, 

mediante prévia sugestão de leitura aos estudantes; (b) resolução de exercícios, tanto de forma 

intraclasse como extraclasse, sobre os conteúdos ministrados; (c) realização de duas atividades 

avaliativas em sala de aula, geralmente individuais; (d) elaboração de dois trabalhos sobre temas 

específicos da ementa, normalmente falácias informais e indução, individualmente ou em 

dupla, nos quais pede-se definição dos conceitos e análise de exemplos inéditos e criados pelos 

estudantes. 
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2.6. ARGUMENTAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 

O segundo grupo comparativo deste estudo consistiu em estudantes que passaram pela 

aplicação de uma adaptação do Modelo do Debate Crítico (MDC) para o ensino de conteúdos 

curriculares de psicologia (LEITÃO, 2012) com base em práticas argumentativas. Antes de 

adentrar nas características desta adaptação, O MDC será brevemente descrito. 

2.6.1. Modelo do Debate Crítico 

Proposto por Fuentes (2009), o MDC se caracteriza como uma atividade social de 

produção verbal argumentativa, no qual se discute face a face um tema predefinido. Tem como 

característica fundante a oposição dialógica, na qual distintos usuários e seus respectivos pontos 

de vista se enfrentam em relação a um conflito de opinião. A “função reguladora” dos turnos 

de fala predefinidos se converte no elemento essencial do contrato do debate, pela imposição 

de normas formais e substanciais a serem aceitas pelos participantes (debate regrado). 

Dada sua natureza eminentemente discursiva, o Debate Crítico não pode ser 

caracterizado como um fenômeno social estático. Espera-se, sim, que favoreça mudanças e 

transformações, produzidas a partir do processo de reorganização do pensamento, assim como 

das modificações acontecidas no contexto no qual o participante está imerso. As mudanças do 

próprio pensamento são propiciadas pela natureza argumentativa própria do MDC, em resposta 

às (trans)formações ocorridas dentro da situação de oposição dialógica em que os participantes 

se encontram envolvidos (contexto comunicativo de sala de aula, interação em contexto natural 

etc.). Nas permanentes trocas ocorridas durante a resolução de um conflito de opinião, dentro 

deste tipo de prática discursiva, cria-se um processo de reflexão da linguagem sobre si mesma, 

privilegiando a regulação do pensamento por outras pessoas ou por si mesmo (RAMÍREZ, 

2012). O movimento autorregulador de defender a própria perspectiva e considerar perspectivas 

outras inevitavelmente implica que o indivíduo volte ao próprio discurso e considere os limites 

e restrições do que foi dito (LEITÃO, 2007 a). 

O MDC tem como características (FUENTES; 2009, 2011): estabelecimento de uma 

estrutura proposicional padronizada que expresse um conflito de opinião a respeito do qual os 

participantes oferecerão razões favoráveis ou desfavoráveis; respeito a formas argumentativas 

válidas no desenvolvimento do debate; estabelecimento de um sistema avaliativo que seja 

eficiente na detecção de falácias e outras violações de princípios do diálogo crítico; regulação 

de turnos de fala e criação de papéis claramente definidos por expressões proposicionais 
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padronizadas do conflito de opinião; e a presença de um júri que avalie e delibere o debate, com 

foco em critérios explícitos e acordados. 

O MDC está estruturado de forma que seja gerada uma discussão sobre um tema 

polêmico/controverso, no qual os participantes, de forma regrada e respeitosa, colocam seus 

argumentos a favor ou contra o tópico de debate, procurando uma possível solução à diferença 

de opinião (FUENTES, 2011). Os participantes organizam-se em três equipes, cada uma 

composta por três participantes: bancada afirmativa, cujos participantes têm como objetivo 

defender argumentativamente um ponto de vista; a bancada negativa, com o objetivo de 

oposição à perspectiva trazida pela bancada afirmativa; e a bancada investigativa, que, 

ancorados em pesquisas prévias sobre o tópico do debate, tem como objetivo expor os 

argumentos favoráveis e desfavoráveis à proposição de debate. Este modelo de debate também 

conta com uma mesa de juízes externos, cuja função é avaliar a qualidade dos argumentos 

segundo os critérios de força, solidez e correção, com base nos critérios de solidez de um 

argumento propostos por Govier (2001). 

2.6.2. Adaptação do Modelo do Debate Crítico à sala de aula 

Originalmente proposto para uso em torneios interescolares, nos quais se discutem sobre 

temas não curriculares e de interesse social, O MDC foi adaptado à sala de aula por Leitão 

(2012), no curso de graduação em psicologia, com duplo objetivo de ensino-aprendizagem: 

ensino de noções elementares sobre argumentação, de elementos-chave de avaliação de 

qualidade dos argumentos e de conteúdos curriculares próprios da psicologia. Além disto, na 

referida adaptação (DIP) geram-se oportunidades de aplicação prática destas noções 

elementares em diferentes debates realizados no decorrer do componente curricular 

(RAMÍREZ, 2012). 

Uma das adaptações da proposta original do MDC consistiu na amplitude e as formas 

de participação dos estudantes nos debates (RAMÍREZ, 2012). Todos os discentes matriculados 

neste componente curricular receberam instruções sobre conceitos essenciais de argumentação 

e também tiveram a oportunidade de participar (em diferentes papéis) dos vários debates 

realizados em sala de aula. Além disto, a plateia tem como função apoiar e questionar as 

equipes, além de avaliar e julgar a qualidade dos argumentos defendidos pelas bancadas 

afirmativa e negativa. 
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Outra adaptação do MDC à sala de aula consistiu-se no papel da bancada investigativa 

(RAMÍREZ, 2012). Como dito, originalmente esta equipe tem como função trazer ao debate o 

estado da arte sobre o tópico de debate. Nesta adaptação, esta equipe tem como função trazer 

as informações sobre temas psicológicos trabalhados na DIP, além explicar o contexto de 

controvérsia no qual o tema proposto para o debate se insere e, no final do debate, avaliar as 

bancadas, no papel de juízes do debate. 

2.6.3. Funcionamento da Disciplina Introdutória à Psicologia (DIP) 

A DIP está organizada em ciclos temáticos (RAMÍREZ, 2012), cada um composto por 

quatro distintas etapas: aula teórica (na qual um conteúdo curricular é introduzido); aula teórico-

prática focada na preparação para o debate (‘oficinas’ nas quais se reflete e instrui brevemente 

os alunos na prática da argumentação crítica, auxiliando-os na estruturação da linha de 

raciocínio que desejam desenvolver no debate); debate (seguido da avaliação dos argumentos 

trazidos pelas duas bancadas) e fechamento (retomada do conteúdo curricular alvo do ciclo 

temático). Os temas da psicologia focalizados na disciplina são definidos na proposta curricular 

do curso, podendo ser adaptados em função dos interesses das turmas. No que se refere à 

instrução sobre a prática da argumentação, os seguintes conteúdos são cumulativamente 

trabalhados: 

Quadro 3: Conteúdos sobre argumentação trabalhados na DIP 

CONTEÚDOS DE ARGUMENTAÇÃO 

Conceitos: opinião, opinião fundamentada, conclusão, fundamento, razão; 

Argumento, contra-argumento, inferência, razões; 

Preparação de discurso argumentativo.  

Conceitos: tipos de informação (certa/incerta), objetiva, subjetiva e hipotética 

Argumentos versus explicações 

Marcadores discursivos da argumentação 

Ensaio como gênero argumentativo 

Introdução ao conceito de aceitabilidade 

Introdução ao conceito de relevância 

Introdução ao conceito de suficiência 

Fonte: Ramírez (2012) 

Note-se que os conteúdos são cumulativamente trabalhados, de forma que num ciclo o 

estudante se beneficia do conteúdo anterior, esperando-se que atinja no último ciclo o ápice do 

curso a ideia do conceito de suficiência de um argumento. 
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3. MÉTODO 

O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa comparativa (FLICK, 2009). O uso 

da perspectiva comparativa atendeu ao objetivo proposto pelo estudo – comparar estratégias 

argumentativas de estudantes que passaram por diferentes práticas pedagógicas. 

O presente capítulo está estruturado da seguinte forma: primeiramente o modo de 

seleção e constituição dos participantes desta pesquisa, em seguida como foi construído o 

roteiro de entrevista proposto por Kuhn (1991) e as adaptações feitas para este estudo. Por fim, 

será apresentado o procedimento de construção dos dados e um sumário do corpus. 

3.1. PARTICIPANTES 

Para a composição dos grupos comparativos com estudantes que cursaram a DIP, 

estudantes que cursaram a DIL e estudantes que não cursaram nenhuma das duas, optou-se por 

selecionar participantes de outros cursos, pois, tendo em vista o caráter obrigatório da DIP para 

estudantes do primeiro semestre do curso de graduação, não existem na mesma instituição de 

ensino, estudantes que não a cursaram. Por esta razão, e para viabilizar a comparação 

pretendida, foram constituídos três grupos comparativos de alunos de uma mesma instituição: 

o primeiro formado por estudantes de psicologia os quais estudaram a DIP; o segundo por 

estudantes (filosofia) que cursaram a DIL; e o terceiro composto por estudantes de período 

similar de um curso de humanidades, cuja estrutura curricular não contempla regularmente 

disciplinas voltadas para a melhoria de qualidade do raciocínio. Visava-se, de modo tal, criar 

condições nas quais pudesse-se sondar se as diferenças de raciocínio que eventualmente fossem 

encontradas, no âmbito investigado, poderiam ser relacionadas à ênfase reflexiva, em termos 

amplos, a que estudantes de humanidades são tipicamente expostos em seus respectivos cursos 

universitários ou às práticas pedagógicas voltadas especificamente para treino de raciocínio.  

Para esta comparação, foi escolhido especificamente o terceiro período dos referidos 

cursos por ser o semestre seguinte à época em que a DIL e a DIP foram ofertadas em seus 

respectivos cursos. Deste modo, os participantes da DIP (oferecida no primeiro período de 

psicologia) e da DIL (oferecida no segundo período) teriam níveis de experiência acadêmica 

relativamente semelhantes (em termos do tempo de frequência de um curso universitário) à 

época da entrevista, neutralizando o possível impacto que uma experiência acadêmica mais 

duradoura (tempo de curso) poderia exercer nos resultados. 
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A seleção dos participantes ocorreu de duas formas: na primeira, o pesquisador 

responsável foi às salas de aula dos grupos-alvo, em um horário que a sala visivelmente 

estivesse com o maior número de estudantes possível. Com a prévia autorização do professor 

responsável pela disciplina no momento do convite aos participantes, o pesquisador explicou 

aos estudantes o objetivo da pesquisa, convidando-os a participar voluntariamente e prestando-

lhe informações previstas na regulação nacional de procedimentos éticos em pesquisas 

envolvendo seres humanos. O segundo procedimento, usado para a seleção de participantes do 

grupo que não cursara nenhuma das disciplinas (DIP, DIL) foi o da técnica chamada de bola de 

neve (FLICK, 2009), na qual um participante já entrevistado convidava outro colega que 

preenchesse os requisitos. 

 A seleção dos participantes atendeu aos seguintes critérios de inclusão: 

a) Ser estudante do terceiro período dos cursos-alvo (curso que oferece a DIP, curso 

que oferece a DIL e curso que não há disciplina voltada para o desenvolvimento do 

raciocínio); 

b) Ter cursado as disciplinas-alvo e obtido aprovação por média; 

c) Não ser ou não ter sido monitor das disciplinas-alvo; 

d) Não ter cursado outras graduações (seja de forma completa ou incompleta). 

Com base nestes critérios, participaram do presente estudo um total de 15 estudantes, 

distribuídos em três grupos: 

a) Seis estudantes do terceiro período do curso que oferece a DIP, componente 

curricular obrigatório lecionado no primeiro período; 

b) Quatro estudantes do terceiro período do curso que oferece a DIL I ou II, 

componentes curriculares obrigatórios, ambos lecionados no segundo período. Estas 

duas disciplinas diferem do seguinte modo: DIL II é ofertada em caráter obrigatório 

no segundo período; enquanto que DIL I é ofertada em caráter eletivo no segundo 

período do curso que oferece a DIP, porém com abertura para matrícula de 

estudantes de outros cursos, 

c) Cinco estudantes do terceiro período de um terceiro curso de humanidades. Estes 

estudantes foram inseridos neste trabalho enquanto grupo de comparação, já que na 

estrutura curricular regular deste curso não estavam previstas disciplinas que 

foquem especificamente treino de competências de raciocínio. 
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3.2. PROCEDIMENTOS 

Para avaliação de estratégias argumentativas, alvo do presente estudo, buscou-se na 

literatura corrente sobre o tema, um instrumento avaliado como de qualidade, o qual fosse 

coerente com a concepção geral de argumentação adotada no presente estudo e com os 

conteúdos trabalhados na DIP e na DIL, relativos à qualidade do raciocínio e, mais 

especificamente, com a ênfase dada nestas disciplinas à necessidade de fundamentação de 

perspectivas. 

Para a estruturação das entrevistas com os participantes e categorias de análise dos tipos 

de estratégias argumentativas usadas por eles, o presente estudo usou como referência a 

proposta de Kuhn (1991, 1992) de avaliação de competências de raciocínio argumentativo a 

partir da análise de estratégias argumentativas. O roteiro de entrevista proposto por esta autora 

foi construído buscando explorar argumentos dialógicos interiorizados, de modo a explorar: (a) 

as teorias causais que os participantes formulam sobre temas quotidianos e de interesse social; 

(b) evidências que referem para suportar suas próprias teorias; (c) sua tendência, ou não, a 

considerar teorias alternativas e contra-argumentos à própria perspectiva e a (d) a natureza das 

réplicas que oferecem para contra-argumentos e teorias alternativas.  

Embora Kuhn (1991, 1992) não tenha proposto um instrumento formal de avaliação 

(teste padronizado), a utilização, neste estudo, dos seus procedimentos e categorias analíticas 

ocorreu em razão do amplo reconhecimento que gozam os procedimentos propostos pela autora, 

na literatura da área. Estes procedimentos consistem numa forma sistematizada de avaliação de 

competências de raciocínio argumentativo, rigorosamente construídos e avaliados por diversos 

meios. Além disto, importante ressaltar que embora adotando procedimentos de construção de 

dados e categorias analíticas propostas por Kuhn (1991), o presente estudo não se caracteriza 

como uma réplica do seu estudo, tendo em vista as diferenças entre as perguntas de pesquisa.  

A seguir serão explicitados os fundamentos da entrevista de pesquisa, precedidos por 

informações gerais sobre seu estudo que dão sentido à estruturação que a autora propôs para a 

entrevista (KUHN, 1991). As categorias de análise são apresentadas no capítulo dedicado à 

análise de dados. 
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3.3. DESENHO DA ENTREVISTA DE PESQUISA EM KUHN  

No estudo de Kuhn (1991), ‘retorno ao crime’, ‘fracasso escolar’ e ‘desemprego’ foram 

escolhidos como temas para as entrevistas pelas seguintes razões: 

a) São fenômenos reais que remetiam a questões com as quais os participantes tinham 

tido experiências anteriores, em virtude de suas atividades profissionais, 

b) São temas de interesse social sobre os quais as pessoas, em geral, têm oportunidade 

de falar e pensar, além de serem capazes e propensas a fazer inferências causais sem 

uma ampla base de conhecimentos técnicos, 

c) Envolvem fenômenos cujas estruturas causais são complexas ou incertas, 

d) São amplos, em relação ao grau de conhecimento pessoal que um participante possa 

ter. 

Além disto, havia o interesse em escolher temas que tivessem alguma relação com os 

campos de trabalho de grupos profissionais. Neste sentido, foram incluídos três grupos de 

profissionais considerados como peritos nos temas das entrevistas: oficiais que trabalhavam 

com indivíduos em liberdade condicional, filósofos e professores. A inserção destes grupos 

permitiu examinar como a especialização influencia o raciocínio, comparando como os 

especialistas raciocinam sobre o tópico no qual são peritos versus como estes mesmos 

especialistas raciocinam sobre o tópico no qual não são peritos. Embora cada um destes temas 

tenha um direcionamento específico para uma profissão, todos foram apresentados aos três 

grupos. 

As perguntas foram desenhadas de forma aberta, de modo que não existiam respostas 

certas ou erradas; o número e o tipo de respostas possíveis eram vastos; e as informações que 

os indivíduos podiam trazer para ancorar suas perspectivas eram espontâneas/naturais. As 

perguntas foram separadas em quatro grandes blocos. 

O primeiro bloco de perguntas buscava estimular o participante a elaborar teorias 

causais sobre o tema, assim como uma série de perguntas que buscava direcionar o participante 

para justificar sua teoria, em forma de evidências para o fenômeno. Além disto, os participantes 

também eram questionados sobre a origem de seus conhecimentos. 

O segmento seguinte da entrevista consistiu em questões exploratórias sobre contra-

argumentos e teorias alternativas à própria perspectiva do participante. A seguir, o participante 
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era questionado sobre possíveis soluções que ele daria para estes problemas sociais, como um 

modo de acessar a consistência de sua própria teoria causal. Por fim, uma série de questões 

eram feitas em relação a reflexões epistemológicas que os participantes fazem acerca de seu 

próprio pensamento. 

A mesma estrutura de entrevista se repetia na abordagem de cada tema. Seguinte a isto, 

os participantes eram perguntados sobre questões epistemológicas em relação ao grau de 

convicção e à possibilidade de influência em seu próprio pensamento das evidências oferecidas 

pelos pesquisadores. 

Os procedimentos usados no presente estudo, bem como adaptações feitas para 

adequação da entrevista proposta por Kuhn aos objetivos propostos no presente estudo, serão 

explicados na sessão a seguir. 

3.4. PROCEDIMENTO DE CONSTRUÇÃO DOS DADOS 

O corpus usado no presente estudo foi construído a partir de transcrições de entrevistas 

realizadas no espaço físico do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), individualmente e em horários convenientes aos 

participantes. Este espaço foi escolhido para manutenção do sigilo da participação, além de ser 

um ambiente calmo, confortável e climatizado. 

Como dito anteriormente, as entrevistas foram realizadas usando uma adaptação do 

roteiro proposto por Kuhn (1991)3. Foram realizadas várias versões de adaptações com o 

objetivo de adequar o roteiro aos objetivos propostos.  

a) Primeira adaptação: tradução do roteiro de entrevista e seleção de tópicos 

Nesta primeira versão, o roteiro original em inglês foi traduzido quase literalmente 

para a língua portuguesa. Na testagem desta adaptação foram utilizados temas 

semelhantes aos usados por Kuhn (1991), exceto o primeiro (fracasso escolar), o 

qual foi substituído por ‘corrupção’. Esta substituição ocorreu tendo em vista 

escândalos de corrupção que assolavam o país à época do estudo, de modo a tornar 

mais proveitosa a entrevista. Desta forma, foram selecionados os seguintes tópicos: 

corrupção, desemprego e retorno ao crime. Estes temas foram usados inicialmente 

para a realização de um piloto com quatro participantes voluntários que não faziam 

                                                           
3 Roteiro original em anexo. 
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parte dos grupos-alvo da presente pesquisa. Com autorização dos entrevistados, 

estas entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas. Estas transcrições 

foram analisadas, buscando observar: (a) em que tópicos os participantes mais se 

engajavam e (b) quão claras aos participantes as perguntas pareciam ser. 

b) Segunda adaptação: ajuste de perguntas 

Nas análises das entrevistas feitas, em caráter piloto verificou-se que algumas 

perguntas traduzidas literalmente se mostravam pouco reativas. Por exemplo: a 

pergunta anything else? na entrevista original tem a intenção de explorar a resposta 

inicial do participante em relação à sua elaboração da teoria causal. Traduzida como 

algo mais? os participantes simplesmente respondiam “não”, “acho que não”, “é 

isso”, não atendendo ao objetivo proposto pela pergunta. Na adaptação após o piloto 

esta pergunta foi modificada para você consegue pensar em alguma outra causa? 

c) Terceira adaptação: seleção de tópicos mais reativos 

Em termos de reatividade aos tópicos, dentre os três inicialmente selecionados, 

desemprego e retorno ao crime mostraram-se mais frutíferos, com respostas mais 

completas e entrevistas mais longas. Apesar disto, o tópico retorno ao crime foi 

adaptado para reincidência de adolescentes em atos infracionais, tendo em vista 

uma série de debates, em relação à redução da maioridade penal, que ocorriam no 

país à época de realização do estudo. Isto pareceu torná-lo mais propício à 

deflagração de reflexão por parte dos participantes. 

d) Quarta adaptação: fluxo das perguntas do roteiro. 

Nas primeiras entrevistas-piloto, todas as perguntas do roteiro adaptado eram feitas 

ao participante. Na análise das transcrições, verificou-se que, por vezes, os 

participantes antecipavam as respostas das perguntas seguintes, de modo que estas 

perguntas se tornavam repetitivas e cansativas para os participantes. Neste sentido, 

compreendeu-se que o intuito das perguntas era direcionar e incentivar que os 

participantes falassem mais sobre o tópico, mas que não seria necessário seguir à 

risca todas as perguntas da entrevista, nos casos em que o objetivo da pergunta já 

tivesse sido antecipadamente alcançado. 

Em seguida à etapa de adaptações e testagem, foram feitas as entrevistas propriamente 

ditas com os participantes-alvo desta pesquisa. Com base nas testagens citadas, reincidência de 

adolescentes em atos infracionais e desemprego foram os tópicos selecionados para a realização 

das entrevistas propriamente ditas.  
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Após a assinatura do termo de consentimento e clarificação de quaisquer dúvidas que 

os entrevistados pudessem ter, foi-lhes explicado que eles teriam o tempo que precisassem para 

responder; que não existiam respostas certas ou erradas, que o interesse da entrevista era 

compreender como o entrevistado pensava sobre duas questões sociais. Além disto, foi-lhes 

explicado também que algumas perguntas poderiam parecer repetitivas, como se o entrevistador 

estivesse perguntando algo que já havia sido perguntado, porém ressaltou-se que as perguntas 

foram desenhadas com o intuito de explorar aspectos peculiares do pensamento. 

A seguir será apresentado o roteiro completo das entrevistas realizadas no presente 

estudo, organizado da seguinte forma: será apresentado o grande bloco ao qual as perguntas 

pertencem, seguido das perguntas e de uma descrição de seu objetivo principal. O roteiro a 

seguir está ilustrado para o tópico desemprego. 

Parte 1: Produção de Teorias Causais e Justificações 

a) O que causa o desemprego? – Abrindo a entrevista, esta pergunta teve como objetivo 

pedir que o participante elaborasse uma teoria causal para o tópico em questão, ou seja, 

atribuição de causa(s) – ou antecedente(s) – para um consequente conhecido – 

desemprego, neste caso. 

b) (Quando o participante completava a resposta inicial) Você consegue pensar em 

alguma outra causa? – Após responder à pergunta inicial, esta pergunta teve como 

objetivo explorar outras possíveis causas que os participantes atribuíam ao tópico em 

questão. Após esta resposta, a teoria era considerada como completa, de forma que esta 

pergunta se tratou de um item importante, para averiguar o tipo de conexão causal que 

o participante fazia entre o antecedente e consequente.  

c) (Caso múltiplas causas fossem mencionadas) Qual destas você diria que é a principal 

causa do desemprego? – Foi a partir da resposta a esta questão que as respostas seguintes 

foram consideradas, ou seja, tendo em vista que o participante elencava a principal causa 

para o tópico em questão, era em relação a esta causa que os participantes se remetiam 

ao oferecer evidências, teorias alternativas, contra-argumentos e réplicas. 

d) Como você sabe que esta é a causa? – Com esta pergunta, pediu-se que o participante 

justificasse sua própria teoria causal, ou seja, que evidências ele forneceu para sustentar 

a ideia de que A causa B, sendo A os antecedentes alegados e B o consequente 

conhecido (desemprego, nesta ilustração). 
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e) (Se necessário) Só para ter certeza se eu entendi, você pode me explicar exatamente 

como isto mostra que isto é a causa? – Esta pergunta teve caráter exploratório, um 

pedido que o participante fosse mais específico. 

f) Se você estivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto, 

quais evidências (enfatizada verbalmente) você daria para tentar mostrar isto? – Esta 

pergunta consistiu num pedido explícito de evidências como suporte para a teoria causal 

elaborada pelo participante. No conjunto de dados analisados nesta dissertação, 

enquanto na pergunta ‘d’ os participantes costumavam narrar como conheceram a causa 

do fenômeno (e.g.: experiência pessoal, leituras, televisão etc.), nesta pergunta as 

respostas eram mais centradas na conexão causal entre o antecedente e o consequente.  

g) (Se necessário) Você poderia ser bem específico/a e me dizer alguns fatos particulares 

que você poderia citar para tentar convencer esta pessoa? – Assim como a pergunta ‘e’, 

esta questão teve caráter exploratório, quando a resposta da pergunta anterior pareceu 

não ter sido suficientemente clara ou completa. 

h) Existe algo mais que você poderia dizer para ajudar a mostrar que o que você disse é 

correto? – O objetivo desta pergunta era solicitar que o participante complementasse 

sua ideia. 

i) Existe algo mais que outra pessoa poderia dizer para ajudar a mostrar que o que você 

disse é correto? – Esta pergunta inseria o caráter de intersubjetividade. 

j) Você consegue se lembrar de quando você começou a ter este ponto de vista? – Esta 

pergunta buscava explorar a origem da teoria causal defendida pelo participante. 

(Se não) Você sempre achou isso? Você sempre teve essa convicção? 

(Se sim) Você consegue lembrar qual foi o motivo que lhe levou a acreditar que 

esta é a causa? 

 

Parte II: Antecipação de Posições Contrárias 

k) Suponha agora que alguém discordou de seu ponto de vista, de que esta é a causa do 

desemprego. O que esta pessoa poderia dizer para mostrar que você está errado? – Esta 

pergunta buscou explorar se os participantes vislumbravam condições que pudessem 

falsear suas próprias ideias. Em resposta a esta pergunta, os participantes poderiam 

fornecer contra-argumentos ou teorias alternativas. 

l) Que evidências estas pessoas poderiam dar para tentar mostrar que você está errado? – 

Esta pergunta teve a intenção que o participante elaborasse explicitamente uma ideia 

que pudesse falsear a sua própria, ou seja, um contra-argumento. 
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m) (Se necessário) Apenas para ficar claro se eu entendi, você pode esclarecer exatamente 

como isto pode mostrar que você está errado? – Uma pergunta exploratória, cujo 

objetivo foi pedir que o participante fosse mais específico e mostrasse como a resposta 

da pergunta anterior pudesse falsear sua própria perspectiva. 

n) (Omitida se alguma teoria alternativa era gerada) Uma pessoa como a que nós 

estávamos falando, que tem um ponto de vista diferente do seu, o que ela poderia dizer 

que é a principal causa? – Com esta pergunta, pedia-se explicitamente que o participante 

elaborasse uma teoria alternativa, ou seja, uma teoria defendida por alguém que tivesse 

uma visão diferente e que cuja ideia fosse contrastante com a teoria causal do 

participante. 

o) (Incluída se nenhuma teoria alternativa fosse gerada) Suponha que alguém discordou 

de seu ponto de vista e disse que (incluía-se uma teoria alternativa) é a causa. O que 

você poderia dizer para mostrar que essa pessoa está errada? – Caso o participante não 

oferecesse uma teoria alternativa, propôs-se uma, para que o participante tivesse a 

possibilidade de gerar uma réplica. 

p) ( Se necessário) Só para ficar claro se eu entendi, você pode esclarecer exatamente como 

isto pode mostrar que esta pessoa está errada? – Esta pergunta exploratória tinha como 

objetivo pedir que o participante fosse mais específico e claro ao oferecer uma réplica à 

teoria alternativa anteriormente fornecida. 

q) Você seria capaz de provar que esta pessoa está errada? – Pedido explícito de réplica a 

uma teoria alternativa ou contra-argumento anteriormente gerado. 

r)  (Se ainda não indicado) O que você poderia dizer para mostrar que seu próprio ponto 

de vista é o correto? – Pergunta exploratória buscando especificidade. Pedido de réplica 

uma teoria alternativa ou contra-argumento anteriormente gerado. 

Parte III: Produção de Raciocínio Instrumental 

s) Existe alguma coisa importante que, se pudesse ser feita, iria diminuir o desemprego? 

Esta é uma pergunta importante, que buscou analisar a consistência da teoria causal, 

através da remediação que o participante daria ao problema social em questão. A parte 

que até então era consequente (desemprego) passa a ser antecedente e o desafio é que o 

participante ofereça novos consequentes (através de remediações) para esta ideia. 

t) Por que isto diminuiria o desemprego? – Esta pergunta teve como objetivo evocar um 

ato metacognitivo. Caso o participante não tivesse exposto na pergunta anterior, pediu-

se que o mesmo focasse sua própria ideia para que ele pudesse sustentá-las. 
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O quadro 4 exibe uma síntese dos dados gerados na construção do corpus deste estudo. 

Quadro 4: Síntese dos dados 

 DURAÇÃO 

   
TOTAL 

TEMAS 

Curso P OT DE R 

DIP 

1 D, R 51 min 34 s 16 min 30 s 35 min 4 s 

4 R, D 17 min 39 s 8 min 9 s 9 min 30 s 

5 R, D 13 min 57 s 5 min 27 s 8 min 30 s 

6 D, R 27 min 53 s 13 min 14 min 53 s 

7 D, R 42 min 57 s 23 min 19 min 57 s 

9 D, R 30 min 28 s 17 min 28 s 13 min 

DIL 

12 D, R 39 min 02 s 18 min 21 min 02 s 

13 R 35 min 33 s * 35 min 33 s 

14 D, R 17 min 43 s 8 min 9 min 43 s 

15 D, R 36 min 40 s 17 min 19 min 40 s 

TCH 

2 R, D 37 min 09 s 11 min 09 s 26 min 

3 R, D 21 min 28 s 10 min 28 s 11 min 

8 R, D 12 min 21 s 5 min 51 s 6 min 30 s 

10 D, R 18 min 51 s 10 min 8 min 51 s 

11 R, D 19 min 26 s 8 min 11 min 26 s 

*Participante realizou apenas uma das partes propostas na entrevista. 

Legendas: ‘P’: participante; 1-15 – número que identifica o participante no corpus4; ‘DE’: duração da 

entrevista; ‘OT’: ordem dos tópicos na execução da entrevista; ‘D’: desemprego; ‘R’: reincidência de adolescentes 

em atos infracionais; ‘DIP’: estudantes da disciplina introdutória à psicologia; ‘DI’: disciplina introdutória à lógica, 

‘TCH’: terceiro curso de humanidades. 

3.5. PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS 

A análise dos dados foi realizada em três fases: transcrição das gravações das 

entrevistas, análise das estratégias argumentativas adotadas pelos participantes e comparação 

no uso dessas estratégias adotadas, pelos diferentes grupos comparados. 

 

 

                                                           

4 Os números não estão sequenciais, pois as entrevistas foram realizadas concomitantemente nos três cursos-alvo 

deste estudo. 
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3.5.1. Fase I: Transcrição das gravações 

A transcrição é considerada por Lemke (1998) como a primeira fase analítica, pois o 

transcritor é convidado a entrar em contato com as ambiguidades dos dados verbais, para as 

quais ele tenta estabelecer sentidos, observando ações interpretativas.5 Para melhor 

compreensão das transcrições, convenções foram usadas para auxiliar na reprodução dos 

detalhes verbais e não verbais das situações discursivas, como pausas, silêncios, 

prolongamentos, superposições de falas etc. O Quadro 5 exibe as convenções usadas nas 

transcrições deste estudo. 

Quadro 5: Convenções de transcrição 

Sinal Descrição 

Negrito Pergunta ou comentário do entrevistador 

Texto simples Resposta do participante 

Números no início da frase Numeração da linha 

[Incompreensível] Trecho não compreendido na transcrição 

MAIÚSCULAS Ênfase dada pelo participante em alguma palavra 

Itálico Ênfase dada pelo entrevistador em alguma palavra da pergunta 

(...) Supressão de trechos por questões de espaço 

... Prolongamento de vogais e consoantes 

((xxxxx)) Comentários descritivos do transcritor 

“xxxx” Citações literais 

Fonte: adaptado de Ramírez (2012) 

 

3.5.2. Fase II: Análise de Estratégias Argumentativas dos Estudantes 

Nesta fase, realizou-se uma análise minuciosa das transcrições integrais das entrevistas. 

O foco desta análise consistiu na identificação das estratégias argumentativas empregadas em 

cinco competências argumentativas, com base no quadro analítico proposto por Kuhn (1991, 

1992): 

a) Teorias causais: busca analisar os antecedentes causais de um fenômeno 

(consequente) e como eles se articulam para a produção do consequente em questão. 

b) Evidências: busca analisar como os participantes justificam e sustentam suas teorias 

causais. 

                                                           
5 As gravações e transcrições serão mantidas em poder do Núcleo de Pesquisa da Argumentação (NUPARG) da 

UFPE, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos e sob responsabilidade do pesquisador e de Selma Leitão Santos 

(coordenadora do NupArg e orientadora do pesquisador do presente estudo). 
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c) Teorias alternativas: busca analisar a tendência de os participantes considerarem 

teorias contrastantes às suas próprias. 

d) Contra-argumentos: busca analisar a tendência de os participantes vislumbrarem 

condições que pudessem falsear suas próprias perspectivas, 

e) Réplicas: nesta categoria analisou-se a tendência, ou não, que os participantes 

demonstravam em replicar contra-argumentos e teorias alternativas. 

Apesar de o método analítico ter sido previamente definido, nesta fase analítica foi 

necessário retomar os fundamentos teóricos, para garantir clareza dos critérios de análise, de 

modo a buscar aperfeiçoamento do tipo de análise almejada. 

3.5.3. Fase III: Comparação entre Grupos 

A terceira e última fase analítica teve como objetivo observar e destacar, no conjunto 

de dados analisados neste estudo, possíveis diferenças entre os grupos estudados, em termos de 

uso de diferentes estratégias argumentativas. 
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4. ANÁLISES DOS DADOS 

Esta sessão tem como foco a apresentação dos dados gerados neste estudo e organiza-

se em três partes: na primeira, as categorias para análise de estratégias argumentativas propostas 

por Kuhn (1991, 1992) serão integralmente descritas, com ênfase maior nos itens encontrados 

durante as análises dos protocolos, acompanhadas de exemplos breves e comentados retirados 

deste corpus. Na segunda parte, três entrevistas (uma de cada curso-alvo do presente estudo) 

serão apresentadas integralmente, acompanhadas de análises minuciosas com base nas 

categorias descritas na primeira parte deste capítulo. Na terceira e última parte, os dados gerados 

neste estudo serão quantificados e comparados, em busca de especificidades e diferenças entre 

os grupos-alvo deste estudo. 

4.1. CATEGORIAS ANALÍTICAS 

O foco desta subseção consiste no detalhamento e exemplificação das categorias 

propostas por Kuhn (1991, 1992), que serviram como base para análise deste estudo. Importante 

ressaltar que, embora a entrevista fosse dividida em três grandes partes, cinco competências 

foram consideradas para os propósitos do presente estudo: teorias causais, evidências, contra-

argumentos, teorias alternativas e réplicas. Estas competências serão descritas a seguir, 

acompanhadas de exemplos ilustrativos. 

Para as transcrições apresentadas neste capítulo, considere as legendas do Quadro 6. 

Quadro 6: Legendas e convenções de transcrição 

Sinal Descrição 

[Incompreensível] Trecho não compreendido na transcrição 

Participante X Identificação do participante no corpus 

TCH/DIP/DIL Identificação do grupo ao qual o participante pertence 

Turnos de fala X-Y Identificação do excerto no respectivo protocolo 

Tópico Identificação do tópico do qual o excerto foi extraído 

E: Entrevistador 

P: Participante 

MAIÚSCULAS Ênfase dada pelo participante em alguma palavra 

Itálico e sublinhado Ênfase dada pelo entrevistador em alguma palavra da pergunta 

(...) Supressão de trechos por questões de espaço 

... Prolongamento de vogais e consoantes 

((xxxxx)) Comentários descritivos do transcritor 

“xxxx” Citações literais 

Fonte: adaptado de Ramírez (2012) 
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4.1.1. Teorias causais 

A entrevista teve como foco dois consequentes causais conhecidos (desemprego e 

reincidência de adolescentes em atos infracionais), de forma que se buscou compreender como 

os participantes elaboram a suficiência causal (antecedentes), ou seja, que circunstâncias 

poderiam levar à ocorrência do consequente. As teorias causais denotam uma captura 

momentânea de como o indivíduo interpreta e compreende os fenômenos focados. As teorias 

causais dos participantes foram classificadas em termos de linhas causais (identificadas quanto 

à adesão em um tema) e em relação à adesão a uma ou mais linhas causais. Este último item 

interessa mais a este estudo tendo em vista que se trata de um indicador de complexidade do 

pensamento. 

A comparação entre estas várias formas de estruturas causais mostra que suas diferenças 

não são em relação à quantidade de elementos, mas sim em função da relação estabelecida entre 

eles: (a) podendo estar ausente (caso somente uma linha causal estivesse presente), (b) podendo 

haver contribuição entre as linhas causais, ou (c) podendo ainda ser paralelas ou alternativas, 

no caso de teorias causais múltiplas. 

4.1.1.1.Teoria de causa única 

a) Linha causal única 

Neste tipo de resposta o participante elenca apenas uma linha causal para representar 

sua teoria causal, ou seja, “B” tem como única causa o antecedente “A”: 

Exemplo 1: participante 1 (DIP), tópico desemprego – turnos de fala 1-7 

ENTREVISTADOR: O que causa o desemprego? 

PARTICIPANTE: (6 segundos depois) Capitalismo. É... o desemprego é necessário. Sem o 

desemprego você não tem excesso de mão de obra, você não tem produção que vá... é... uma... 

custeada... a um custo barato e que você realmente precisa daquela camada de pobreza, porque se 

você não tem pobre, você não tem o rico. Então, pra mim, é uma, pode até ser um pouco marxista, 

mas é... o que causa o desemprego pra mim, é que o desemprego é essencial para a manutenção do 

sistema capitalista. 

No exemplo 1, o participante elenca o “capitalismo” como a causa do desemprego. A 

seguir, antecipa uma série de evidências para suportar suas ideias (“sem o desemprego você 

não tem excesso de mão de obra, você não tem uma produção [...] a um custo barato e que você 
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realmente precisa daquela camada de pobreza, porque se você não tem o pobre, você não tem 

o rico”). Por fim, reitera sua teoria causal (“o desemprego é essencial para manutenção do 

sistema capitalista”), de forma que apenas uma linha causal está envolvida na teoria da 

participante. Esta teoria causal pode ser representada da seguinte forma: 

Manutenção do sistema capitalista  → Desemprego  

b) Linhas causais múltiplas 

Neste tipo de teoria de causa única, o participante elenca várias linhas causais juntas 

como convergentes e conjuntamente produtoras do consequente, de forma que a causa de um 

fenômeno é a atuação de vários antecedentes conjuntamente. 

Exemplo 2: participante 10 (TCH), tópico desemprego, turnos de fala 2-8 

E: O que causa o desemprego? 

P: Começar por muitas coisas... É por causa do desemprego é... primeiramente, é... O não acesso à 

educação, acredito que o fato de estar se precisando cada vez mais de especialização, de 

profissionalização e as pessoas não estão assim de acordo com a demanda de especialização e 

profissionalização. É que eu acredito que o motivo mais básico e não é só ele porque junto com ele vem 

vários outros, né? Desigualdade social... De certo modo... De certo modo não, de todo modo tem um 

privilégio as pessoas que são das classes mais altas então o desemprego é um resultado de um misto de 

coisas e situações políticas, sociais e culturais... Enfim, é isso. 

No exemplo 2, os antecedentes causais elencados pela participante foram “o não acesso 

à educação”, “necessidade de especialização” e “desigualdade social”. Por fim, sumaria dizendo 

que o desemprego é “um misto de coisas”, fala que ilustra bem a característica essencial de uma 

linha causal múltipla: várias causas operam juntas para produzir o consequente, ou seja, para 

que haja desemprego, precisa-se haver ao mesmo tempo “o não acesso à educação”, 

“necessidade de especialização” e “desigualdade social”. Pode-se representar este tipo de teoria 

causal da seguinte forma: 

Não acesso à educação   

Necessidade de especialização    Desemprego 

Desigualdade social     

4.1.1.2.Teorias de causas múltiplas 

 Nas teorias de causas múltiplas, as linhas causais não são integradas em uma estrutura 

causal única. Podem ser do tipo paralela ou alternativa. 
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a) Linhas causais múltiplas paralelas. 

Neste tipo de resposta, o participante apresenta as linhas causais sucessivamente, não 

indicando integração numa estrutura causal simples. Neste caso, cada antecedente por si só é 

suficiente para produzir o efeito (consequente). 

Exemplo 3: Participante 15 (DIL), tópico reincidência, turnos de fala 198-201 

E: O que você acha que faz com que adolescentes que já se envolveram em atos infracionais, 

mesmo que tenham cumprido alguma medida socioeducativa, voltem a praticar infrações? 

P: Existem tipos de pessoas que fazem atos infracionais. Existe aquela pessoa que faz pela 

adrenalina, existe a pessoa que faz por necessidade e existe a pessoa que faz... porque, como diria minha 

mãe, encontrou influência de jumentos, não é nem por adrenalina, ou porque gosta, é porque sei lá, é 

aquela questão do pensamento coletivo também (...). 

No exemplo 3, a participante elencou três causas para reincidência: “adrenalina”, 

“necessidade” e “influência”. Cada um destes antecedentes separadamente é suficiente para 

produzir o consequente. Isto pode ser observado de duas formas: (a) quando a participante 

exclui duas causas (“não é nem por adrenalina, ou porque gosta”), indicando que um terceiro 

elemento (influência), que não estava ligado com os anteriores, por si só é suficiente para 

produzir o consequente, e (b), quando a participante elenca diferentes tipos de pessoas às quais 

diferentes linhas causais podem ser atribuídas. 

Este exemplo pode ser esquematizado da seguinte forma: 

Adrenalina → reincidência 

Necessidade → reincidência 

Influência → reincidência 

b) Linhas causais alternativas múltiplas 

Neste tipo de resposta, o participante contrasta linhas causais diferentes, indicando que 

estruturas causais alternativas estão envolvidas, podendo aparecer de três modos: 

I. Uso explícito da disjunção (ou);  

Exemplo 4:  participante 7 (DIP), tópico desemprego, turnos de fala 13-17 

E: O que causa o desemprego? 

P: Então, pensando bem sobre o desemprego... no sistema capitalista o desemprego 

simplesmente ou não se há qualificação necessária para o que se demanda ou então 

simplesmente é um interesse político muitas vezes, deixar algum grupo excluído, ou por final, 

somente por uma falha de logística, por assim dizer do sistema (...) 
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No exemplo 4, o participante elenca três antecedentes causais (“não há qualificação 

necessária”, “interesse político” e “falha de logística”) para o desemprego. Com o uso do 

conectivo ou, o entrevistado indica que são causas excludentes, ou seja, quando existe o 

desemprego, uma das linhas causais está presente, mas não necessariamente duas ou mais ao 

mesmo tempo. 

II. Uso do termo algum (e similares), para se referir a diferentes grupos aos quais 

as diferentes linhas causais se aplicam; 

Exemplo 5: participante 5 (DIP), tópico reincidência, turnos de fala 5-8: 

E: O que você acha que faz com que adolescentes que já se envolveram em atos infracionais, mesmo que 

já tenham cumprido alguma medida socioeducativa, voltem a praticar infrações? 

P: às vezes é criação, às vezes é o meio social que não fornece coisas a ele, então, ele tem que, 

naturalmente, pegar pra si, enfim, eu acho que é muito mais impositivo, digamos assim, com aspas bem 

grandes, do que, literalmente, um querer, uma vontade. (...) 

No exemplo 5, diferentes antecedentes causais (“criação” e “meio social”) são elencados 

para a reincidência. O termo às vezes denota que a diferentes linhas causais estão envolvidas, 

ora aplicando-se a um grupo, ora a outro. 

III. Negação de uma das linhas causais 

Neste caso, diferentes linhas causais alternativas foram elaboradas, porém o participante 

identifica uma das linhas como não sendo a causa. Ainda que reste apenas uma linha causal que 

o participante considere como verdadeira, respostas deste tipo foram classificadas como 

alternativas, já que duas ou mais estruturas causais alternativas foram identificadas. 

Exemplo 6: Participante 4 (DIP), tópico desemprego, turnos de fala 1-9 

E: O que você acha que faz com que adolescentes que já se envolveram em atos infracionais, mesmo que 

já tenham cumprido alguma medida socioeducativa, voltem a praticar infrações? 

P: Eu acredito na... falta de oportunidade, que infelizmente acontece, não ter outra... Porque eu vejo 

muito o crime como consequência da estrutura social e tudo mais... e que esses, essa retomada à infração 

é uma consequência disso, de, da falta de oportunidade, ter, ter no currículo, entre aspas, né, 

(incompreensível) medida socioeducativa e tudo mais, isso conta negativamente e tudo mais. Então eu 

acredito nessa falta de oportunidade, que acaba levando as pessoas a reincidirem no cri, no crime, como 

forma de sobrevivência também.  

E: Você consegue pensar em alguma outra causa? 
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P: Eu acho, eu não acredito na... nessa patologização do crime e tudo mais... eu acho que, de uma 

maneira geral, e considerando esses crimes comuns, né, assalto, estupro, e outros tipos, eu acredito na... 

nesse fator social mesmo como maior fator. 

No exemplo 6 a participante inicialmente elenca “falta de oportunidade” como causa 

para a reincidência. Esta linha causal posteriormente é expandida para “essa retomada à 

infração é uma consequência disso, da falta de oportunidade, ter no currículo [...] medida 

socioeducativa e tudo mais”. Quando perguntada sobre outras possíveis causas, a entrevistada 

elenca uma, mas nega-a (“eu não acredito na patologização do crime”) e reafirma “fator social” 

como maior fator. Sua teoria causal pode ser representada da seguinte forma: 

Estrutura social→ falta de oportunidade → forma de sobrevivência→ reincidência 

Patologização do crime  

4.1.2. Evidências 

Justificar adequadamente uma asserção é o núcleo do raciocínio argumentativo. No 

presente estudo, a justificação é feita através da elaboração de evidências para ancorar a teoria 

causal. Segundo Kuhn (1991), não responder à pergunta como você sabe que esta é a causa? 

sugere que esta justificação possa não ter sido elaborada. 

Segundo a autora, as evidências foram classificadas em três tipos: genuína, 

pseudoevidência e não-evidência. 

4.1.2.1.Evidências genuínas 

O termo genuíno não denota a conclusão, convincência ou necessariamente a alta 

qualidade da evidência, de forma que os critérios adotados foram: (a) simplesmente haver 

distinção da descrição da sequência causal em si e (b) elaboração como suporte à certeza da 

teoria causal. Observa-se a importância do primeiro critério quando as pseudoevidência foram 

analisadas, pois nelas a diferenciação entre a evidência em si e a teoria causal estava ausente. 

As evidências genuínas podem ser de três tipos: co-variação, externas à sequência 

causal e indiretas. 
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4.1.2.1.1. Co-variação 

Neste tipo de resposta, o antecedente causal varia juntamente com o consequente como 

suporte para a teoria de que o antecedente causa o consequente. Pode ser de três tipos: 

a) Correspondência 

Denota a ocorrência ou co-ocorrência do antecedente e do consequente. 

Exemplo 7: participante 1 (DIP), tópico desemprego, turnos de fala 2-5 

E:O que causa o desemprego? 

P: (...) Sem o desemprego você não tem excesso de mão de obra, você não tem produção a um custo 

barato e que você realmente precisa daquela camada de pobreza, porque se você não tem pobre, 

você não tem o rico (...) 

Neste exemplo, o participante mostra que a ausência do antecedente (excesso de mão de 

obra, produção a um custo barato e camada de pobreza) co-ocorre com a ausência do 

consequente (desemprego). 

b) Co-variação 

Este tipo de evidência tem como especificidade a comparação e quantificação, sendo a 

comparação em relação à incidência do consequente. Embora seja usualmente presente no caso 

de uma relação causal, covariação obviamente não estabelece causalidade, porque podem 

existir fatores adicionais que também co-variam com o antecedente e com o consequente e, 

portanto, têm o status de causas potenciais. 

Exemplo 8: participante 11 (TCH), tópico reincidência, turnos de fala 117-120 

P: Se você tivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto, que evidências você 

daria pra tentar mostrar isso? 

E: Acho que as estatísticas, eu procuraria mais alguma dessas estatísticas e mostraria pra, pra ele “por 

que será que a maioria desses meninos são negros e são da periferia? É... por que será que a gente não 

vê tanto... até vê, né, mas são poucos os casos de adolescentes das classes mais altas, é... fazendo esses 

atos infracionais?” 

 A teoria causal da participante 11 sobre o tópico reincidência teve como linha causal 

estrutura familiar difícil, rejeição e ser de classes baixas enquanto geradora de revolta, que por 

sua vez conduz à reincidência. É a esta linha causal que a participante direciona sua geração de 

evidências. No exemplo 8, a participante compara o quantitativo de pessoas de diferentes 

classes como suporte à teoria que estrutura familiar difícil, ser de classes baixas e ser negro 

são condições que geram revolta e fazem com que o adolescente reincida em atos infracionais. 
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c) Mudança correlacionada 

Mudanças no antecedente co-ocorrem com a mudança no consequente são fortes formas 

de evidência para uma relação causal. A co-ocorrência de mudança no antecedente e no 

consequente agrega verossimilhança como sendo a mudança em um fator como responsável 

pela mudança no outro fator. 

Exemplo 9: Participante 15 (DIL), turnos de fala 9-10 

E: O que causa o desemprego? 

P: (... ) Então tem sempre, pra mim, há uma dialética de interesse. Quando é do interesse do sistema, 

rola desemprego. Quando não é, não rola. 

 No exemplo 9, o participante mostra que mudanças no antecedente (interesse do 

sistema) co-ocorrem com a incidência do consequente (desemprego), tanto em termos de 

presença como ausência. 

4.1.2.1.2. Evidências externas à sequência causal 

Neste tipo de resposta, o participante vai além do antecedente e do consequente em si e 

evoca algum fator externo adicional. A presença deste fator adicional serve como evidência 

como suporte para a afirmação de que o antecedente é tanto presente quanto operador para 

produzir o consequente. 

a) Evidência externa negativa (argumentos contrafactuais): Neste caso especial, o 

participante concluía que algum fator externo para a sequência causal está ausente, 

em vez de presente. O raciocínio contrafactual é consideravelmente mais difícil do 

que o raciocínio baseado em casos positivos. 

Exemplo 10: participante 1 (DIP), tópico desemprego, turnos de fala 232-235 

E: E como você sabe que esta é a causa? 

P: Que o Estado? Porque o Estado constitucionalmente era, deveria ser aquele que daria ao sujeito as 

condições de acesso a tudo aquilo que a constituição promete. (...) 

 A teoria causal do participante 1 sobre o tópico desemprego, teve como linhas causais 

jovens com estruturas perversas, jovens que não têm acesso à inclusão social e ida a 

instituições que não deveriam ter caráter carcerário. A linha causal principal elencada pelo 

participante consistiu no Estado como fonte da causa. No exemplo 10, o participante mostra 
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que a ausência de um fator (falta de – condições de acesso) é condição suficiente para produzir 

o consequente (reincidência de adolescentes em atos infracionais). 

b) Evidência externa positiva 

Esta categoria não foi encontrada no conjunto de dados analisados para este estudo. 

4.1.2.1.3. Evidências indiretas 

Evidências diretas são informações factuais potenciais que, se corretas, suportam, 

cogitam, mas não provam, a existência de uma conexão causal entre o antecedente e o 

consequente. Em contraste, evidências indiretas podem mostrar a sequência causal como 

verdadeira, embora os dados oferecidos não sejam diretamente relacionados à teoria causal. 

As evidências indiretas podem ser de quatro tipos: analogia, assunção, desconto e 

desconto parcial. 

a) Analogia (do particular ao particular) 

A analogia consiste numa transposição da sequência causal, partindo do domínio atual 

(x) para um novo domínio (y), com o objetivo de mostrar que, por um evento operar de modo 

tal em um determinado domínio (y), então espera-se que o domínio em questão (x) opere de 

modo similar. 

Exemplo 11: participante 7 (DIP), tópico reincidência, turnos de fala 328-330 

E: Como você sabe que esta é a causa? 

P: Porque quando uma pessoa agride outra, ela só lembra da consequência intermediária, que é o 

agredir. Por exemplo, ela teve algum prazer perverso nisso, ela não tá tendo uma visão... ela não tá 

entendendo as consequências dos atos, ela só tá vendo a consequência imediata e não o que essa 

consequência pode levar. Como uma escala em cadeia. É como em dominó. Você empurra uma peça, ela 

só olha a primeira peça que vai cair, não as que estão atrás. E esse dominó no final pode cair por detrás 

dela e bater na perna dela. 

O participante 7 ofereceu como linha causal principal para o tópico reincidências “a 

concepção que o sujeito tem sobre a consequência de seus atos”. Em relação a esta ideia, no 

exemplo 11, o participante compara o funcionamento da queda de dominós em cadeia para 

ilustrar a ideia da falta de compreensão dos atos, como ocorrendo de modo similar. 
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b) Assunção (do geral ao particular) 

Neste tipo de resposta, o raciocínio é baseado numa asserção ampla, ou assunção, 

tipicamente sobre a “natureza humana”.  A teoria causal em relação ao tópico em discussão 

transforma o caso particular em uma proposição maior, com a alegação de que a proposição 

geral serve como suporte em mais de um caso particular. 

Exemplo 12: participante 2 (TCH), tópico reincidência, turnos de fala 71-79 

E: Como você sabe que é a falta de acompanhamento é a causa pra reincidência em atos infracionais? 

P: (...) uma criança quando ela vai crescendo ela vai, se ela, eu acho, que se ela não tiver um 

acompanhamento, ela não vai poder discernir se, se é errado ou não, até porque toda criança tem aquela 

fasezinha de pegar uma coisa que não é dela, mas quem é que vai dizer que tá errado, pelo menos, que 

não é dela? Se não for um professor que tá na sala e viu, se foi uma mãe que reparou que tem um objeto 

estranho em casa e que não fui eu que comprei pra ele, de onde apareceu? Eu acho que, se tivesse um, 

inicial... inicialmente um acompanhamento em casa, talvez isso mudasse, mas... várias crianças não têm 

isso, não têm esse acompanhamento, esse acolhimento da família em... ver o que é que tá acontecendo, 

porque que tá acontecendo, mostrar que aquilo não é legal... eu acho que é isso. 

A participante 2 ofereceu como linha causal principal da reincidência “a falta de 

acompanhamento em casa”. Como exemplo ilustrativo da assunção, o exemplo 12 traz uma 

afirmação geral sobre a natureza humana (fases infantis) é usada para sustentar uma ideia 

particular (roubos subsequentes). 

c) Desconto (eliminação de alternativas) 

Uma terceira forma de evidência indireta consiste em evidências contra uma teoria 

causal alternativa que o participante introduz. Ainda que o desconto de uma teoria alternativa 

por si só claramente não estabeleça que a teoria defendida pelo participante fosse verdadeira, 

trata-se de uma importante forma de raciocínio, por indicar que o participante contemplou a 

provável verdade da teoria causal em relação a outras. Esta subcategoria não foi observada no 

conjunto de dados analisados para este estudo. 

d) Desconto parcial 

Este último tipo de evidência indireta não descredita completamente a teoria causal. Em 

vez disto, nega-se parcialmente uma das linhas causais. 

Exemplo 12: participante 11 (TCH), tópico desemprego, turnos de fala 16-19 

“E: Você consegue pensar em mais alguma causa? 
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P: (...) Eu acho que a desigualdade, talvez, se a gente tiver uma demanda que precise mais de pessoas 

especializadas, né, e... as pessoas que têm menos condições financeiras não são especializadas, talvez 

isso... mas geralmente as empresas, é... pagam, né, para essa especialização. Então acho que isso não 

seria muito relevante.” 

No exemplo 12, a participante elenca como evidência para o desemprego a desigualdade 

que é gerada pela falta de especialização. O desconto parcial aparece quando a participante diz 

que “as empresas geralmente pagam pela especialização”, ou seja, desconsiderando 

parcialmente esta ideia. 

4.1.2.2.Pseudoevidência 

A pseudoevidência se diferencia da evidência genuína por não ser nitidamente distinta 

da descrição da sequência causal em si. As pseudoevidências aparecem como um cenário, ou 

roteiro, que descreve como um fenômeno em particular pode ocorrer. Um roteiro é 

compreendido como uma descrição generalizada de uma sequência de eventos, de modo a 

cobrir uma variedade de instâncias específicas, servindo para mostrar como os eventos descritos 

podem plausivelmente levar ao consequente. Desta forma, a pseudoevidência pode ser 

considerada como uma evidência por ilustração.  

a) Roteiros narrativos 

Este tipo de resposta apresenta fortes caracteres narrativos. 

Exemplo 13: Participante 15 (DIL), tópico reincidência, turnos de fala 254-267 

E: O que você acha que faz com que adolescentes que já se envolveram em atos infracionais, mesmo que 

já tenham cumprido alguma medida sócio-educativa, voltem a praticar infrações? 

P(...) Esse cara que eu tava conversando, ele falou que ele conheceu um menino lá de onze anos, pô, pela 

primeira vez foi pra lá, e tinha matado tanta gente, o pirraia! E ele falou que era um menino 

inteligentíssimo, inteligentíssimo! E matou o padrasto. Agora diga, o padrasto estuprava ele e a mãe 

dele. Eu digo: eu mataria! Pode ser um psicopata, pode ser uma pessoa... mermão! Aí você vai pra lá, aí 

o menino de onze anos sendo torturado dentro de um presídio, tá ligado, mataram ele dentro do presídio 

e não foi um presidiário que matou. Aí você vê isso, uma criança assim, “certo, ele matou o padrasto, 

ele tinha motivo”, tinha, se é que se tem motivo pra matar alguém, mas ele não deveria ter ido prum 

presídio. Nem pra um sanatório, porque sanatório é trinta vezes pior. Entendeu? Deveria existir uma 

estrutura, toda uma estrutura de ajuda social pra essa criança! Porque pra uma situação chegar, pra um 

menino de onze anos enrolar uma arma num pano e matar o cara na cozinha, nem aí pra se outra pessoa 

tava ouvindo, é porque a situação tava horrível! E ele não era o bandido da situação. Aí tem aquela outra 

questão, porque aconteceu dentro de casa, o padrasto dele nunca foi pego! (...) 

A teoria causal da participante 15 consistiu na ideia que para diferentes tipos de pessoas 

são atribuídas diferentes causas para a reincidência: existe aquela pessoa que faz pela 

adrenalina, (...) que encontrou influência de jumentos, (...) [que faz por] necessidade. O 
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exemplo 13 mostra uma pseudoevidência com roteiro narrativo, no qual a participante conta 

uma história para sustentar a ideia de que a reincidência de adolescentes em atos infracionais é 

causada pela ausência de caracteres socioeducativos na detenção [linha causal influência]. 

b) Deslocamento da causa para a consequência 

Neste tipo de resposta, o participante desloca da causa do fenômeno para a consequência 

e, neste caso, falha ao diferenciar entre causa e remediação. 

Exemplo 14: Participante 15 (DIL), tópico reincidência, turnos de fala 242-253 

E: O que você acha que faz com que adolescentes que já se envolveram em atos infracionais, mesmo que 

já tenham cumprido alguma medida sócio-educativa, voltem a praticar infrações? 

P: (...) Ou seja, não existe medida sócio-educativa. Existe um, um quadro de punição, e... essa punição 

cria um senso de vingança contra todo o sistema social, ou seja, uma pessoa que cometeu uma infração, 

passou por uma medida sócio-educativa, que, a gente já definiu que não é sócio-educativa, ela vai ter 

uma revolta contra as pessoas no geral, que é a sociedade total, que construiu e deixou se construir essa 

medida sócio-educativa, porque a gente não construiu presídio com nossas mãos, nós não governamos o 

presídio, mas nós estamos aqui, dentro da universidade, fazendo nada, entre aspas, não é fazendo nada 

em relação ao mundo, mas a gente não tá lá, a gente não observa, a gente não quer nem saber! A gente 

não sai procurando notícias sobre isso! A gente sai vendo Cardinot e achando que tá tudo... 

sensacionalismo da vida. Entendeu? A gente não procura porque nós não nos interessamos, quem não 

vê ela num é inocente? E aí nisso, essa revolta contra a sociedade em si e ela sai dizendo que “mermão, 

eu me fudi porque eu fui burra, vou fazer duas vezes mais agora! Porque eu já passei uma vez e vou 

passar de novo! 

No exemplo 14, em vez de a participante reter o foco na causalidade do fenômeno 

(adrenalina, necessidade e influência), foca na consequência (“não existe medida sócio-

educativa”), criticando, inclusive, o consequente (“... mesmo que já tenham cumprido alguma 

medida sócio-educativa...”) 

c) Roteiros em forma de instâncias específicas 

Neste tipo de resposta, ocorrências de domínios específicos são elencadas como suporte 

à teoria causal. 

Exemplo 15: Participante 15 (DIL), tópico reincidência, turnos de fala 216-225 

E: O que você acha que faz com que adolescentes que já se envolveram em atos infracionais, mesmo que 

já tenham cumprido alguma medida sócio-educativa, voltem a praticar infrações? 

P: (...) O motivo da galera que faz por necessidade já em si é uma necessidade. Entendeu? Quem... A 

necessidade pode surgir de onde? Pode surgir do vício, que seria o vício de drogas, e se você tá num 

meio que estimula o seu vício de drogas, então você, um vício no caso, uma droga pesada, uma droga 

que deixa mesmo a pessoa dependente de forma que você nem é você mais, você tá nesse meio e você não 

é uma pessoa muito bem colocada nas camadas sociais, ou seja, você participa de uma classe baixa, você 

participa de um meio violento, você participa de um meio onde a regra de vida é “ou mata, ou morre”. 
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Ou seja, o que a pessoa tá fazendo ali, ela vai absorver aquilo, inconscientemente ou conscientemente, 

ela vai entrar naquele meio, ela vai gerar uma necessidade, seja por fome, seja por droga, seja pela 

questão da influência, e ela vai fazer aquilo. 

O exemplo 15 denota um roteiro em forma de instância específica tendo em vista que a 

participante elenca um caso específico (vício de drogas) para sustentar a ideia de que a 

necessidade causa a reincidência de adolescentes em atos infracionais. 

d) Roteiros como ilustrações (não falseáveis) 

Neste tipo de pseudoevidência, já que os exemplos são provados, a teoria é provada, 

sugerindo novamente que os exemplos são a prova. Além disto, este tipo de resposta é mais 

superficial do que um roteiro em forma de instância específica. 

Exemplo 16: participante 2 (TCH), tópico reincidência, turnos de fala 68-70 

E: Como você sabe que é a falta de acompanhamento é a causa pra reincidência em atos infracionais? 

P: Pessoas... é... pessoalmente, porque, talvez se, se eu não tivesse tido acompanhamento que eu tive, 

quando eu fui uma criança, eu talvez eu não tivesse aqui (...) 

O exemplo 16 denota um roteiro como ilustração não falseável (ou argumento por 

exemplo), no qual a participante recorre a um exemplo singular e superficial para sustentar a 

sua ideia: já que o seu exemplo é provado (“se eu não tivesse tido o acompanhamento que eu 

tive quando fui criança, eu talvez não estivesse aqui”), sua teoria de que a falta de 

acompanhamento é a causa da reincidência de adolescentes infracionais é provada, sugerindo 

que seu exemplo se constitui na prova da teoria causal. 

4.1.2.3. Não-evidência 

Esta categoria engloba uma gama de respostas nas quais os participantes: a) concluem 

que a evidência não é necessária ou não é relevante, b) fazem asserções não conectadas à teoria 

causal, ou c) citam um fenômeno em si como considerando a causa. 

a) Evidência como não necessária 

Respostas deste tipo denotam evidências como não necessárias e irrelevantes. 

Exemplo 17: participante 15 (DIL), tópico reincidência, turnos de fala 285-288 

E: Como você sabe que essa é a causa? 
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P: Pra mim sempre foi evidente, na verdade. Você vê, inclusive, em qualquer reportagem. Se você for 

procurar sobre qualquer situação, dessa situação presidiária, você entende. Se você for numa favela... 

(...)” 

No exemplo 17, a participante conclui que não são necessárias evidências para sustentar 

sua teoria causal que a reincidência é causada pela [necessidade de] adrenalina, influência de 

jumentos e necessidade, pois para ela “sempre foi evidente”. 

b) Evidência não conectada à teoria 

Este tipo de resposta pode fazer referência a um tema relevante à teoria causal, mas o 

conteúdo não é conectado à teoria causal. 

Exemplo 18: Participante 1 (DIP), tópico reincidência, turnos de fala 293-304 

E: Se você estivesse tentando convencer alguém que o seu ponto de vista é correto, que evidências você 

daria pra tentar mostrar isso? 

P: (...) Então, é complicado você... (interrupção) problematizar a... a... questão da política brasileira, e 

trazer assim, “olha, vou tentar te convencer”, porque isso também é um jogo de interesses. Eu não veria 

uma forma de eu conseguir convencer uma pessoa que tenha um posicionamento tão forte, é... a não ser 

com uma... porque que envolvem crenças. A política, também tem uma parte da política que envolvem 

crenças individuais, então, mexer com essas crenças, elas foram fundamentadas em cima de algo, por 

causa de algo também. Então mexer com esses referenciais é um processo complicado. Eu diria que 

sempre buscar dialogar no campo das ideias, mas sem um tom tão forte, tão persuasivo, buscaria 

evidências baseadas em estudos acadêmicos, mais pra tentar consolidar não tanto o senso comum, não 

tanto mostrar pobreza, porque, trazer um pouco, na medida de sensibilizar, mas nunca uma abordagem 

tão direta, porque como envolve política, são crenças pessoais, também tão interligadas nesse processo. 

No exemplo anterior, as ideias apresentadas pelo entrevistado são relevantes à teoria 

causal, mas não está conectada a ela. Sua teoria causal consistiu na ideia que ter estruturas 

perversas, não ter acesso à inclusão social e ir a instituições que não deveriam ter caráter 

carcerário são condições suficientes para produzir o consequente em questão (reincidência). 

c) Efeito como evidência da sua causa 

Neste tipo de resposta o participante simplesmente reafirma o fenômeno, de forma que 

a existência do fenômeno por si só é uma evidência suficiente para a atribuição de causalidade. 

Este tipo de evidência baseia-se apenas no consequente. 

Exemplo 18: participante 8 (TCH), tópico reincidência, turnos de fala 22-24 

“E: Se você estivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto, que evidências 

você daria pra tentar mostrar isso? 

P: Eu acho que é o dia-a-dia. A gente vê que muitos jovens, muitos adolescentes vão para esse processo 

de ressocialização e retornam depois disso a mesma coisa. Então é isso, nada mais evidente que isso.” 
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No exemplo 18, a participante elenca o processo de ressocialização e o retorno como 

causas suficientes para produzir a reincidência de adolescentes em atos infracionais. Para 

justificar esta ideia, o participante simplesmente reafirma o fenômeno. 

4.1.3. Teorias alternativas 

A terceira competência argumentativa analisada neste estudo é a tendência de geração 

de teorias alternativas, ou seja, a concepção de uma teoria contrastante à sua própria, gerada 

por uma pessoa com perspectiva divergente. As teorias alternativas são classificadas em função 

do sucesso na elaboração.  

a) Geração bem-sucedida de uma teoria alternativa 

Neste tipo de resposta, o participante elabora com sucesso uma teoria contrastante à sua 

própria perspectiva. Os critérios adotados para classificação do sucesso foram: (a) contraste 

evidente entre a causa alternativa e a causa principal (causa à qual as evidências são oferecidas) 

e (b) o participante deve considerar a teoria como representando a causa alternativa, de modo 

que se possa contra-argumentar a esta (mesmo que os participantes não saibam como construir 

esta oposição). 

Exemplo 19: participante 1 (DIP), tópico reincidência, turnos de fala 374-379 

E: Agora suponhamos que alguém discordou do seu ponto de vista.(...) O que esta pessoa poderia dizer 

pra mostrar que você está errado?  

P: Ela poderia dizer que é uma condição do sujeito, que é tudo marginal mesmo, como fazem muitas 

vezes. E que, por mais que você tente ser bom com eles, é... eles vão reincidir nisso. Que aí eles vão dar 

o exemplo de, sei lá, um cara, que, é... sequestra dentro de uma revolta de... adolescentes e crianças que 

cometeram infração, que era a antiga FEBEM, que eu me esqueci que o nome que se chama hoje, mas 

enfim... quando se tem: “ah, não, mas veja só! Psicóloga era tão boazinha com ele, ele fez ela de refém”, 

mas o problema não é esse, o problema é institucional (....). 

No exemplo 19, o participante elencou a “condição do sujeito” como uma teoria 

alternativa à sua própria (ter estrutura perversa, não ter acesso à inclusão social e ir a 

instituições que não deveriam ter caráter carcerário como causas suficientes para a 

reincidência). Outro indicador que este fragmento se trata de uma teoria alternativa é que o 

participante espontaneamente contra-argumenta a teoria que ele acabou de gerar (“mas o 

problema não é esse, o problema é institucional”). 
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b) Sucesso parcial na tentativa de gerar uma teoria alternativa  

Os participantes geram o que parece ser uma teoria contrastante, porém incorporam-na 

à sua própria teoria, ou seja, recuam em argumentar contra a perspectiva alternativa. No 

conjunto de dados analisados, esta subcategoria não foi observada. 

c) Tentativas sem sucesso de gerar uma teoria alternativa  

 Respostas deste tipo foram classificadas como sem sucesso por não existir contraste 

evidente entre as causas alternativa e principal e porque os participantes não consideravam a 

teoria como representando uma causa alternativa à qual podia-se contra-argumentar. No 

conjunto de dados analisados, esta subcategoria não foi observada. 

d) Teorias alternativas não são oferecidas 

Neste tipo de resposta, a teoria alternativa não pôde ser identificada. O participante 

responde à questão geratriz de teorias alternativas, porém suas ideias parecem ser direcionadas 

a outros temas. 

Exemplo 20: Participante 9 (TCH), tópico desemprego, turnos de fala 175-184. 

E: E que evidências essa pessoa poderia dar pra tentar mostrar que você tá errado? 

P: Eu volto novamente para a modernidade, para os avanços da sociedade, essa grande mudança que 

estamos vivendo. Eu acho que foco seria esse. Eu acho que taria preso a isso devido à falta de essência 

do ser humano. Eu ainda creio na essência do ser humano, eu posso ser tido até atrasado por causa 

disso, mas eu ainda creio na essência do ser humano. De um ser humano que tem uma essencial 

idealizadora, de um ser humano que ainda tem a essência presa a família, presa a valores e que isso 

constitui o ser humano com o caráter. A críticas eu iria mais por esse lado mesmo, dessa essência entre 

aspas, da essência. 

Neste exemplo, ao ser solicitada uma teoria alternativa ou um contra-argumento, o 

participante reitera sua teoria causal (“eu volto novamente para a modernidade”), mas logo 

desloca o foco do seu pensamento para outras questões. 

e) Sobreposição entre as teorias causal original e alternativa 

Nestes casos, as respostas dos participantes não consistem em alternativas, pois contêm 

sobreposições. A teoria causal do próprio participante mostra que a distinção entre as duas não 

é clara. Na sobreposição, as teorias original e alternativa pertencem à mesma linha causal. Em 

alguns casos, a teoria alternativa segue exatamente a mesma linguagem da teoria original, 

sugerindo que o participante pode não ter compreendido a pergunta. 
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Exemplo 21: participante 8 (TCH), tópico desemprego, turnos de fala 99-102 

E: Suponha agora que alguém discordou do seu ponto de vista que é essa a causa do desemprego. O que 

essa pessoa poderia dizer para mostrar que você tá errado? 

P: Ela poderia dizer... como eu disse a questão do comodismo. Sei lá que as pessoas não... que as pessoas 

de certa forma não querem, ou não querem procurar, ou não querem sair da sua zona de conforto e se 

qualificarem, procurar uma qualificação melhor para conseguir um emprego e tentar ter um emprego 

melhor ou mudar melhor. 

No exemplo 21, o participante sobrepõe sua teoria causal (“comodismo”) com sua teoria 

alternativa (“não querer procurar, não sair da sua zona de conforto...”). Isto pode ser visto em 

“ela poderia dizer... como eu disse,,,”, ou seja, a pessoa diria praticamente a mesma coisa que 

o entrevistado disse. O participante pôde, por exemplo, não ter entendido a pergunta neste caso, 

que solicitava que ele pensasse como outra pessoa poderia se opor à perspectiva dela. 

f) Não tentam gerar teorias alternativas 

Neste tipo de resposta o participante simplesmente se recusa gerar uma teoria 

alternativa. 

Exemplo 23: participante 12 (DIL), tópico desemprego, turno de fala 130 

“E: Uma pessoa como essa que a gente tava falando agora, que tem um ponto de vista diferente do seu, 

o que ela poderia dizer que é a principal causa do desemprego? 

P: Eu não sei, eu não sei o que poderia falar. Se eu soubesse, teria adotado a posição desse cara, 

entendeu? Se eu tivesse uma alternativa mais convincente do que a que falei, eu realmente mudava, 

porque sou muito fácil, muito fácil de mudar de opinião”  

O exemplo 23 ilustra a recusa do participante na geração de teorias alternativas (“eu não 

sei o que poderia falar”). Este dado será melhor discutido no capítulo de discussão do presente 

estudo. 

4.1.4. Contra-argumentos 

Esta competência consiste na capacidade de vislumbrar condições que poderiam falsear 

as teorias dos participantes, ou seja, a habilidade de antecipar um contra-argumento para a teoria 

do próprio entrevistado.  

4.1.4.1.Contra-argumentos à suficiência e/ou necessidade causal 

O mais cogente dos argumentos contra a exatidão de uma teoria causal é aquele que 

demonstra que o fator causal alegado não é suficiente para produzir o consequente e/ou não é 
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necessário produzir o consequente. Instâncias nas quais o antecedente é presente e o 

consequente não ocorre servem como evidências contra a suficiência causal do antecedente – 

nestes casos, não é suficiente para produzir o consequente. Instâncias nas quais o antecedente 

está ausente e o consequente ainda ocorre: servem como evidências contra a necessidade causal 

do antecedente – nestes casos, sua presença não é necessária para que o consequente ocorra.  

De qualquer modo, no presente caso de busca por causas de um consequente conhecido, 

argumentos contra a necessidade causal têm menos força do que argumentos contra a 

suficiência causal. O primeiro tipo nos informa somente que outros casos podem ser suficientes 

para produzir o consequente, eles não negam o antecedente em termos de status de ser UMA 

causa para o consequente. Argumentos contra a suficiência, em contraste, concluem que o 

antecedente não produz o consequente. 

Exemplo 24: participante 3 (TCH), tópico reincidência, turnos de fala 51-56 

E: Suponhamos agora que alguém discordou de seu ponto de vista, de que essa é a causa da reincidência 

de adolescentes em atos infracionais. O que esta pessoa poderia dizer pra mostrar que você tá errada? 

P: Ela poderia dizer que... que mesmo com essas medidas que eu acabei de falar, isso não vai resolver, 

porque já tem existente medidas, essas medidas, tem essas políticas públicas organizadas pra resgatar 

esses jovens e tal, e isso não tem dado certo (...) 

O exemplo 24 denota um contra-argumento à necessidade causal, ou seja, o consequente 

(reincidência) ocorre na ausência do antecedente (adoção de medidas, políticas públicas). 

4.1.4.2.Contra-Argumentos Que Descontam 

a) Desconto total 

Outra estratégia de contra-argumentação é a negação da existência do antecedente. Se 

antecedente causal alegado é contrário ao fato – não ocorre – isto pode ser descontado como 

uma causa potencial do consequente. Em outras palavras, já que a causa alegada não existe, isto 

pode ser descontado como uma causa do fenômeno em questão. Ainda que se use o mesmo 

nome, os “contra-argumentos que descontam” (total ou parcial) são diferentes da categoria 

evidências indiretas tipo desconto. No primeiro caso, o participante desconta a existência de 

um antecedente especificado na teoria inicial, enquanto que no segundo caso, o participante 

evoca uma teoria alternativa e desconta (total ou parcialmente) uma causa 
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Exemplo 25: participante 10 (DIP), tópico desemprego, turnos de fala 71-74 

E: Suponha agora que alguém discordou do seu ponto de vista, que discordou que esta é a causa do 

desemprego. O que esta pessoa poderia dizer para mostrar que você está errada? 

P: Eu acredito que ela poderia dizer causas individuais, dizer talvez que o governo hoje já dá mais 

subsídios que antes. Na questão da educação já tem mais investimentos, já tem bolsa escola... Por 

exemplo, são políticas públicas que podem favorecer para que as pessoas continuem na escola e tal... 

O exemplo 25 denota um contra-argumento que nega a existência do antecedente (falta 

de investimentos, falta de políticas públicas). Desta forma, a estratégia envolvida no contra-

argumento é negar que o antecedente de sua teoria causal (“acesso à educação”) existe. 

b) Desconto parcial 

Neste tipo de contra-argumento, em vez de negar que o antecedente sobretudo existe, o 

participante conclui que o antecedente é contrário ao fato em pelo menos uma das instâncias. 

Exemplo 26: participante 1 (DIP), tópico desemprego, turno de fala 79-83 

E: Agora suponhamos que alguém discordou de seu ponto de vista (...). O que esta pessoa poderia dizer 

pra mostrar que você está errado? 

P: É... o capitalismo tem muitas histórias e pessoas que superam, então, aquele é...  por exemplo, é... veja 

só. É uma história que saiu no NETV de um menino que ele é filho de uma catadora de lixo. Ele passou 

em primeiro lugar geral em biomedicina, ele frequentou toda a vida escola pública, mas ele foi 

assassinado quando ele tava terminando o curso de biomedicina. Eu me esqueci o nome dele. E podem 

dizer pra mim que aquele sujeito é um sujeito que venceu na vida. 

Quando perguntado sobre o que alguém poderia dizer para mostrar que sua visão está 

errada, o participante 1 traz um exemplo que é contrário à teoria causal do participante em uma 

instância. O participante defendia a ideia que a falta de inserção social gerava o desemprego. 

Com isto, trouxe um caso que uma pessoa conseguiu se superar, desta forma, não negando o 

que havia dito anteriormente (falta de inserção social como causa do desemprego) e 

descontando parcialmente, já que uma instância ao menos foi contrária a este fato. 

4.1.4.3.Outros contra-argumentos gerados com sucesso 

Respostas desta subcategoria consistem em razoáveis sofisticadas críticas 

metodológicas para as evidências que o participante apresentou anteriormente. No conjunto de 

dados analisados para este estudo não foi observada esta subcategoria. 
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4.1.4.4.Teorias alternativas como contra-argumentos 

Este tipo de resposta consiste no oferecimento de teorias alternativas como contra-

argumentos e nenhum elemento a mais para refletir sobre a certeza de suas próprias teorias. 

Exemplo 27: participante 5 (DIP), tópico reincidência, turno de fala 57 

E: Suponha agora que alguém discordou do seu ponto de vista, de que essa é a causa da reincidência de 

menores em atos infracionais. Menores não, adolescentes. O que esta pessoa poderia dizer pra mostrar 

que você está errada? 

P: É, não, eu acho que ele pode dizer qualquer coisa, agora, me convencer de que tá errado, não sei, ele 

poderia trazer bases teóricas, mas não sei, é como eu disse, como eu já tô tão concreta na minha ideia, 

que dificilmente provaria algum indício, levaria algum indício de que... chegasse a me mudar de opinião, 

mas eu ouviria, eu ouviria até mesmo pra saber a contrapartida. 

No exemplo 27, o participante reconhece que outras perspectivas podem co-existir à sua 

própria, mas não expõe elementos que possam fazê-la refletir sobre a questão. 

4.1.4.5.Tentativas sem sucesso de gerar contra-argumentos 

Este tipo de resposta assume formas variadas, porém uma característica comum consiste 

em deixar a causa inicial no lugar do contra-argumento. A tentativa de direcionar o argumento 

é somente o consequente, não para a causa. No conjunto de dados analisados para este estudo 

não foi observada esta subcategoria. 

4.1.4.6.Não tentam gerar contra-argumentos 

As relutâncias na geração de contra-argumentos podem ser analisadas de três modos: 

(a) algumas respostas podem sugerir que os participantes estão abertos para a possibilidade de 

gerar contra-argumentos, mas não sabem como fazer; (b) os participantes rejeitam a 

possibilidade de oferecer contra-argumentos à sua própria teoria; ou (c) às vezes suas respostas 

refletem elementos de ambas instâncias.  

Exemplo 28: participante 8 (TCH), tópico reincidência, turno de fala 48-49 

E: Que evidências essas pessoas poderiam dar pra tentar mostrar que você estar errado? 

P: É... eu não sei. Porque pra mim o sistema não traz assim tantos lados positivos. Eu não saberia dizer 

como uma pessoa iria... é, sei não. 

No exemplo, quando perguntado sobre alguma evidência que poderia falsear a posição 

defendida, o participante explicitamente expressa não saber o que uma pessoa defensora de uma 

ideia divergente da sua poderia dizer em oposição à sua ideia. 
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4.1.5. Réplicas 

A quinta e última competência argumentativa analisada nesta dissertação consistiu na 

réplica, vista como a competência cognitivamente mais complexa avaliada através desta 

entrevista (KUHN, 1991), pois requer que o participante integre prévias linhas de argumento. 

Chamada por Kuhn (1991) de rebuttal, termo que pode ser traduzido por refutação, rejeição ou 

réplica, optou-se por traduzir como réplica neste estudo 

4.1.5.1.Réplicas com sucesso 

4.1.5.1.1. Réplicas a contra-argumentos 

a) Réplicas qualitativas 

Neste caso, o participante critica o contra-argumento, tentando enfraquecer sua força e 

restaurando a força da teoria original. 

Exemplo 29: participante 1 (DIP), tópico desemprego, turnos de fala 94-101 

E: E você seria capaz de provar que esta pessoa está errada? 

P: Sim. Por n razões. Com estudos, é, acadêmicos na área, com grupos academicistas também que 

praticam atos de intervenção, com o movimento estudantil, e se um dia alguém quiser pegar uma pessoa 

e levar ela pra passar por essas regiões mais carentes e problematizar pra ela e botar ela pra sentar pra 

conversar, pra dialogar, e pessoas que muitas vezes até... pegar os próprios exemplos de pessoas que 

elas utilizam, de pessoas que, entre aspas, venceram na vida, fecha aspas, mas assim, sempre colocar 

isso da vivência e trazer também os estudos, eu acho, também, que todos os elementos que faz também, 

completa esse aspecto. 

No exemplo 29, a estratégia do participante consiste em enfraquecer a força do contra-

argumento (“o capitalismo tem muitas histórias de pessoas que superaram”), usando os próprios 

exemplos que as pessoas trazem, para lhes mostrar que a perspectiva delas não é aceitável. 

b) Réplicas quantitativas 

São usualmente espontâneas e focam na frequência das instâncias que caracterizam a 

contraevidência. 

Exemplo 30: participante 3 (TCH), tópico desemprego, turnos de fala 186-191 

E: E você seria capaz de provar que essa pessoa tá errada? 

P: Eu seria capaz de provar... sim! Seria! Porque eu, novamente, eu ia fazer é isso, tentar mostrar a essa 

pessoa que é só uma parte, né, da, através da minha, da minha experiência de vida, que é só uma parte 

dessas pessoas, porque eu acredito que essa pessoa ela não vai passar pela mesma situação que a minha, 

não vai ter a mesma visão que eu tenho. Então, eu, no caso, vou falar que, através do meu ponto de vista, 
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eu acredito que só uma parte das pessoas que conseguem ter um ingresso... e... ter essa demanda de 

emprego, e não toda população. 

No exemplo 30, a estratégia da réplica é mostrar que a contraevidência (“ingresso na 

universidade e emprego”) pode até ocorrer, mas em número menor do que a evidência trazida 

pelo participante (“eu acredito que é só uma parte das pessoas que conseguem ter um ingresso 

e ter essa demanda de emprego, mas não toda a população”). 

4.1.5.2.Réplicas integrativas direcionadas a teorias alternativas 

Os tipos de réplica listados a seguir não foram encontrados no conjunto de dados 

analisados neste estudo. 

a) Argumentos contra a suficiência causal de uma teoria alternativa 

b) Argumentos contra a necessidade causal de uma teoria alternativa 

c) Argumentos contra a importância de uma teoria alternativa 

O participante não tenta negar a teoria original e a alternativa como causas suficientes 

para produzir o consequente. Em vez disso, (a) o participante argumenta que a causa original é 

a causa mais comum, ou prevalente, do que a alternativa; ou (b) argumenta que existe uma 

relativa contribuição das duas causas para produção do consequente. 

d) Argumentos que tentam reconciliar a teoria original com a alternativa 

 

4.1.5.3.Réplicas simples a teorias alternativas 

Direcionam-se apenas a teorias alternativas e consistem em contra-argumentos contra 

estas.  Não tentam integrar um contra-argumento ou uma teoria alternativa com um argumento 

original. Esta subcategoria não foi encontrada no conjunto de dados analisados neste estudo. 

e) Réplicas contra a suficiência causal de uma teoria alternativa 

Instâncias nas quais o antecedente ocorre, mas o consequente não, servem como 

evidências contra a suficiência causal do antecedente para a produção do consequente. 

Exemplo 31: Participante 3 (TCH), tópico reincidência, turnos de fala 75-85 

E: (...) mesmo ela tendo oportunidades, mesmo elas tendo lazer, educação, aquela infraestrutura do 

governo, elas são pessoas perversas e por isso elas reincidem no crime. O que você poderia dizer pra 

mostrar que essa pessoa tá errada? 
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P: O Estado, a natureza... (risos) é... eu acredito que... é... as pessoas, elas são... não nascem maus, 

pronto, eu lembrei de Hobbes, o estado, natureza, o homem é mau por natureza... Eu acredito que a partir 

da socialização, a partir de... de... como o jovem vai se socializa, a, a... a base toda, todas as pessoas ao 

redor, que, que ele vai tá, é que realmente vai dizer quais são, que devidas ações ele vai tomar. Então, 

eu não acredito nessa questão que mesmo sem essa infraestrutura, mesmo sem essa base educacional, o 

indivíduo ele não vai... é.... fazer essas coisas, entendeu? Porque eu não acredito que o homem seja mau 

por natureza, e sim ele vai aprender tudo isso aí, aprender a partir de uma socialização. 

O exemplo 31 mostra a resposta de uma participante quando uma teoria alternativa foi 

oferecida. Sua estratégia consiste argumentar contra a suficiência causal, ou seja, que as causas 

alegadas (existência de oportunidades, lazer, educação, infraestrutura do governo) não levariam 

ao consequente em questão (reincidência no crime). 

f) Réplicas contra a necessidade causal de uma teoria alternativa 

Instâncias nas quais o antecedente é ausente e o consequente ainda ocorre servem como 

evidências contra a necessidade causal do antecedente. 

Exemplo 32: participante 1 (DIP), tópico reincidência, turnos de fala 439-444 

E: Você seria capaz de provar que esta pessoa está errada? 

P: (...) Então, assim, eu posso problematizar pro sujeito, ‘sim, existem outras causas, mas se você for 

reparar, existe um retrospectivo, uma repetição de um quadro, de um Estado, que na sua grande maioria, 

que não é tá... fornece... é... acesso à educação, de um Estado que... Um sujeito que é sempre 

marginalizado pelo Estado! (...)’ 

No exemplo 32, a estratégia da réplica é mostrar que o consequente (reincidência) pode 

ocorrer mesmo na ausência do antecedente (Estado). Isto é explícito quando o participante diz 

“sim, existe outras causas...”. 

g) Réplicas que descontam uma teoria alternativa 

Neste caso, a negação da existência de um antecedente é direcionada a uma teoria 

alternativa, mais do que ao antecedente envolvido na própria teoria do sujeito. 

Exemplo 33: participante 2 (TCH), tópico reincidência turnos de fala 160-167 

E: Suponhamos ainda que alguém que alguém que discordou do seu ponto de vista, dissesse que esses 

jovens, esses adolescentes, eles cometem crime, por exemplo, porque é da natureza deles, é uma natureza 

perversa, que mesmo tendo acompanhamento em casa, do Estado, eles ainda assim, eles cometem delitos, 

praticam atos infracionais, passam por uma... por uma medida socioeducativa e depois retornam, 

regressam a esse tipo de ato. O que você poderia dizer pra mostrar que essa pessoa tá errada? 

P: Eu acho que isso não existe, é (incompreensível) pensar em Hobbes demais, botar ele, assim, como o 

princípio de tudo, eu acho que num é assim, eu acho que... num é... (...) 
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No exemplo 33, a estratégia argumentativa direcionada ao antecedente (natureza 

perversa) é a negação deste (“eu acho que isso não existe”). 

h) Réplicas que parcialmente descontam uma teoria alternativa 

A existência do antecedente é negada para pelo menos algumas instâncias. No conjunto 

de dados analisados para este estudo, esta subcategoria não foi observada.  

4.1.5.4.Réplicas que têm sucesso quando uma teoria alternativa é oferecida 

Se o participante não oferece uma teoria alternativa, então não tem como ter uma base 

para replicar. Neste caso, uma teoria alternativa lhe é oferecida. 

Exemplo 34: participante 3 (TCH), tópico reincidência, turnos de fala 70 – 85  

E: Suponhamos também que alguém que discordou de seu ponto de vista disse que... os jovens voltam a 

cometer esse tipo de ato porque faz parte da natureza deles, por exemplo: que eles cometem esses atos, 

porque eles são pessoas perversas. O que você poderia dizer pra mostrar que essa pessoa tá errada? 

P: O estado, a natureza... (risos) é... eu acredito que... é... as pessoas, elas são... não nascem maus, 

pronto, eu lembrei de Hobbes, o estado, natureza, o homem é mau por natureza... Eu acredito que a partir 

da socialização, a partir de... de... como o jovem vai se socializa, a, a... a base toda, todas as pessoas ao 

redor, que, que ele vai tá, é que realmente vai dizer quais são, que devidas ações ele vai tomar. Então, 

eu não acredito nessa questão que mesmo sem essa infraestrutura, mesmo sem essa base educacional, o 

indivíduo ele não vai... é.... fazer essas coisas, entendeu? Porque eu não acredito que o homem seja mau 

por natureza, e sim ele vai aprender tudo isso aí, aprender a partir de uma socialização. 

Replicar consiste em integrar linhas prévias de argumento. Caso o participante não gere 

uma teoria alternativa ou um contra-argumento, não terá como replicar. Neste caso, uma teoria 

alternativa ou um contra-argumento foi oferecida à participante. A teoria alternativa consistiu 

na “natureza perversa dos jovens”, à qual a entrevistada replicou. 

4.1.5.5.Tentativas sem sucesso de gerar réplicas 

a) Réplicas que não contradizem a teoria alternativa 

Neste tipo de resposta, a réplica não contradiz a teoria alternativa. A réplica segue a 

mesma linha causal da linha alternativa. 

Exemplo 35: participante 14 (DIL), tópico reincidência, turnos de fala 172-187 

E: Uma pessoa como essa que a gente tava falando, que tem um ponto de vista diferente do seu, o que 

ela poderia dizer que é a principal causa? 

P: Que é a principal causa? Eu acho que... o fato do adolescente ver coisas assim acontecendo e achar 

a maneira mais fácil de atingir ao seu desejo... 
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E: E você conseguiria, você seria capaz de provar que essa pessoa tá errada? 

P: Hum... 

E: Uma pessoa que tem um ponto de vista diferente do seu? 

P: Sim. Porque... É... Num... Eu sei que muitos fazem coisas assim pra chegar ao seu desejo mais rápido, 

mas não é só isso, ele já tentou muito, ou... ou nem tentou, mas viu que se ele tentasse, não iria ajudar, 

não quis tentar, e acabou fazendo isso. 

Neste exemplo, a réplica da participante (“sim, porque... eu sei que muitos fazem coisas 

pra chegar ao seu desejo...”) não contradiz a teoria alternativa, seguindo inclusive a mesma 

linha causal (“o fato de o adolescente ver coisas assim acontecendo e achar a maneira mais fácil 

de atingir o seu desejo). 

b) Réplicas que contradizem a teoria original 

No conjunto de dados analisados não foram encontrados exemplos desta subcategoria. 

c) Réplicas somente pela asserção 

Nesses casos, o participante não tenta gerar um argumento que desafie a teoria 

alternativa (ou o contra-argumento) e/ou proveja suporte para a teoria original. Em vez disso, a 

réplica consiste simplesmente em reafirmar a teoria original como correta e/ou a teoria 

alternativa como errada. 

Exemplo 36: participante 5 (DIP), tópico reincidência, turnos de fala 67-69 

E: Mesmo que, por exemplo, essas pessoas dissessem que eles cometem delitos porque faz parte da 

natureza deles, natureza perversa, que é a natureza deles querer fazer mal. Você teria alguma coisa a 

dizer pra mostrar que essa pessoa tá errada, por exemplo? 

P: Pra mostrar que a pessoa tá errada, não sei, mas assim, me levar a pensar em situações como essa, 

a, a chegar a mudar minha opinião, não. Dificilmente com esses argumentos de natureza perversa eles 

iam me convencer de alguma coisa. 

 A réplica da participante consiste em reafirmar sua teoria original (“me levar a pensar 

em situações como essa, a chegar a mudar minha opinião, não), rejeitando a teoria alternativa 

(“natureza perversa”). 

4.1.5.6.Não tentam gerar réplicas 

Este tipo de reposta consistiu na não geração de um argumentou ou mesmo de uma 

asserção que sirva como réplica. Nalguns casos, o participante se recusa francamente a gerar 

uma réplica. 
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Exemplo 37: participante 8 (TCH), tópico reincidência, turnos de fala 51-53 

E: Mas você seria capaz de provar que essa pessoa tá errada? 

P: Não. Não, acho que não. Como eu disse isso parte dentro de um contexto, né? Acho que tanto o 

individuo quanto o, é... o sistema tá inserido nisso... não sei. Não saberia provar porque ela estaria 

errada. 

O exemplo 37 ilustra a resposta de um participante que se recusou francamente a gerar 

uma réplica (“não saberia provar porque ela estaria errada”). 

4.2. ANÁLISE DE ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS DOS ESTUDANTES 

Nesta sessão serão apresentadas análises minuciosas das entrevistas. Devido ao grande 

volume de dados gerados, foram selecionadas três entrevistas para ilustrar esta análise, sendo 

uma de cada curso-alvo deste estudo. Os casos ilustrativos foram escolhidos em função da 

duração da entrevista. Desta forma, foram selecionados participantes cujas entrevistas tiveram 

duração mediana. 

Estas transcrições serão apresentadas uma a uma e integralmente, para manter o fluxo 

das ideias do participante, já que a resposta a uma questão complementa a ideia advinda da 

pergunta anterior. Para as três análises a seguir, primeiramente será apresentado um excerto da 

entrevista e logo após será apresentada a análise do referido trecho. Considere também as 

seguintes legendas: E: entrevistador; P: Participante 

4.2.1. Análise I: entrevista com estudante da Disciplina Introdutória à Lógica 

Para esta primeira análise, foi escolhida uma entrevista feita com uma estudante da DIL, 

identificada como participante 14. Desemprego consistiu no primeiro tema da entrevista e 

reincidência de adolescentes em atos infracionais no segundo. 

ENTREVISTADOR: O que causa o desemprego? 

PARTICIPANTE: O que causa o desemprego? Essa é boa... eu acho que... tá falando aqui no Brasil ou 

de forma geral? 

E: Da maneira que você preferir, que você souber responder, que você preferir responder. 

P: Eu acho que o desemprego é mais um fator político mesmo... porque eu acho que a educação influencia 

muito na questão do desemprego e como não há investimentos então como deveria ter, isso acaba sendo 

deixado de lado, acho que isso é um fator importante na questão do desemprego. 

A pergunta que abre a entrevista busca explorar que causas a entrevistada atribuiria ao 

desemprego. Neste primeiro momento, a participante elenca como causa “o fator político que 
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leva à falta de investimentos que leva à [falta de] educação que leva o desemprego”. A linha 

causal elaborada neste primeiro momento foi única. 

E: Você consegue pensar em alguma outra causa? 

P: Na verdade, eu acho que o fator político, e às vezes também o desinteresse... de certas pessoas... na 

questão de... trabalho. Eu acho que o que influencia mais é isso. 

Quando perguntada sobre outras causas, a participante elabora uma segunda linha 

causal, “o desinteresse de certas pessoas”. Com esta resposta, sua teoria foi considerada como 

completa, sendo classificada como uma teoria de causas múltiplas, de linha causal múltipla 

alternativa. O termo “às vezes” denota que a segunda linha causal (“desinteresse de certas 

pessoas”) pode ser aplicada a alguns grupos, mas não a todos. 

E: E qual dessas você diria que é a principal causa do desemprego? 

P: A política. Eu acho que é a principal causa do desemprego.  

Das duas linhas causais alternativas elencadas pela entrevistada, ela elenca 

explicitamente que a principal consiste na política. Será a essa causa que a entrevistada 

direcionará as respostas seguintes. 

E: E... Como você sabe que esta é a causa? 

P: Como eu sei? 

E: Aham... 

P: Eu não sei, eu acho (risos). Assim, pelo ponto de... de... pelo que eu vejo, eu acho que não há tanto 

investimento e, assim, um estímulo às vezes pros cidadãos, eles procurarem e terem oportunidade disso.  

A pergunta busca explorar as evidências que o entrevistado elabora para sustentar sua 

ideia. A participante dá um indicador de consciência de limite de seu conhecimento (“eu não 

sei, eu acho”). Seguinte a isto, elabora uma pseudoevidência do tipo instância específica, 

indicando o que geralmente ocorre, mas sem elaborações maiores. 

E: E se você tivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto, que evidências 

você daria pra tentar mostrar isso? 

P: (risos) Hum... (risos) que evidências? Eu acho assim, como eu te falei, que é mais a questão política 

mesmo, entendeu? Quando a gente para pra olhar, realmente isso, que, que, que não há um investimento 

assim, principalmente na área da educação, porque eu acho que a educação é a base do que vai 

proporcionar, é... sair desse caminho... do emprego... da questão social... eu acho que é mais essa questão 

de analisar a política mesmo. 

Esta pergunta buscou explorar explicitamente que evidências a participante elaborou 

para sua teoria causal. Entretanto, a entrevistada reitera sua teoria causal. A evidência oferecida 



76 
 

 

não se diferencia de sua teoria causal, sendo então classificada como uma pseudoevidência do 

tipo roteiro generalizado. 

E: Você poderia ser bem específica, por exemplo, e me dizer algum fato particular, que você poderia 

citar pra convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto? 

P: Oportunidade. Tipo... Muita gente, às vezes, e têm pessoas que querem muito trabalhar... tem as que 

não querem, né (risos), e tem as que querem, mas que elas acabam no, no... acabam não conseguindo 

isso, por falta de oportunidade, que, que não é dada, pessoal, “não, tem uma oportunidade, tá aqui”, 

mas é, é... o acesso é difícil muitas vezes. 

Esta pergunta buscou explorar mais a resposta da participante em relação ao suporte à 

sua ideia. A participante reitera sua teoria causal (“tem as que querem trabalhar, tem as que não 

querem”, ou seja, “desinteresse”.). 

E: Existe algo mais que você poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você disse é correto? 

P: Hum... Assim, tem exemplos de várias pessoas que procuram e que não conseguem, agora, um exemplo 

mesmo assim, fixo, que tipo... comigo assim, eu nunca procurei um emprego, mas... tem gente da minha 

família que realmente procurou muito, e... que realmente não conseguiu. A... Na verdade, conseguiu, mas 

demorou muito tempo tentando. 

Quando perguntada sobre algo que outra pessoa poderia dizer para complementar sua 

ideia, a participante responde com uma pseudoevidência do tipo ilustração não falseável, ao dar 

o exemplo de sua a família, que buscou emprego e não conseguiu. Em outras palavras, já que o 

exemplo é provado, a teoria é provada, então o exemplo seria a prova que a teoria é verdadeira. 

Em seguida, reestrutura essa ideia. 

E: Existe algo mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você disse é correto? 

P: Outra pessoa? 

E: Sim. 

P: Que eu tô falando que é correto? Eu acho que várias pessoas têm esse ponto de vista também, das 

oportunidades... Eu não sei dizer... Assim, eu conheço várias pessoas, mas assim... o nome delas, se você 

quer isso? 

E: Não, não. Se alguma outra pessoa, que fosse defender a sua ideia, sustentar a sua ideia, ela diria algo 

em prol disso? 

P: Eu acho... 

E: Se ela diria algo pra sustentar sua ideia, alguma coisa pra complementar... 

P: Sim... Acho que sim, porque devem ter... tipo, existem pessoas que tem essa mesma ideia, mas que tem 

um ponto de vista mais ampliado do que o meu, então ele poderia explicar melhor. 

Quando perguntada sobre algo que outra pessoa poderia dizer para sustentar sua ideia, 

a participante expressa consciência das limitações de seu conhecimento. 

E: E você consegue se lembrar de quando você começou a ter esse ponto de vista? 
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P: Hum... Consigo. Quando eu tinha uns 18 anos, eu acho que, uns quatro anos atrás, foi quando eu me 

envolvi mais nessa questão, foi quando eu parei mais pra prestar atenção nessas coisas. 

E: Você consegue se lembrar de qual foi o motivo que lhe levou a acreditar que essa é a causa do 

desemprego? 

P: TV (risos). Sei lá, eu via muitas coisas absurdas na TV, que... sei lá, é muito tosco, a TV é muito tosca, 

sei lá, tipo... Ela passa informações que são úteis e ao mesmo tempo que você vê que aquilo não existe, 

que é uma coisa bem mais profunda do que aquilo, mas foi, tipo, tive uma visão crítica do que eu vi na 

TV, que eu comecei... a prestar mais atenção... nisso e... nas coisas ao meu redor... Nessa questão do 

desemprego, exatamente, foi, foi, tipo, a base, eu vi pessoas da minha família procurando e tal, mas 

sempre existia alguma dificuldade que ela não podia... 

Quando perguntada sobre a origem de sua teoria causal, a participante elenca dois 

motivos: televisão e exemplos familiares. O segundo motivo alegado é coerente com a teoria 

defendida pela participante até aqui. Em relação ao primeiro motivo alegado, até o momento 

não é consistente com a teoria causal defendida. 

E: Agora suponha que alguém discordou do seu ponto de vista, que essa é a causa do desemprego. O 

que esta pessoa poderia dizer pra tentar mostrar que você está errada? 

P: Ela... podia dizer que... a política não tem nada a ver, meio que... seja apenas o desinteresse do 

povo, da população, que eu acho que não é o caso, eu acho que tem os dois motivos, mas que... a 

política influencia muito mais nessa questão. 

Esta pergunta busca explorar se o participante vislumbra condições que possam falsear 

sua própria perspectiva. A entrevistada elabora um contra-argumento do tipo desconto total 

(“poderia dizer que a política não tem nada a ver”), negando a existência do antecedente alegado 

por ela. Em seguida, oferece outro contra-argumento, mas que se sobrepõe à sua teoria causal 

(“desinteresse do povo”). A entrevistada replica a esta ideia, refutando-a (“eu não acho que ´o 

caso”), porém, em seguida incorporando ambas à sua perspectiva, e elencando uma delas com 

uma influência muito maior (“a política influencia muito mais nessa questão”). 

E: E... que evidências essas pessoas poderiam dar pra tentar mostrar que você está errada? 

P: Ah, alguém poderia dizer que... Sicrano, vereador, ciclano, é... faz, faz tudo, dá, dá sim, oportunidades, 

mas que no fundo essas oportunidades não são acessíveis no... pra mim, entendeu? Eu acho que não são 

acessíveis, mas ele poderia dizer que eles dão oportunidades, e esse povo que é desinteressado, ele tem 

que ir lá e buscar, mas eu não acho que é assim tão fácil. 

Esta pergunta buscou explorar contra-argumentos. A estratégia da participante consiste 

em negar a existência do antecedente (falta de oportunidades), replicando espontaneamente 

(“mas acho que...”). Em seguida, reitera a teoria alternativa que em partes se sobrepõe à sua 

própria (“poderia dizer que dão oportunidades e que o povo é desinteressado”). 

E: E uma pessoa como essa, que a gente tava falando agora, que tem um ponto de vista diferente do seu, 

o que ela poderia dizer que é a principal causa do desemprego? 

P: O desinteresse do, da população, não querer buscar isso. 
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Ao ser perguntada explicitamente sobre uma teoria alternativa, a participante elenca o 

desinteresse da população, conforme já trazido anteriormente. 

E: E você seria capaz de provar que essa pessoa tá errada? 

P: Hum... Eu acho assim, que prova vai depender de quem vai querer acreditar na prova, mas é, é como 

eu te disse... aquela questão da política, no meu ponto de vista, e... desencadeia na economia e enfim, eu 

tentaria convencê-la por esse, por esse ponto, por esse caminho. 

Esta pergunta busca explorar a réplica que o entrevistado ofereceria aos contra-

argumentos e teorias alternativas anteriores. A participante demonstra consciência de que para 

convencer outra pessoa, precisa-se da abertura da outra pessoa. 

E: Existe alguma coisa importante que, se ela pudesse ser feita, ela iria diminuir o desemprego? 

P: É como eu te disse, assim, o... o... o... o estímulo, mas eles têm que dar o estímulo mais, uma coisa 

acessível, e... principalmente... se basear na educação... do ponto de vista que aqui, no país da gente, a 

educação ainda é uma coisa muito... desvalorizada. É... principalmente... na base da educação, do ensino 

fundamental, do ensino médio, ainda tem várias pessoas que nem são alfabetizadas ainda, que não 

fizeram o ensino médio, e a gente tá numa época que isso já não deveria existir mais, né, (risos), não 

deveria existir mais. Eles poderiam fazer isso. Começar por aí. 

Esta pergunta busca avaliar a consistência da teoria causal do entrevistado. Ao 

responder, o participante retoma a questão da educação, que seria necessário melhorá-la; assim 

como dar estímulo às pessoas. Desta forma, ela dá caracteres prospectivos a dois itens que a 

entrevistada elencou como causas do desemprego. 

 O segundo tema da entrevista consistiu na reincidência de adolescentes em atos 

infracionais. 

E: O que você acha que faz com que adolescentes que já se envolveram em atos infracionais, mesmo que 

já tenham cumprido alguma medida sócio-educativa, voltem a praticar infrações? 

P: Eu acho assim... que... é o contexto em que ele tá inserido. Como eu te falei, a educação ela é muito 

importante, às vezes eles fazem isso porque a questão da oportunidade que não existe, e... quando... a 

gente... coloca assim... prende uma, uma pessoa... tem... Eu tava assistindo um filme, e tem uma parte do 

filme que ele fala da ilha de Salomão, que é quando o pessoal se reúne em volta, eles não cortam as 

árvores, eles se reúnem em volta das árvores e ficam xingando e com pouco tempo ela morre. Eu acho 

que esse não é o caminho, só, quando, quando você tenta dar uma medida de... de... prender, entre aspas, 

uma adolescente, acho que isso não é o caminho, você tem que incentivar coisas boas, não só reprimir, 

porque quando ele comete um ato não bom, no fundo ele teve algum motivo pra isso, com certeza algum 

motivo afetivo, alguma coisa que, que machucou ele, alguma coisa que entrou nele, não sei se tu tá 

entendendo. 

Ao ser perguntada sobre a causalidade da reincidência de adolescentes em atos 

infracionais, a participante elenca duas causas: o contexto e motivo afetivo. Como evidências 

para o contexto, a participante traz uma pseudoevidência do tipo ilustração não falseável, o 

exemplo do filme que fala da Ilha de Salomão, de forma que, ao provar o exemplo, a teoria é 

provada, sugerindo que o exemplo é a prova de sua teoria causal. 
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E: Aham. Você consegue pensar em alguma outra causa? 

P: Causa do... do?  

E: Da reincidência de adolescentes em atos infracionais, que eles voltem a cometer atos infracionais. 

P: A sociedade, ou seja, o meio que ele vive, que vai influenciar nos afetos dele, que... uma hora ele vai 

se sentir super-revoltado e vai fazer isso. Ele tem a chance de mudar, mas às vezes é tão complicado, que 

ele não consegue mudar, mesmo ele querendo ou não, ele não vê um caminho pra isso, isso se torna 

difícil. 

Quando perguntada sobre outras possíveis linhas causais para a reincidência, a 

entrevistada desenvolve mais as suas duas linhas causais anteriores (contexto e motivação), de 

forma que o meio influencia os afetos que levam à reincidência. Ou seja, as duas linhas causais 

agora são construídas como uma só. Sua teoria foi classificada como causa única de linha 

causal múltipla. 

E: E qual dessas você diria que é a principal causa? 

P: O... Social. 

E: E se você tivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto, que evidências 

você daria pra tentar mostrar isso? 

P: Eu pediria pra ele ver o que é que tá acontecendo realmente no...no mundo, aqui... no Brasil, essa 

questão do... da redução da maioridade penal, eu acho que.. muita gente... muitas pessoas falam “não, 

tem que diminuir”, só que, tipo, esse não é o caminho,  se, se as pessoas tivessem mais educação, se elas 

tivessem mais oportunidade, se tivesse respeito, nada disso teria, estaria acontecendo. Sem falar que, 

que, como eu falei, essa questão de, de... de você prender, de você marginalizar, uma pessoa que você 

diz que tá marginalizado, é, é... o pior caminho de, de fazer a pessoa se reconstruir e... não fazer coisas 

ruins. Eu tava vendo uma rede social, que um homem postou um, uma (incompreensível) dizendo que um 

garoto de treze anos nos Estados Unidos ia pra prisão perpétua. Ele perguntava quem, quem achava 

correto, quem não achava, e, tipo, muitas pessoas disseram “sim”, mas tipo, pra ele... ele matou um 

mendigo, esse menino, mas pra ele fazer isso, ele devia tá perturbado com alguma coisa, eu tô dizendo, 

não tô dizendo que ele tá correto, mas a gente tem que ver todos os pontos que fizeram ele cometer esse 

ato. E será que realmente prender ele é o que vai fazer ele tornar bom... novamente? Se ele... enfim... é 

mais por esse lado que eu penso. Que eu tentaria convencer a pessoa... 

Quando questionada sobre evidências que daria ao fenômeno, a entrevistada começa 

com uma não-evidência do tipo efeito como evidência para a causa, pois simplesmente reafirma 

o fenômeno ao trazer os debates que ocorrem sobre a reincidência. Uma evidência genuína do 

tipo covariação é trazida em “se elas tivessem mais oportunidade, se tivesse respeito, nada disso 

estaria acontecendo”, ou seja, compara ocorrências do antecedente com o consequente. 

E: E como você sabe que o social é a principal causa da reincidência de adolescentes em atos 

infracionais? 

P: É... A questão de, de você se ver inferir a outra pessoa socialmente, eu acho que isso causa uma 

revolta... você querer buscar uma coisa e... acabar não conseguindo essa coisa, por questões políticas, 

econômicas, pelo... por esse fato da sociedade, eu acho que isso causa uma revolta. 
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 O objetivo desta pergunta foi a elaboração de evidências como suporte à sua própria 

teoria causal. A entrevistada faz uma pseudoevidência do tipo instância específica, ao trazer 

uma descrição superficial de alguns eventos específicos.  

E: Existe algo mais que você poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você disse é correto? 

P: Hum... Algo mais? Não, eu acho que isso é o bastante, essa visão de você... olhar realmente e refletir 

se essa é a maneira correta, acho que isso é a única coisa que... eu tentaria fazer. 

E: Existe algo mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você disse é correto? 

P: Eu acho que ela poderia dar mais ênfase ao que eu falei, mais nesse caminho. 

As duas perguntas anteriores buscaram pedir mais feedbacks à entrevistada, que não 

expande mais sua perspectiva. 

E: E você consegue se lembrar de quando você começou a ter esse ponto de vista? 

P: Há uns quatro anos atrás também (risos,), há uns quatro ou cinco anos atrás, quando, como eu te 

disse, passei a olhar pro mundo e passei a me importar mais com essas questões sociais (risos). 

 Esta pergunta teve como objetivo sondar a origem do conhecimento do entrevistado e a 

consistência de sua teoria causal. A participante não explora muito em sua resposta a origem de 

suas ideias. Será que a entrevistada construiu esta perspectiva meramente em resposta à 

demanda? 

E: Suponha agora que alguém discordou de seu ponto de vista, que essa é a causa da reincidência de 

adolescentes em atos infracionais. O que esta pessoa poderia dizer pra mostrar que você está errada? 

P: “Ah, aquele adolescente é um safado! E realmente é uma parte inferior do nosso mundo! E ele deve 

ser banido. Pra quê? Se ele não tá fazendo, se ele não tá servindo nada! Aquele inútil!” acho que essa 

pessoa poderia dizer isso, “quem é ruim vai ser ruim sempre! Pra quê dar uma chance a uma pessoa que 

matou cicrano, se fosse com você, fulana? Será que se um adolescente matasse sua mãe ou seu pai, você 

faria isso?” Ele poderia colocar isso, jogar contra mim isso, mas... é como eu te disse, a gente tem que 

levar em consideração não só... tipo... não ver só esse fato, o fato dele ter cometido algo ruim, mas... as 

outras coisas que levaram ele a fazer isso, claro, não justificando, mas se houvesse... um trabalho, desde 

o começo, desde a base, essa pessoa talvez, com muita chances, talvez, não fariam coisas assim. 

Quando perguntada sobre posicionamentos que poderiam falsear sua perspectiva, a 

entrevistada elabora uma teoria alternativa (“aquele adolescente é um safado!”), ao qual a 

entrevistada espontaneamente replica (“é como eu disse, a gente tem de levar em consideração 

não só o fato de ele ter cometido algo ruim...”). 

E: E que evidências essas pessoas poderiam dar pra tentar mostrar que você está errada? 

P: Quando uma pessoa faz, é presa, e faz de novo. Quando um aluno, ele, quando um adolescente ele faz 

alguma cosia ruim, é colocado em algum, me esqueci o nome, quando os adolescentes fazem coisas 

contra a lei, mas que quando eles saem dessas coisas, ele faz de novo. 
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Quando perguntada explicitamente sobre um contra-argumento, a entrevistada 

simplesmente reafirma o fenômeno causal, sugerindo que ela pode não ter compreendido a 

pergunta. 

E: Uma pessoa como essa que a gente tava falando, que tem um ponto de vista diferente do seu, o que 

ela poderia dizer que é a principal causa? 

P: Que é a principal causa? Eu acho que... o fato do adolescente ver coisas assim acontecendo e achar 

a maneira mais fácil de atingir ao seu desejo... 

A pergunta busca explicitar uma teoria alternativa que o participante elaboraria para o 

fenômeno. Sua teoria alternativa consiste em “ver coisas assim e achar a maneira mais fácil de 

atingir ao seu desejo”. 

E: E você conseguiria, você seria capaz de provar que essa pessoa tá errada? 

P: Hum... 

E: Uma pessoa que tem um ponto de vista diferente do seu? 

P: Sim. Porque... É... Num... Eu sei que muitos fazem coisas assim pra chegar ao seu desejo mais rápido, 

mas não é só isso, ele já tentou muito, ou... ou nem tentou, mas viu que se ele tentasse, não iria ajudar, 

não quis tentar, e acabou fazendo isso. 

Após a elaboração da teoria alternativa, foi solicitado que a participante lhe replicasse. 

Sua réplica foi integrativa, pois integra aspectos da teoria alternativa (“chegar ao desejo mais 

rápido”) à própria perspectiva (“eu sei que muitos fazem assim para chegar ao seu desejo mais 

rápido”). 

E: Existe alguma coisa importante que, se ela pudesse ser feita, iria diminuir a reincidência de 

adolescentes em atos infracionais? 

P: Sim. A educação, de novo (risos). É...  você... iniciar, se basear, ter a sua base na educação, cultivando 

respeito, harmonia, tendo pontos de vistas de que o mundo, ele tema  sua velocidade, e que a gente tem 

que respeitar isso, cada um tem suas opiniões e que, tipo... é basicamente isso. 

E: Mas por que isso diminuiria essa reincidência? 

P: é... a questão do ponto de vista de você olhar no mundo, de que nem tudo é fácil, mas uma hora, se a 

gente tentar, a gente vai conseguir. E... acho que quando você tenta cultivar a paz, o respeito, isso diminui 

muito essas questões de violência. 

As perguntas que encerram a entrevista buscam analisar a consistência da teoria causal 

e como a participante remedeia a situação. Sua teoria demonstra consistência, pois a 

entrevistada traz a educação como o remédio para atenuar o problema da reincidência. Esta 

mesma questão (falta de educação) foi trazida pela própria participante como uma das causas 

para a reincidência. 

4.2.2. Análise II: entrevista com estudante da Disciplina Introdutória à Psicologia 
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A segunda análise apresentada neste texto foi feita a partir da transcrição da entrevista 

feita com uma participante do grupo DIP, identificada como participante 4. Reincidência de 

adolescentes em atos infracionais consistiu no tema da primeira parte da entrevista, enquanto 

que desemprego consistiu na segunda parte. 

Inicialmente explicou-se à participante que ela terá o tempo que precisar para responder, 

que não existem respostas certas ou erradas e que eu apenas gostaria de saber como ela pensa 

sobre duas questões sociais. 

 E: O que você acha que faz com que adolescentes que já se envolveram em atos infracionais, mesmo que 

já tenham cumprido alguma medida socioeducativa, voltem a praticar infrações? 

P: Eu acredito na... falta de oportunidade, que infelizmente acontece, não ter outra... Porque eu vejo 

muito o crime como consequência da estrutura social e tudo mais... e que esses, essa retomada à infração 

é uma consequência disso, de, da falta de oportunidade, ter, ter no currículo, entre aspas, né, 

(incompreensível) medida socioeducativa e tudo mais, isso conta negativamente e tudo mais. Então eu 

acredito nessa falta de oportunidade, que acaba levando as pessoas a reincidirem no cri, no crime, como 

forma de sobrevivência também. 

A pergunta que abre este segmento da entrevista buscou explorar a teoria causal que a 

participante elabora sobre o tópico reincidência de adolescentes em atos infracionais. A 

participante inicialmente elenca duas linhas causais: (a) estrutura social que leva à falta de 

oportunidade que leva à uma forma de sobrevivência que leva à reincidência e (b) carga 

negativa que o adolescente teria em relação à passagem pela medida socioeducativa que 

conduziria à falta de oportunidade. Desta forma, as duas linhas causais convergem para a falta 

de oportunidade que conduz à reincidência. 

E: Você consegue pensar em alguma outra causa? 

P: Eu acho, eu não acredito na... nessa patologização do crime e tudo mais... eu acho que, de uma 

maneira geral, e considerando esses crimes comuns, né, assalto, estupro, e outros tipos, eu acredito na... 

nesse fator social mesmo como maior fator. 

Esta pergunta buscou explorar se o participante vislumbra outras possíveis causas para 

a reincidência. A participante elenca uma terceira linha causal (patologização do crime), mas 

conclui que esta não é a causa, reiterando que a causa da reincidência consiste no fator social. 

Desta forma, sua teoria causal foi categorizada como teoria de causas múltiplas com linhas 

causais alternativas múltiplas. 

E: Como você sabe que esta é a causa? 

P: Como eu sei? (risos da participante) Eu não sei, né, eu suponho, por, pelo que eu vi, pelo que eu vejo, 

pelo que eu leio, por acred... é... exatamente, da forma como eu vejo o mundo e como as coisas são 

passadas, professores me ajudaram a pensar dessa forma, é, da minha vivência de mundo de uma 

maneira geral. Isso e tudo mais... 
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Esta pergunta buscou explorar que evidências a participante elabora para sustentar sua 

teoria. A participante parece contar a história de como chegou a essa conclusão, mas não 

necessariamente sustenta sua perspectiva. Desta forma, sua resposta foi classificada como uma 

não-evidência, do tipo irrelevante. Um ponto interessante consiste na fala “eu não sei, né, eu 

suponho”, indicando a consciência que a entrevistada tem sobre os limites de seu conhecimento. 

E: E se você tivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto, que evidências 

você daria pra ajudar a tentar mostrar isso? 

P: Evidências... Eu acho que pra convencer alguém eu realmente tenho de ter evidências, se pensar 

direitinho, ter argumentos sólidos. E aí eu recorreria à exemplificação, a... e a alguns autores, eu também 

não tenho muitos não pra, pra citar mas... é, (incompreensível) autor eu diria, mas tentaria exemplificar 

e tentar mostrar nas dinâmicas assim, como a gente pode observar isso, como se, talvez algum, algum 

caso específico, algum filme... // 

O intuito desta pergunta é pedir que o participante seja explícito na elaboração de 

evidências para sustentar sua teoria causal. Novamente a participante traz indicadores da 

consciência dos limites de seu pensamento (“eu acho que pra convencer alguém, eu realmente 

tenho de ter evidências, (...) ter argumentos sólidos”). A seguir, sua estratégia consiste em 

recorrer à exemplificação, sendo sua resposta classificada como pseudoevidência do tipo 

ilustração não falseável, ou seja, argumento como exemplo, sugerindo que como os exemplos 

são provados, sugere-se que a teoria é provada, logo, os exemplos seriam a prova. 

E: Você conseguiria pensar em algum caso específico pra tentar... 

P: Consigo. A gente recentemente fez até isso, foi até no CinePSI daquele “Última Parada 174”, filme 

brasileiro, que, acho que mostra bastante como os fatores sociais vão levado a pessoa pro, ao mundo do 

crime, e tudo mais a respeito, seria até a situações drásticas como foi a desse caso. 

Quando perguntada sobre algum caso específico que poderia citar, tendo em vista o 

caráter genérico da pergunta anterior, a participante elenca um filme. Esta resposta foi 

classificada como uma pseudoevidência do tipo instância específica. 

E: Existe alguma coisa mais que você poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você disse é correto? 

P: Não sei... Deixa eu pensar. É, não, acho que é isso mesmo. 

A pergunta anterior buscou pedir mais feedbacks à participante, que não complementou 

sua resposta. 

E: Existe alguma coisa mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você disse é 

correto? 

P: Sim, talvez o depoimento de pessoas que... depoimentos de pessoas que estejam mais ligadas ao 

sistema prisional ou pessoa que foram levadas ao crime, que cometeram atos e tal. Talvez o depoimento 

dessas pessoas é um fator bem importante. 
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Quando perguntada sobre possíveis complementações que outras pessoas poderiam dar 

à sua resposta, a participante recorre a instâncias específicas (pessoas que passaram por esta 

experiência). Desta forma, a participante recorre a um argumento do tipo apelo à autoridade. 

E: Você consegue se lembrar de quando você começou a ter esse ponto de vista? 

P: É recente. É recente. Eu acho que depois que eu entrei no curso de psicologia, principalmente, comecei 

a observar essas coisas com mais... Na verdade eu já esse, um pouco essa noção da, da sociedade como 

modulagem o comportamento, mas acho que depois do curso de psicologia isso se fortaleceu bem mais, 

assim... 

Esta pergunta teve como objetivo explorar a origem da teoria causal do entrevistado. 

Novamente a participante relata a história de como chegou à perspectiva que ela defende. 

E: Você consegue se lembrar de qual foi o motivo que lhe levou a acreditar que essa é a causa? 

P: O motivo exato não, assim, foram, acho que foi uma construção realmente, uma bem, bem lenta de 

pequenas coisas que fui ouvindo, fui vendo, (incompreensível), discursos de outros colegas também, de 

professores, (incompreensível). Recentemente eu fui para um congresso que os temas eram esses e, assim, 

reforçou bastante o que eu pensava e me ajudou a consolidar a minha opinião. Pronto, no primeiro 

período, uma cadeira de introdução à sociologia, os autores Berger e Luckmann, “A construção Social 

da Realidade” e aí foi uma das bases pra esse, pra minha opinião, foi quando eu comecei a pensar 

seriamente sobre isso. 

Ao ser perguntada sobre algum motivo que levou a participante a acreditar que as causas 

ditas são as causas para a reincidência, a participante cita livros, palestras, colegas, consistido 

em um apelo à autoridade. 

E: Suponhamos agora que alguém discordou do seu ponto de vista, de que essa é a causa. O que esta 

pessoa poderia dizer pra mostrar que você está errado? 

P: Acho que tentam muito usar exemplos, usar exemplos que fogem à regra, né, aquela exceção da pessoa 

que conseguiu mesmo com todas as dificuldades da vida, conseguiu ser um juiz, alguma coisa. E aquela, 

as exceções que.., que mostram que “não, que é possível superar essas coisas e que isso não é motivo 

não é justificativa pra (incompreensível) e tal” e que não é justificativa, é mais só uma tentativa de 

explicar, também a tentativa de patologizar, né, a, os comportamentos agressivos e criminosos. Acho que 

as pessoas tentam seguir por essas linhas. 

Quando perguntada sobre algo que poderia falsear sua perspectiva, a estratégia da 

participante consiste num contra-argumento à suficiência causal: “mesmo com todas as 

dificuldades da vida” (antecedente), “a pessoa conseguiu ser juiz, alguma coisa” (consequente). 

Ou seja, mesmo com a presença do antecedente, o consequente falhou. Espontaneamente a 

entrevistada replica a esta perspectiva (“não é uma justificativa, é uma tentativa de 

patologizar”), descreditando o contra-argumento. 

E: E você consegue pensar em alguma evidência que essa pessoa poderia dar pra tentar mostrar que 

você está errada? 

P: É, eu acho que os exemplos eles servem como essas evidências, é, esses exemplos que eu falei serviriam 

como essas evidências, a prova de que é possível superar... 
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Quando perguntada sobre evidências que poderiam falsear sua perspectiva (um contra-

argumento, especificamente), a participante traz um contra-argumento à suficiência causal: “a 

prova que é possível superar” denota o caso que o antecedente estava presente (“dificuldades 

da vida”), mas o consequente não ocorreu (“reincidência em atos infracionais”). 

E: Também suponhamos que alguém que discordou de seu ponto de vista disse que é a perversão, que, a 

natureza do jovem que é perverso, que faz com que ele retorne, que ele reincida em ato infracional. O 

que você poderia dizer pra tentar, pra mostrar que essa pessoa tá errada? 

P: É, é porque eu tenho pouca base psicanalítica ainda, pra, pelo menos quando você fala me fala em 

perversão eu penso nisso / 

O entrevistador ofereceu-lhe uma teoria alternativa (“a natureza perversa dos 

adolescentes é a causa para a reincidência”), para que a entrevistada pudesse replicar. A 

participante novamente mostrou consciência das limitações de seu conhecimento (“eu tenho 

pouca base psicanalítica ainda”) 

E: Ou então a gente pode pensar como no senso comum, uma pessoa perversa, uma pessoa má, por 

exemplo... 

P: Aí é, essa natureza má do homem, né, não sei (risos), eu não sei o que eu diria não, mas... O que eu 

diria pra dizer que a natureza do homem é perversa... eu acho que não, eu acho que... é porque eu não 

acreditando, né, tentaria convencê-la da mesma maneira, acabaria repetindo argumentos, mas... essa 

natureza perversa e tudo mais, eu discordo um pouco. Então eu tentaria a mesma coisa que eu tava 

tentando desde o começo, né, de tentar justificar isso não como uma, como sendo realmente uma 

construção social. É isso que eu diria. 

Quando uma teoria alternativa lhe foi oferecida, a participante replicou ao contra-

argumento, de duas formas: pela asserção (“tentaria convencê-la da mesma maneira, acabaria 

repetindo argumentos”) e refuta o contra-argumento reafirmando sua teoria causal. 

E: Existe alguma coisa importante que, se pudesse ser feita, iria diminuir a reincidência de adolescentes 

em atos infracionais? 

P: Tem, muitas. É, como eu falei no começo, né, se eu acredito que essa reincidência ela se dá pela falta, 

pelo contexto social que ela já tá imersa e que geram fatores que o levam àquilo, é justamente essa 

tentativa de dar mais oportunidades e oferecer um ambiente favorável pra aquela pessoa, pra que ela 

não tenha necessidade de entrar no mundo do crime. 

Esta pergunta buscou explorar como o participante remedeia este problema social. 

Trata-se de uma importante pergunta para sondar a consistência da teoria causal defendida pelo 

entrevistado. 

A seguir, será mostrada análise da transcrição da segunda parte da entrevista, 

direcionada para o tópico desemprego. 

E: O que causa o desemprego? 
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P: O que causa o desemprego...? Poxa... O que causa o desemprego..? Eu acho que... Não dá, eu acredito 

que não dê pra abarcar, que todos possam ser empregados. É difícil você encontrar uma sociedade em 

que tenha serviço pra todo mundo, serviço remunerado pra todo mundo, mas... porque desemprego, eu 

tô pensando no emprego remunerado, né, mas o que faz o desemprego? Talvez a... também a... nem todas 

as pessoas têm qualificação profissional, essa oportunidade de se qualificar que nem sempre... existe... 

puxa, o que causa o desemprego? É, eu iria por essa mesma linha também, de... do... (risos) do, da falta 

de oportunidade, de... nem sempre ser acessível uma maneira de se qualificar e conseguir um emprego 

remunerado, mas tem de pensar por outro lado, que existem empregos de campo e... outros trabalhos 

voluntários, mas.. é... talvez eu seguisse por essa linha, de falta de oportunidade, de preparação, de... é. 

Quando perguntada sobre que causas a participante atribuiria ao desemprego, a 

participante elenca duas linhas causais: “não ser possível que todos possam sejam empregados 

leva ao desemprego”, e “falta de qualificação profissional que leva à falta de oportunidade que 

leva ao desemprego”. 

E: você consegue pensar em alguma outra causa? 

P: (risos) Não, não, porque eu não acredito numa falta de aptidão pra... porque eu acredito que todos 

têm alguma aptidão, algum, nesse sentido, de... pode ser que tenha algum sentido (incompreensível. 

Ouvir novamente), mas aí seria a falta de oportunidade, de.. oportunidade de se qualificar, a 

oportunidade de emprego mesmo, mesmo sendo qualificado, que a demanda seja maior que a... que a 

procura seja maior que a demanda... e que não dê pra abarcar a todos. 

Quando perguntada se a participante consegue elaborar outra causa para o desemprego, 

ela elenca mais uma causa (“falta de aptidão”), mas nega-a, reiterando as outras duas linhas 

causais. Com esta resposta, sua teoria foi considerada completa, sendo classificada como uma 

teoria de causa múltipla, do tipo linha causal alternativa múltipla. 

E: E como você sabe que essa é a causa? 

P: Estou supondo (risos). É... é, novamente pelo que eu vejo, assim... eu tenho, eu estudo, eu não tenho 

estudado nada sobre isso, mas, é, porque eu observo no dia a dia, no quotidiano, que, se lê jornal e... se 

ouve falar por aí mesmo... não tenho nada que me dê bases mais sólidas pra afirmar isso não. 

Quando perguntada sobre como a participante sustentaria sua ideia, ela demonstra 

novamente consciência da limitação de seu conhecimento. Elabora elenque algumas instâncias 

específicas para sustentar sua ideia (observação no dia-a-dia, quotidiano, jornal), mas sem 

aprofundar sua ideia. 

E: E se você tivesse tentando convencer alguém, de que o seu ponto de vista é o correto, que evidências 

você poderia dar pra tentar mostrar isso? 

P: Talvez, é, por exemplo, psicologia não, mas... biblioteconomia, falta de emprego na área de 

biblioteconomia, talvez mostrar a quantidade de gente que se forma no curso, a quantidade de... demanda 

praquele... praqueles profissionais, em... pelo menos algumas áreas, biblioteconomia, ou sei lá, 

zootecnia, veterinária, psicologia, qualquer outra área, porque existem muitas áreas em que a demanda 

é pequena, talvez isso, talvez tentando exemplificar com algumas profissões, museologia, no Brasil, 

realmente, não tem muito museu... é, talvez tentando exemplificar mesmo. 

Esta pergunta buscou explorar explicitamente que evidências a participante elaboraria 

para sustentar sua teoria causal. Sua resposta foi classificada como uma evidência genuína, pois 
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ela compara e quantifica instâncias que representam o antecedente (oportunidade em diversas 

áreas) com a ocorrência do consequente (desemprego). 

E: Existe alguma coisa mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você disse é 

correto?  

P: É... talvez se alguém conseguisse dados mais.. precisos, né, sobre o , sobre o que eu tava afirmando... 

também... é... é, é isso. 

Esta pergunta buscou pedir mais feedbacks à participante. Novamente aparecem 

indicadores de consciência de limitação de seu conhecimento (“talvez se alguém conseguisse 

dados mais precisos”). 

E: Você consegue se lembrar de quando você começou a ter esse ponto de vista? 

P: Não, nunca tive esse ponto de vista formado, pra, nunca me deparei com essa... essa... pra pensar 

sobre o porquê disso... então, talvez não agora (risos). 

Quando perguntada sobre a lembrança da origem de seu conhecimento, a entrevistada 

alega que não havia pensado sobre isso antes. Será que a entrevistada elaborou todas essas 

ideias meramente em resposta à demanda? 

E: Suponha agora que alguém discordou de seu ponto de vista, que essa é a causa do desemprego. O que 

essa pessoa poderia dizer pra mostrar que você está errada? 

P: O que ela poderia... é, porque talvez eu tenha levado por um, por algumas áreas do conhecimento, e, 

que, óbvio, não explica tudo... talvez dar exemplos de... é... dar exemplo... exemplos que provem o 

contrário, né, pra mostrar... deixa eu pensar um aqui... já, sei lá... a coor... pronto, dar o exemplo dos 

médicos, né, médicos se forma menos do que precisa, seria um exemplo, tem menos médicos do que se 

precisa nos interiores, seria mais um que prova o contrário, né... dá pra discordar do que eu falei.. ou 

então atribuir outra causa, atribuir o desemprego a... invalidez, ou algo do tipo, da... colocar o 

desemprego como tendo essa outra causa. 

Quando perguntada sobre condições que poderiam falsear sua perspectiva, a 

participante elabora uma teoria alternativa (“invalidez”) e vislumbra a possibilidade de outras 

causas serem o antecedente do desemprego. Também elabora um contra-argumento (“exemplos 

que provem o contrário, né”). 

E: Você consegue pensar em alguma evidência que essas pessoas poderiam dar pra tentar mostrar que 

você está errada?  

P: Tentar achar as... é o INSS que paga as ... sei lá, tentar achar os motivos pra aposentadoria, seguro-

desemprego e... mostrar pra mim, sei lá, quais seriam essas causas reais e... se isso reitera ou não o que 

eu tô tentando ter dito. 

A pergunta tem como propósito explorar um contra-argumento que o entrevistado 

ofereceria à própria perspectiva, porém a entrevistada parece responder com uma teoria 

alternativa: ela sugere que seja feita uma pesquisa para conhecer outros antecedentes causais 

do desemprego. Desta forma, ela critica a necessidade causal, pois o mesmo consequente 
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(desemprego) poderia ocorrer na presença de outros consequentes que não o alegado por ela 

(nega o antecedente da sua própria teoria causal). 

E: Agora vamos supor que alguém discordou de seu ponto de vista, e disse que mesmo uma pessoa com, 

que existam pessoas que mesmo com capacitação, com oportunidades, continuam desempregadas, por 

exemplo. O que você poderia dizer pra mostrar que essa pessoa tá errada? 

P: Não, não tem, eu acho difícil uma pessoa que tenha capacitação e... a oportunidade de emprego e não 

queira trabalhar, eu, eu não consigo atribuir nada, a não ser ele não queira trabalhar mesmo, ter 

condições de trabalho, não sentir prazer naquilo, preferir algum outro hobby, ou, é, quando você fala 

que, ela tem oportunidade, eu penso também que ela tem outras oportunidades, a oportunidade não só 

de aparecer oportunidade, mas também condições de trabalhar também. Então a pessoa que tenha 

condições de trabalhar, tem oportunidade de trabalhar, tem qualificação, não queira, é, eu acho que 

apenas a  falta de vontade, a não necessidade de trabalhar, pode se sustentar de outra maneira... 

sustentar de outra maneira não, é, com a renda de outro que não a dele e prefira fazer outra atividade 

pro seu tempo, que não o trabalho. 

Quando uma teoria alternativa foi oferecida, a entrevistada ofereceu uma réplica que 

desconta a teoria alternativa, ou seja, nega a existência da teoria alternativa (“pessoas com 

capacitação que estão desempregadas”). Além disto, a entrevistada oferece outras teorias 

alternativas (“a não ser que não queira trabalhar mesmo, não sentir prazer, preferir outro 

hobby”). 

E: Existe alguma coisa importante que, se ela pudesse ser feita, iria diminuir o desemprego? 

P: É... desemprego, a gente fala muito da qualificação profissional, né, de você... qualificar as pessoas 

pra, pra que elas tenham alguma ocupação. Se eu tô atribuindo a essa causa, né, do desemprego, tô 

atribuindo à falta de qualificação, é essa, mas... não tem também como fazer só de um lado, né, gerar 

novos empregos também, né, mas tem certas áreas que apenas não existe demanda, não existe porque 

gerar emprego, mas... é, gerar mais empregos e qualificar mais profissionais, seriam essas duas soluções 

que consigo encontrar. 

A pergunta final da entrevista busca investigar como o entrevistado remedeia o 

problema social em questão. A entrevistada segue a linha da necessidade de qualificação e da 

geração de novos empregos, sendo coerente com a perspectiva defendida por ela durante toda 

a entrevista. 

4.2.3. Análise III: entrevista com estudante do Terceiro Curso de Humanidades 

Por fim, como terceiro e último exemplo ilustrativo para a análise das análises realizadas 

sobre as estratégias argumentativas dos participantes, foi escolhida uma transcrição de uma 

entrevista realizada com o terceiro curso de humanidades (TCH) (participante 11). 

“Desemprego” foi o primeiro tema abordado e “reincidência de adolescentes em atos 

infracionais” foi o segundo. 

ENTREVISTADOR: O que causa o desemprego? 
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PARTICIPANTE: Eu acho que o desemprego é causado... hum... por... existe um, uma, teoria em Marx 

que ele diz que... é... toda sociedade capitalista tem... é... um... uma quantidade de pessoas miseráveis, a 

miséria é feita pra causar o desemprego e esse desemprego é utilizado como um exército de reserva. 

“Como assim?” A gente tem... é... uma empresa, e a partir do momento que a empresa não dá as 

exigências que aquela, aqueles trabalhadores precisam... é... os trabalhadores vão entrar em greve, vão 

exigir, né, é... os direitos básicos dele, mas aí o empregador capitalista pode colocar esses caras pra 

fora, porque sempre vai ter esse exército de reserva pra suprir aquilo ali, aquela demanda, então, o 

desemprego é algo pra mim, que é... proposital pra manutenção desse status. 

A pergunta que abre a entrevista busca explorar a teoria causal que a participante elenca 

para o desemprego. Duas linhas causais convergem para a produção do consequente: na 

primeira linha causal, “miséria” é elencada como a causa do desemprego, que, por conseguinte, 

gera “um exército de reserva”. A seguir, a entrevistada detalha mais sua perspectiva, gerando 

outra linha causal: “o não fornecimento de exigências que os trabalhadores precisam gera greve 

que gera demissão que gera desemprego”. 

E: Você consegue pensar em mais alguma causa? 

P: Alguma causa do desemprego... 

E: Alguma outra causa, além dessa que você citou, que é o capitalismo... 

P: Não, não, acho que não consigo pensar em outra causa. Não, eu acho que desigualdade, talvez, se a 

gente tiver... é... uma demanda que precise mais de... pessoas especializadas, né, e... as pessoas que têm 

menos condições financeiras não são especializadas, talvez isso... mas geralmente as empresas... é... 

pagam, né, pra essa especialização. Então acho que isso não seria muito relevante. 

Quando perguntada sobre outras possíveis causas para o desemprego, a participante gera 

uma terceira linha causal, que consiste na ideia: “(às vezes) menos condições financeiras geram 

falta de especialização que gera desemprego”. Esta linha causal completa a teoria, que consiste 

numa teoria de causa múltipla, do tipo linha causal alternativa múltipla, tendo em vista que 

elementos da terceira linha causal ora aparecem como causas, ora não, (“geralmente as 

empresas pagam por essa especialização”). 

E: Mas você diria que a principal causa então seria o capitalismo? 

P: Eu acho. 

E: Se você tivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto, que evidências você 

daria pra tentar mostrar isso? 

P: Que o meu ponto de vista é correto...  

E: Aham... que o capitalismo causa o desemprego... 

P: Eu acho que eu mostraria também as causas maléficas do capitalismo, as outras, porque... é... as 

pessoas tendem a não acreditar nessa teoria, é, por, por ser como uma teoria da conspiração, “nossa, o 

capitalismo é... é uma coisa muito ruim!”, eu acho que eu teria mostrar as outras causas maléficas que 

é a desigualdade, que é a alienação, esse tipo de coisa. 
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Esta pergunta busca explorar que evidências o participante usa para sustentar sua ideia. 

A participante elabora uma não-evidência, do tipo efeito como evidência para a causa, por focar 

no consequente e reafirmar o fenômeno: “mostraria as causas maléficas do capitalismo, que é 

a desigualdade, a alienação” 

E: Existe alguma coisa mais que você poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você disse é correto? 

P: Não, acho que não. Não me vem nada agora. 

E: Existe alguma coisa mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você disse é 

correto? 

P: Outra pessoa poderia dizer? 

E: Aham 

P: Não sei, talvez uma pessoa que entendesse mais do assunto, estudasse mais a fundo, acho que poderia 

sim, é... ampliar esse meu argumento. 

Quando solicitado mais feedbacks para complementar sua ideia, a participante diz que 

não saberia como fazer neste momento. Quando perguntada sobre o que outra pessoa poderia 

dizer para sustentar a ideia dela, ela demonstra consciência da limitação de seu conhecimento, 

recorrendo a autoridades no campo. 

E: Você consegue se lembrar de quando você começou a ter este ponto de vista? 

P: Comecei a ter esse ponto de vista em... no segundo semestre de 2014, quando eu paguei uma cadeira 

da disciplina de Teoria Sociológica I, que eu estudei justamente... é... Karl Marx. E... o capitalismo, O 

Capital, o livro dele, a obra dele, é o nome, fala sobre isso. 

Esta pergunta buscou analisar a origem do conhecimento da participante, e 

consequentemente a consistência de sua teoria. Sua teoria demonstra consistência, pois ao 

enunciar sua teoria causal, a participante relata uma teoria sociológica que teria aprendido em 

uma disciplina. 

E: Suponha agora que alguém discordou do seu ponto de vista, que o capitalismo é a causa do 

desemprego. O que esta pessoa poderia dizer pra mostrar que você está errada? 

P: Acho que essa pessoa poderia falar na questão de que as empresas privadas, assim, se a gente tem 

uma política liberalista, que proporciona, é... o desenvolvimento de grandes empresas, é... o 

desenvolvimento de grandes empresas, em um pensamento mais simples... a lógica é: quanto mais 

empresas, mais empregos, né! É aí menor o desemprego. Eu acho que a pessoa poderia falar isso. 

Quando perguntada sobre condições que poderiam falsear sua perspectiva, a 

participante elabora um contra-argumento do tipo desconto total, por negar a existência do 

antecedente: ou seja, que “existem grandes empresas e consequentemente mais empregos, logo, 

menos desemprego”. 
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E: Você consegue pensar em evidências que essas pessoas poderiam dar pra tentar mostrar que você 

está errada? 

P: Hum... não... acho que poderiam citar exemplo dos Estados Unidos, talvez, que lá tem uma 

concorrência, né, lá tem um nível de desemprego tão alto como aqui. Acredito eu, não sei se eu tô falando 

besteira, né. Acho que poderia falar isso. 

Esta pergunta busca explorar explicitamente um contra-argumento. Seu contra-

argumento não ficou claro durante as análises. 

E: E uma pessoa como a que a gente tava falando agora, que tem um ponto de vista diferente do seu, o 

que ela poderia dizer que é [ênfase verbal] a principal causa? 

E: Compreende a pergunta? 

P: Entendi. Acho que ela pode dizer que a principal causa seja... a... justamente o que eu falei 

anteriormente, que é a falta de especialização, talvez ela pudesse utilizar esse argumento. 

Quando perguntada sobre uma teoria alternativa, a participante responde com uma 

teoria alternativa que se sobrepõe à teoria original, conforme sua fala já explicita (“eu acho que 

ela poderia dizer que a principal causa seja justamente o que falei anteriormente”). 

E: Você seria capaz de provar que essa pessoa tá errada? 

P: E como é que eu poderia provar que essa pessoa tá errada. [silêncio] eu não sei [risos]. Não sei. 

A pergunta buscou explorar réplicas que a entrevistada daria para a teoria alternativa. A 

entrevistada relatou não saber como gerar uma réplica neste caso. 

E: Existe alguma coisa importante, que, se ela pudesse ser feita, ela iria diminuir o desemprego? 

P: Eu acho que sim, são as políticas públicas, é... esqueci o termo agora, mas é de... relacionada a... a... 

ao social, por exemplo, a gente tem, é... o bolsa família, é... são, acho que ações afirmativas, bolsa 

família, é... bolsa escola... que são justamente pra essas pessoas que estão na margem da miséria, elas 

terem um mínimo necessário pra não poderem aceitar, pra poder se especializar, conseguir empregos 

melhores, e não se submeterem a condições indignas que são os donos de empresas, né, é... quando vão, 

vão, proporcionar um emprego, e uma pessoa que não tem acesso a essas oportunidades, como o bolsa, 

que não têm nada, não têm nada, não tem nenhum, nenhuma verba, infelizmente tem que se submeter, 

então a partir do momento que eles têm essa segurança, né, é... tem, é... “a comida no bucho”, como a 

gente diz, então... isso vai, vai proporcionar, é... isso aí. 

Esta pergunta buscou explorar como a participante remedeia o problema social em 

questão, sendo um fator importante para análise da consistência de sua teoria causal. 

O segundo tema proposto para a entrevista consistiu na reincidência de adolescentes em 

atos infracionais. 

E: O que acha que faz com que adolescentes que já se envolveram em atos infracionais, mesmo que já 

tenham cumprido alguma medida socioeducativa, voltem a praticar infrações? 

P: Eu acredito que há toda uma questão estrutural, né. Um adolescente que vive no meio, geralmente a 

taxa, né, de adolescentes que cometem algum ato infracional, são pessoas que têm uma estrutura familiar 

difícil, é... que tiveram uma rejeição em algum momento, é... ou que são pessoas de classes sociais mais 

baixas, geralmente negros, então, tudo isso, é... é uma forma de, de, de o indivíduo se sentir revoltado 
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perante a sociedade e voltar a cometer, e como a gente tem nessas casas de... (incompreensível), nessas 

fundações, casas de apoio, né, que são cadeias, né, pra adolescentes, a gente não tem uma estrutura boa 

pra isso. Eu sei que, é... poucos tão, são, aconselhados, estão sempre em psicólogos,  têm tarefas, quer 

dizer, não tem uma estrutura pra que esse indivíduo veja outros caminhos, não tem uma educação boa 

pra que esses indivíduos possam ter outras escolhas, então a partir do momento que eles saem daquele, 

daquela coisa, e voltam pra a antiga realidade dele, que foi onde ele cometeu o ato infracional primeiro, 

é... eles voltam a, a sentir a necessidade talvez de, de, de, de cometer de novo, se a gente tá falando de, 

de um ato, de,  de roubo, por exemplo. Se ele é um indivíduo que tem, vem de uma classe baixa, ele vai 

sentir a necessidade de, de, de assaltar de novo, pra poder ter aquele bem. 

A teoria causal da entrevistada mostra-se bem complexa. Numa primeira linha causal, 

“estrutura familiar difícil”, “rejeição” ou “ser de classes sociais mais baixas geralmente negro” 

levam à “revolta” que levam à reincidência. Na segunda linha causal, “a falta de 

aconselhamento” leva a “não ter uma estrutura” que leva a “não ter educação boa” que leva a 

“voltar para a antiga realidade”, que por sua vez leva a “voltar a sentir necessidade de cometer 

de novo”. A necessidade de ter bens conduz à necessidade de cometer de novo.  

E: Você consegue pensar em alguma outra causa? 

P: Uma outra causa... talvez... eu falei duas coisas, né, a revolta e as condições. Eu acho que outra causa 

que eu não desenvolvi seria a revolta, a revolta àquele sistema opressor pra ele, né, eu acho que seria 

uma forma dele descontar a raiva dele, pode ser isso. 

Quando perguntada sobre outras possíveis causalidades, a entrevistada reitera uma linha 

causal (revolta). Desta forma, a teoria foi considerada completa e classificada como uma teoria 

de causa única com múltiplas linhas causais. 

E: E qual dessas você diria que é a principal causa? 

P: Eu acredito que sejam as condições, a estrutura familiar, a estrutura econômica, social, cultural, que 

aquele indivíduo tem. 

A linha causal que a entrevistada elenca como a principal é a estrutura familiar, 

econômica, social e cultural. Desta forma, as respostas a seguir serão direcionadas para esta 

linha causal. 

E: E como você sabe que essa é a causa? 

P: Eu acho que pode meio de observação, né, a gente sempre vê algo de nossa formulação, esse tipo de, 

de notícia na televisão, né, e vê sempre isso que eu falei, esses dados que são indivíduos de periferia, a 

maioria, né. Indivíduos de periferia, meninos, negros, então, eu acredito que seja por isso que eu tenha 

essa noção, essa concepção. 

Para sustentar sua teoria causal, a entrevistada traz uma pseudoevidência do tipo 

instância específica, pois elenca fatores que geralmente ocorrem e que giram em torno de uma 

instância especificamente. 
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E: E se você tivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto, que evidências 

você daria pra tentar mostrar isso? 

P: Acho que as estatísticas, eu procuraria mais alguma dessas estatísticas e mostraria pra, pra ele, “por 

que será que a maioria desses meninos são negros e são da periferia? É... por que será que a gente não 

vê tanto... até vê, né, mas são poucos os casos de adolescentes das classes mais altas, é... fazendo esses 

atos infracionais?” 

Esta pergunta buscou explorar com mais especificidade as evidências que os 

entrevistados dão para sustentar suas teorias causais. A entrevistada faz uso de uma evidência 

genuína, do tipo covariação, por comparar e quantificar o antecedente (meninos negros e de 

periferia) com o consequente (reincidentes). Compara também a pouca presença de outros 

antecedentes (adolescentes de classes mais altas) com o consequente em questão 

(reincidência). 

E: existe alguma coisa mais que você poderia dizer pra ajudar a mostrar que você disse é correto? 

P: Não, acredito que não... eu acho que eu falaria da minha experiência de vida, né, “por que se, se eu 

fui adolescente também, por que eu não cometi um ato infracional?” e... é... se... num sei, me colocaria 

no lugar de um indivíduo, se eu tivesse, e colocaria o outro a quem eu quero convencer, se eu tivesse no 

lugar dele e fosse pra aquele ambiente tão inóspito, se eu voltasse, qual seria a sensação que eu teria? 

Eu morei ao lado de uma, da, da FUNASE ali, que é no, na Avenida General San Martin, cruzamento da 

General San Martin com a Abdias, né, e de vez em quando a gente via assim, né, as mães indo ver os 

meninos, e às vezes os meninos saindo, né, eram liberados, e parecia ser um ambiente assim, meio pesado 

pra uma criança, pra um adolescente, não é um ambiente fácil. Eu acho que colocaria esses pontos pra 

pessoa refletir e talvez ser convencida do meu argumento. 

Esta pergunta busca pedir ais feedbacks ao entrevistado, dando-lhe a oportunidade de 

complementar alguma ideia sua. A entrevistada tem como estratégia argumentativa a 

pseudoevidência do tipo ilustração não falseável, ao dar exemplo de si mesma (“por que se, se 

eu fui adolescente também, porque eu não cometi um ato infracional?). A entrevistada também 

traz uma não-evidência, do tipo efeito como evidência da sua causa, ao reafimar o fenômeno 

(“eu morei ao lado da FUNASE ... parecia um ambiente pesado”). Por fim, uma não-evidência 

do tipo evidência como irrelevante é trazida (“eu acho que colocaria esses pontos pra pessoa 

refletir e talvez ser convencida do meu argumento”) 

E: Existe algo mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você disse é correto? 

P: Acho que uma pessoa que, novamente, seja mais entendida na área, de, de crime, violência, de... 

principalmente com os jovens, né. Eu acho que poderia afirmar sim. 

Esta pergunta buscou explorar mais feedbacks que a entrevistada daria. A entrevistada 

não complementa suas respostas, mas denota consciência do limite do seu conhecimento (“eu 

acho que uma pessoa mais entendida na área). 

E: Você consegue se lembrar de quando começou a ter este ponto de vista? 
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P: Eu acho que, novamente, na minha formação e... devido também à influência dos meus pais, acho que 

é um ponto de vista que vem deles. 

Esta pergunta buscou explorar a origem da teoria causal da entrevistada. Sua resposta 

não demonstra consistência com as respostas dadas até aqui, de forma que, pode-se questionar 

se a entrevistada gerou estas respostas meramente em resposta à demanda. 

E: Suponha agora que alguém discordou do seu ponto de vista, de que essa é a causa do retorno de 

adolescentes em atos infracionais. O que esta pessoa poderia dizer pra mostrar que você está errada? 

P: Eu acho que poderia afirmar alguma coisa relativa a... a... a... à natureza humana, talvez, que seja 

perversa, né, então, não teria diferença entre... um indivíduo que... num sei, acho que eu tô confundindo 

o tema. Tô confundindo com maioridade penal. Num sei o que o indivíduo poderia falar. Não sei.  

Esta pergunta buscou explorar contra-argumentos ou teorias causais que a participante 

geraria para o tema. Inicialmente sua teoria alternativa consiste em “natureza humana, que seja 

perversa”, mas não continua a ideia. Em seguida, diz não saber como elaborar esta teoria 

alternativa “num sei o que o indivíduo poderia falar”. 

E: Uma pessoa como essa que a gente tava falando agora, que tem um ponto de vista diferente do seu, o 

que ela poderia dizer que é a principal causa? 

P: Não sei, podia afirmar alguma coisa relativa a... que essas pessoas de classe mais... que esse, que 

esses meninos... é... na verdade isso faz parte da essência deles, então, não vai ter nenhuma sanção que 

vai melhorar isso, nem uma política pública que vai fazer com esse indivíduo saia desse meio. Acho que 

seria algo relativo a isso. Mais ou menos isso. 

A pergunta busca explorar especificamente contra-argumentos que os entrevistados 

dariam à sua própria perspectiva. Entretanto, a entrevistada refirma uma teoria alternativa (“isso 

faz parte da essência deles”). 

E: Você seria capaz de provar que essa pessoa tá errada? 

P: Sim! Sim! Porque eu acredito que tudo é socialmente construído. E... essa construção vem... é... claro, 

quando o indivíduo é mais jovem, é maior, você parece que absorve mais coisas. É... mas eu acho que 

essa construção vai ao longo da vida, então, são experiências que o indivíduo absorve, né, então, um 

menino desse, que vai pra uma instituição dessa, ele vai absorver sim aquela, aquilo, desde que... ele 

tenha a, as estruturas que ele tenha nesse ambiente sejam favoráveis para o desenvolvimento dele, pra 

ele repensar o que é que, o que é que é certo, porque isso é importante, a moral, né, a... a ética... é. 

Após ter gerado a teoria alternativa, a participante replica-a. Sua réplica desconta a 

teoria alternativa, negando-a, e reafirma sua teoria original “tudo é socialmente construído”). 

E: Existe alguma coisa importante que, se ela pudesse ser feita, iria diminuir a reincidência de 

adolescentes em atos infracionais? 

P: Alguma medida importante... eu acho que seria a obrigatoriedade que a gente já tem, mas seria, sei 

lá, uma espécie e cadastro, uma política, uma espécie de cadastro pra cada indivíduo, você ver lá no 

sistema, ele tem que obrigatoriamente estar matriculado numa escola, seja estadual, seja particular, seja 

qual for, mas aí o governo teria que ter uma, um sistema juntamente com as escolas e juntamente com as 

maternidades, né, pra saber quem é que nasce e quem é que tá na escola, que é a idade do indivíduo, de 

até os dezoito anos ele teria que estar matriculado, porque a gente passa pelos sinais e vê crianças o dia 
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todo, é... na rua, pedindo esmola, isso não tá certo, né. Cadê os assistentes sociais, cadê o governo pra 

interferir nisso? 

E: Mas porque essa ação de criar um cadastro de quem nasce e acompanhar durante a vida, né isso? 

P: É. 

E: Por que essa ação iria diminuir a reincidência de adolescentes... 

P: A reincidência... porque esses meninos estariam ocupados, estariam na escola, é.. o que o governo fez 

agora são as escolas em tempos integrais, né, pra manter esses meninos ocupados, então eu acho que 

seria importante, porque um indivíduo que não tem muito tempo livre, ele vai, como é que ele vai pensar 

vai premeditar um crime ou, ou vai ter a oportunidade mesmo de, de... de... de cometer um crime... e... 

eu acho que é... isso. Se antes o indivíduo quando tinha um tempo livre, quando ele não tava na escola, 

nem escola em tempos integrais, ele tinha aquele tempo pra premeditar um crime, pra fazê-lo, quando 

ele vai pra aquela instituição e sai depois, se ele é colocado na escola, isso é importante. Eu acho que 

esse cadastro tem que ser, é... junto com essas fundações também, acho que nem tanto em relação a... a 

maternidade, Às escolas, porque eu realmente tô pensando na questão da maioridade. Mas... é... quando 

esses indivíduos saíssem daquela fundação, daquela casa de apoio, se ele tivesse uma escola em tempo 

integral, ele não teria tempo pra premeditar isso, pra fazer, pra estar na rua, né. Ele teria uma ocupação. 

A pergunta final da entrevista buscou analisar como a participante remedeia o problema 

social em questão. Consiste numa importante forma de sondar a consistência da teoria causal 

da entrevistada. 

4.3. COMPARAÇÃO ENTRE OS GRUPOS 

Após o procedimento analítico descrito acima, que possibilitou a identificação geral das 

estratégias argumentativas usadas pelos participantes, seguiu-se uma última fase de análise que 

teve como objetivo comparar o uso de diferentes estratégias nos três grupos-alvo deste estudo. 

Organizou-se esta comparação de acordo com as cinco competências argumentativas analisadas 

neste estudo: (a) teorias causais, (b) evidências, (c) contra-argumentos, (d) teorias alternativas 

e (e) réplicas. Tendo em vista que os dados do estudo caracterizavam-se como pequena amostra, 

de natureza independente, aplicou-se o teste estatístico Mann-Whitney em cada uma dessas 

subcategorias, com o objetivo de descobrir se as diferenças encontradas podem ser atribuídas 

ao acaso ou a possíveis diferenças entre os grupos. 

Para otimizar a visualização de como estas competências argumentativas apareceram no 

conjunto de dados analisados, elaboraram-se tabelas representativas da frequência e da 

distribuição dos subtipos de estratégias, por curso. Nestas tabelas, considerem-se as seguintes 

legendas gerais: ‘D’: desemprego; ‘R’: reincidência de adolescentes em atos infracionais; 

‘TCH’: terceiro curso de humanidades; ‘DIP’: disciplina introdutória à psicologia. ‘DIL’: 

disciplina introdutória à lógica. Legendas mais específicas serão apontadas abaixo das 

respectivas tabelas. 
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4.3.1. Teorias causais 

 A primeira competência analisada neste estudo consistiu na geração de teorias causais 

de fenômenos cujos consequentes são conhecidos (desemprego e reincidência de adolescentes 

informais). 

 Por definição, cada entrevistado poderia gerar apenas um tipo de teoria causal por tópico 

de entrevista pois a classificação do tipo de teoria causal é feita após a pergunta “você consegue 

pensar em alguma outra causa?” Desta forma, para o cálculo da predominância de teorias 

causais únicas ou múltiplas em cada grupo, comparou-se a quantidade de ocorrências de cada 

tipo de teoria causal num grupo-alvo, com o total de teorias causais geradas pelo mesmo grupo-

alvo. 

Diferenças nos valores brutos da quantidade de teorias causais encontradas em cada 

grupo ocorreram em função das diferentes quantidades de protocolos gerados em cada grupo. 

Para fins da presente análise, considere-se protocolo como a realização de uma entrevista com 

um participante sobre um tópico (desemprego ou reincidência). Desta forma, obtiveram-se dez 

protocolos no grupo TCH, doze no grupo DIP e sete no grupo DIL. 

Tabela 1: Frequência dos tipos de teorias causais encontrados no corpus, por curso 

      

  TOTAL FREQUÊNCIA (%) 

TIPO LC TCH DIP DIL TCH DIP DIL 

TCU 
U  3   25  

M 7 1 3 70 8 43 

TCM 
P 2 6 3 20 50 43 

A 1 2 1 10 17 14 
Legendas para a Tabela 1: TCU – Teoria de causa única; TCM: Teoria de Causas Múltiplas; LC: Linha 

causal; U – linha causal única; M: linha causal múltipla; P: linha causal paralela; A: linha causal alternativa. 

Quanto à geração de teorias causais, buscou-se essencialmente responder: os grupos 

tenderam a gerar mais teorias de causas únicas ou de causas múltiplas? 

A comparação das teorias causais geradas pelos três grupos foi realizada em face a dois 

cenários: 

a) Num primeiro cenário, senso estrito, adotou-se a categorização de Kuhn (1991), na 

qual se distinguem teorias causais únicas e múltiplas, em termos de relações entre 

as linhas causais. Neste caso, observa-se que os grupos DIP e DIL tenderam a gerar 

mais teorias causais múltiplas (67% e 57%, respectivamente), que consistem em 
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perspectivas mais complexas, por vislumbrar diferentes causas a um fenômeno, 

quando comparadas à elaboração de teorias causais únicas. O grupo TCH tendeu a 

gerar mais teorias de causas únicas (70%), ou seja, perspectivas mais simples, 

quando comparadas às teorias de causas múltiplas, por vislumbrar apenas uma linha 

causal para ocorrência do fenômeno em questão. 

b) Num segundo cenário, com um sentido mais geral, adicionaram-se as ‘teorias de 

causa única de linhas múltiplas’ às ‘teorias causais múltiplas'. Esta decisão analítica 

ocorreu em face à complexidade de uma teoria causal única de linhas múltiplas, na 

qual o entrevistado elenca causas convergentes para um fenômeno, consistindo em 

uma atividade cognitiva mais complexa do que a geração de uma teoria causal de 

linha única. Neste cenário, todos os três grupos geraram teorias causais múltiplas. 

c) Surpreendentemente, seja no primeiro ou no segundo cenário, apenas entrevistados 

do grupo DIP geraram teorias causais únicas de linhas únicas, teorias em que apenas 

um antecedente gera o consequente. Este dado não foi esperado, tendo em vista a 

natureza da DIP, que tem como objetivo mostrar a multicausalidade dos fenômenos. 

 

4.3.2. Evidências 

A segunda competência argumentativa analisada neste estudo consistiu na geração de 

evidências como suporte à teoria causal. Essencialmente, a análise desta competência 

argumentativa buscou observar se houve alguma diferença entre os grupos em relação a: (a) 

frequência de geração de evidências (genuínas e pseudoevidências), em comparação à geração 

de não-evidências, enquanto indicação da tendência dos entrevistados à justificação de suas 

próprias perspectivas; (b) quantidade de evidências geradas em cada grupo (genuínas e 

pseudoevidências); e (c) qualidade das evidências, como indicador da tendência dos 

entrevistados quanto à geração de evidências qualitativamente melhores. 

Embora as variadas nuances dessas evidências tenham sido expostas detalhadamente no 

procedimento analítico descrito na seção 4.2 acima, na análise quantitativa reagruparam-se 

essas subcategorias, em razão da relativa baixa frequência de algumas subcategorias. Após este 

procedimento, realizaram-se dois tipos de análise: no primeiro tipo, agruparam-se as evidências 

em três grandes categorias (genuína, pseudoevidência e não-evidência), conforme já exposto 

no procedimento analítico acima referido; e, no segundo tipo de análise, agruparam-se as 

evidências genuínas e pseudoevidências num grande grupo de justificações, com o objetivo de 

observar a tendência dos grupos à atenção à necessidade de justificar suas próprias perspectivas. 
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Embora houvesse uma hierarquia na classificação das evidências (KUHN, 1991, 1992), em 

termos de qualidade (‘genuínas’ superiores às ‘pseudoevidências’ e estas superiores às ‘não-

evidências’), focou-se neste segundo tipo de análise apenas a geração da evidência em si como 

um indicador que o participante está atento à necessidade de justificar suas próprias ideias. 

Calculou-se a média da geração de evidências com base na quantidade de evidências 

geradas pelos grupos dividida pela quantidade (n) de protocolos do respectivo grupo. 

Considerem-se: n (TCH) = 10, n (DIP) = 12, n (DIL) = 7. 

Tabela 2: Frequência dos tipos de evidências observados no corpus, por curso 

     

 TOTAL MÉDIA 

TIPO TCH DIP DIL TCH DIP DIL 

EG 6 21 14 0,6 1,75 2 

PE 21 48 37 2,1 4 5,28 

J (PE+EG) 27 69 51 2,7 5,75 7,28 

NE 27 26 30 2,7 2,17 4,29 

Legendas:  EG: evidência genuína; PE: pseudoevidência; NE: não-evidência, J: tendência à justificação. 

Com base na Tabela 2, no conjunto de dados analisados, observou-se em todos os grupos 

a geração de evidências, embora em diferentes frequências. Como na análise anterior, esta 

análise foi também feita de dois modos: 

(a) No primeiro modo, considerou-se diferença qualitativa das evidências (KUHN, 

1991, 1992), na qual evidências genuínas são consideradas como de melhor 

qualidade em comparação às pseudoevidências, que, por sua vez, possuem mais 

qualidade do que não-evidências. Com base nesta ideia, observou-se na Tabela 3 

que todos os três grupos geraram mais pseudoevidências do que evidências 

genuínas. Entretanto, esta diferença foi ainda mais marcante no grupo TCH, que 

obteve menor média (x̅ = 0,6, U=45, p=0,33) de geração de evidências genuínas. 

(b) Num segundo modo de análise, trataram-se as subcategorias pseudoevidências e 

evidências genuínas como uma grande categoria de justificações. Desta forma, 

observou-se que os grupos DIL e DIP geraram mais justificações (x̅ DIL =

7,28;  U = 21,5;  p = 0,14 e x̅ DIP = 5,75; U = 8,5, p = 0,07) do que não-

evidências (x̅ DIL = 4,29; U = 37,5; p = 0,42 e x̅ DIP = 2,17, U = 55; p = 0,38). 

Além disto, observou-se que esta diferença é mais ainda acentuada na DIP (x̅ J =

5,75; U = 8,5, ; p = 0,07 e x̅ NE = 2,17; U = 55; p = 0,38). Estes resultados 
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sugerem que o engajamento em componentes com foco no treino de raciocínio 

influencia na tendência dos indivíduos a justificarem suas próprias ideias, indicando 

que estão atentos à necessidade de justificar suas próprias ideias. Embora estas 

diferenças não sejam significativas ao nível 0,05; os valores de p próximos a este 

valor denotam que estes dados não devem ser completamente desprezados. Ao final 

desta seção serão feitos comentários sobre algumas limitações deste estudo, dentre 

elas o baixo número de sujeitos, que pôde ter influenciado no baixo nível de 

significância de alguns dados. 

(c) Seja no primeiro ou no segundo modo de análise, observou-se surpreendente e 

aparentemente a alta média de geração pelo grupo DIL de não-evidências (�̅� =

4,29; 𝑈 = 37,5; 𝑝 = 0,42), compreendidas como justificações apresentadas como 

irrelevantes, não conectadas à teoria causal ou como reafirmações do fenômeno em 

questão. Este dado torna-se discrepante em face aos conteúdos ministrados na DIL, 

especificamente quanto à necessidade de articulação entre premissas (justificações, 

evidências) como suporte para a conclusão (teoria causal, ponto de vista). O relativo 

alto valor de p requer que esta análise seja observada de forma cautelosa, pois esta 

diferença pôde advir do acaso. 

4.3.3. Teorias alternativas 

A terceira competência analisada por este estudo consistiu na tendência à antecipação 

de teorias alternativas. Essencialmente, buscou-se responder: observou-se alguma diferença 

entre os grupos em relação à quantidade total de teorias alternativas geradas? Observou-se 

alguma diferença na qualidade das teorias alternativas geradas? 

Para fins de análise desta competência, reagruparam-se as subcategorias das teorias 

alternativas explicitadas na seção 4.2 em função do sucesso na geração. Para cálculo da média, 

dividiu-se a quantidade de teorias causais geradas em cada grupo pela quantidade de protocolos 

(n) obtidos em cada grupo. Desta forma, considerem-se: n(TCH) = 10, n(DIP) = 12, n(DIL) = 

7. 

Tabela 3: Frequência dos tipos de teorias causais observados no corpus, por curso 

 
 

TOTAL MÉDIA 

TIPO TCH DIP DIL TCH DIP DIL 

Bem-sucedida 8 15 5 0,8 1,24 0,71 

Sem sucesso (não tenta, não oferece) 2 1 1 0,2 0,08 0,14 
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Com base na Tabela 3, aparentemente observa-se no grupo DIP maior tendência (�̅� = 

1,24; U=61,5; p=0,29) na geração de teorias alternativas bem-sucedidas, em comparação aos 

grupos DIL (�̅� = 0,71; U=33,5; p=0,46) e TCH (�̅� = 0,8; U=61,5; p=0,29). Estes dados 

aparentemente sugerem que os entrevistados do grupo DIP tenderam mais a vislumbrar a 

possibilidade que outras teorias possam estar corretas, consistindo um indicador de uma 

competência cognitiva complexa. Este dado mostra-se coerente com a média de geração de 

teorias de causas múltiplas, nas quais vários antecedentes são elencados como possíveis na 

geração de um fenômeno. Tendo em vista os elevados valores de p (0,29; 0,46; 0,29; 

respectivamente), pode-se dizer que as diferenças encontradas não foram estatisticamente 

significativas, ou seja, os grupos não se diferenciaram na produção de teorias alternativas. 

4.3.4. Contra-argumentos 

A quarta competência analisada neste estudo consistiu na antecipação de contra-

argumentos. Os dados foram quantificados conforme expostos na tabela 5. 

Em relação à antecipação de contra-argumentos, buscou-se essencialmente observar 

diferenças: (a) quanto à presença ou ausência da capacidade de antecipação contra-argumentos, 

ou seja, contra-argumentos gerados com sucesso e sem sucesso, e (b) entre os grupos quanto à 

frequência geral com que antecipam contra-argumentos, ou seja, se algum grupo possui 

tendência maior a gerar contra-argumentos, quando comparado aos outros dois grupos. 

Para fins de análise, os diferentes tipos de contra-argumento foram reagrupados em 

função do sucesso na geração, ou seja, se o contra-argumento foi em alguma medida gerado 

com sucesso (contra a necessidade e/ou suficiência causal, desconto parcial ou total); ou se o 

entrevistado rejeita a possibilidade, não tenta gerar ou mesmo não tem êxito na geração do 

contra-argumento. 

Para cálculo da média de geração de contra-argumentos, dividiu-se a quantidade de 

contra-argumentos gerados pelo grupo pela quantidade de protocolos (n) obtidos no grupo-alvo. 

Desta forma, considerem-se: n (TCH) = 10, n (DIP) = 12, n (DIL) = 7. 

Tabela 4: Frequência dos tipos de contra-argumento encontrados no corpus, por curso 

 
 

TOTAL MÉDIA 

Tipo TCH DIP DIL TCH DIP DIL 

Com sucesso 17 22 6 1,7 1,83 0,85 

Sem sucesso 5 5 6 0,5 0,42 0,85 
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Com base na Tabela 4, aparentemente observa-se que os grupos DIP (�̅� = 1,83, U=177, 

p=0,54) e TCH (�̅� = 1,7; U=177; p=0,54) tenderam mais que o grupo DIL (�̅� = 0,85, U=139; 

p=0,36) a gerar contra-argumentos com sucesso. Este dado denota uma atividade cognitiva mais 

complexa, por denotar consciência da multicausalidade dos fenômenos. Entretanto, apesar da 

diferença aparente, os elevados valores de p denotam que estas diferenças entre os grupos 

puderam ter advindo do acaso. Surpreendentemente, quanto às tentativas sem sucesso de gerar 

contra-argumentos, o grupo DIL obteve maior média (�̅� = 0,85; p = 0,03, U=12,5) e de modo 

estatisticamente significativo (p=0,03). Este dado surpreende, tendo em vista que um dos focos 

da disciplina são formas válidas de raciocínio, ou seja, são exercitadas antecipações a possíveis 

formas que possam invalidar um argumento. 

Por outro lado, estes dados sugerem um esforço dos entrevistados dos três grupos quanto 

à geração de contra-argumentos, embora pudessem não saber exatamente como fazer. Vale 

ressaltar que os entrevistados (DIP e DIL) eram aprendizes no processo de apropriação destas 

categorias de raciocínio e que tiveram contato formal com estes conteúdos de forma introdutória 

e em apenas um semestre letivo, e que os entrevistados do grupo TCH não tiveram contato 

formal com este tipo de conteúdo. 

4.3.5. Réplicas 

A quinta e última estratégia argumentativa analisada por este estudo consistiu na 

geração de réplica. Os dados estão expostos na tabela 5. 

Para fins de análise, as subcategorias de réplica foram reagrupadas em função do 

sucesso na geração. Além disto, também foram reagrupadas em função do elemento ao qual 

replicam, ou seja, à teoria alternativa ou ao contra-argumento. Este segundo modo de 

reagrupamento foi feito tendo em vista que uma réplica ao contra-argumento é mais sofisticada 

do que a réplica à teoria alternativa, pois, o primeiro caso denota que o entrevistado avaliou sua 

teoria em face a ideias que possam falseá-las; enquanto que no segundo caso, réplica a teorias 

alternativas, o entrevistado avalia sua teoria em função de outras teorias que possam ser 

verdadeiras. Desta forma, a réplica a um contra-argumento consiste numa atividade cognitiva 

mais complexa do que a realizada a uma teoria alternativa. 
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Tabela 5: Frequência dos tipos de réplicas observadas no corpus, por curso 

 
 

Total Média 

TIPO TCH DIP DIL TCH DIP DIL 

Ao contra-argumento 5 15 10 0,5 1,25 1,43 

À teoria alternativa 10 8 7 1 0,66 1 

Pela asserção 2 3  0,2 0,25  

Sem sucesso 5 4 1 0,5 0,33 0,14 
 

a) Com base na Tabela 5, observou-se que os grupos DIP (�̅� = 1,25; U=50,5; p=0,46) e 

DIL (�̅� = 1,43; U=24,5; p=0,16) tenderam a gerar mais réplicas a contra-argumentos, em relação 

a outros tipos de réplicas, indicando a necessidade de restaurar a força de sua teoria original. 

Embora tivessem sido observadas diferenças entre os grupos, o alto valor de p do grupo DIP 

sugere que esta diferença pôde ter advindo do acaso. 

b) Surpreendentemente foi encontrado no grupo DIP réplicas pela asserção (�̅� = 0,25; 

U=40; p=0,07), nas quais o participante simplesmente reafirma sua teoria original como correta 

e/ou a teoria alternativa como errada. Este dado vai de encontro aos conteúdos trabalhados na 

DIP, que possuem caráter dialógico, ou seja, de consideração a perspectivas alternativas. 

Também se observa na Tabela 6, que o grupo DIP tendeu menos a gerar réplicas a teorias 

alternativas (�̅� = 0,66, U=36; p=0,06). Estes dados denotam que, além de avaliar suas próprias 

ideias antecipando possíveis oposições (réplicas a contra-argumentos), tendem menos a 

simplesmente a rejeitar a teoria alternativa. Rejeitar um contra-argumento é mais forte do que 

rejeitar uma teoria alternativa, pois no primeiro caso, o entrevistado rejeita as bases de não 

aceitar a teoria original, ou seja, avalia-a, antecipa oposição. Já no segundo caso, réplica a 

teorias alternativas, o participante apenas rejeita a teoria alternativa, sem contemplar a própria 

teoria. 
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5. DISCUSSÃO 

O objetivo geral deste estudo consistiu em comparar estratégias argumentativas de 

universitários que passaram por diferentes práticas pedagógicas. Pretendeu-se responder 

essencialmente: que estratégias argumentativas estudantes universitários exibem na reflexão 

sobre temas polemizáveis e quotidianos? Existem diferenças entre o raciocínio argumentativo 

de estudantes que passaram por diferentes práticas pedagógicas focadas no raciocínio, quando 

comparados com estudantes que não passaram? 

Para responder a estas questões, organizou-se a discussão em quatro partes: na primeira 

os principais resultados serão comparados, em relação a cada categoria analítica (teorias 

causais, evidências, teorias alternativas, contra-argumentos e réplicas); na segunda parte serão 

feitas considerações sobre consistências nas competências entre os tópicos, enquanto 

situacionais versus generalizáveis; na terceira, serão feitas considerações sobre o limitado 

desempenho observado nas entrevistas e; por fim, serão feitos comentários sobre limites deste 

estudo e considerações para pesquisas futuras. 

a) Comparação dos resultados 

Ao contrastar os resultados dos grupos-alvo deste estudo, diferenças foram observadas 

em função de competências específicas. Esta comparação será apresentada para cada 

competência analisada: elaboração de teorias causais, evidências como suporte a teorias 

causais, antecipação de teorias alternativas, antecipação de contra-argumentos e geração de 

réplicas. 

Em relação à elaboração de teorias causais, os dados podem ser discutidos em face a 

dois cenários. No primeiro, adota-se a categorização das teorias causais proposta por Kuhn 

(1991), classificadas como única e múltiplas. Deste modo, quando comparados os três grupos-

alvo deste estudo, observou-se que os grupos DIP (67%) e DIL (57%) tenderam a gerar mais 

teorias de causas múltiplas, em comparação ao grupo TCH (30%). Estes dados aparentemente 

denotam que estudantes que passaram por disciplinas focadas no raciocínio tenderam a elaborar 

perspectivas mais complexas. 

No segundo cenário de análise, as teorias de causa única de linhas múltiplas foram 

agrupadas juntamente com as teorias causais múltiplas, já que em ambos os casos são geradas 

várias linhas causais. Deste modo, quando comparados, os três grupos geraram teorias causais 

que vislumbram causas múltiplas possíveis para um fenômeno, também denotando consciência 
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da complexidade causal dos fenômenos em questão (KUHN, 1991). Surpreendentemente, em 

qualquer um dos cenários expostos, apenas entrevistados do grupo DIP geraram teorias de causa 

única de linha única (25%), teorias cujo consequente têm origem em apenas um antecedente. 

Este dado não foi esperado, tendo em vista a natureza da DIP, que tem como objetivo mostrar 

a multicausalidade dos fenômenos. Fatores como motivação e conhecimento do tema podem 

ter exercido influência nestes resultados, que serão discutidos nas páginas seguintes. 

A geração de evidências também pôde ser analisada em face a dois cenários: no 

primeiro, adota-se a hierarquização das subcategorias propostas por Kuhn (1991), em que: 

evidências genuínas possuem mais qualidade que as pseudoevidências, que por sua vez têm 

mais qualidade que as não-evidências. Neste cenário, os grupos DIL (�̅� = 2; U=45; p=0,16) e 

DIP (�̅� = 1,75; U=32; p=0,25) obtiveram maior média na geração de evidências genuínas, ou 

seja, evidências de melhor qualidade. Tendo em vista o relativo elevado valor de p, estes 

resultados aparentemente sugerem que indivíduos engajados em práticas pedagógicas focadas 

no raciocínio tendem a tomar consciência da necessidade de justificar suas próprias ideias, 

deslocando seus pensamentos do nível cognitivo para o metacognitivo. 

Tendo em vista os diferentes graus de força das evidências, poder-se-ia dizer que os 

entrevistados obtiveram desempenho moderado, pois, as médias de geração de pseudoevidência 

(�̅� DIP = 4; U=39; p= 0,08 e �̅� DIL = 5,28; U=26,5; p=0,12) foram maiores. Mesmo que de 

menor qualidade, a produção de pseudoevidências pode remeter a um esforço de produzi-las, 

por parte dos aprendizes, como uma atenção à necessidade de justificar suas próprias ideias. 

Além disto, os tipos de treinamentos oferecidos pela DIP e DIL não foca explicitamente a 

distinção entre evidências genuínas e pseudoevidências realizada por Kuhn (1991, 1992). Sobre 

estes pontos, duas considerações podem ser feitas: segundo Mercier e Sperber (2011), um dos 

fatores para explicar o limitado desempenho dos entrevistados deste tipo de pesquisa consiste 

na falta de desafio à justificação de suas perspectivas e consideração de perspectivas 

alternativas. O contexto da entrevista deste estudo consistiu numa situação quase-dialógica, na 

qual as ações discursivas do entrevistador apenas orientaram as falas dos entrevistados, de modo 

que eles não eram desafiados a buscar novas evidências. Além disto, em um contexto 

argumentativo quotidiano, um ‘bom argumento’ tende a ser visto como aquele que não é 

refutado. À medida que os participantes não eram desafiados, faz sentido que estivessem 

satisfeitos com a superficialidade de seus argumentos (MERCIER, SPERBER, 2011). Por outro 

lado, a ausência de refutação pode ocorrer pela ausência de exame ou porque a ideia passou 

pelo crivo da oposição e se manteve (LEITÃO, 2000). Uma ilustração desta “falta de desafio” 
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pôde ser observada na fala de vários participantes, a exemplo da participante 15, ilustrada no 

excerto a seguir: 

E: Existe algo mais que você poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você disse é correto? 

P: Deixa eu pensar... Algo mais... Não sei, eu acho que se eu tivesse numa discussão eu iria pensar em 

algo mais, mas agora tá difícil (risos), porque geralmente eu discuto isso muito com um amigo meu (...) 

Também se observa no excerto anterior que a motivação da entrevistada para “pensar 

em algo mais” poderia ser maior numa situação de “discussão” (interação face a face, em que 

os interlocutores mutuamente desafiam suas perspectivas), quando comparada àquela situação 

em questão (entrevista). Sua fala também vai ao encontro de Mercier e Sperber (2011, p. 61), 

que “quando os participantes estão motivados, participantes são capazes de usar o raciocínio 

para avaliar argumentos acuradamente”. 

Ainda em relação à limitação das repostas dos entrevistados, segundo Brem e Rips 

(2000), Hagler e Brem (2008) e Sá et al (2005), quando evidências estão disponíveis, 

participantes têm um melhor desempenho tanto na produção, quanto na avaliação de 

argumentos. No contexto do presente estudo, os entrevistados não sabiam previamente quais 

seriam os tópicos propostos para as entrevistas, tampouco tinham contato durante a entrevista 

com materiais sobre os temas das entrevistas, de forma que não tinham a possibilidade de 

preparo prévio. Em contraposição, à época da entrevista havia um intenso debate sobre a 

redução da maioridade penal, de modo que os entrevistados poderiam se beneficiar dessas 

discussões. 

No segundo cenário, as médias das evidências genuínas são somadas às das 

pseudoevidências e tratadas como justificações. Ainda neste cenário, observa-se que os grupos 

DIP e DIL geraram mais justificações (x̅ DIL = 7,28;  U = 21,5;  p = 0,14 e x̅ DIP =

5,75; U = 8,5, p = 0,07). As diferenças encontradas foram relativamente próximas a 0,05, 

aparentemente denotando que estudantes que participaram de práticas intensivas e sistemáticas 

de argumentação tendem refletir sobre seus próprios pensamentos, deslocando-se do nível 

cognitivo (pensar sobre o mundo, por exemplo, a causa do desemprego), para o nível 

metacognitivo (pensar sobre as ideias que se tem sobre o mundo, por exemplo, limites e 

fundamentos de suas ideias sobre o desemprego) (LEITÃO, 2007 a). Justificar um ponto de 

vista, pragmaticamente, implica em reconhecer a natureza não consensual da perspectiva em 

questão. Com base nestas ideias, observou-se que os grupos DIP e DIL tenderam a justificar 

mais suas perspectivas, principalmente através de evidências genuínas e pseudoevidências, que 
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possuem qualidade superior à não-evidência, ou seja, os entrevistados tenderam a usar 

justificações de maior qualidade para fundamentar suas ideias. 

Em relação à falha na antecipação de contra-argumentos e de teorias alternativas 

observada em algumas entrevistas, a literatura aponta que os participantes geralmente falham 

nesta tarefa. Em consonância com Mercier e Sperber (2011), isto não se trata de uma falha, 

porém uma característica da argumentação que contribui com a plenitude da execução de sua 

função (defesa do ponto de vista e consideração de perspectivas alternativas), tendo em vista 

que um dos objetivos da argumentação é o convencimento de outras pessoas, em que 

primeiramente um participante deve buscar argumentos que suportem sua própria perspectiva. 

Desta forma, a antecipação de contra-argumentos e teorias alternativas pode ser parte de uma 

estratégia argumentativa mais sofisticada, em que reconhecer que uma ideia pode não ser 

correta é essencial para defender que a ideia é correta (KUHN, 1991), mas que vai de encontro 

ao objetivo de defesa de seu próprio ponto de vista. Estas ideias podem ser visualizadas na fala 

do participante 12 deste corpus (turno 129): 

Entrevistador: E uma pessoa como essa que a gente tava falando, que tem um ponto de vista diferente do 

seu, o que ela poderia dizer que é a principal causa do desemprego? 

Participante: “(...) Eu realmente... se eu soubesse, eu tinha adotado a opinião desse cara. (risos) 

Entendeu? Se eu tivesse uma alternativa mais convincente do que a que te falei, eu realmente mudava, 

porque eu sou muito fácil, tenho facilidade de mudar de opinião (...).” 

Além disto, a falha na antecipação pode consistir apenas na asserção que um critério 

relevante para substituir sua teoria original ainda não foi encontrado (BARON, 1991), conforme 

o participante ilustrado no excerto anterior enuncia. 

A tendência a gerar réplicas consistiu na competência argumentativa cognitivamente 

mais complexa examinada por este estudo (KUHN, 1991). Se, e em que medida, os 

entrevistados integram e consideram linhas diferentes de pensamento? Observou-se que o grupo 

DIL (�̅� = 1,43; U=24,5; p=0,16) gerou mais réplicas, especificamente a contra-argumentos. 

Embora com um p não significativo, estes dados aparentemente denotam que os entrevistados 

este grupo avaliou suas ideias em função de ideias que pudessem falseá-las, ou seja, tenderam 

a focar o próprio pensamento como objeto de reflexão, considerando, além de seus 

fundamentos, seus limites. Surpreendentemente foi encontrado no grupo DIP réplicas pela 

asserção (�̅� = 0,25; U=40; p=0,07), nas quais o participante simplesmente reafirma sua teoria 

original como correta e/ou a teoria alternativa como errada. Este dado vai de encontro aos 
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conteúdos trabalhados na DIP, que possuem caráter dialógico, ou seja, de consideração a 

perspectivas alternativas. O grupo DIP tendeu menos a gerar réplicas a teorias alternativas (�̅� = 

0,66, U=36; p=0,06), denotando que, além de avaliar suas próprias ideias antecipando possíveis 

oposições (réplicas a contra-argumentos), tendem menos a simplesmente a rejeitar a teoria 

alternativa. Rejeitar um contra-argumento é mais forte do que rejeitar uma teoria alternativa, 

pois no primeiro caso, o entrevistado rejeita as bases de não aceitar a teoria original, ou seja, 

avalia-a, antecipa oposição. Já no segundo caso, réplica a teorias alternativas, o participante 

apenas rejeita a teoria alternativa, sem contemplar a própria teoria 

b) Consistências entre os tópicos: competências situacionais versus generalizáveis 

Um ponto a questionar é se as competências exibidas pelos entrevistados eram 

específicas (relacionadas ao tema no qual eram observadas) ou generalizáveis (relacionadas a 

vários contextos). Ainda que com uma amostra pequena de entrevistados, algumas 

considerações podem ser feitas: 

Observou-se no grupo TCH uma tendência nos dois tópicos propostos em gerar teorias 

causais únicas. Tendência diferente foi observada no grupo DIP, que gerou mais teorias de 

causas múltiplas. Estes dados denotam que a imersão em práticas argumentativas complexifica 

o pensamento, pois denota consciência da complexidade causal dos fenômenos (KUHN, 1991). 

Quanto à geração de evidências, observou-se nos dois tópicos uma alta geração de 

evidências (sejam genuínas ou mesmo justificações) por parte do grupo DIP, denotando que os 

entrevistados estavam atentos à necessidade de justificar suas próprias ideias. Isto demonstra 

também que tenderam a usar evidências mais sólidas para fundamentar suas próprias ideias. 

Quanto à antecipação de teorias alternativas, observou-se no grupo DIP tendência na 

geração bem-sucedida nos dois tópicos; assim como na antecipação de contra-argumentos 

contra a necessidade causal e réplicas a contra-argumentos. Estes dados denotam que em ambos 

os tópicos os entrevistados exibiram competências cognitivas complexas. 

Os resultados denotam tipos elementares de padrões de competências argumentativas, 

porém tratam-se de pré-condições para um argumento racional tanto na perspectiva retórica 

como dialógica. Estas competências podem ser sumariadas como a competência de contemplar 

a veracidade das próprias ideias, em contraste com meramente saber que é verdade. Reconhecer 
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que uma teoria pode não ser correta é essencial para argumentar que a teoria é correta (KUHN, 

1991). 

c) Outras hipóteses para o desempenho limitado dos entrevistados  

Outros autores trazem interpretações alternativas para a performance limitada de 

participantes do modelo de entrevista desenhado por Kuhn (1991), adaptado para este estudo. 

Keefer (1996) argumenta que a limitação das respostas dos participantes ocorreu devido ao 

tratamento de argumento prático (informal) como uma justificação teórica. A distinção 

fundamental entre ambos é que o raciocínio prático (TAYLOR, 1989, p. 69) consiste no  

domínio prático no qual deliberamos sobre nossas ações futuras, avaliamos nossas características 

e as de outrem, sentimentos, reações, comportamentos e através do qual também tentamos 

entender e explicar estes fenômenos, enquanto que o raciocínio teórico (científico) possui como 

estratégia básica explicar uma sequência de ação ou eventos para achar suas causas. 

A abordagem de Kuhn (1991), enquanto derivada da argumentação em ciência natural, 

foi desenhada para tratar as considerações dos indivíduos sobre importantes questões sociais 

como hipóteses científicas sociais. Segundo Keefer (1996), as evidências genuínas consistiriam 

em tentativas de aplicar princípios elementares da ciência experimental, ou seja, a manipulação 

e o controle de variáveis na tentativa de isolar antecedentes causais relevantes, legitimando 

formas de argumentos práticos (informais) que são inapropriadamente classificados dentro do 

modelo científico de raciocínio informal (argumentativo). 

Ainda sobre as dificuldades dos participantes no modelo de entrevista usado por este 

estudo, Baron (1991) sugere que uma das dificuldades potenciais neste método é a assunção de 

que todos os participantes possuíam algum posicionamento sobre os temas em questão. Baron 

(1991) questiona ainda a possibilidade de os participantes terem concordado com suas próprias 

teorias alternativas ocorreu devido ao reconhecimento de que eles não possuíam um 

posicionamento nem para um lado (teoria causal original), nem para o outro (teoria alternativa). 

Este dado é corroborado pela ideia que participantes que geraram teorias alternativas múltiplas 

tiveram mais sucesso na geração de uma teoria alternativa, dado observado tanto no presente 

estudo (grupo DIP), quanto nos resultados de Kuhn (1991). 

Além disto, estar “no controle” de nossas crenças não seria possível apenas do modo 

que Kuhn (1991) descreve, através da consideração de prós e contras. Muitas de nossas crenças 

e valores não são escolhidas entre várias alternativas (MERCIER, SPERBER, 2011; KEEFER, 
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1996), sendo construídas com base em inferências intuitivas, ou seja, crenças sobre as quais 

não temos razões conscientes para manter. 

Por fim, vale salientar que ambas as disciplinas-alvo deste estudo (DIP e DIL) foram 

lecionadas pontualmente, com duração de um semestre letivo, e que não faziam parte de um 

programa amplo de desenvolvimento do pensamento. Além disto, a DIP, especificamente, não 

se trata de uma disciplina que foca especificamente na argumentação, mas sim no ensino de 

conteúdos curriculares, em que a argumentação é um meio para a construção de conhecimento. 

Para além dos limites das disciplinas (temporalidade, conteúdo etc.), este estudo teve como 

objetivos verificar possíveis impactos que a DIP e a DIL exerceram na qualidade de pensamento 

dos estudantes, na tentativa de aferir possíveis ganhos graduais dos estudantes, e não mudanças 

radicais de “pensadores limitados” para “pensadores eficazes” 

d) Limites deste estudo e sugestões para próximas pesquisas 

Conforme dito anteriormente, o método deste estudo consistiu numa entrevista quase-

dialógica, que resultou em algumas limitações: falta do desafio aos participantes para a 

elaboração de mais ideias, comumente presente na interação argumentativa entre dois ou mais 

indivíduos. Este método quase-dialógico resultou também na ausência de elementos que estão 

presentes num contexto de interação argumentativa. Desta forma, para pesquisas futuras, poder-

se-iam observar pares ou grupos, com o objetivo de a interação argumentativa entre os 

indivíduos e se seus desempenhos seriam melhores neste tipo de configuração.  

Se por um lado, observou-se a falta de desafio e escassez de elementos no presente 

estudo, por outro lado, poder-se-ia esperar de um indivíduo crítico que não apenas antecipe e 

responda a objeções numa situação de interação face-a-face com outros indivíduos, mas que 

também realize este tipo de atividade na ausência de um interlocutor (LEITÃO, 2011). 

Outro limite do estudo consistiu no relativo baixo número de participantes, que pôde ter 

resultado no baixo nível de significância observado em algumas competências.  
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APÊNDICE A: TRANSCRIÇÕES 

 

Participante 1 (DIP) 

Temas: (a) desemprego e (b) reincidência de adolescentes em atos infracionais 

 

ENTREVISTADOR: O que causa o desemprego? 1 

PARTICIPANTE: Capitalismo. É... o desemprego é necessário. Sem o desemprego você não 2 

tem excesso de mão de obra, você não tem produção que vá... é... uma... custeada... a um custo 3 

barato e que você realmente precisa daquela camada de pobreza, porque se você não tem pobre, 4 

você não tem o rico. Então, pra mim, é uma, pode até ser um pouco marxista, mas é... o que 5 

causa o desemprego pra mim, é que o desemprego é essencial para a manutenção do sistema 6 

capitalista. 7 

E: Você consegue pensar em alguma outra causa? 8 

P: É complicado você pensar em algo externo ao capitalismo, quando você tem um... um ponto 9 

numa perspectiva global, o capitalismo como... é... o sistema econômico vigente, é assim, é.. 10 

tem um...um problema, porque a gente não teve uma experiência de socialismo dentro da União 11 

Soviética, que foi de fato um socialismo de Lenin, porque Lenin durou pouco tempo à frente 12 

do cargo e Stalin o depôs.  Transformou em um certo ponto em algo meio fascista. Então, eu 13 

não consideraria o socialismo de Stalin um referencial. 14 

E: Mas como você sabe que esta é a causa? 15 

P: Aí é que tá. Primeiro, existem estudos sobre isso. E... acesso a debates, a estudos, e recebi 16 

influência familiar, não vou mentir, deparei com essas situações. E vivenciei discussões e li... 17 

e aos poucos eu fui percebendo que, sim, que aquilo, que aquela influência que eu recebi em 18 

casa encontrava correspondência na rua... Há discussões... E via como se dava a manutenção 19 

da pobreza e o egoísmo das classes mais abastardas, assim, as classes com tudo e pobre sempre 20 

se lascava, pra não dizer outra palavra (risos do participante). 21 

E: E se você tivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto, que 22 

evidências você daria pra tentar mostrar isso? 23 
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P: Eu... primeiro falaria da economia brasileira, colocaria a economia brasileira que tá entre as 24 

10 maiores do mundo. Diria: “tá vendo?” Depois mostraria que a economia brasileira ela vem 25 

se posicionando bem ao longo dos anos, de décadas, das duas décadas, a economia brasileira se 26 

mostra forte, depois levaria esse sujeito a ver os dados de renda per capita do Brasil, perguntaria 27 

pra ele se... se essa era a realidade brasileira de renda per capita. Levaria um sujeito a uma 28 

favela, perguntaria quanto que aquela pessoa ganha por mês, assim, e, levaria assim, também a 29 

analisar a situação de distribuição de renda no Brasil, como se dá. No Brasil se existem muitas 30 

pessoas ricas, mas dez vezes mais pessoas pobres, cem vezes mais pessoas pobres. Então, levar 31 

ele a esse contraste que o desenvolvimento econômico do Brasil teve pouca distribuição de 32 

renda, graças a Deus que com o governo de esquerda isso tem sido questionado e tem sido 33 

colocado que a distribuição de renda ela tem que acontecer e... tudo. E levaria também a pessoa 34 

a questionar o que se discute hoje politicamente, assim... a ... colocar assim... engraçado... se 35 

aumenta protesto, como na história do Brasil, se aumenta os protestos quando se tem maior, 36 

contra um governo de esquerda, quando se tem uma maior distribuição de renda. A distribuição 37 

de renda representa que tem alguém perdendo pra outra pessoa ganhar. E... na verdade o que se 38 

preza é uma distribuição mais igualitária, então que é que tá perdendo? Quem que a mídia 39 

apoia? Quem que a mídia apoia? E toda... toda essa construção levaria a pessoa a questionar as 40 

instituições vigentes, esse processo. 41 

E: Existe alguma coisa mais que você poderia dizer para ajudar a mostrar que o que você 42 

disse é correto? 43 

P: Eu acho que falei demais na pergunta anterior e eu diria que... eu tentei dar um panorama 44 

muito geral, mas eu acho que, se fosse algo mais, só a vivência da pobreza mesmo. Eu acho que 45 

o indivíduo conseguiria... a... uma coisa que eu respeito muito a vivência... no sofrimento. E... 46 

se ele passasse fome, eu acho que ele sentiria que é a falta de uma distribuição de renda, 47 

(incompreensível)... na pele. Complicado.  48 

E: E você consegue se lembrar de quando você começou a ter este ponto de vista? 49 

P: Olha... existem dois marcos na minha vida, de como comecei a ter este ponto de vista tão 50 

politizado e quando eu tinha esse ponto de vista não-politizado. O primeiro ponto é... quando 51 

eu era muito jovem, minha família era uma família muito politizada, então se debatia isso em 52 

casa e muitas vezes eu ficava apenas ouvindo e eu não tinha um... eu não tinha leitura... Eu 53 

tinha o quê? Dez anos. Então... eu não tinha leitura, eu não tinha conhecimento. Eu entrava 54 

nessas conversas. Com o passar do tempo quando eu entrei com dezesseis, dezessete anos, 55 
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dezoito... consequentemente entrei na universidade, com dezessete pra dezoito já comecei a me 56 

informar melhor. Quando eu entrei na universidade, é... eu comecei a ter um acesso, a lidar com 57 

movimento estudantil de forma mais próxima, antes mesmo de.. sei lá, com dezoito, alguns 58 

movimentos eu já comecei a frequentar muitos âmbitos e ver como é que se dava a organização 59 

do movimento total. Então, isso facilitou bastante pra que eu tivesse essa opinião e vivenciasse, 60 

assim... participar de movimentos que apoiavam causas que eram puramente caridosas sem, 61 

sem, assim, grupos, pessoas que extremamente carentes e, por estar lá no movimento estudantil, 62 

e vendo de perto meus amigos que eram dentro do movimento e eu apenas vendo eles 63 

trabalharem e ali eu percebi que que se passava na verdade, na minha percepção. 64 

E: Agora suponhamos que alguém discordou de seu ponto de vista, de que o sistema 65 

capitalista é o que causa o desemprego, certo? O que esta pessoa poderia dizer pra mostrar 66 

que você está errado? 67 

P: O capitalismo tem um discurso que é muito bonito. Tem um modo assim que eu me encanto, 68 

de fato, mas é que qualquer sujeito é capaz de superar as dificuldades e que qualquer sujeito é 69 

capaz de crescer na vida, basta ele ter um empenho... que é ridículo! É isso, pra mim é uma 70 

perspectiva, abre parênteses, que é a ideia de que você é capaz de subir na vida com o seu 71 

próprio esforço. Olhe... sim, eu colocaria um monte de poréns, mas é isso que os jovens vão 72 

contra-argumentar muitas vezes assim... é... que você... não é porque você tem uma realidade 73 

social... uma realidade que você vivencia que é de um... de muito sofrimento que você vai 74 

escolher o caminho errado, como eles colocam, o caminho que o marginaliza. O caminho à 75 

margem da sociedade. E aí eu fico nessa de “é, você tá certo, mas você tem de levar em 76 

consideração que a sociedade marginaliza antes mesmo do indivíduo poder se deparar com a 77 

possibilidade de ele não se marginalizar, já é um indivíduo marginalizado, e ele tem que galgar 78 

pra essa inserção, e não o contrário, né, que ele que busca a marginalização, já tá 79 

marginalizado”. Pronto. 80 

E: E que evidências essas pessoas poderiam dar pra tentar mostrar que você está errado? 81 

P: É... o capitalismo tem muitas histórias e pessoas que superam, então, aquele é...  por exemplo, 82 

é... veja só. É uma história que saiu no NETV de um menino, que ele é filho de uma catadora 83 

de lixo. Ele passou em primeiro lugar geral em biomedicina, ele frequentou toda a vida escola 84 

pública, mas ele foi assassinado quando ele tava terminando o curso de biomedicina. Eu me 85 

esqueci o nome dele. E podem dizer pra mim que aquele sujeito é um sujeito que venceu na 86 

vida. Mas ele venceu a custo de quê? Quantos outros não tentaram? Isso é uma coisa assim que 87 
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me colocam muito e essas pessoas elas pegam um elemento pra dizer que é o todo, que se toma 88 

como todo, quando eu penso e enxergo por outra perspectiva, assim, eu me preocupo mais com 89 

o todo do que um elemento que representa o todo. 90 

E: E você seria capaz de provar que esta pessoa está errada? 91 

P: Sim! 92 

E: Que a visão dessa pessoa é... equivocada? 93 

P: Sim. Por n razões. Com estudos, é, acadêmicos na área, com grupos academicistas também 94 

que praticam atos de intervenção (incompreensível), com o movimento estudantil, e se um dia 95 

alguém quiser pegar uma pessoa e levar ela pra passar por essas regiões mais carentes e 96 

problematizar pra ela e botar ela pra sentar pra conversar, pra dialogar, e pessoas que... que... 97 

muitas vezes até... pegar os próprios exemplos de pessoas que elas utilizam, de pessoas que, 98 

entre aspas, venceram na vida, fecha aspas, mas assim, sempre colocar isso da... do... da 99 

vivência e trazer também os estudos, eu acho, também, que todos os elementos que faz também, 100 

completa esse aspecto. 101 

E: Existe alguma coisa importante que, se pudesse ser feita, ela iria diminuir o 102 

desemprego? 103 

P: Distribuição de renda, primeiro passo. Segundo passo, é, ah... vou fazer uma pergunta sobre 104 

a pergunta, posso?  É uma... uma medida do governo ou é uma medida individual? O que eu 105 

faria ou o que o governo como Estado apresentaria isso? 106 

E: As duas opções, se você puder, souber indicar... 107 

P: Ok. Vamos lá. Como Estado, primeiro você tem que tem acesso a bens de, assim, eu falei 108 

bem, mas não bem, mas acesso a... coisas básicas já garantidas pela constituição brasileira, 109 

como acesso à educação, alimentação, saúde, transporte e lazer. Então, isso era que era pra ser 110 

ofertado e garantido dentro de um universo público, de uma esfera pública, que não se chega 111 

pras pessoas no Brasil através da esfera pública. Você tem uma educação que é totalmente 112 

negligenciada, pública. Você tem um... o melhor é a saúde pública por causa da UPA, a UPA 113 

realmente funciona, mas falta estrutura. Não é que faltam médicos, falta estrutura, falta remédio, 114 

falta... é... acesso a remédio, acesso a leito, falta acesso ao próprio médico em questão de 115 

transporte inclusive para os hospitais, tem-se problema com relação a isso. Falta descentralizar 116 

a política pública de assistência à saúde, colocar, é, criar postos de saúde, aumentar o número 117 
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de postos pra que você tenha diminuição de superlotação de hospital. Falta garantir a um 118 

pequeno produtor de alimentos uma questão de financiamento maior pra ele, pra você, pra ele 119 

conseguir produzir, é, alimento, e que, direcionar esse alimento pra população local, dar conta 120 

de problemas de alimentação, isso já seria um grande avanço. Falta um... um... um incentivo 121 

maior pra isso, porque já se tem no Sertão, acho muito pouco. Falta segurança, eu diria, que 122 

também colocar isso, e falta também o aspecto da... da... saúde, alimentação, segurança, lazer. 123 

Se precisa problematizar o lazer, se precisa colocar a escola não só como uma, um instrumento 124 

de educação, mas também um instrumento que vá levar o lazer pra criança, precisa criar, ocupar 125 

o espaço urbano melhor, problematizar a ocupação do espaço urbano, a ocupação do espaço 126 

urbano ela tá muito voltada pra um público de classe média que pode pagar por essa ocupação. 127 

Então se problematizar mais isso. E aí depois de tudo isso quando você tiver um... uma questão 128 

de... você vai ter uma , com certeza, depois disso, uma pessoa que não veio de uma região 129 

carente, mas com acesso à boa educação tuba, ela vai, vai se aumentar a concorrência, então a 130 

classe média não vai aguentar , não vai aguentar, vai ficar com raiva, vai questionar, mas o que 131 

você vai ter é uma competição maior por uma vaga de emprego, o que você vai ter você vai ter 132 

uma população mais consciente, uma população que vai ter... que vai ler mais, que vai se 133 

questionar mais. E que com isso você vai ter uma população que vá lutar pelos seus direitos, 134 

que é importante, que as populações tentam priorizar o (incompreensível) lute pelo seu direito 135 

e que vai ter um questionamento, mais assim “vamo lá, vamo ter uma mão-de-obra qualificada, 136 

vamo problematizar a questão do desemprego”. E que isso vai levar a um questionamento de 137 

como as empresas no Brasil operam, um questionamento do salário mínimo, que 138 

consequentemente vá levar a uma distribuição de renda maior e com mais distribuição de renda, 139 

mais emprego, maior estabilidade, questionamento da natalidade, então, com acesso à educação 140 

você vai ter... até se tem uma diminuição absurda na natalidade, inclusive nas, nas classes mais 141 

pobres, hoje se dia se tem em média dois, três filhos, mas talvez a gente entre até no espectro 142 

da natalidade negativa, mais agressivo ainda, que consequentemente o desemprego vai se 143 

tornando uma realidade cada vez mais distante, mas ainda existente. Se combateria, mas ele 144 

ainda existiria.  145 

E: sobre o desemprego é isso. Achou um tema difícil? Achou um tema.../ 146 

P: É um tema que é difícil, mas é um tema que eu gosto de debater, eu gosto, principalmente, o 147 

lado social e político da coisa. Geopolítica, eu adoro, então, não é fora do que eu debateria, não 148 

é fora da minha realidade, então... 149 
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E: A gente pode passar pro segundo, talvez você goste dele, você falou que gosta de 150 

política, de geopolítica... 151 

P: Pronto, vamo pro segundo.  152 

E: Então... O que você acha que faz com que adolescentes que já se envolveram em atos 153 

infracionais, mesmo que já tenham cumprido alguma medida socioeducativa, voltem a 154 

praticar infrações? 155 

P: Eita... redução da maioridade penal... Vem muita coisa na cabeça agora... (risos) mas... 156 

E: Então vamo lá (risos) 157 

P: Vê só. Primeiro, como eu já falei antes, ou seria preciso eu repetir? 158 

E: Como você preferir. 159 

P: Ok. Como eu já falei antes sobre aspectos educacionais, de saúde, de educação... e... de 160 

acesso ao lazer, problematizar a escola como algo maior e... enfim. Quando você oferta isso pra 161 

uma população, mas a sensação de que essa população ela se sente segura, você pode cobrar de 162 

adolescente uma medida, digamos, socioeducativa associada a mais a um teor punitivo, de 163 

questionar. Porque é complicado, é engraçado, o que aconteceu na Colômbia foi isso, você teve 164 

um... simplesmente acesso nas comunidades carentes a isso, e se teve uma redução de quarenta 165 

por cento dos índices de criminalidade, só porque você ofertou isso, tá entendendo? E depois a 166 

polícia entrou com muita força e eliminou os principais cabeças do tráfico colombiano, isso na 167 

década de 80, isso foi financiado basicamente pelos Estados Unidos. Década de 80, 90. E aí se 168 

teve uma repaginada na, na, no aspecto da criminalidade colombiana. Ponto. Cabeças do tráfico 169 

fugiram pra Venezuela. Os traficantes. No Brasil, o que se precisa fazer é uma reestruturação 170 

do serviço público, pra que esses jovens que cometem atos infracionais, eles tenham acesso a 171 

outras possibilidades, a outros caminhos, e que mostrar, através, depois disso, um ato... que esse 172 

caminho não vale a pena, porque a lei pune. Mas aí é que tá. A lei pune a quem? É... Eu fiz 173 

alguns trabalhos sobre violência pra própria academia, trabalho pra cadeiras, e... o jovem 174 

quando ele vê que o crime do colarinho branco compensa ...é.. ele se sente indignado. Pelo 175 

indício, a... as interações sociais que vão culminar num indivíduo violento ou não, seja elas, 176 

sendo elas de primeira ordem, de primeiro grau, as interações que são a família, elas influenciam 177 

muito na constituição do sujeito, de como o sujeito crimi... um sujeito violento.  Então é 178 

necessário primeiro você ofertar um Estado que ampare esse sujeito, levando ele a uma 179 
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condição de bem-estar social e é também necessário uma, um diálogo mais próximo com pais 180 

e mães, com instituições como o Estado, que vão trabalhar melhor, como se constrói educação, 181 

a educação familiar e debater isso. Debater assuntos como violência, levar esse conhecimento, 182 

levar, que é da psicologia, e do social, das ciências so.. da CS, ciência social, levar esse 183 

conhecimento pro, pra família. Claro, que em outro jogo de linguagem, não um jogo de 184 

linguagem acadêmico, mas com outra significação, levar isso, e você ter pra o sujeito ter um 185 

acesso maior. Isso não vai sanar o problema de reincidência de jovens violentos. É impossível! 186 

Mas que você vai ter um grande avanço, um avanço qualitativo e quantitativo. Sim. Por que 187 

que o jovem ele repete isso? Bom, muitas vezes jovens eles têm estruturas perversas, que tão 188 

associadas à forma como ele se socializa. Segundo ponto, eles tão... são jovens que não têm 189 

acesso à inclusão social. Terceiro ponto... é... vão pra instituições que não deveriam ter caráter 190 

carcerário, porque eles são jovens, são menores de idade, então ele não deveria ir pra prisão, 191 

mas eles vão pra uma instituição que repete o modelo institucional da prisão, só que com uma 192 

diferença, você tem um pouco mais de assistência, de profissionais que estão desgastados 193 

daquele convívio, entre jovens que alguns perversos, outros não, que vão pra lá e vivem alguns 194 

pontos em coisas que o ... qual o nome? Droga, eu me esqueci da... a Revolução Francesa, 195 

vamos considerar assim, vão considerar subumanas. E a gente ainda vive um modelo de 196 

liberdade, pautado na Revolução Francesa. Assim, é um marco pra idade contemporânea. 197 

Então, se falta, se colocam eles em condições subumanas, em condições que facilitam ao crime 198 

prosperar, porque o crime se apresenta como única oportunidade. São crianças que 199 

desenvolvem estruturas perversas, psíquicas perversas, porque elas tão de acordo com o ... é... 200 

o sistema que... (incompreensível) individualista, que, um sistema que nunca faz nada por ela, 201 

uma família que nunca, que poucas vezes faz, então, ele, ele é considerado, ele tá só e ele não 202 

consegue pensar no outro, porque não se dialoga com o outro. O outro não dialoga com ele, ele 203 

já é marginalizado a partir do momento que nasce. Quando ele comete um ato infracional ele 204 

vai prum modelo que prega que tudo diferente do sistema carcerário, mas que repete o modelo 205 

institucional, o sistema carcerário, e que não tende a melhorar em nada o sujeito como cidadão, 206 

ensina muito pelo contrário, piorar, numa perspectiva do cidadão que segue as normas 207 

constitucionais, que tá de acordo com os conceitos de liberdade, fraternidade e igualdade, mas, 208 

é engraçado, se coloca pra ele que ele tem que ser assim, mas com o Estado totalmente omisso. 209 

Então, obviamente ele vai se sentir marginalizado, inclusive marginalizado a esses conceitos, e 210 

ele não vai conseguir se inserir em muitos pontos, e a forma que ele tem de se inserir 211 

socialmente é pela marginalidade. Ele vai, provavelmente, reincidir, ficar nesse ciclo. 212 
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E: E qual dessas você diria que é a principal causa? 213 

P: O Estado. O Estado ele marginaliza, é o Estado que, que, que joga, o Estado. Eu não diria 214 

que o Estado é a causa. O Estado é a fonte principal. Porque o Estado é quem detém o poder, a 215 

causa a gente diria que é o sistema desigual, mas eu não sou, mas eu não acredito muito no 216 

comunismo e no socialismo na perspectiva utópica, eu acredito no capitalismo que você tenha 217 

um questionamento da desigualdade, um capitalismo que prega o bem-estar social, um 218 

capitalismo mais próximo dos escandinavos, que, coisas, que eles fazem, mas assim... É, falta 219 

isso, assim, falta enxergar que é o Estado que detém o poder. Agora, quem tá no controle do 220 

Estado também tem essa... As empreiteiras, as grandes empresas que financiam campanhas 221 

políticas, então, tem que ter uma reforma política pra se questionar, pra questionar como o 222 

Estado opera também. Ou o contrário, precisa se questionar pra saber como o Estado opera pra 223 

se fazer uma reforma política. Mas entender o Estado como aquele que vai... é... fornecer isso 224 

e ingenuamente acreditar que isso é consequência de um, de uma, da política que não abarca 225 

essas condições, é, é demais, assim. Você tem que enxergar que por trás do Estado existe um, 226 

dentro do Estado existe um, uma parte que está corrompida, a máquina do Estado ela é 227 

corrompida por interesses privados e você tem que questionar esses interesses e tem que se... o 228 

povo tem que se organizar como sociedade, como militante, pra questionar esses aspectos de 229 

políticos... e cobrar uma reforma política pra depois você ter uma reforma de como o Estado 230 

opera. Primeiro reformar o Estado, pra depois discutir educação, saúde. 231 

E: E como você sabe que esta é a causa? 232 

P: Que o Estado? Porque o Estado constitucionalmente era, deveria ser aquele que daria ao 233 

sujeito as condições de acesso a tudo aquilo que a constituição promete. A constituição 234 

(incompreensível) do Estado e nós vivemos num país, numa nação  235 

(Interrupção) 236 

Mas nós... é... somos uma sociedade que tá de acordo com o modelo de constituição, se constitui 237 

uma nação por causa disso, e que se questiona a todo o aspecto da... é... como é que eu vou 238 

colocar pra você, mas assim, se pensa o Brasil... é engraçado, se coloca o Brasil como um 239 

padrão normativo da constituição, em que vamos debater dentro da instituição o que é legal e o 240 

que é ilegal. Mas, assim, a gente tem que pensar também no sujeito que tá sendo, é, sem 241 

constituição. Primeiro, a constituição do Brasil ela abarca o quê? Segundo, até que ponto ela 242 

abarca? E terceiro, assim, com... o que é que a gente vai fazer com o sujeito que não é abarcado? 243 



125 
 

 

E se debater isso e se questionar esse... esses... valores de justiça, entre aspas, justiça que se tem 244 

na sociedade brasileira, e problematizar o acesso, então. Quando você perguntou pra mim qual 245 

é a causa, quando se faz todos esses encaminhamentos, que você vê que a causa é o Estado, é 246 

um Estado, que está corrompido, é uma máquina estatal que está corrompida, que se falta ter o 247 

questionamento disso, porque é um modelo estatal que prega pelo capital privado, prega. Mas 248 

prega também por uma redução de desigualdade econômica. E você não vivencia isso como 249 

deveria ser. 250 

E: E se você tivesse tentando convencer alguém que o seu ponto de vista é correto, que 251 

evidências você daria pra tentar mostrar isso? 252 

P: Cara... é complicado. Primeiro, eu buscaria... que isso é uma causa muito política. Então 253 

debater o Estado como aquele que, que vai prover o bem-estar social, a pessoa provavelmente 254 

iria me responder com, com neo... (estala os dedos) qual o nome? Neo... eu me esqueci agora. 255 

Eu tô com Alzheimer. (risos) é o neo... puxa... é... eu sei que você deve estar com o tempo na 256 

cabeça, você não quer... 257 

E: Não, juro! Juro que não! 258 

P: É uma.. enfim, é a política que privatiza, uma política que coloca o Estado como, como o 259 

que deve fazer menos, que deve respeitar o livre...as palavras tão fugindo agora. 260 

E: Talvez o termo seja menos importante, talvez a ideia possa te ajudar... 261 

P: Ok. É o Estado que ele vai se organizar de acordo com a livre capacidade da economia de se 262 

regular, de se autorregular. Mas adaptado pra uma sociedade do século XX, que é quando é 263 

proposto um modelo econômico que é o ... neoliberalismo.  264 

E: Tava pensando nisso também. 265 

P: É o neoliberalismo, era nele que eu tava pensando. Que, o, claro, que não é nos moldes de 266 

quando isso aconteceu, quando a (incompreensível) trouxe o liberalismo, mas uma corrente que 267 

se opõe ao bem-estar social, como é no Brasil. Que é uma crítica muito ferrenha ao bem-estar 268 

social, porque ele não re.. ele não deixa a economia livre. Mas aí, é... o que se pauta no, no 269 

neoliberalismo é um livre, ajuste da economia e não o pensamento no social. E eu sou um 270 

indivíduo que ele preza mais por pensar socialmente, pensar coletivamente e não de forma 271 

econômica. E... o que se coloca como crítica ao bem-estar social é que você não teria como 272 

competir com a máquina que fornece todos os, tudo que uma sociedade, em tese, precisaria. A 273 
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iniciativa privada não conseguiria competir. Isso é um problema dentro da.. da ... da realidade, 274 

do capitalismo, porque, como a gente falou mais cedo de desemprego, então, se você tem um 275 

questionamento de um estado de bem-estar social e ... e claro, você precisa de mão-de-obra, 276 

você precisa de um jovem infrator, sendo tachado como um jovem infrator, você precisa desse 277 

sujeitos marginalizados, pra que esse sistema seja benéfico àquele... aos indivíduos que têm 278 

uma maior concentração de poder, então vai, vai (incompreensível), e vai surgir uma corrente 279 

que vai, é, se confrontar com isso. Então, convencer um cara que é neoliberal, que o estado de 280 

bem-estar social é o ideal, colocando assim, entre um milhão de aspas o ideal, porque eu não 281 

conheço nenhum outro em que eu me identifique mais, mas na minha perspectiva, ele é esse 282 

ideal, é, até então, mas trazê-lo, convencê-lo é uma questão de também de interesses. É um jogo 283 

político, e, dependeria muito da interpretação do cenário político atual brasileiro e da 284 

interpretação dele sobre o que é cada um e o que interessa mais, porque, existe dentro da direita 285 

brasileira uma questão de um ilusionismo de uma, de um Brasil voltado para  todos, sendo 286 

melhor para eles, diferentemente de outras direitas, em outros, é... em outros... é... países, como 287 

a direita se constrói politicamente, porque a direita na Inglaterra ela assume claramente que, é, 288 

melhor pro país se posicionar de acordo  com os poderosos, enquanto que o Brasil, por ser um 289 

país emergente, por ser um país que se teve muita pobreza, você tem um, um... num cai bem 290 

essa colocação... então a direita que quer pagar de neutra, mas que na verdade tem um discurso 291 

político de direita e que se constrói em cima desse discurso político de que é neutra, de mídia 292 

que busque, que afirma ser neutra, mas que na verdade nenhum veículo de mídia é, com relação 293 

à opção política. E aí você tem esse confronto de realidade, assim. Então, é complicado você... 294 

(interrupção) problematizar a... a... questão da política brasileira, e trazer assim, “olha, vou 295 

tentar te convencer”, porque isso também é um jogo de interesses. Eu não veria uma forma de 296 

eu conseguir convencer uma pessoa que tenha um posicionamento tão forte, é... a não ser com 297 

uma... porque que envolvem crenças. A política, também tem uma parte da política que 298 

envolvem crenças individuais, então, mexer com essas crenças, elas foram fundamentadas em 299 

cima de algo, por causa de algo também. Então mexer com esses referenciais é um processo 300 

complicado. Eu diria que sempre buscar dialogar no campo das ideias, mas sem um tom tão 301 

forte, tão persuasivo, buscaria evidências baseadas em estudos acadêmicos, mais pra tentar 302 

consolidar não tanto o senso comum, não tanto mostrar pobreza, porque, trazer um pouco, na 303 

medida de sensibilizar, mas nunca uma abordagem tão direta, porque como envolve política, 304 

são crenças pessoais, também tão interligadas nesse processo. 305 
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E: Existe alguma coisa mais que você poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você 306 

disse é correto? 307 

P: Poxa... é complicado, porque eu não acredito em correto ou incorreto. Eu acredito que, nesse 308 

caso, particularmente, é... pra quem, por quem. E... o... é um... trabalho de sistema de políticas, 309 

e aí é justamente a política coloca o poder na mão de quem? Do povo como um povo, ou do 310 

povo empresarial que tem dinheiro, o... dos próprios políticos que fazem a manutenção  desse 311 

poder. Então, é... é complicado de se dizer que qual o modelo correto, porque o modelo correto 312 

depende de quais valores você quer que se perpetuem. O Estado que tem, que deixa a economia 313 

livre, que a economia se autorregule, ou um Estado que preza pelo bem-estar dos seus cidadãos? 314 

E é isso que se debate. E bem-estar pra quem? Também... tem isso. Então, da minha perspectiva, 315 

levando em consideração o social, levando em consideração o que se tem feito, que mostra que 316 

na verdade o neoliberalismo ele é muito mais excludente do que includente, entendendo que 317 

seria bom que todos os sujeitos sentissem inclusos, e não marginalizados socialmente... eu diria 318 

que, buscar... buscar economias como a economia inglesa, que passou por um... um aspecto... 319 

com Margaret Thatcher, de neoliberalismo intenso, se teve ali uma exclusão, marginalidade, 320 

um processo marginalizador, um processo de concentração de renda, que fez com que se criasse 321 

pobreza surda no... no... em alguns pontos do Reino Unido, e também levar em consideração 322 

também, por que que os Estados Unidos quando vivenciam uma crise econômica sempre apela 323 

pra políticas de bem-estar social, mas depois quando tá bem, ele afirma que... Internamente os 324 

Estados Unidos eles fazem muito isso, ele aplica políticas de bem-estar social, mas pro mundo 325 

ele quer o neoliberalismo, porque ele é uma potência, ele quer explorar... e trazer essa 326 

problema.. problemática de... do que é... pras pessoas repararem, e, provavelmente, se eu tiver 327 

discutindo com uma pessoa que tem o mesmo nível de capital financeiro que eu, colocar pra 328 

ela “quem é de fato poderoso?”, e “quem é que de fato sofre na mão desse poderoso?”, porque 329 

eu sou um representante classe média, que tá dentro de uma universidade, então, problematizar 330 

que não é a classe média que de fato manda, mas a classe média é a massa dessas medidas 331 

neoliberais, e colocar assim, com quem ele prefere se aproximar, se é ser capacho de rico ou se 332 

prefere liderar intelectualmente um movimento de esquerda, que vai pregar por uma igualdade 333 

maior, independentemente de ser rico ou pobre. E procurar convencê-lo de uma forma... que 334 

não o confronte. Eu acho que é importante acreditar também, lembrar também que nós somos 335 

sujeitos que tamos de acordo com a subjetividade e que você não pode nunca confrontar as 336 

crenças, principalmente sendo elas políticas, de forma tão ferrenha... a perspectiva individual. 337 

Como movimento você pode, porque ali nós estamos falando de instituição, mas 338 
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individualmente, como uma pessoa, como você colocou, não rola, porque isso vai mexer com 339 

a subjetividade dela, e consequentemente não vai ter um diálogo, vai ter um processo de 340 

agressão mútua. 341 

E: Existe alguma coisa mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar que o 342 

que você disse é correto? Em relação a... Falando em termos gerais, que é o governo que 343 

causa a reincidência de adolescentes em atos infracionais? 344 

P: Poxa... Outra pessoa que... Uma pessoa externa... veja só.  É... poderia... existe aquele velho 345 

debate, né, governo ele... é... a lei do Brasil é muito frouxa, isso já tô falando pruma 346 

perspectiva... mais fascista e conservadora, a lei do Brasil é muito frouxa, então tem que se 347 

reduzir a maioridade penal, tem que se... e isso é um posicionamento oposto ao meu, assim... 348 

e... ambas as causas elas tão... a instituição, o Estado, elas tão correlacionadas. Diria que um 349 

outro ponto seria esse. E que é um ponto que precisa ser debatido, mas primeiro, você tem que 350 

sanar as necessidades sociais que os indivíduos enfrentam, a marginalização e tal. Aí depois 351 

você vai debater redução da maioridade penal. Reduzir maioridade penal com jovem, que a 352 

única forma que ele tem de se incluir socialmente é através do crime, é... absurdo, assim. Não 353 

tem como você como você problematizar isso.  354 

E: Você consegue se lembrar de quando você começou a ter este ponto de vista? 355 

P: Olha... Mais especificamente quando... com os quatorze, quinze, dezesseis anos, como eu 356 

tinha te dito, quando comecei a discutir, coincidentemente quando eu tava no meu segundo pro 357 

terceiro ano, no final do segundo, terceiro ano do ensino médio. Tiveram eleições presidenciais 358 

no Brasil, então, naquele ponto se perguntou, como a minha família também, com toda questão 359 

de tradição, de ser de esquerda, de problematizar a esquerda... e a direita. Então você tem, é... 360 

um governo de oito anos que lutou contra a desigualdade e que vai culminar num processo 361 

eleitoral, que é um governo que termina com 70 pra 80 por cento de aprovação, que se tem 362 

uma... que se discute... a ... uma... sucessora dele, que, tecnicamente é excelente, mas que 363 

politicamente ela é fraca. “E aí, será que ela vence?” Então esses debates nessa época, 364 

principalmente próxima de eleição eles se tornam mais acalorados, e foi através deles, e, pra 365 

defender valores e ... muito subjetivos tal, também que, eu não vou negar, também tive essa 366 

influência, mas que eu procurei me distanciar e estudar também a questão política brasileira, 367 

que eu gostei, assim, de, de ir atrás, de me informar, e muitas vezes eu faço isso hoje em dia 368 

externamente à minha família, mas começou dessa época, assim. Eu lembro de começar a 369 

debater política mais pra essa época.  370 
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E: Agora suponhamos que alguém discordou de seu ponto de vista, né, que é essa a causa, 371 

que é o governo, como ele tá estruturado, né isso, é o governo que causa a reincidência de 372 

adolescentes em atos infracionais. O que esta pessoa poderia dizer pra mostrar que você 373 

está errado? 374 

P: Ela poderia dizer que é uma condição do sujeito, que é tudo marginal mesmo, como fazem 375 

muitas vezes. E que, por mais que você tente ser bom com eles, é... eles vão reincidir nisso. 376 

Que aí eles vão dar o exemplo de, sei lá, um cara, que, é... sequestra dentro de uma revolta de... 377 

adolescentes e crianças que cometeram infração, que era a antiga FEBEM, que eu me esqueci 378 

que o nome que se chama hoje, mas enfim... quando se tem: “ah, não, mas veja só! Psicóloga 379 

era tão boazinha com ele, ele fez ela de refém”, mas o problema não é esse, o problema é 380 

institucional.  O problema não é de relações pessoais. Ele pode dizer que é muito fácil dizer 381 

isso, tendo, sendo de classe média, que sou um hipócrita, que eu sou de classe média, que eu 382 

usufruo desses privilégios, mas que, politicamente, e nem socialmente, eu vivencio isso. Ele 383 

pode tentar deslegitimar minha opinião de várias formas, todas associadas à... à questão do 384 

indivíduo, do sujeito, nunca pensando no fato social, no aspecto do grupo. Mas quando você 385 

pensa em instituições e no social, e questiona isso, o grande vilão mesmo então é o Estado. 386 

Individualmente ele pode questionar a posição do Estado, através do... tipo... “ah, não, mas não 387 

é o Estado, é o sujeito”, ou então “você é hipócrita, porque você...”, tentar deslegitimar minha 388 

opinião. Mas até quem tem um... uma opinião contrária à minha vai culpabilizar o Estado, 389 

dizendo que “as leis do Estado são fracas”. Então, existe essa coisa de culpabilizar o Estado dos 390 

dois lados, eu acho muito complicado você desvirtuar isso da realidade da redução da 391 

maioridade penal. 392 

E: E que evidências essas pessoas poderiam dar pra tentar mostrar que você está errado? 393 

P: É como eu falei mais cedo... “ah, vai lá, alisa, num sei o quê... é, vá lá conversar... não, 394 

porque fulano...” Aí vai praquele senso comum, né, de comprovação de teorias, de 395 

representação social, que ... “ah... vamo lá comprovar uma representação social que o 396 

marginal... o marginal é sempre marginal, nuca vai deixar de ser marginal”. E aí ele vai pegar 397 

um caso, de alguém que foi uma vez ter essas ideias, terminou morto, terminou... é... sendo 398 

assaltado. “Fulano é tão bonzinho, que foi assaltado”. “Fulano vai subir o morro fazer campanha 399 

tal e o traficante botou uma arma na cara dele, por ele fazer serviço comunitário”. “Fulano levou 400 

uma bala perdida uma vez subindo o morro”. Então... isso é que eles tentam atingir quando 401 

você... quando o indivíduo ele pensa socialmente, que é a questão da... é... da perspectiva 402 
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individual como essas crenças, esse movimento organizado. Então, ele vai trazer, sei lá, o 403 

movimento organizado corrompido, e vai dizer: “olha, existe corrupção até dentro dos 404 

movimentos estudantis”... então ele vai trazer, é, claro, uma falência, inclusive dos órgãos que 405 

se organizam pra combater, das instituições que se organizam pra combater a instituição estatal, 406 

combater como o Estado se configura.  E o segundo ponto, eles sempre vão destacar que o 407 

indivíduo ele busca concepção individual do pensamento, que ele é narcísico ao extremo, a 408 

ponto de se autoafirmar e querer a si mesmo com melhor posição... “Não, você tá fazendo isso 409 

porque você quer subir na vida”, “Você tá fazendo isso, mas você é um hipócrita, porque você 410 

usufrui”. E eles buscam o aspecto narcisista pra questionar assim, dizer que o indivíduo ele 411 

nunca vai deixar de ser aquilo, e “uma vez marginal, sempre marginal”. Eles vão puxar mais 412 

pra esse lado. 413 

E: Só pra ficar claro se eu compreendi, se eu entendi bem. Existe algum fato ou evidência, 414 

que, se for verdadeiro, poderia mostrar que sua visão está errada? 415 

P: Que a culpa é do Estado? Bem, existe numa situação hipotética. Vamo imaginar que o Estado 416 

abarque tudo isso, e que se, ainda tenha índices de criminalidade. Então, sim, essa situação 417 

estaria errada. Mas dentro da realidade atual, que nós convivemos... Não! Inclusive, se você 418 

pegar modelos econômicos que têm uma distribuição maior de renda e que tem um Estado mais 419 

participativo no bem-estar social, você vai ter índice de criminalidade entre jovens absurda! 420 

Então assim, quando você tem um estado de bem-estar social você tem uma erupção de 421 

criminalidade, e isso se comprova em quase todas as nações. Nas nações que se não comprovam 422 

tão associadas ao caráter político de terrorismo, então você vai ter um grupo como o IRA, que 423 

tem um caráter político de terrorismo. Então você vai ter grupo como o IRA que vão estar 424 

associados a ideais. Beleza, mas isso é outro tipo de criminalidade, isso é outra vivência de 425 

violência, que tem que ser debatida de acordo com o radicalismo de conceitos, de... radicalismo 426 

de religião, de questionar o Estado, de colocar o Estado como Estado laico e problematizar isso. 427 

Então isso é outro ponto da criminalidade, por mais que índices sejam de criminalidade, mas 428 

isso é outra forma de você vivenciar a violência, que não tá sendo debatida aqui. Mas a violência 429 

como causa...que tem... é... como causa o Estado, principalmente na perspectiva de jovens que 430 

não têm acesso, jovens que são reincidentes, é... a uma educação total, esses problemas são 431 

resolvidos com o estado de bem-estar social. A questão é: “pra quem que isso importa? E por 432 

que que isso não importa pra algumas pessoas?”. 433 

E: E você seria capaz de provar que esta pessoa está errada?  434 
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P: Capaz de provar... é complicado. Porque prova exige comprovação. E hoje em dia nós 435 

vivemos numa sociedade que é sempre multicausal, que se debate com textos multicausais. E 436 

que se debate teorias acadêmicas multicausais. Então, se eu disser, que existe uma causa pra 437 

reincidência de violência e essa causa é a marginalização que o Estado faz, é complicado. Mas 438 

ao mesmo tempo, eu posso tratar isso como uma causa que tá sempre reincidente nos modelos 439 

multicausais. Então eu posso tratar isso como uma causa central, um eixo. Colocá-la dentro de 440 

um eixo. Então, assim, eu posso problematizar pro sujeito, “sim, existem outras causas, mas se 441 

você for reparar, existe um retrospectivo, uma repetição de um quadro, de um Estado, que na 442 

sua grande maioria, que não é tá... fornece... é... acesso à educação, de um Estado que... Um 443 

sujeito que é sempre marginalizado pelo Estado! Primeiro que, não é criminoso reincidente, 444 

não é nem criminoso. O indivíduo de classe média não comete crime. É simplesmente é 445 

acidente. Dirigir embriagado gera acidente pra classe média. Dirigir embriagado pra pobre é 446 

cometer homicídio. Então existe a mídia, a mídia trata diferente, então já tem daí uma diferença 447 

na... na constatação do crime... e... e esse processo de como se formam representações sociais 448 

na área. Então você tem que debater representação social associada à identidade, você tem que 449 

levar isso pra... é.. um sujeito que... mostrar pra ele que a realidade que ele vivencia é diferente 450 

da realidade de um sujeito que é reincidente no crime, como ele se caracteriza. E mostrar pra 451 

ele, por a mais b, que você tem que reduzir essa desigualdade, porque não é só uma desigualdade 452 

econômica. É uma desigualdade de inclusão social, de como indivíduo ele tá incluído 453 

socialmente. Mostrar pra ele que essa inclusão é possível dentro do negócio. Então, da 454 

sociedade e mostrar através do (ininteligível). Seria essa a forma de mostrar pra ele que ele 455 

entre aspas estaria errado e trazer a... isso, mas... ao mesmo tempo, como eu disse, num, acredito 456 

que estando nessa, como eu disse nesse instante, não existe certo e errado quando a causa é 457 

política. Existe “pra quem” e “por quem”. Então, é... é... é esse meu posicionamento. 458 

E: Certo. Existe alguma coisa importante que, se pudesse ser feita, iria diminuir a 459 

reincidência de adolescentes em atos infracionais? 460 

P: Inclusão social. Como eu falei mais cedo e não vou ficar repetindo. (risos). Inclusão social 461 

iria... mas, inclusão não como ele incluir socialmente ele como um adolescente que é 462 

reincidente, mas incluir ele como um cidadão, sendo a mesma cidadania ofertada pra classe 463 

média. Eu acho que é importante a gente debater isso, que... teoricamente não deveria existir, 464 

mas na prática existem vários tipos de cidadania. Então debater o que é cidadania no... 465 

principalmente no Brasil e como ela acontece.466 
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Participante 2 (TCH) 

Tópicos: (a) reincidência de adolescentes em atos infracionais e (b) desemprego 

 

ENTREVISTADOR: O que você acha que faz com que adolescentes que já se envolveram 1 

em atos infracionais, mesmo que já tenham cumprido alguma medida socioeducativa, 2 

voltem a praticar infrações? 3 

PARTICIPANTE: O que eu acho interessante nesse sistema do Brasil é que eles acham que, 4 

porque a, o indivíduo passou um tempo nessa sócio... nessa reeducação, ele, depois que ele saiu 5 

de lá, eu acredito, não tenho muito, nunca estudei sobre isso, mas o que eu vejo é que eles saem 6 

de lá e eles não têm nenhum acompanhamento, ou assim, o tipo de acompanhamento que é 7 

meio “vamo fingir que tá acompanhando, pra ver se rola alguma coisa”, porque como eu sou 8 

do interior, às vezes eu via um caso assim, e... muitas vezes o cara ainda continuava no... no 9 

crime, tráfico de drogas, ou, sei lá, e... teve até um caso que ele ficou esperando a juíza ir chamar 10 

ele pra ele ir, mas tipo, a vida dele continuou da mesma forma que antes, então, assim, ele vai, 11 

às vezes dizem que voltam pior, porque não tem infraestrutura que deveria ter, e, num tem um 12 

acompanhamento, o cara num... num... assim, tudo bem que é uma coisa também de escolha, 13 

num é, porque ele vai ter um acompanhamento que ele vai parar de fazer o que ele fazia antes, 14 

mas, assim, a gente sabe que, tendo uma coisa que vá inteirando ele, vá tirando dessa atmosfera 15 

que ele tava, pra outra, mesmo que forçar isso, talvez... não necessariamente vai provocar uma 16 

mudança, né, mas... assim, ao menos vai fazer ele se policiar na hora de fazer aquilo, “eita! 17 

Não, alguém tá me vendo, alguém tá me vigiando”, então assim, né, eu, é o que eu acho, que é 18 

um, um sistema que... o cara vai, passa um tempo lá, e volta pior, ou pode melhorar, mas se ele 19 

volta pro mesmo lugar que ele tava antes, que proporcionou aquilo anteriormente, talvez a 20 

mudança não seja grande, seria um... progrediu, depois regrediu, porque voltou pro mesmo 21 

lugar, num tem geralmente, num é proporcionado, eu acredito, assim, estudo, é, oportunidade, 22 

de se num quer estudar, de trabalhar, de se qualificar pra se envolver em outro lugar, ganhar 23 

perspectiva nova da vida, de que não precisa fazer aquilo pra se sair bem, que, é melhor, do 24 

meu ponto de vista, é... você fazer uma cosia direita, não, assim, como a maioria das pessoas 25 

têm, que isso não significa que você vai ser podre de rico, mas, assim, vai ser um dinheiro 26 

honesto, que pra mim, é melhor, é melhor ganhar pouco, e sabendo que eu tô fazendo a coisa 27 

sem ninguém estar me julgando, sabendo que eu tô fazendo errado, do que ganhar muito e saber 28 

que aquilo não faz bem. 29 
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E: Você consegue pensar em alguma outra causa pra reincidência de adolescentes em atos 30 

infracionais? 31 

P: Outra causa como? 32 

E: Você citou, você falou que a falta de acompanhamento é o que levaria o adolescente a 33 

voltar a cometer esse tipo de ato. // 34 

P: Sim... 35 

E: Você consegue pensar em alguma outra causa pra isso? 36 

P: Sim, talvez, porque a gente... eu acho que tem pessoas que... a... o Estado ele é... a família 37 

da pessoa, só que não é, é o acompanhamento familiar também muda bastante, no caso de mães 38 

que denunciam seus próprios filhos, pra que haja uma mudança, eu acho que isso influencia, 39 

mas acho que muitas vezes as, eu não sei de dados, mas as crianças não têm um 40 

acompanhamento em casa também... então, a gente provocar uma, uma... um... é, como é que 41 

eu posso dizer, provoca que eles sejam acompanhados, mas em casa eles não têm esse 42 

acompanhamento, então fica complicado, eu mesmo, é contraditório o que eu tô falando, mas, 43 

é, meio que fazer o Estado seja a família deles e isso é complicado, então, é, é um pouco utópico 44 

talvez o que eu teja falando, mas assim, não acontece em todo lugar essa, ter a , a família, ter 45 

um... algum , alguma forma de tirar isso dele, ou controlá-lo de alguma forma. Não sei... 46 

E: E qual dessas você diria que é a principal causa? Você falou falta de acompanhamento 47 

da família, pela família, pelo Estado... 48 

P: Eu acho que começa mais em casa, porque querendo ou não, mesmo os nossos pais sendo 49 

chatos, algumas vezes, mas eles nos dão limites, e quando eles são ultrapassados a gente recebe 50 

uma, na maioria das vezes, uma repreensão, isso é interessante, mas o Estado também deve 51 

fazer isso quando indivíduo tá fora, fora do, do seu meio familiar, então ás vezes a gente não 52 

vê a repreensão dessas crianças, ou desses adolescentes que tão fora, fazendo coisa errada, e o 53 

Estado desvia o olhar dele, como tipo... “se virem” ou como... a sociedade fosse forçada a fazer 54 

alguma coisa por eles, eu acho que a sociedade deve fazer alguma coisa por eles, mas o Estado 55 

ele deve, por isso que eu acho que essa, essa, essa discussão da maioridade, da menoridade 56 

penal ridícula, porque isso a gente não vai fazer a gente avançar em nada, talvez uma mudança 57 

total nesse sistema penitenciário, nesse, nessas, eu não, não sei mais como falam, é... casas de... 58 

FUN... como é... 59 
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E: Era a antiga... FUNASE, não... FEBEM? 60 

P: Isso, é, não foi mudada, mas ela não, o que eu percebo nos comentários é que ela não 61 

consegue abranger todos eles, porque sempre tem muita gente e... num dá pra abranger todos 62 

eles, talvez, talvez devesse expandir isso, e... ser garantido mais recursos e... pra essas pessoas, 63 

pra esses locais, um ambiente que tem essa reeducação, que a gente acredita que tenha um... 64 

então, acho, que seria interessante, que se houvesse, porque acho que botar um adolescente na... 65 

na cadeia, não vai fazer que ele evolua em nada. 66 

E: Como você sabe que essa é a causa? 67 

P: Essa causa de quê? 68 

E: Como você sabe que é a falta de acompanhamento é a causa pra reincidência em atos 69 

infracionais? 70 

P: Pessoas... é... pessoalmente, porque, talvez se, se eu não tivesse tido acompanhamento que 71 

eu tive, quando eu fui uma criança, eu talvez eu não tivesse aqui, porque a gente, quando a 72 

gente tá na rua, a gente tem um leque de coisas que é possível de fazer, e... talvez a gente não 73 

faça, porque meio que internalizou que aquilo é errado, e alguém tem que passar que aquilo é 74 

errado... uma criança quando ela vai crescendo ela vai, se ela, eu acho, que se ela não tiver um 75 

acompanhamentos, ela não vai poder discernir se, se é errado ou não, até porque toda criança 76 

tem aquela fasezinha de pegar uma coisa que não é dela, mas quem é que vai dizer que tá errado, 77 

pelo menos, que não é dela? Se não for um professor que tá na sala e viu, se foi uma mãe que 78 

reparou que tem um objeto estranho em casa e que não fui eu que comprei pra ele, de onde 79 

apareceu? Eu acho que, se tivesse um, inicial... inicialmente um acompanhamento em casa, 80 

talvez isso mudasse, mas... várias crianças não têm isso, não têm esse acompanhamento, esse 81 

acolhimento da família em... ver o que é que tá acontecendo, porque que tá acontecendo, 82 

mostrar que aquilo não é legal... eu acho que é isso. 83 

E: E se você tivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto, que 84 

evidências você daria tentar mostrar isso, pra ajudar a mostrar isso? 85 

P: Sim, eu não acho que o meu ponto, o meu... o meu aspecto, o meu argumento é o certo, talvez 86 

eu não tenha muito, assim, muito embasamento teórico pra achar....pra falar isso, mas assim o 87 

que eu acho é que quando eu era pequena, eu me lembro de ter pegado alguma coisa errada, 88 

minha mãe me repreendeu quanto a isso, talvez se ela não tivesse me repreendido, eu 89 
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continuasse fazendo isso, tendo, não tendo a mínima... sabendo que é errado, mas assim... uma 90 

atitude natural... meu desejo de pegar aquilo e... levar. Então eu acho que... que... assim... é uma 91 

experiência própria, agora, se eu posso, posso ver... cem reais... pronto, no meu condomínio, 92 

saber que alguém deixou lá, por acaso, e... eu não vou pegar, porque eu vou me sentir mal, vou 93 

sentir um remorso imenso, posso até gastar o dinheiro, mas vai ser um negócio, tipo... “meu 94 

deus, que coisa horrível!” Não vai ser legal. Eu achei... pronto, essa semana eu achei cinquenta 95 

centavos, tipo... tipo... cinquenta centavos faz diferença na vida de um estudante! Ou foi 96 

cinquenta centavos, ou foi um real... num negócio do meu condomínio, eu peguei e fiz assim 97 

“não, isso é de alguém, vou deixar aí”... então... é uma coisa,... num sei... talvez eu meio que 98 

internalizei isso pra mim, e se talvez se minha família não tivesse me ajudado nisso, isso não 99 

teria acontecido, eu saberia que é errado, mas (incompreensível), ninguém viu, “vou pegar”, eu 100 

acho que... num vou, vou , vou dizer que minha opinião tá certa, mas assim, atualmente, posso 101 

mudar de pensamento, mas o que eu penso é isso, que se tivesse um acompanhamento em casa, 102 

e o Estado tivesse, assim, olhando pra você, eu já acho que ele olha, mas assim... pronto... os 103 

casos que tavam acontecendo de assalto na Caxangá, dos ônibus, eram duas crianças, duas 104 

crianças que eu acho que não chegavam a nem... uma deve ter sete, outra ter dez anos... e não 105 

sabiam que aquilo era errado, tavam com faquinha pra levar as coisas do pessoal, mas eles 106 

continuavam, sabe, fazendo, por quê? Talvez tivesse em casa com um monte de celular, um 107 

monte de tablete, e falasse nada, tipo, “tudo bem, você tá conseguindo um jeito de sobreviver”, 108 

mas não é certo, você tá tirando de quem, talvez não tenha, ou que lutou muito pra ter, então eu 109 

acho que... que... a pessoa tenha adquirido, talvez, tenha adquirido de uma forma certa, mas 110 

eles não, eles tão pegando uma coisa que não são delas, que eles tão... aterrorizando as pessoas 111 

pra ter uma posse, que talvez num... num seja necessário... ou que, pra mim, se eu tivesse 112 

fazendo aquilo, num ia, num ia me... num ia me sentir bem de forma alguma, então... por 113 

experiência pessoal, e eu ia convencer isso. 114 

E: Existe alguma coisa mais que você poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você 115 

disse é correto? 116 

P: Não. Não, eu acho que eu consegui dizer o porquê eu acho, o meu argumento interessante 117 

ou convincente de alguma forma... 118 

E: Existe alguma coisa mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar que o 119 

que você disse é correto? 120 
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P: Talvez outras pessoas que... que tiveram isso na vida, porque eu acho que num é todo mundo 121 

que tem isso, eu acho que às vezes alguns acabam aprendendo no tapa na cara, mas.. eu acho 122 

que... quem teve isso em casa, que é um... acompanhamento familiar, assim, de verdade, é... 123 

tem isso guardado e sabe que se fizer isso, a consequência não pode vir agora, mas eu acredito 124 

de que, de que alguma forma ela vem. Então... 125 

E: Você consegue se lembrar de quando você começou a ter esse ponto de vista? 126 

P: Quando eu comecei a ter esse ponto de vista... quando se começou a falar muito disso, muito 127 

de... “não, que rouba tem que estar na cadeia...”, mas porque ele... se tem essa FUNASE não 128 

resolvia, porque num manda ele pra cadeia agora? Porque aumenta a ... esses meninos vão, mas 129 

tipo... voltam, voltam piores, e não, ninguém faz nada, porque são de menor... e continuam 130 

fazendo a mesma coisa, porque sabem que o Estado não tá nem aí, o Estado vai deixar eles 131 

fazerem, vai pegar essa criança, vai levar pra delegacia, ela vai ficar lá um dia , depois ela vai 132 

sair, vai continuar fazendo a mesma coisa... mas... continuo não achando que levar ela pra 133 

delegacia é fazer alguma coisa, ou... policiais levarem essa criança, meter porrada nela e depois 134 

ela sair... isso não vaia adiantar também, isso não vai fazer com que elas... “meu deus, vou 135 

mudar, porque senão vou continuar apanhando por policiais”, ela vai querer matar os policiais, 136 

ela não vai querer parar com aquilo... me lembro de ter visto um vídeo quando tava acontecendo 137 

muito isso, de uma criança num interior aí, que ela falava assim, “é, eu gosto de matar mesmo, 138 

e... policial me leva, mas não tá nem doido de tocar em mim, porque senão eu vou atrás mesmo 139 

e... e mato mesmo! E... e um acompanhamento psicológico nessas crianças, né, porque, uma 140 

criança de dez anos que fala isso, qual a experiência que ela teve na vida dela pra chegar assim 141 

e dizer “eu gosto de matar mesmo”. É incompreensível, eu sou uma... uma criança de 18 anos 142 

e nunca botei isso... “eu gosto é de matar, vou continuar roubando, num sei o quê?” Qual é a 143 

minha diferença pra dele, que num... que num (incompreensível) ocorreu isso comigo? Talvez... 144 

eu acho que o mal tá dentro de todo mundo, mas... mas assim... cada um tenta, meio que 145 

diminuir, a mesma coisa do preconceito do Brasil... todo mundo, né, “não, preconceito, não, 146 

não tenho preconceito de jeito nenhum”, mas aí vê um... um homossexual, um travesti, já olha, 147 

tipo... “que nojo!” ou... “que repulsa, não quero nem olhar, vai que isso pega!” Todo mundo 148 

tem, só ninguém assume! Ou já sabe que é feio assumir, mas mesmo assim... isso acaba saindo 149 

de alguma forma. Então, eu acho que... alguma coisa errada aconteceu com essas crianças. Foi 150 

em casa? Foi na rua? Foi... com quem andava? Num sei, mas... talvez, se uma, se a família 151 

tivesse... puxado ele desse caminho, talvez essa criança não tivesse assim, e muitas vezes, pelo 152 
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que se mostra na mídia, né, mas... que essas crianças não têm uma família, ou... a família 153 

despreza, ou tanto faz estar na rua, “aprende o que tu quiser aí”, então... 154 

E: Agora suponhamos que alguém discordou de seu ponto de vista, de que essa é a causa. 155 

O que esta pessoa poderia dizer pra mostrar que você está errada? 156 

P: Dados. Iam me ficar... eu ia ficar... pra trás, porque eu não tenho acesso a esses dados agora, 157 

e também nunca pesquisei, então, talvez, os dados que elas me mostrassem me convencessem 158 

do contrário, mas aí eu gostaria que ela me propusesse uma solução, que a solução que eu tô 159 

dando é que o Estado acompanhasse essas crianças, e... e desse o devido amparo a elas, do 160 

mesmo jeito que tá acontecendo essas coisas horríveis, como, o pessoal do Conselho Tutelar 161 

que também não tem um apoio da, da, do Estado, pra que eles possam intervir, pegar essa 162 

criança que tá em risco, e levar e tentar compreender, ter o apoio psicológico, pra que possa se 163 

descobrir o porquê daquilo. O porquê não, mas uma causa disso, e muitas vezes eu sei que eles 164 

não têm esse apoio, então acho que é uma deficiência, num tô pondo a culpa toda no Estado, 165 

que eu acho que muitas vezes a gente vê alguma coisa que tem medo de agir, também por medo 166 

que aconteça alguma coisa com que tá falando, mas... mas eu acho que, talvez se o Estado desse 167 

uma segurança maior, talvez isso acontecesse menos. 168 

E: Suponhamos ainda que alguém que alguém que discordou do seu ponto de vista, 169 

dissesse que esses jovens, esses adolescentes, eles cometem crime, por exemplo, porque é 170 

da natureza deles, é uma natureza perversa, que mesmo tendo acompanhamento em casa, 171 

do Estado, eles ainda assim, eles cometem delitos, praticam atos infracionais, passam por 172 

uma... por uma medida socioeducativa e depois retornam, regressam a esse tipo de ato. O 173 

que você poderia dizer pra mostrar que essa pessoa tá errada? 174 

P: Eu acho que isso não existe, é (incompreensível) pensar em Hobbes demais, botar ele, assim, 175 

como o princípio de tudo, eu acho que num é assim, eu acho que... num é... eu... lembrando 176 

alguma outra vez, de algum outro documentário que eu vi, que assim, essa criança tinha 177 

acompanhamento familiar, era uma criança normal, criada em uma família classe média 178 

americana, só que ela era muito ruim, do tipo, de ela ver o irmãozinho dela pequeno, ela tirar a 179 

chupeta dele, dar beliscão nele, e mesmo filmando, sabendo, a mãe dela já tendo brigado com 180 

ela milhões de vezes, ela continuava fazendo isso, beliscando, quando via alguma coisa que ele 181 

tava fazendo, tirava, dava tapa nele, e foi levada, eu me lembro que ela foi levada ao psicólogo 182 

e tal, mostrando outros casos de várias crianças, que mesmo tendo a família, assim, perto e... e 183 

tendo acompanhamento, crianças, crianças de cinco, seis anos, elas eram muito más, muito más 184 
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a ponto de bater no, no irmão pequeno, sabendo que ele não podia se defender disso, e eu me 185 

lembro que elas tiveram acompanhamento, e elas melhoraram. Eu me lembro dela brincando 186 

com o irmão dela, assim, como uma criança normal faz, sem agredi-lo. Então eu não acho que 187 

isso é impossível, que é impossível que essa criança que vai mudar de perspectiva, parar de 188 

fazer isso, eu não acho que é a natureza humana que “ela é ruim, ela é ruim e ponto”, eu acho 189 

que tem gente que tem uma proporção a superar isso, mas eu acho que de alguma forma, não 190 

sei como, isso tem como ser assim, mediado, tem que ser explicado, explanado pra esse 191 

indivíduo, mostrar que, o que aconteceu com ele daquela, naquela forma, não vai acontecer 192 

sempre, foi uma coisa que, a vida não é feita só de coisa boa, então, não é porque alguém me 193 

fez mal uma vez, que eu vou fazer mal pra todo mundo, porque isso afasta você do convívio 194 

social, então, não acho que é a natureza humana dessas crianças, “é ruim, meu deus, 195 

(incompreensível)”, só pensar pela perspectiva, talvez ela veja um monte de criança com um 196 

monte de coisa que ela queria ter e ela não tem, ela não tem condição, meu pai não tem condição 197 

de dar isso. Me lembro de um caso dum interior, dum menino que era traficante de drogas 198 

porque um dia ele foi pra casa do traficante e viu Danone na geladeira dele! Tipo, “eu resolvi 199 

começar a vender drogas porque eu queria tomar Danone! E na minha casa não tem Danone, 200 

minha mãe não tem dinheiro pra comprar Danone, então, agora eu tenho Danone, porque eu 201 

ganho dinheiro fff...!” É inadmissível! Uma coisa banal, se for olhar assim, pra uma parte da 202 

sociedade, mas talvez o que ela é um mínimo de atenção, de olhar assim, “tá vendo, você é uma 203 

pessoa, e você merece, supostamente, aqueles vários direitos que têm na constituição, de saúde, 204 

educação, as coisas lindas, porque ela num tem nada disso, e ninguém num tá pouco se lixando 205 

pra isso. Então, eu acho que, é complicado, não é uma coisa que tá dentro da, do ser. Eu acredito 206 

nisso, que não é uma coisa que tá dentro, mas que, que isso pode ser mudado, isso pode ser 207 

explanado, aparado. 208 

E: Em relação a essa pessoa que a gente tava falando agora, que ela diria que a causa da 209 

reincidência é a natureza perversa dos adolescentes. Você seria capaz de provar que essa 210 

pessoa tá errada? 211 

P: Provar, talvez não, mas... discordo totalmente esse argumento, que essa criança, tá dentro 212 

dela ser ruim, porque, eu não acho assim, não acho que... não é que isso não exista, a gente sabe 213 

que existe pessoa ruim, pessoas ruins, em volta, mas... mas eu não acho que isso teja, eu acho 214 

isso muito... muito Hobbes, (riso), eu acho ele massa, mas assim, eu acho isso muito, só olhar 215 

pra um lado, uma perspectiva, um negócio que... e vai fazer o quê com essa criança? Se ela é 216 

muito ruim, a gente vai fazer o quê? Vai prender ela, vai botar dentro de um sanatório, “é doida”, 217 
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pode botar aí, que ela é muito ruim,  aí vai ficar presa, o que é que vai fazer, vai... num... Eu 218 

queria que essa pessoa me dissesse, “tá, se essa natureza dessa pessoa é tão ruim, então me 219 

explica o que é que a gente vai fazer com ela, vai botar pena de morte no Brasil, vamo dar fim 220 

a esse indivíduo que é muito ruim pra sociedade”. Não é possível que esse ser não tenha nada 221 

a oferecer, não que pra ser valorizado precise oferecer alguma coisa, mas... que que... se ela só 222 

vai conseguir agredir, agredir, agredir, agredir, agredir... num acho que isso é verdade. 223 

E: Existe alguma coisa importante que, se ela pudesse ser feita, ela iria diminuir a 224 

reincidência de adolescentes em atos infracionais? 225 

P: Eu acho que... esse acompanhamento e... o Brasil ele não oferece uma, um engajamento 226 

cultural pras pessoas. A gente é muito conservador, mas isso tem um problema e isso também 227 

não tem, porque as pessoas observam pra você, se isso for diferente, de uma forma muito 228 

grotesca, muito horrível, isso deixa qualquer um muito incomodado, então não observar as 229 

diferenças das pessoas isso é horrível, isso deixa, do meu ponto de vista, a sociedade mais 230 

pobre, então, eu acho que algumas pessoas se sentem a salvação de vim pra capital, porque... 231 

é... na capital ninguém fica olhando estranho pra você, se você aparecer diferente, porque, tipo, 232 

é tanta gente diferente que, passa assim, passa pela vista e ninguém assim, “ai, que nojo! 233 

Socorro!”, num tô dizendo que não acontece, mas tô dizendo que acontece menos numa cidade 234 

do interior. E... a grande capital realmente oferece muita, muita coisa, muita cultura, muito 235 

acesso à cinema, à dança, a pessoas diferentes, e no interior não tem isso. Então eu acho que 236 

também devia se investir nos interiores, cidades que, tipo, num tem um cinema acessível, tipo, 237 

um Cinema São Luís da vida, que você paga dois reais e assiste um filme, você não tem uma 238 

roda de maracatu, você não tem... você tem um pouco de capoeira, mas, assim, outros aspectos 239 

culturais, assim, fazer desenvolver arte, é, educação, é muito pouco, e quando tem, é, tipo, uma 240 

coisa meio jogada, tipo, “vai”, e num é legal, isso deveria ser oferecido a todas as pessoas. Eu 241 

acho que, se tivesse isso, talvez a coisa mudasse um pouco. 242 

E: E, na sua opinião, por que isso diminuiria a reincidência essa reincidência? 243 

P: Porque as pessoas iam estar envolvidas com perspectivas diferentes, coisas diferentes, iam 244 

perceber que, talvez percebessem, que, que, assim, o que elas tavam fazendo não era legal, e, 245 

saber que, pessoas, as pessoas podem ganhar a vida com a arte, podem ganhar a vida com...com 246 

cinema, podem ganhar a vida com maracatu, com a capoeira, com essas coisas nossas, com o 247 

São João, com tudo, então, assim, ia se desenvolver.. tem, mas não tem, não acho que isso seja 248 

a solução, mas talvez se envolver essas crianças, assim, se fizessem elas amar onde elas vivem, 249 
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isso melhoraria. Eu acredito que sim, e mostrar que, assim, você não tá sendo mais um na 250 

sociedade, você... o estado tá vendo você, sua família tá vendo você, você num vai... se 251 

acontecer alguma coisa com você, você não vai ser desprezado por todo mundo, as pessoas vão 252 

tá olhando pra você, as pessoas vão tá querendo o seu bem. Eu acho que, talvez isso seja utópico, 253 

eu acho isso nunca aconteça, mas, mas na minha perspectiva, eu acho que se eu num fosse, 254 

assim, uma pessoa tão observada, também vigiada, talvez eu não, não fizesse coisas, as coisas, 255 

talvez eu não tivesse aqui, se não fosse, tipo, uma insistência, “estuda, tô dando uma 256 

oportunidade pra você!”. Eu acho que isso interfere na vida de alguém.  257 

E: sobre esse tema é isso. Achou difícil? 258 

P: mais ou menos, eu nunca tinha pensado na perspectiva de dar uma solução a isso. 259 

E: a gente tem um segundo tema, podemos passar pra ele? 260 

P: Sim. 261 

E: O que causa o desemprego? 262 

P: No meu ponto de vista atual, talvez... crise, falta de... falta de... de... oportunidade. É... falta 263 

de... trabalhos que qualifiquem as pessoas, que não querem, porque eu acredito que na vida nem 264 

todo mundo tá apto pra fazer um curso superior, e... desenv... e entrar na carreira acadêmica, 265 

não é todo mundo que quer isso... e... a abrangência pras pessoas, pra que, mesmo que seja 266 

pouco, mas que se comece a desenvolver isso, dando oportunidade pra quem quer, porque 267 

também não é todo mundo que quer, há quem se sinta bem sendo outras coisas, sem trabalhar 268 

numa empresa, numa escola, num sei... não desqualificando... e... observar as áreas que a gente 269 

acha que as pessoas sabem fazer as coisas... eu nunca vi alguém dar uma... uma... qualificação 270 

pruma empregada, tipo, como limpar a casa, melhor forma de fazer isso, sem você se agredir, 271 

por quê? Porque todo mundo acredita que todo mundo sabe fazer isso, e não é assim, talvez se 272 

desse mais oportunidade, porque não é um emprego menor do que o outro, é um emprego 273 

HONESTO, é um emprego NORMAL, então, essas pessoas eu nunca vi ninguém botando 274 

assim, é... o... prefeitura oferecendo qualificação pra esse tipo de pessoa, pra essa pessoa 275 

desenvolver esse trabalho, então às vezes a gente olha só assim, a parte alta, “como aprender a 276 

ser um empresário”, “como saber desenvolver a... é... as coisas imobiliárias” e tal, mas não 277 

observa a todos os... os aspectos, todos os empregos que têm por aí.  278 
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E: E qual dessas você diria que é a principal causa do desemprego? Aliás, você consegue 279 

pensar em alguma outra causa?  280 

P: Agora... 281 

E: Você citou a crise, a falta de oportunidade e a qualificação... você conseguiria pensar 282 

em alguma outra causa? 283 

P: Agora não.  284 

E: E qual dessas você diria que é a principal causa do desemprego? 285 

P: Atualmente ou na minha perspectiva? 286 

E: Como você preferir. 287 

P: Talvez atualmente seja a crise, que a gente tá passando, que eu acredito que estamos 288 

passando, e a falta de... de... (estala os dedos) eu disse falta de quê?  289 

E: Oportunidade. 290 

P: Oportunidade. Eu acho. 291 

E: E se você tivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto, que 292 

evidências você daria pra tentar mostrar isso? 293 

P: É... as greves que estão prestes a acontecer (risos) e... falta... é... eu consigo encontrar outra, 294 

outra perspectiva pra isso. Falta de valorização do trabalhador. O trabalhador não é valorizado. 295 

Se a gente for, num... numa suposta, num suposto exemplo, vai ser essa paralização que eu não 296 

tenho certeza, da quinta-feira. A UFAL já entrou em greve, a... a Universidade do Rio Grande 297 

do Norte tá... tá quase entrando... e... o monte de desempregado que tá aí, tem uma empresa que 298 

(incompreensível) que tá saindo de Recife, e... jogou os caras tudinho pra rua, porque não tem 299 

como pagar. É... se a gente for olhar também, esse pessoal que trabalhava nessas empreiteiras, 300 

aí do est... desse Lava-Jato, tanto (incompreensível) jogados fora, desempregados, por 301 

incompetência das empreiteiras, tá recebendo uma coisa e tá repassando outra, e fazendo de 302 

qualquer jeito, então, esse, seriam exemplos claros, e talvez, e essas, e, uma contradição, porque 303 

essas pessoas são qualificadas, elas tavam trabalhando, mas aí por causa dessa crise, também, 304 

e, por esse, esse... essa roubalheira toda, elas tão sendo desempregadas. 305 
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E: Existe alguma coisa mais que você poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você 306 

disse é correto? 307 

P: Não, eu acho que esses exemplos, assim, eles tão bem, bem latentes, assim, atualmente. 308 

E: Existe alguma coisa mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar que o 309 

que você disse é correto? 310 

P: Que eu teja, teja... pensando agora... acho que não. É, acho que não. 311 

E: E você consegue se lembrar de quando você começou a ter esse ponto de vista? 312 

P: A partir que eu vou olhando essas coisas, das revoltas, assim, das pessoas, por estar, por ter 313 

conseguido e agora... e essa... veja, a  gente já vem por muitas crises, a de 2008, aquela... 314 

“boooooooof!” na cara de todo mundo. E... isso só vem aumentando. Parou, deu uma 315 

estabilizada, mas aí voltou. E se a gente for olhar, não é uma perspectiva só brasileira. Na Grécia 316 

ainda tá aquele negócio, “sai ou não sai”, pedindo dinheiro emprestado aos outros países pra 317 

tentar se recuperar, a Espanha também, a maioria dos desempregados são jovens, e que têm a 318 

oportunidade de, de se qualificar, mesmo sem empregados porque num tem emprego pra essas 319 

pessoas, pela crise, pode ser que uma parte seja pela falta de... falta de... como foi que eu disse? 320 

Falta de...? 321 

E: Oportunidade. 322 

P: Sim, a crise gera uma falta de oportunidade. Então eu acho que uma das, pra mim uma das 323 

principais atualmente seja a crise mundial que a gente tá passando.  324 

E: Suponhamos agora que alguém discordou do seu ponto de vista, de que essa é a causa 325 

do desemprego. O que essa pessoa poderia dizer pra mostrar que você está errada? 326 

P: O que é que essa pessoa poderia me dizer... que, de primeira, isso não atinge tanto o Brasil, 327 

então, por que que agora tá atingindo? Porque se, se a gente for olhar, a gente vê tanta, tanta 328 

coisa aí oferecendo oportunidade, mas será que todo mundo tem? Tem dinheiro pra... eu 329 

responderia, né, tem tanta coisa aí oferecendo trabalho , trabalho técnico pra se, se desenvolver 330 

e tal, mas eu perguntaria assim, “e tu acha que é todo mundo que já começa cheio da grana pra 331 

ficar se investindo?” eu acho que isso, isso seria, porque a gente tá observando bem mais assim, 332 

oferecimento de... desenvolvimento profissional, mas eu não acho que é todo mundo que já, 333 

que já chega com dinheiro, pra, pra, pra investir em si mesmo.  334 
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E: Você consegue pensar em alguma evidência que essas pessoas poderiam dar pra tentar 335 

mostrar que você está errada? 336 

P: Evidência? Agora... agora num consigo ver uma evidência que essa pessoa poderia me 337 

mostrar... 338 

E: Existe alguma coisa importante que, se ela pudesse ser feita, iria diminuir o 339 

desemprego? 340 

P: é... eu acho que, se tem, realmente se tem... é... privado oportunidades desse desenvolver, 341 

mas eu ainda acredito que não é todo mundo que tem.. é... num tem, num tem grana pra fazer 342 

isso. Então eu acho que se fosse uma coisa mais... assim... vamos pensar de novo no Estado, se 343 

o Estado oferecesse isso mais, eu sei que oferece, mas muitas vezes não é divulgado, não é 344 

espalhado pras pessoas, muitas vezes as vagas que se têm pra isso são pouquíssimas pra atender 345 

uma população gigantesca, que quer alguma coisa, então eu acho que, se isso fosse amplamente, 346 

assim, divulgado, não um trabalho eterno, mas, assim, não uma bolsa família que parece que já 347 

dá dinheiro a você e joga você, tipo, “pronto, tá recebendo dinheiro? Pronto, fique calado agora! 348 

Tá recebendo alguma coisa!” Num acho que devia ser assim, acho que devia ser uma coisa “tá 349 

recebendo dinheiro, vou começar a fazer que essa pessoa desenvolva algum trabalho”, quando 350 

se observar que essa pessoa tá conseguindo se sustentar, então, “olha, agora a gente não vai 351 

mais dar bolsa família a você” ou “num vai lhe financiar, você num tá devendo nada a ninguém, 352 

então agora você já tem a capacidade de se sustentar, então vamo olhar outra pessoa que tá, que 353 

tava, que tá nessa situação de... de... de não conseguir se sustentar, vamo dar essa bolsa a ela, 354 

vamo fazer com que ela se desenvolva, vamo fazer que ela cresça”. Então eu acho que esse 355 

acompanhamento! Eu sempre vou tocar no Estado, não sei porque, hoje eu tô nessa instiga, 356 

mas... é provocador isso, a gente ver a gente, numa oportunidade, aqui no CFCH, o lugar que a 357 

gente tá estudando, que muitas vezes o ventilador não funciona, se bem que aqui a gente não 358 

precisa de ventilador, muito, porque venta demais, mas as salas todas desprezadas, o professor 359 

muitas vezes quer passar um slide, muitas vezes o retr...o, o slide, a paradinha lá num tá 360 

funcionando, ou só funciona prum lado, não funciona pro outro, que deveria funcionar, é... 361 

quando a gente foi assistir a um filme no primeiro semestre (risos) o professor, tinha um 362 

videocassete na sala! Assim, não julgando, “não pode ter um videocassete”, mas... quem que 363 

usa isso agora? (risos) num tá... a TV é um tubão gigante, cadê a entrada HDMI pra gente 364 

conectar o notebook na TV? Num temmm! Por quê? Porque... eu acho que é principalmente 365 

assim, com a área de humanas, porque... se a gente for olhar, eu sempre fico tentada de entrar 366 
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naquele prédio do CIn e eu tenho, eu tenho certeza que lá num tem isso! Então, por quê? Eu 367 

acho que é fffff.... também das pessoas, do Reitor, né, que devia observar isso, eu acho que os 368 

professores reivindicam isso, mas, mas aí.. se a gente for olhar mesmo aí, esse elevador aí o 369 

pessoal fica preso, tipo, “por quê?”, eu garanto que no do Hospital das Clínicas ninguém fica 370 

preso, mas aqui fica. Por quê? Por que a gente é menos bom do que eles? Ou o que a gente 371 

estuda num produz nada à sociedade? Então eu acho que assim, desprezo mesmo.372 
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Participante 3 (TCH) 

Tópicos: (a) reincidência de adolescentes em atos infracionais e (b) desemprego 

 

ENTREVISTADOR: O que você acha que faz com que adolescentes que já se envolveram 1 

em atos infracionais, mesmo que já tenham cumprido alguma medida socioeducativa, 2 

voltem a praticar infrações? 3 

PARTICIPANTE: Eu acredito que... essas medidas realmente não foram... o quê? Eu acho que 4 

isso tem muito a ver com a questão da redução da maioridade penal, né? Porque... é... agora eu 5 

fiquei na dúvida (risos da participante). Porque o Estado, né, ele impõe esses adolescentes e não 6 

fazem realmente políticas públicas, realmente organizadas pra combater isso aí. Se realmente 7 

existisse... é... um, um... políticas organizadas, é, base educacionais, realmente esse jovem ele 8 

não ia, não ia permanecer, não ia fazer esse ato infracionário de novo. Se realmente existir toda 9 

aquela base socioeducativa. 10 

E: Você consegue pensar em alguma outra causa? 11 

P: Outra causa... eu acredito que a educação vem, vem da base, né. E como... como a gente tá... 12 

como... deixa eu ver... é... como a gente passa por tudo isso, de, de, o jovem não consegue, não 13 

tem oportunidades, tanto na área de educação, esporte e tal, então ele vai pra outra área, ele vai 14 

querer buscar outras coisas. 15 

E: E qual dessas você diria que é a principal causa? 16 

P: De quê? Sobre... 17 

E: da reincidência de adolescentes em atos infracionais. 18 

P: Principal causa... é... a falta de... a falta de... da ausência de... da própria família, da família 19 

em si. A família, acredito que é a base de, de, de... de... do adolescente em si ser alguém na 20 

vida, de ser, dele se formar. Acredito que a família é a principal questão nesse (incompreensível) 21 

E: E se você estivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto, 22 

que evidências você daria pra tentar mostrar isso? 23 

P: Que evidências... é... pensar... evidências... tipo... repete por favor. 24 
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E: Se você estivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto, que 25 

evidências você daria pra tentar mostrar isso? 26 

P: Todos os dados que a gente vê, todos os dias aí, da... dessa grande proporção que tá muito 27 

alta, essa proporção de jovens que tão cometendo atos infracionários, e, o governo, o Estado 28 

não tomam nem, não tomam posições maiores que só atende uma gama e não atende toda essa 29 

proporção de jovens que tá aí, né, querendo também uma oportunidade. Sim, realmente existem 30 

pessoas que... não querem saber e tal, mas tem gente que precisa realmente só uma oportunidade 31 

pra sair desse, desse, desse dado aí, de... dessa questão. 32 

E: Existe alguma coisa mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar que o 33 

que você disse é correto? 34 

P: Sim, tem pessoas que realmente conco... tem pessoas que realmente concorda com essa 35 

questão e às vezes tem pessoas que não concordam porque dizem que vai... “não, tem que, todo 36 

mundo tem que ir pro presídio e tal”, mas realmente, como é que ele vai sair de lá? Né... como 37 

e que, se ele vai entrar, se, se... num tem essa... num tem essa... se o governo ele num aplica, 38 

como é que tá os presídios de hoje, são tantas... entra de um jeito, vai sair pior do que, do que 39 

chegou, porque lá num vai ter... é... medidas socioeducativas, não vai ter nada que proporcione 40 

que quando o individuo sair de lá ele não, não vai ser um cidadão... é... como eu posso dizer? 41 

É... que... respeite as leis e tal... não é faça mais essas infrações. 42 

E: Você consegue se lembrar de quando você começou a ter este ponto de vista? 43 

P: Ponto de vista... Não, desde que... desde que sempre eu acompanhei, assim, as notícias, e 44 

tal... eu sempre procurei pensar de como é que... é... a outra versão porque sempre você vê assim 45 

“não, não” é sempre “não, maioridade penal, tem que tá no presídio, tem que... que tomar 46 

medida, medida, uma medida forte pra realmente resgatar esse indivíduo que tá lá, tá fazendo 47 

tais atos”. E eu acredito que, depois eu pensei, como pode? Né... como é que essa pessoa vai se 48 

tornar uma pessoa melhor, vai deixar de fazer essas coisas, se não tiver realmente, se ele for 49 

obrigado a isso? Ele tem que ter a vontade de fazer isso e ter ajuda de outros elementos que 50 

possa sair dessa situação. 51 

E: Suponhamos agora que alguém discordou de seu ponto de vista, de que essa é a causa 52 

da reincidência de adolescentes em atos infracionais. O que esta pessoa poderia dizer pra 53 

mostrar que você tá errada? 54 
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P: Ela poderia dizer que... que mesmo com essas medidas que eu acabei de falar, isso não vai 55 

resolver, porque já tem existente medidas, essas medidas, tem essas políticas públicas 56 

organizadas pra resgatar esses jovens e tal, e isso não tem dado certo, mas por quê? Porque o, 57 

o poder, o poder político e tal, não investe realmente, não foca realmente, mas também só pela 58 

uma questão política de mostrar à sociedade, e não foca realmente nessa questão... então, é.. as 59 

pessoas dizem, sempre vão dizer “não, tem que, como já falei, uma coisa bem forte, pra tentar 60 

resolver”, e não essas bases, a base que cativou toda essa questão aí não, vai resolver.  61 

E: Você pensar em alguma evidência que essas pessoas poderiam dar pra tentar mostrar 62 

que você está errada? 63 

P: hum... é... os... acompanhamentos, todos os dados, de todas as cidades, né... e... do que tá 64 

acontecendo e mostrando que através dessas medidas não tem, não tem tido uma solução. Então, 65 

como não tem tido essa solução, eles sempre, essas pessoas vão dizer que, que esse raciocínio 66 

meu vai tá errado, porque, se eu digo uma coisa e essa coisa tá aumentando, então... a evidência 67 

que eles vão dar é isso. “Tá aqui os dados e você tá vendo que não tem (incompreensível) 68 

diminuído. Então, “a medida que eu devo tomar, essa medida que eu devo tomar essa aqui, é 69 

levar o jovem, o jovem infrator pra um presídio onde tem pessoas iguais a eles”. 70 

E: suponhamos também que alguém que discordou de seu ponto de vista disse que... os 71 

jovens voltam a cometer esse tipo de ato porque faz parte da natureza deles, por exemplo: 72 

que eles cometem esses atos, porque eles são pessoas perversas. O que você poderia dizer 73 

pra mostrar que essa pessoa tá errada? 74 

P: hum... 75 

E: mesmo ela tendo oportunidades, mesmo elas tendo lazer, educação, aquela 76 

infraestrutura do governo, elas são pessoas perversas e por isso elas reincidem no crime. 77 

O que você poderia dizer pra mostrar que essa pessoa tá errada? 78 

P: O estado, a natureza... (risos) é... eu acredito que... é... as pessoas, elas são... não nascem 79 

maus, pronto, eu lembrei de Hobbes, o estado, natureza, o homem é mau por natureza... Eu 80 

acredito que a partir da socialização, a partir de... de... como o jovem vai se socializa, a, a... a 81 

base toda, todas as pessoas ao redor, que, que ele vai tá, é que realmente vai dizer quais são, 82 

que devidas ações ele vai tomar. Então, eu não acredito nessa questão que mesmo sem essa 83 

infraestrutura, mesmo sem essa base educacional, o indivíduo ele não vai... é.... fazer essas 84 
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coisas, entendeu? Porque eu não acredito que o homem seja mau por natureza, e sim ele vai 85 

aprender tudo isso aí, aprender a partir de uma socialização. 86 

E: Você seria capaz de provar que essa pessoa tá errada? 87 

P: Seria capaz de provar... deixa eu pensar... Sim,  ir mostrando outras situações, de outras 88 

pessoas, que mesmo, é... passando por isso, né, não se tornou uma pessoa mau, nem essa pessoa 89 

não tendo nenhuma estrutura de vida, não tendo uma família, não tendo oportunidades, essa 90 

pessoa não foi pra esse outro lado da coisa, então eu deveria mostrar por esse outro lado, através 91 

de alguma situação. 92 

E: Existe alguma coisa importante que, se pudesse ser feita, iria diminuir a reincidência 93 

de adolescentes em atos infracionais? 94 

P: Se tivesse como? Repete a pergunta. 95 

E: Existe alguma coisa importante que, se pudesse ser feita, ela iria diminuir a 96 

reincidência de adolescentes em atos infracionais? 97 

P: Eu acredito que essa questão poderia ser mais discutida, porque fica muito, só aquela coisa, 98 

“maioridade penal porque... os jovens fazem isso, então tem que aumentar”, então sempre fica 99 

essa questão. E tem algumas pessoas que discordam, porque dizem essa questão. Só que eu 100 

acredito que ela poderia ser mais evidente, mais clara, pra que outras pessoas, outras pessoas 101 

também soubessem, não ficar só nesse foco, de, de, (incompreensível) políticos dizer, “não, a 102 

maioridade penal é isso, maioridade penal é aquilo”. Eu acredito que essa questão poderia ser 103 

mais discutida pra ter essa proporção melhor pra a sociedade. 104 

E: E por que você acha que isto diminuiria essa reincidência? 105 

P: Por que eu acho que diminuiria...?  106 

E: Você fala a discussão sobre esse tema. Por que você acha que essa discussão sobre esse 107 

tema diminuiria? 108 

P: Porque as pessoas elas poderiam discutir mais, é, poderiam ver outra, outros casos, poderiam 109 

ver que através dessas formas nas quais eu estou falando, é... eles poderiam obter resultados 110 

melhores e não só uma pequena, uma pequena proporção de que as outras pessoas falam que, 111 

é... os jovens têm que ir pras prisões, entendeu? Então eu acredito que essa discussão em maior... 112 

tipo, abrir e tal. “Isso aqui é isso, isso, isso e isso.” Isso vai fazer tal, isso aqui vai ser tal. Que 113 
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as pessoas pudessem realmente falar e exemplificar, “não, essa aqui é melhor, porque essa aqui 114 

não vai afetar uma... uma parte da população, mas realmente vai ter um resultado melhor”. 115 

E: Sobre a reincidência é isso. A gente tem um segundo tema, você topa fazer também? 116 

P: Sim. 117 

E: O que causa o desemprego? 118 

P:  Desemprego... O desemprego... é... pensar... acredito que... a falta de oportunidade, a falta 119 

de oportunidade pra, não só pra gentes, as pessoas mais velhas, como as pessoas mais novas, 120 

e... a falta de oportunidade e... e... o próprio querer da, da pessoa, de não... tem gente que quer, 121 

e espera na sua própria casinha, não via atrás, e sempre fica falando “falta desemprego, falta 122 

desemprego”, mas não tem impulso de realmente ir atrás. 123 

E: Você consegue pensar em alguma outra causa? 124 

P: Outra causa... hum... desemprego... é... deixa eu ver... desemprego... outra causa 125 

desemprego... Fugiu da mente. (risos) Outra causa desemprego... Não sei, não sei, acho q 126 

lembro só essas, de agora pensei foi nessas duas coisas, mas... deixa eu pensar... toda essa... 127 

deixa eu ver... não, porque essa questão que o... o próprio, o próprio país onde a gente vive não 128 

leva a sério... não leva a sério, não...é... não tem essa, essa forte preocupação com as pessoas de 129 

baixa renda, na questão de emprego, porque todas as pessoas procuram emprego, e tal... e às 130 

vezes se acomodam pro essa questão de não ter essa empregabilidade e acabam fazendo outras 131 

coisas, né, não tendo o emprego fixo, né. Não tendo como assinar carteira de trabalho, procuram 132 

outras causas pra... preencher essa coisa aí do, do desemprego. Então acredito que não, pra mim 133 

essas coisas mais fortes essas duas coisas, como eu te falei. 134 

E: E como você sabe que essa é a causa? 135 

P: Como eu sei que essa é a causa... porque eu vejo no meu âmbito social, que, que mais... O 136 

que mais, essa questão da falta de oportunidades, qual a outra que eu falei? 137 

E: O querer da pessoa. 138 

P: Foi, é o próprio querer, a própria vontade da pessoa de, de, de ir querer ir atrás, tanto nessa 139 

questão de chegar um emprego, como de entrar na própria universidade. Eu acredito que tenha 140 

muitas oportunidades, que possam buscar, que realmente você vai conseguir alguma coisa se 141 
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você se esforçar e você querer. Mas tem realmente uma grande parte de pessoas que deixam 142 

isso de lado e se acomodam. 143 

E: Se você tivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto, que 144 

evidências você daria pra tentar mostrar isso? 145 

P: Que evidências... é... eu acredito que... através de, dessa, da faixa de, de... de riqueza e de 146 

pobreza das pessoas, que, eu analisaria assim, que as pessoas com sempre mais dinheiro e tal, 147 

elas sempre vão ter, né, emprego maior do que essas que não têm empregos mais, mais, mais 148 

baixos. Então, a, o desemprego da, estaria na proporção de, de, de falta de oportunidade pra 149 

esses jovens, como eu já tinha falado, na maioridade, pra esses jovens, também as outras 150 

pessoas, de, de faixa etária maior, que não teve essa, essa oportunidade de ter um trabalho, 151 

realmente um emprego fixo, né, onde possa sustentar toda família. Então, essa questão de 152 

desemprego na, na, na sociedade é muito forte e tem pessoas também que também não dura 153 

também em muitos empregos, por causa dessa, dessa, dessa questão de sempre, sempre tem 154 

essa, esse caráter de, de, desempregabilidade no nosso país, então acredito que as pessoas têm 155 

que... teria que haver uma base nas quais realmente, que... o, os empregos fossem, não fossem 156 

dessa forma solta, e sim fosse de uma forma mais específica, tal, não tivesse essa tão 157 

proporções, tivesse um estudo, né,  organizado, pra, é... tentar resolver essa demanda de tantas 158 

pessoas desempregadas no país. 159 

E: Existe alguma coisa mais que outra pessoa poderia dizer pra ajuda a mostrar que o 160 

que você disse é correto? 161 

P: É... outras pessoas iam dizer que... se a pessoa não consegue emprego, se não tem uma 162 

oportunidade, vai dizer que essa pessoa não vai atrás, ela fica em casa, ela fica sem fazer nada, 163 

porque são tantas oportunidades aí que tão, que estão pra... realmente, pra quem não tem 164 

dinheiro, pra quem não tem  essas coisas, e como, não é que, que tem todas as oportunidades, 165 

tantas coisas, essas pessoas não vão atrás? Acredito que essa seja a evidência, essa pessoa falar 166 

isso, “por que, por que você não se especializa em alguma coisa? Não faz alguma coisa? Pra 167 

realmente ter emprego, né, e ser”. Você também acredita que essa, essa questão dessa, de ter 168 

essas, essas demandas, pra você realmente estudar, pra você ser alguém na vida e tal não acopla 169 

todo mundo, entendeu? Tem pessoas que realmente vão atrás e tal, realmente, e não tem essa 170 

devida oportunidade, não tem acesso, não tem realmente um acesso direto a isso. 171 

E: Você consegue se lembrar de quando você começou a ter este ponto se vista? 172 
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P: Depois que eu entrei na universidade, porque eu vi que é só uma, é só uma parte dessas 173 

pessoas que conseguem, né, entrar no mundo acadêmico. E tem pessoas que realmente vão ter 174 

essa oportunidade, mas não conseguem, por causa dessa questão de... tenta... por essa questão 175 

de , uma parte entra e uma parte não entra nesse fluxo. 176 

E: Suponhamos agora que alguém discordou de seu ponto de vista, de que essa é a causa 177 

do desemprego. O que esta pessoa poderia dizer pra mostrar que você está errada? 178 

P: Acha que eu tô errada... porque se é investido tanto, como é que não é, só uma parte da 179 

população é beneficiada com isso? Entendeu? Então ela poderia mostrar que “não, tá aqui, foi 180 

feito pra todo mundo, quem quer tá aqui, quem não quer vai ser jovem infrator”, como tinha 181 

falado anteriormente. Essa... 182 

E: Você consegue pensar em evidências que essas pessoas poderiam dar pra tentar 183 

mostrar que você está errada? 184 

P: Mostrar... Mostrar que... Dar exemplos de, de quem realmente, né, um jovem pobre, de uma 185 

família pobre, teve, viu uma oportunidade, foi lá, atrás, formou e é uma pessoa do bem, tem 186 

uma base de dinheiro legal, e outro que teve várias oportunidades e nada. Então a partir desses 187 

dados, a partir dessas análises, de, de, de um ponto de vista e do outro de vista ele pode discordar 188 

da minha evidência. 189 

E: E você seria capaz de provar que essa pessoa tá errada? 190 

P: Eu seria capaz de provar... sim! Seria! Porque eu, novamente, eu ia fazer é isso, tentar mostrar 191 

a essa pessoa que é só uma parte, né, da, através da minha, da minha experiência de vida, que 192 

é só uma parte dessas pessoas, porque eu acredito que essa pessoa ela não vai passar pela mesma 193 

situação que a minha, não vai ter a mesma visão que eu tenho. Então, eu, no caso, vou falar que, 194 

através do meu ponto de vista, eu acredito que só uma parte das pessoas que conseguem ... é... 195 

ter um ingresso... e... e ter essa demanda de emprego, e não toda, toda... toda população. 196 

E: existe alguma coisa importante que, se ela pudesse ser feita, ela iria diminuir o 197 

desemprego? 198 

P: Uma coisa importante... uma coisa importante... era... capacitação de mais pessoas. É... o, o 199 

o, Estado realmente tomar medidas de, de resgatar essas pessoas de uma classe, de uma classe 200 

mais baixa, o que não tem, que é evidente, que não tem a maior base de, de, maior proporção 201 
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de emprego, então, acredito que o Estado ele deve, é... tomar essas medidas pra que haja uma 202 

proporção entre as classes. 203 
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Participante 4 (DIP) 

Temas: (a) reincidência de adolescentes em atos infracionais e (b) desemprego 

 

ENTREVISTADOR: O que você acha que faz com que adolescentes que já se envolveram 1 

em atos infracionais, mesmo que já tenham cumprido alguma medida socioeducativa, 2 

voltem a praticar infrações? 3 

PARTICIPANTE: Eu acredito na... falta de oportunidade, que infelizmente acontece, não ter 4 

outra... Porque eu vejo muito o crime como consequência da estrutura social e tudo mais... e 5 

que esses, essa retomada à infração é uma consequência disso, de, da falta de oportunidade, ter, 6 

ter no currículo, entre aspas, né, (incompreensível) medida socioeducativa e tudo mais, isso 7 

conta negativamente e tudo mais. Então eu acredito nessa falta de oportunidade, que acaba 8 

levando as pessoas a reincidirem no cri, no crime, como forma de sobrevivência também.  9 

E: Você consegue pensar em alguma outra causa? 10 

P: Eu acho, eu não acredito na... nessa patologização do crime e tudo mais... eu acho que, de 11 

uma maneira geral, e considerando esses crimes comuns, né, assalto, estupro, e outros tipos, eu 12 

acredito na... nesse fator social mesmo como maior fator. 13 

E: Como você sabe que esta é a causa? 14 

P: Como eu sei? (risos da participante) Eu não sei, né, eu suponho, por, pelo que eu vi, pelo que 15 

eu vejo, pelo que eu leio, por acred... é... exatamente, da forma como eu vejo o mundo e como 16 

as coisas são passadas, professores me ajudaram a pensar dessa forma, é, da minha vivência de 17 

mundo de uma maneira geral. Isso e tudo mais... 18 

E: e se você tivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto, que 19 

evidências você daria pra ajudar a tentar mostrar isso? 20 

P: Evidências... eu acho que pra convencer alguém eu realmente tenho de ter evidências, se 21 

pensar direitinho, ter argumentos sólidos. E aí eu recorreria à exemplificação, a... e a alguns 22 

autores, eu também não tenho muitos não pra, pra citar mas... é, (incompreensível) autor eu 23 

diria, mas tentaria exemplificar e tentar mostrar nas dinâmicas assim, como a gente pode 24 

observar isso, como se, talvez algum, algum caso específico, algum filme... // 25 
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E: Você conseguiria pensar em algum caso específico pra tentar... 26 

P: Consigo. A gente recentemente fez até isso, foi até no CinePSI daquele “Última Parada 174”, 27 

filme brasileiro, que, acho que mostra bastante como os fatores sociais vão levado a pessoa pro, 28 

ao mundo do crime, e tudo mais a respeito, seria até a situações drásticas como foi a desse caso. 29 

E: Existe alguma coisa mais que você poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você 30 

disse é correto? 31 

P: Não sei... Deixa eu pensar. É, não, acho que é isso mesmo. 32 

E: Existe alguma coisa mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar que o 33 

que você disse é correto? 34 

P: Sim, talvez o depoimento de pessoas que... depoimentos de pessoas que estejam mais ligadas 35 

ao sistema prisional ou pessoa que foram levadas ao crime, que cometeram atos e tal. Talvez o 36 

depoimento dessas pessoas é um fator bem importante. 37 

E: Você consegue se lembrar de quando você começou a ter esse ponto de vista? 38 

P: É recente. É recente. Eu acho que depois que eu entrei no curso de psicologia, principalmente, 39 

comecei a observar essas coisas com mais... Na verdade eu já esse, um pouco essa noção da, da 40 

sociedade como modulagem o comportamento, mas acho que depois do curso de psicologia 41 

isso se fortaleceu bem mais, assim...  42 

E: Você consegue se lembrar de qual foi o motivo que lhe levou a acreditar que essa é a 43 

causa? 44 

P: O motivo exato não, assim, foram, acho que foi uma construção realmente, uma bem, bem 45 

lenta de pequenas coisas que fui ouvindo, fui vendo, (incompreensível), discursos de outros 46 

colegas também, de professores, (incompreensível). Recentemente eu fui para um congresso 47 

que os temas era esse e, assim, reforçou bastante o que eu pensava e me ajudou a consolidar a 48 

minha opinião. Pronto, no primeiro período, uma cadeira de introdução à sociologia, o autor 49 

Berger & Luckmann, “A construção Social da Realidade” e aí foi uma das bases pra esse, pra 50 

minha opinião, foi quando eu comecei a pensar seriamente sobre isso.  51 

E: Suponhamos agora que alguém discordou do seu ponto de vista, de que essa é a causa. 52 

O que esta pessoa poderia dizer pra mostrar que você está errado? 53 
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P: Acho que tentam muito usar exemplos, usar exemplos que fogem à regra, né, aquela exceção 54 

da pessoa que conseguiu mesmo com todas as dificuldades da vida, conseguiu ser um juiz, 55 

alguma coisa. E aquela, as exceções que.., que mostram que “não, que é possível superar essas 56 

coisas e que isso não é motivo não é justificativa pra (incompreensível) e tal” e que não é 57 

justificativa, é mais só uma tentativa de explicar, também a tentativa de patologizar, né, a, os 58 

comportamentos agressivos e criminosos. Acho que as pessoas tentam seguir por essas linhas. 59 

E: E você consegue pensar em alguma evidência que essa pessoa poderia dar pra tentar 60 

mostrar que você está errada? 61 

P: É, eu acho que os exemplos eles servem como essas evidências, é, esses exemplos que eu 62 

falei serviriam como essas evidências, há provas de que é possível superar... 63 

E: também suponhamos que alguém que discordou de seu ponto de vista disse que é a 64 

perversão, que, a natureza do jovem que é perverso, que faz com que ele retorne, que ele 65 

reincida em ato infracional. O que você poderia dizer pra tentar, pra mostrar que essa 66 

pessoa tá errada? 67 

P: É, é porque eu tenho pouca base psicanalítica ainda, pra, pelo menos quando você fala me 68 

fala em perversão eu penso nisso / 69 

E: Ou então a gente pode pensar como no senso comum, uma pessoa perversa, uma pessoa 70 

má, por exemplo... 71 

P: Aí é, essa natureza má do homem, né, não sei (risos), eu não sei o que eu diria não, mas... O 72 

que eu diria pra dizer que a natureza do homem é perversa... eu acho que não, eu acho que... é 73 

porque eu não acreditando, né, tentaria convencê-la da mesma maneira, acabaria repetindo 74 

argumentos, mas... essa natureza perversa e tudo mais, eu discordo um pouco. Então eu tentaria 75 

a mesma coisa que eu tava tentando desde o começo, né, de tentar justificar isso não como uma, 76 

como sendo realmente uma construção social. É isso q eu diria. 77 

E: Existe alguma coisa importante que, se pudesse ser feita, iria diminuir a reincidência 78 

de adolescentes em atos infracionais? 79 

P: Tem, muitas. É, como eu falei no começo, né, se eu acredito que essa reincidência ela se dá 80 

pela falta, pelo contexto social que ela já tá imersa e que geram fatores que o levam àquilo, é 81 

justamente essa tentativa de dar mais oportunidades e oferecer um ambiente favorável pra 82 

aquela pessoa, pra que ela não tenha necessidade de entrar no mundo do crime.  83 
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E: Podemos passar pro próximo tema? 84 

P: sim. 85 

E: O que causa o desemprego? 86 

P: O que causa o desemprego...? Poxa... O que causa o desemprego..? Eu acho que... Não dá, 87 

eu acredito que não dê pra abarcar, que todos possam ser empregados. É difícil você encontrar 88 

uma sociedade em que tenha serviço pra todo mundo, serviço remunerado pra todo mundo, 89 

mas... porque desemprego, eu tô pensando no emprego remunerado, né, mas o que faz o 90 

desemprego? Talvez a... também a... nem todas as pessoas têm qualificação profissional, essa 91 

oportunidade de se qualificar que nem sempre... existe... puxa, o que causa o desemprego? É, 92 

eu iria por essa mesma linha também, de... do... (risos) do, da falta de oportunidade, de... nem 93 

sempre ser acessível uma maneira de se qualificar e conseguir um emprego remunerado, mas 94 

tem de pensar por outro lado, que existem empregos de campo e... outros trabalhos voluntários, 95 

mas.. é... talvez eu seguisse por essa linha, de falta de oportunidade, de preparação, de... é. 96 

E: você consegue penar em alguma outra causa? 97 

P: (risos) Não, não, porque eu não acredito numa falta de aptidão pra... porque eu acredito que 98 

todos têm alguma aptidão, algum, nesse sentido, de... pode ser que tenha algum sentido 99 

(incompreensível. Ouvir novamente), mas aí seria a falta de oportunidade, de.. oportunidade de 100 

se qualificar, a oportunidade de emprego mesmo, mesmo sendo qualificado, que a demanda 101 

seja maior que a... que a procura seja maior que a demanda... e que não dê pra abarcar a todos. 102 

E: E como você sabe que essa é a causa? 103 

P: Estou supondo (risos). É... é, novamente pelo que eu vejo, assim... eu tenho, eu estudo, eu 104 

não tenho estudado nada sobre isso, mas, é, porque eu observo no dia a dia, no quotidiano, que, 105 

se lê jornal e... se ouve falar por aí mesmo... não tenho nada que me dê bases mais sólidas pra 106 

afirmar isso não. 107 

E: E se você tivesse tentando convencer alguém, de que o seu ponto de vista é o correto, 108 

que evidências você poderia dar pra tentar mostrar isso? 109 

P: Talvez, é, por exemplo, psicologia não, mas... biblioteconomia, falta de emprego na área de 110 

biblioteconomia, talvez mostrar a quantidade de gente que se forma no curso, a quantidade de... 111 

demanda praquele... praqueles profissionais, em... pelo menos algumas áreas, biblioteconomia, 112 
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ou sei lá, zootecnia, veterinária, psicologia, qualquer outra área, porque existem muitas áreas 113 

em que a demanda é pequena, talvez isso, talvez tentando exemplificar com algumas profissões, 114 

museologia, no Brasil, realmente, não tem muito museu... é, talvez tentando exemplificar 115 

mesmo. 116 

E: Existe alguma coisa mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar que o 117 

que você disse é correto?  118 

P: É... talvez se alguém conseguisse dados mais.. precisos, né, sobre o , sobre o que eu tava 119 

afirmando... também... é... é, é isso.  120 

E: Você consegue se lembrar de quando você começou a ter esse ponto de vista? 121 

P: Não, nunca tive esse ponto de vista formado, pra, nunca me deparei com essa... essa... pra 122 

pensar sobre o porquê disso... então, talvez não agora (risos). 123 

E: Suponha agora que alguém discordou de seu ponto de vista, que essa é a causa do 124 

desemprego. O que essa pessoa poderia dizer pra mostrar que você está errada? 125 

P: O que ela poderia... é, porque talvez eu tenha levado por um, por algumas áreas do 126 

conhecimento, e, que, óbvio, não explica tudo... talvez dar exemplos de... é... dar exemplo... 127 

exemplos que provem o contrário, né, pra mostrar... deixa eu pensar um aqui... já, sei lá... a 128 

coor... pronto, dar o exemplo dos médicos, né, médicos se forma menos do que precisa, seria 129 

um exemplo, tem menos médicos do que se precisa nos interiores, seria mais um que prova o 130 

contrário, né... dá pra discordar do que eu falei.. ou então atribuir outra causa, atribuir o 131 

desemprego a... invalidez, ou algo do tipo, da... colocar o desemprego como tendo essa outra 132 

causa. 133 

E: Você consegue pensar em alguma evidência que essas pessoas poderiam dar pra tentar 134 

mostrar que você está errada?  135 

P: Tentar achar as... é o INSS que paga as ... sei lá, tentar achar os motivos pra aposentadoria, 136 

seguro-desemprego e... mostrar pra mim, sei lá, quais seriam essas causas reais e... se isso 137 

reitera ou não o que eu tô tentando ter dito. 138 

E: Agora vamos supor que alguém discordou de seu ponto de vista, e disse que mesmo 139 

uma pessoa com, que existam pessoas que mesmo com capacitação, com oportunidades, 140 
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continuam desempregadas, por exemplo. O que você poderia dizer pra mostrar que essa 141 

pessoa tá errada? 142 

P: Não, não tem, eu acho difícil uma pessoa que tenha capacitação e... a oportunidade de 143 

emprego e não queira trabalhar, eu, eu não consigo atribuir nada, a não ser ele não queira 144 

trabalhar mesmo, ter condições de trabalho, não sentir prazer naquilo, preferir algum outro 145 

hobby, ou, é, quando você fala que, ela tem oportunidade, eu penso também que ela tem outras 146 

oportunidades, a oportunidade não só de aparecer oportunidade, mas também condições de 147 

trabalhar também. Então a pessoa que tenha condições de trabalhar, tem oportunidade de 148 

trabalhar, tem qualificação, não queira, é, eu acho que apenas a falta de vontade, a não 149 

necessidade de trabalhar, pode se sustentar de outra maneira... sustentar de outra maneira não, 150 

é, com a renda de outro que não a dele e prefira fazer outra atividade pro seu tempo, que não o 151 

trabalho. 152 

E: Existe alguma coisa importante que, se ela pudesse ser feita, iria diminuir o 153 

desemprego? 154 

P: É... desemprego, a gente fala muito da qualificação profissional, né, de você... qualificar as 155 

pessoas pra, pra que elas tenham alguma ocupação. Se eu tô atribuindo a essa causa, né, do 156 

desemprego, tô atribuindo à falta de qualificação, é essa, mas... não tem também como fazer só 157 

de um lado, né, gerar novos empregos também, né, mas tem certas áreas que apenas não existe 158 

demanda, não existe porque gerar emprego, mas... é, gerar mais empregos e qualificar mais 159 

profissionais, seriam essas duas soluções que consigo encontrar.160 
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Participante 5 (DIP) 

Temas: (a) reincidência de adolescentes em atos infracionais e (b) desemprego 

 

ENTREVISTADOR: O que você acha que faz com que adolescentes que já se envolveram 1 

em atos infracionais, mesmo que já tenham cumprido alguma medida sócio-educativa, 2 

voltem a praticar infrações? 3 

PARTICIPANTE: Acho que tudo uma condição... ninguém faz só por fazer, acho que tem todo 4 

um contexto social envolvido por trás que leva ele a fazer. Às vezes é criação, às vezes é o meio 5 

social que não fornece coisas a ele, então, ele tem que naturalmente pegar pra si, enfim, eu acho 6 

que é muito mais impositivo, digamos assim, com aspas bem grandes, do que, literalmente, um 7 

querer, uma vontade. 8 

E: Você consegue pensar em alguma outra causa? 9 

P: Não, assim, fo... é, é, é isso. Eu acho que fora o social, a imposição social, um, um, uma 10 

sociedade extremamente capitalista que, que, que enfatiza o querer, o sempre querer mais, e as 11 

condições sempre adversas de nunca ter, e fora isso tem, tem a educação, tem a cultura, tem... 12 

tem a criação. Eu vejo dois, dois momentos muito... muito bons assim, na minha vida, muito 13 

marcantes: um foi uma pessoa chegar pra mim e dizer: “oh, Rafael da quinta série, um menino 14 

com onze, doze anos, ele anda com uma faca na bolsa, mas não se preocupe não, que ele não 15 

vai puxar a faca no colégio, porque a gente já conversou sobre isso, é porque ele é irmão do 16 

traficante daqui de Rio Doce, então assim, ele tem que andar protegido de algum jeito.” Era 17 

uma criança, de onze anos! Ela não devia estar se preocupando em andar com faca, mas é... é a 18 

pressão social, assim... e ele era um menino ótimo, estudioso, extremamente quieto em sala, 19 

extremamente de uma atenção, uma dedicação extrema, mas andava com uma faca e era 20 

conhecimento público. E a outra foi num congresso de psicologia, que estava falando de 21 

psicopata e o cara disse: “não, porque minha mãe ensinou que na vida ou você é, ou você faz 22 

escada de gente e sobe, ou você é a escada pra alguém subir”. Então assim, num é um contexto 23 

que você tá acostumado a lidar que sua mãe vai dizer a você “não, oh, ou tu vai ser pisado, ou 24 

tu vai pisar”. Então, acho... eu, eu vejo muito um contexto social e uma educação. 25 

E: Mas qual dessas você diria que é a principal causa? 26 
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P: É... Eu não acho que tenha uma principal, eu acho que as duas são, andam em paralelo, eu 27 

acho que você mesmo com uma educação ruim, você pode socialmente ter experiências que lhe 28 

levem a não fazer, como você ter todo um social dizendo pra você faze e sua educação diga 29 

você... claro, também tem acho que, que, que o indivíduo, acho que a opção do indivíduo 30 

também tá contando aí, num é só uma experiência determinando você. Acho que você também 31 

tem vontade própria, mas a influência eu acho que é desses dois pontos, educação e sociedade. 32 

E: E se você tivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto, que 33 

evidências você daria pra tentar mostrar isso? 34 

P: Como assim? Que é social e... eu acho que exemplificando, eu acho que pegando casos e 35 

situações rotineiros pra mim, é muito números casos de situações assim, de ser ameaçado de 36 

morte, dizer à coordenadora e a coordenadora dizer “nããão, mas ela é prima de fulaninho, que 37 

é traficante daqui, num, num se preocupe não, que ela só ameaça, porque ela sabe que tem poder 38 

a ameaça dela!”. Aí você diz: “tá, tá bom, então não faço nada não, então ela faz o que ela quer 39 

e...” enfim, inúmeras situações rotineiras e quotidianas que facilitam exemplificar e demonstrar 40 

com (incompreensível). 41 

E: Existe alguma coisa mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar que o 42 

que você disse é correto? 43 

P: Eu acho que sempre tem, acho que você nunca tem uma opinião formada de nada, de se estar 44 

sempre propenso a ouvir outras opiniões e de adaptar a sua opinião à opinião de outras pessoas.  45 

E: Mas você consegue pensar no que outra pessoa poderia dizer pra complementar sua 46 

ideia? 47 

P: Bom, nesse ponto específico acho que a minha ideia é muito... quotidiana. Minhas 48 

experiências são muito... vivências. Mas acho que se alguém trouxesse recursos teóricos, de 49 

pensadores, poderia influenciar e muito minha argumentação.  50 

E: Você consegue se lembrar de quando você começou a ter esse ponto de vista? 51 

P: Eu acho que eu já tinha algum, alguma coisa, alguma noção, mas assim... a cada dia que você 52 

vai trabalhando e vê realmente a precariedade do sistema e toda a influência que ele leva as 53 

pessoas fazerem isso, acho que só complementa e... meio que forma, define mais, concretiza, 54 

na verdade. Concretiza mais o ponto de vista. 55 
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E: Suponha agora que alguém discordou do seu ponto de vista, de que essa é a causa da 56 

reincidência de menores em atos infracionais. Menores não, adolescentes. O que esta 57 

pessoa poderia dizer pra mostrar que você está errada? 58 

P: É, não, eu acho que ele pode dizer qualquer coisa, agora, me convencer de que tá errado, não 59 

sei, ele poderia trazer bases teóricas, mas não sei, é como eu disse, como eu já tô tão concreta 60 

na minha ideia, que dificilmente provaria algum indício, levaria algum indício de que... 61 

chegasse a me mudar de opinião, mas eu ouviria, eu ouviria até mesmo pra saber a contrapartida. 62 

E: Mesmo que, por exemplo, essas pessoas dissessem que eles cometem delitos porque faz 63 

parte da natureza deles, natureza perversa, que é a natureza deles querer fazer mal. Você 64 

teria alguma coisa a dizer pra mostrar que essa pessoa tá errada, por exemplo? 65 

E: Pra mostrar que a pessoa tá errada, não sei, mas assim, me levar a pensar em situações como 66 

essa, a, a chegar a mudar minha opinião, não. Dificilmente com esses argumentos de natureza 67 

perversa eles iam me convencer de alguma coisa. Eu tenho um, uma ideia de adotar uma criança 68 

e já escutei muito isso, de que as crianças foram abandonadas, as crianças que têm pais 69 

marginais e por isso tão no sistema de adoção, eles já vêm com o mal em si, independentemente 70 

da minha educação eles vão ser maus, e isso pra mim não influencia, porque eu acho que não 71 

existe nada comprovadamente científico que chegue, que eles cheguem a, a dizer “oh, a gente 72 

viu isso numa revista tal, e comprovado cientificamente de que isso existe”, então até esse ponto 73 

de chegar e dizer “não, ó, essa, essa coisa de ser um psicopata ou ser perverso, isso é genético, 74 

isso é social, isso vem, isso não é social, isso é genético”, aí eu posso vir a questionar alguma 75 

cosia e passar a meio que contrapor, mas enquanto não tiver nada cientificamente que isso seja 76 

genético, não, não mudaria o meu argumento. 77 

E: Existe alguma cosia importante que, se ela pudesse ser feita, iria diminuir a 78 

reincidência de adolescentes em atos infracionais? 79 

P: Acho que a educação. Eu acho que a educação é a base de tudo, é, é impressionante como 80 

você tem o poder, na educação você tem o poder de mudar o futuro de uma pessoa, tanto levar 81 

ela a se desestimular e não querer mais aqui pra si, como querer uma ambição de conhecer mais, 82 

saber mais. Eu não acho nem que a educação influencie no sentido de que a pessoa vai chegar 83 

numa universidade, e fazer um curso superior, mudar a condição de vida, mas assim, 84 

esclarecimento, de buscar conhecimento e ser mais ativo num processo de, de vida, eu acho que 85 

a educação é, é o principal. 86 
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E: Sobre esse tema é isso. A gente tem um outro, mas tô preocupado com seu horário... 87 

P: É. 88 

E: Se você quiser fazer... 89 

p: Não pode fazer, sem problema. 90 

E: Então, o segundo tema é: o que causa o desemprego? 91 

P: Eu acho que a cultura, a cultura capitalista, eu acho que não facilita muito... o emprego... não 92 

sei se, se... se o capitalismo em si, mas a sociedade estimula muito o desemprego, primeiro com 93 

essa cultura de você só é capaz se você tiver conhecimento educacional, assim, se você tiver 94 

escolaridade, vamos falar assim, nesses termos, de, você só é apto a fazer alguma coisa, você 95 

só tem uma conhecimento adquirido se você tiver uma escolaridade para. É... e a sociedade que 96 

visa lucros, e com lucros terceirizam, e... botam qualidades precárias, e... condições só o 97 

essencial pra que aquilo funcione, e o resto tu chega pra si e... eu acho que facilita muito, esses 98 

dois pontos. 99 

E: Você consegue pensar ema alguma outra causa? 100 

P: No momento não. Acho que é isso. 101 

E: Tudo bem. E como você sabe que essa é a causa? 102 

E: Observação, sempre observação. Assim... de ver pessoas ao redor com, trabalhando muito 103 

numa situação de... muitas funções que poderiam ser subsidiadas e ter um trabalho de qualidade 104 

e não se faz isso, se trabalha sempre com o mínimo possível pra que se lucre mais nas coisas. 105 

Eu acho que a economia, notícia também tem muito, muito disso. 106 

E: E se você tivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto, que 107 

evidências você daria pra tentar mostrar isso? 108 

P: Eu acho que quando você pega qualquer jornal, qualquer fonte de, de notícia, você consegue 109 

comprovar sobre o capitalismo e sua influência no emprego e desemprego e qualidade de 110 

serviço e... exemplos quotidianos, eu acho que é muito mais fácil de você... de a pessoa que tá 111 

ouvindo conseguir captar, conseguir absorver aquela informação se você contextualizar com a 112 

rotina. 113 
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E: Existe alguma coisa mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar que o 114 

que você disse é correto? 115 

P: Com certeza, enquanto o outro ponto eu estava muito mais inserida socialmente, esse eu, eu 116 

tenho conhecimento bem de leiga, bem de, aspas assim, de notícias e rotina, mas não tenho 117 

nenhum conhecimento econômico, ou administrativo pra ter noção sobre o fato. 118 

E: E você consegue se lembrar de quando você começou a ter esse ponto de vista? 119 

P: Eu acho que quando isso começou a, até certo ponto, a interferir na minha vida, quando eu 120 

comecei a ter mais tempo pra ler jornal, e informação todos os dias, e... acho que convivência 121 

de amigos que... nossa, eu tenho três amigos economistas no momento e o assunto sempre surge, 122 

você começa a prestar atenção em certas coisas. Acho que isso, (incompreensível), que aí você 123 

para de estudar tanto, o que você precisa estudar na faculdade pra ter mais uma noção de 124 

sociedade, então depois da faculdade pra cá que comecei a realmente ter o hábito de ler jornal, 125 

de ler revista, de me preocupar com situações sociais. 126 

E: Suponha agora que alguém discordou do seu ponto de vista, de que essa é a causa do 127 

desemprego. O que essa pessoa poderia dizer pra mostrar que você está errada? 128 

P: Acho que do mesmo jeito, os mesmos argumentos que eu posso mostrar que, que eu posso 129 

usar pra mostrar a ela que eu estou certa, ela pode usar pra me mostrar que como, teoricamente, 130 

eu tô menos embasada, dependendo do tipo de argumento dela, eu vou estar mais suscetível a... 131 

balancear. 132 

E: Existe alguma coisa importante que, se pudesse ser feita, iria diminuir o desemprego? 133 

P: Eu acho que prezar mais por qualidade de vida, assim, não sei se a palavra certa seria 134 

qualidade de vida, mas de qualidade de serviço, de, eu realmente não tô achando a palavra, 135 

mas... de condições de emprego, de satisfação. Eu acho que inúmeras políticas, de inúmeras 136 

empresas já disseram que quanto mais funcionários satisfeitos, melhor... e mis produtivo é, 137 

então se o foco parar de ser tanto no lucro, mas na qualidade, eu acho que... melhoraria muito 138 

o sistema.139 
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Participante 6 (DIP) 

Temas: (A) desemprego e (B) reincidência de adolescentes em atos infracionais 

 

ENTREVISTADOR: O que causa o desemprego? 1 

P: Eu nunca pensei... (risos) Tem pergunta que você nunca pensou exatamente, né? Mas... eu 2 

acho que são diversos fatores, né? É muito... é reduzir muito dizer que é uma coisa ou outra. 3 

Acho que a educação é a primeira coisa que me vem a cabeça. É... as oportunidades que você 4 

tem né? Através da educação. Tem gente que não tem as mesmas oportunidades que outra 5 

pessoas, acho que isso interfere muito. É... a mão de obra, essas coisas... a mão de obra 6 

qualificada acho que falta em alguns lugares e enfim, sobre em outros por causa da educação. 7 

É, se eu fosse dizer uma coisa diria a educação, mas não existe só esse fator. Acho que é reduzir 8 

demais a coisa. 9 

E: Além dessas causas que você citou, você consegue pensar em alguma outra causa? 10 

P: Poxa, assim, assim...?! Eu sei que tem, mas pensar assim é meio complexo. Pensar assim pra 11 

dizer agora... provavelmente, provavelmente. Acho que tem aquelas questão de... de... porque 12 

tem gente que não pode trabalhar porque tema algum problema, sei lá... pessoa que trabalhava 13 

numa fábrica e perde um braço e tal. Tipo, volta pra aquela questão da oportunidade, né? 14 

Querendo ou não é isso. Sei que tem mais coisa, mas eu teria que pensar mais, elaborar mais... 15 

E: Tudo bem. E dessas causas que você citou, você citou educação... 16 

P: Oportunidade... 17 

E: Oportunidade e tal, qual dessas você diria que é a principal causa do desemprego? 18 

P: Eu acho que educação. nessa eu diria que é a educação. 19 

E: E como você sabe que essa é a causa? 20 

P: Porque... pelo que eu observo, né? Também não é uma coisa eu que seeei... é uma coisa que 21 

eu acho que sei, pelo que eu observo das pessoas, né? Das... dos empregos que observo 22 

atualmente, das oportunidades que as pessoas tiveram e que frequentaram as escolas particular 23 

e as que frequentaram ensino público, o descaso né? Que tem no ensino público e que não tem 24 
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no particular. Quer dizer, não tem no particular, mas que a gente sabe que de vez em quando... 25 

é, é pelo que eu observo, pelas vivencias que eu tenho visto nos lugares que eu ando. 26 

E: E se você tivesse tentando convencer alguém de que seu ponto de vista é correto. Que 27 

evidências você daria pra tentar mostrar isso? 28 

P: Acho que eu traria exemplos. Eu acho que exemplos é uma coisa interessante, é uma coisa 29 

que tá acontecendo ou aconteceu e tá no cotidiano. Então se eu precisasse convencer alguém eu 30 

usaria exemplos. 31 

E: Você poderia ser um pouco mais específica, bem específica? Me diz alguns fatos 32 

particulares que você usasse para convencer essa pessoa. Por exemplo, já que você falou 33 

de exemplos que daria, que exemplos você poderia por exemplo 34 

P: É... eu acho que nos casos... Caso de empregada doméstica, por exemplo. Eu tenho uma 35 

funcionária em casa e ela não teve muita oportunidade de estudar, ela não lê, ela escreve muito 36 

pouco, assina o nome e tal, mas não tem muitas noções, sabe? e eu acredito que se ela tivesse 37 

tido outras oportunidades ela estaria em outra função. Exercendo outra função. É... e eu acho 38 

que assim.. tem um pouco a ver como essas pessoas tem consciência dessas coisas sabe? porque 39 

ela tem duas filhas, uma tem quinze e a outra tem sete ou é oito e ela faz um esforço muito 40 

grande para que as filhas tenham tudo que ela não teve, para que elas não acabem, digamos 41 

assim, no mesmo lugar, ou na mesma função que ela tá exercendo. Então a filha dela mais velha 42 

tá fazendo o ensino médio no ensino público, mas faz cursos por fora, curso de informática, 43 

curso de inglês, todas as ferramentas que ela poderá usar no futuro e que a mãe não teve além 44 

do estudo básico. Acho que esse é um exemplo mais próximo e mais vivido que eu tenho. Eu 45 

lembro te tantas outras coisas também, a gente vê tantas histórias de pessoas que tem uma renda 46 

mais baixa, é... trabalhos de gari, empregadas domésticas... acho que essas pessoas estão ali por 47 

circunstâncias mesmo “ah.. eu não tive oportunidade de estudar, não tive oportunidade de ser 48 

alguém na vida” como as pessoas dizem né? Eu não gosto muito dessa frase, mas a frase que 49 

geralmente eles usam. 50 

E: Existe alguma coisa a mais que você poderia dizer para mostrar que o que você disse é 51 

correto? 52 

P: Eu acho que existe estudos, né? Sempre existe estudos, cálculos do IBGE e tal. Eu não 53 

poderia dizer, se fosse circunstância agora, utilizar dados quantitativos porque eu não tenho 54 
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acesso a eles. Eu teria que pesquisar. Mas existe né? Varias... vários estudos de estatísticas e 55 

tudo. Então existe, respondendo a pergunta. 56 

E: Existe alguma coisa que outra pessoa poderia dizer que o que você disse é correto? 57 

P: Acho que sim, mas é difícil prever né? Porque cada cabeça é um mundo. (risos) Cada pessoa 58 

acha uma coisa. Então deve ter, devem ter outras pessoas que acham que existe outros fatores 59 

também. Então sim, eu não saberia dizê-los certamente, mas acho que sim que outra pessoas 60 

dizer outras pra ajudar no convencimento. 61 

E: Você consegue se lembrar de quando você começou a ter esse ponto de vista? 62 

P: Não. Eu acho que foi uma coisa que foi sendo construída desde a minha infância, pelo 63 

processo da minha criação mesmo. Porque meus pais sempre tiveram essa visão mesmo humana 64 

dos seres humanos, então o fato de eu ter empregada doméstica hoje isso não me distancia dela 65 

de jeito nenhum, sabe? No sentido de ser humano. Então não foi uma coisa que surgiu, né?” 66 

Ah, agora eu sei!” ou então “Eu soube daqui...” Não, foi uma coisa que foi construindo e ela só 67 

foi incrementada durante o tempo, né? Com as minhas novas informações, com os meus 68 

conhecimentos e vivências na universidade também. Então acho que não lembro, não teve um 69 

dia que começou. 70 

E: E agora suponha agora que alguém discordou do seu ponto de vista... 71 

P: Tá. 72 

E: De que a falta de oportunidades e de educação, né isso? É o que causa o desemprego. 73 

O que essa pessoa poderia dizer para mostrar que você tá errada? 74 

P: Não sei. Tem tantas possibilidades... (risos) 75 

E: Consegue pensar em alguma? 76 

P: Não sei... acho que... ela poderia dizer, não sei se é um argumento muito forte na minha 77 

opinião, mas poderia que escolas para todos e que existem... e que o governo dá, é só procurar. 78 

É... e que existe desemprego, então ela pode procurar um emprego porque existe. Ou melhor, 79 

existe desemprego não, existe muita opção de emprego então ela pode procurar. É... acho que 80 

ela usaria esses argumentos. Poderia usar esses argumentos, né? Então com certeza. 81 

E: E que evidências essa pessoa poderia dar pra tentar mostrar que você tá errada? 82 
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P: Números. Assim, quantidade de escolas, quantidade de... de lugares que procure emprego. 83 

Acho que números, mas ainda assim não seria tão forte né? Porque se disser número de escolas, 84 

número de pessoas é muito maior e a qualidade de ensino nas escolas, por exemplo públicas, 85 

não é tão satisfatório. Então... é. 86 

E: Existe algum fato ou evidência que se for verdadeiro poderia mostrar que sua visão 87 

estaria errada?  88 

P: Se existe algum fato...? 89 

E: Ou evidência que se ele for verdadeiro ele poderia mostrar que sua visão estaria 90 

errada?  91 

P: Olha... eu acho que não. Porque eu acho que é bem evidente a questão da educação no Brasil, 92 

mas também não é uma coisa que eu possa dizer com certeza, né? Porque pra provar as coisas 93 

precisa daqueles dados... mas eu acho que... eu acho que nada... acho que é evidente isso. 94 

E: Uma pessoa como que a gente tava falando agora, que tenha um ponto de vista 95 

diferente do seu, o que ela podia dizer que é a principal causa?  96 

P: É muito difícil isso, é mais fácil dizer no mesmo ponto de vista. Não sei. É muito difícil 97 

pensar essas coisas, porque é uma coisa que eu nunca pensei em minha vida, se colocar em 98 

outra perspectiva. Eu acho... 99 

E: Você acha que é difícil se colocar em outra perspectiva ou pensar sobre esse assunto 100 

em específico? 101 

P: Eu acho que nesse assunto em específico não era uma coisa que eu tenha pensado assim... 102 

dessa forma antes. Então me colocar como contra argumentadora desse assunto, né? Que eu tô 103 

me colocando já como... é diferente, um pouco mais complexo. Como é a pergunta mesmo? 104 

E: O que essa pessoa que a gente tava falando agora, que tenha um ponto de vista diferente 105 

do seu... 106 

P: Tá. 107 

E: O que ela podia dizer que é a principal causa? 108 

P: O que ela vai dizer... é... Acho que poderia ser a falta de informação... que as vezes tem coisa 109 

que são ofertadas pelo governo que as pessoas não tomam conhecimento. É... que a um certo 110 
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ponto eu concordo, né? Mas não seria a principal coisa, então acho que ela poderia colocar a 111 

falta de informação de órgãos que podem ser acionados, pessoas, leis, direitos... talvez. 112 

E: Existe alguma coisa importante que se ela pudesse ser feita que iria diminuir o 113 

desemprego? 114 

P: É... acho que sim. O investimento seria uma coisa a longo prazo, mas acho que seria até meio 115 

utópico, mas acho que não tem outro caminho. E a curto prazo acho que leis que protejam as 116 

pessoas que ficam desempregadas, que tenham um apoio efetivo, porque muitas vezes são 117 

pessoas que tenham famílias, que tenham estruturas que precisam cuidar de crianças e tudo. 118 

Então acho que a longo precisa cuidar da educação, da estrutura da educação, da qualidade da 119 

educação, na qualidade da quantidade, que a gente vê muita escola por aí, mas assim em 120 

situações precárias. E a curto prazo seria uma coisa mais enfática nos direitos dos trabalhadores 121 

mesmo. Eu sei, não conheço muito, eu sei que tem muitas coisas. Mas eu acho que uma 122 

fiscalização mais efetiva, é... um apoio mais efetivo para essas pessoas, não só financeiro, mas 123 

psicológico mesmo, de instrução. Acho que isso poderia facilitar. 124 

E: Então sobre desemprego é isso. Tá bom? Vamos para o segundo tema. 125 

P: Tá bom. (risos) 126 

E: O que você acha que faz com que adolescentes que já se envolveram em atos de 127 

infracionais mesmo que já tenham cumprido alguma medida sócio educativa voltem a 128 

praticar infrações? 129 

P: Bom... acho que existem várias vertentes que a gente pode observar. Primeiro a questão 130 

social, acho que existem muitos jovens que precisam sentir esse sentimento de ter as coisas, de 131 

poder, de possuir os objetos. Digamos assim no roubo, né? Tá falando de crime, mas 132 

especificamente o roubo. É... e pessoas que não tem realmente condições de pagar as coisas e 133 

querem possuir aquele objeto e o fazem. E aí são presos, vão pras instituições que teoricamente 134 

deveriam ser educativas e lá eles se deparam com situações e pessoas que ensinam muito mais 135 

coisas no mundo do crime pra eles do que eles já sabiam. Tô tentando ser clara... é como se 136 

fosse uma escola do crime, ao invés de ser uma escola de educação, de realmente dizer “não, 137 

não faça isso porque isso não é legal, o celular do outro é do outro, trabalhe pra conseguir o 138 

seu”. Acho que existe essa coisa de pior a situação deles dentro de uma instituição que não 139 

prioriza a educação, que são tratados como animais, que não tenham boa educação, bons 140 

tratamentos, eles não têm acesso muitas vezes a coisas básicas. Acho que isso causa mais 141 
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revolta, a pessoa sai com mais raiva, com mais vontade de acabar com o mundo e enfim, não 142 

mede as consequências. E também da educação que eles não recebem dos pais, a gente tava até 143 

debatendo isso lá no assunto, na pesquisa de Tânia. Chegamos a esse ponto de que os pais 144 

muitas vezes vêm de uma situação bem semelhante, não tiveram esse cuidado quando eles eram 145 

crianças ou jovens e aí por exemplo, tá no shopping e o menino vê um bombom, quer mas não 146 

pode comprar então vai e esconde no bolso, sabe? Porque ele quer possuir aquele objeto e o pai 147 

vai e diz “ah, meu filho esperto, tá vendo? E ninguém viu” Mas... e não é ensinado que “não, 148 

não faça isso. Não é seu. A gente pode possuir o que a gente compra, o que a gente pode e o 149 

que a gente ganha”. Então eu acho que também tem uma questão dessa, mas se a gente for pra 150 

uma questão de nível econômico, é... mais alto, né? A gente ver aí meninos super-ricos, que 151 

moram em torre gêmeas, mas que tomam todas as cachaças do universo e vão dirigir e batem e 152 

matam pessoas e saem e não vão para lugar nenhum, não são presos, o advogado vai lá e tal... 153 

e eles saem como se não tivesse nada acontecido, né? Eu fico me perguntando, qual é a questão? 154 

Porque a questão social a gente vai e coloca a responsabilidade para a circunstância... isso de 155 

um jovem que teve a oportunidade do mundo... eu fico me perguntando. Acho que pode ser a 156 

educação realmente que ele recebe doméstica, não é só a educação. é a educação do que fazer 157 

do que é certo do que é errado, o que não é legal, o respeito com o outro... isso não é uma coisa 158 

que você aprende apenas na escola, isso é uma coisa que vem dos pais ou do cuidador seja quem 159 

for. Então acho que é uma questão de conscientização de quem ensina, seja de pessoas ricas, os 160 

cuidares, assim como as pessoas mais pobres, ou das instituições que ele tá indo... acho que 161 

falta esse cuidado de ensinar, de fazer com que ele raciocine “por que isso não é legal? Por que 162 

isso não é bom” e não só dizer “porque não!”, ou “não faça isso!” porque termina que as pessoas 163 

bebem e não dirigem pra não ser preso ou não ter ponto na carteira, mas “por que isso não é 164 

positivo?” não chegam no raciocínio de que não posso, minhas possibilidades vão está 165 

prejudicadas, eu posso matar, pode ser uma mãe de família, uma criança e tal... acho que falta 166 

peso na consciência. Não sei se consegui responder, eu falei muito. (risos) 167 

E: Você consegue pensar em alguma outra causa? 168 

P: Hã... não, assim... essa é a causa que engloba mais todas as pequenas outras causas eu podem, 169 

que podem existir. 170 

E: E como... não, qual dessas você pode dizer que é a principal causa? 171 

P: Qual dessas pequenas causas?... 172 
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E: Aham. Que a grande causa seria a falta de educação familiar, é ... de instrução da 173 

família, né isso? 174 

P: Seria, seria.  175 

E: Se eu tiver errado você também me corrija. 176 

P: Não, não... acho que sim. Acho que a instrução... do ser humano, seja da família, seja por 177 

instrução da escola, seja, falando de uma pessoa que já foi presa, seria reeduradora. Então 178 

instrução. Acho que consciência, a pessoa ter consciência do que faz, ter essa responsabilidade, 179 

da empatia... porque as pessoas podem se sentir mal com esse acontecimento e realmente ela se 180 

sentir mal pelas pessoas sentirem mal com isso. Acho que seria instrução de uma forma bem 181 

generalizada, consciência. 182 

E: E como você sabe que essa é a causa? 183 

P: É... também não sei. Se não for essa a causa, mas também tem algo por aí. É... pelo que eu 184 

observo, pelo que eu observo, pelo que eu vejo de notícias, pelas conversas que eu tenho com 185 

as pessoas que encontro no mundo. É... pelo que eu vejo dos jovens de... não muito pela mídia, 186 

porque a não é só a mídia... mas pelo que eu observo do mundo, pelo contato que eu tenho pelas 187 

informações do mundo e com as pessoas basicamente. 188 

E: E se você tivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto, que 189 

evidências você daria pra tentar mostrar isso? 190 

P: Acho que exemplo também. Exemplo sempre é bom, né? (risos) porque ele tá aí, né? Na 191 

nossa frente. Aquele menino filho de Eike Batista que bateu no carro e matou gente, foi uma 192 

confusão triste, um homem riquíssimo. Acho que esse é o exemplo que eu daria. E exemplos 193 

de casos que a gente vê, o NETV tá aí, né? Pra mostrar todo dia o que acontece de crime com 194 

menor, com maior, com todas as pessoas. É... esses casos de reivindicações que acontecem nos 195 

presídios, né? Outro dia desses teve uma rebelião no Aníbal Bruno, então as pessoas... os presos 196 

estão pedindo coisas básicas pra uma vivência digna, né? De pelo menos existir naquele 197 

ambiente, então eu trago esses exemplos que estão bem visíveis e que aconteceram a pouco 198 

tempo. São possíveis de visualizar. 199 

E: Existe alguma coisa a mais que você poderia dizer para ajudar a mostrar que o que 200 

você disse é correto? 201 
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P: Acho que também existe essa questão de números, né? Acho que quando as pessoas... as 202 

pessoas têm muito respeito por números, né? Por... pela pesquisa quantitativa e existem 203 

pesquisas que falam isso, né? Geralmente não contando com pessoas de classe mais alta, mas 204 

é... questão de coisas... isso eu tô me referindo falando como leiga, sabe? Enquanto psicologia, 205 

porque psicologia tem aquela coisa patológica, né? Mas eu conversando com uma pessoa, sei 206 

lá, numa fila de banco, eu diria que existe estudo que mostram, né? As questões de pessoas de 207 

classe social mais baixa, que roubam e tal. Acho que isso seria uma coisa que as pessoas levam 208 

mais em consideração. 209 

E: Existe alguma coisa a mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar que o 210 

que você disse é correto? 211 

P: Poderia elas dizerem muitas coisas... o negócio é elas estarem fazendo na minha cabeça 212 

sentido, né? Poderia dizer que as pessoas são ruins, né? Tem gente que diz que bandido bom é 213 

bandido morto, que quem é ruim merece coisa ruim. Então... acho que poderia.... Uma coisa 214 

que penso com mais facilidade seria isso. 215 

E: Você se lembrar de quando você começou a ter esse ponto de vista? 216 

P: Não... essas coisas é o tipo de coisa que a gente vai construindo ao longo da vida. Então, não 217 

é uma coisa que você acorda pensando sobre isso, mas vai construindo. Lógico que quando 218 

você é um pouco maior, você vai tendo um pensamento mais crítico das coisas, reproduzir 219 

menos o que as pessoas dizem, começar a pensar mais sobre aquilo... é... eu acho que... diria 220 

então após os dez anos... depois de uns doze tá bom, treze... que eu comecei a pensar mesmo 221 

sobre as situações. Isso especificamente eu tive uma experiência na sétima série, eu fui ver, 222 

conhecer um assentamento do MST, em torno dos doze, treze anos foi quando eu comecei a 223 

pensar nisso com mais força. Mas aí tem essa questão da violência... 224 

E: Suponha agora que alguém discordou do seu ponto de vista de que a falta de instrução 225 

é o que leva o retorno do adolescente em atos infracionais, o que esta pessoa poderia dizer 226 

para mostrar que você estar errada? 227 

P: Posso dizer que eles estão no lugar, que é coletivo, ele vai sair... vai ficar com medo de ser 228 

punido novamente e não vai fazer mais. Poderia ser isso. 229 

E: Que evidências essas pessoas poderiam dar pra tentar mostrar que você estar errada? 230 
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P: Acho que colocaria o que se faz nesses ambientes, né? pra se corrigir... corrigir essas pessoas. 231 

Poderia é... falar da estrutura do sistema carcerário brasileiro, enfim. Poderia ser isso. 232 

E: E essa pessoa que a gente tava falando agora, que tem um ponto de vista diferente do 233 

seu, o que ela poderia dizer que é a principal causa?  234 

P: Diria que é a ruindade do ser humano (risos). Muito difícil prever esse tipo de coisa, ainda 235 

mais quando você já sugestionou pensar sobre uma coisa... 236 

E: E você conseguiria provar que esta pessoa estaria errada? 237 

P: Não sei se provar... a pessoa pode até tentar provar uma coisa pra alguém, mas se aquela 238 

pessoa vai aceitar é outra história. Acho que teria evidências bem fortes, é... de que o meu ponto 239 

de vista estaria correto, podendo está completamente correto, faria todo sentido do que o dela. 240 

E: Mas que evidências seriam essas? O que você diria pra mostrar que o seu ponto de 241 

vista é mais forte que o dela? 242 

P: Eu acho que eu traria, é... como eu já tinha falado né? exemplos... Traria reflexões sobre o 243 

porquê do sistema carcerário é.. juvenil não corrigiria, mas simplesmente pioraria... claro né... 244 

to generalizando. Tem gente que pode sair melhor. Mas eu traria esse tipo de coisa... eu 245 

colocaria que não existem... não existem acompanhamentos psicológicos para esses jovens, é... 246 

educativos, e de reinserção na sociedade mesmo e convidaria ela a refletir esse tipo de coisa. 247 

Acho que seria minha atitude diante disso. 248 

E: Existe alguma coisa importante que se ela pudesse ser feita iria diminuir a reincidência 249 

de adolescentes em atos infracionais? 250 

P: Acho que essa coisa de educação dentro dos presídios, sabe? Disputa também. É porque 251 

muitas vezes esses jovens... a vida deles... a vida eles conhecem é aquela, eles já nasceram ali 252 

dentro. Tem até um texto que a gente tava vendo na aula de Victor Muniz que a criança tava 253 

entrevistando a criança pra um trabalho e que a criança diz “eu sempre vivi aqui, meus pais 254 

viveram aqui” uma coisa que ele não conhece. Talvez mostrar outra realidade. É... caso ele não 255 

conheça, ou se não ver que existem outras possibilidades também. E assim, eu vejo o trabalho 256 

dos psicólogos, os terapeutas, pedagogos dentro desses ambientes. Um ambiente que é o jovem 257 

consiga perceber que existem outras possibilidades. Não é questão social baixa, numa questão 258 

social alta... bom, terminando que no final das contas sendo preso acabam indo para a mesma 259 

instituição. Então fico pensando em talvez tendo esses profissionais lá, que atendam a todos 260 
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esses tipos de crianças e jovens, não importando a cor, a religião, a classe social fosse uma coisa 261 

que pudesse ser melhorada e também assim, as vezes fico pensando “não, fala com os pais” 262 

mas muitas vezes os pais estão numa situação tão pior... quando existem os pais, o que vai 263 

dificultar pras crianças. Então investir pesadamente nessa coisa da reeducação desses jovens, 264 

mostrar possibilidades... sei lá, fazer coisas, é... ensinar coisas que eles possam usar como 265 

profissões, né? objetos de arte... tem um presídio feminino aqui, não sei se é aqui... acho que é 266 

aqui, as mulheres fazem obras de arte, vende né? isso. Elas podem guardar esse dinheiro acho 267 

que pra ajudar na manutenção do presídio, é uma forma terapêutica, é uma forma que elas 268 

sintam úteis, é... e também uma forma educativa, então acho que assim seria um bom caminho. 269 
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Participante 7 (DIP) 

Temas: (A) desemprego e (B) reincidência de adolescentes em atos infracionais 

 

ENTREVISTADOR: O que causa o desemprego? 1 

P: Primeiro a questão emprego depende do sistema econômico a que se refere que é emprego. 2 

Primeiro, por exemplo, quando a gente se depara com a sociedade tribal, o emprego é uma 3 

forma de sustento, da subsistência mesmo do indivíduo e da tribo. E essa é a única relação que 4 

existe nesse caso. Enquanto trabalho, simplesmente existe só pra esse propósito. Quando a gente 5 

se depara comum na sociedade comunista, a noção de emprego é mais uma noção de construir 6 

um bem comum pra sociedade, já não é só subsistência, mas tentar trazer mais conforto de uma 7 

maneira que todos estejam trabalhando, não tenha risco de alguém ficar na miséria. Já no 8 

modelo capitalista a noção de emprego é mais uma troca. Como assim uma troca? Também 9 

existe o fator subsistência e coisas afins, mas o que determina o valor do produto ou do salário 10 

já não é mais questão de subsistência, é questão da demanda e oferta. E nem sempre aquilo que 11 

se é muito demandado quer dizer que seja bom para o bem comum ou seja, bom pra sociedade, 12 

seja bom pra subsistência. Então, pensando bem sobre o desemprego... no sistema capitalista o 13 

desemprego simplesmente ou não se há qualificação necessária para o que se demanda ou então 14 

simplesmente é uma.... um interesse político muitas vezes, deixar algum grupo excluído, ou por 15 

final, somente por uma falha de logística, por assim dizer do sistema. Porque eu nunca vi falar 16 

de um índio desempregado, por exemplo, entre aspas numa sociedade tribal. E também nunca 17 

ouvi falar de desemprego quando se refere ao modelo feudal, a pessoa já nascia com seu status 18 

social. Desemprego a gente só ouve na sociedade capitalista, pouco no comunista quando o 19 

governo fracassa em garantir emprego a todos. Então o desemprego do capitalista é apenas falta 20 

de logística... uma falha. Por que? Se sempre há umas demandas de produtos, então por que 21 

essa pessoa não tá ali pra trabalhar? Não existe uma justificativa muito obvia, seria esse pra 22 

mim o motivo.  23 

E: Você poderia pensar em alguma outra causa? 24 

P: Alguma outra causa... é... por final existe uma outra coisa que gera desemprego. As pessoas 25 

não têm uma produtividade igual, cada um tem sua própria eficácia. Então pode acabar gerando 26 

desemprego gerando no sistema se um país tem um salário mínimo e aquela pessoa não for 27 

produtiva pra compensar seu salário, também pode gerar desemprego. Ou se ela for inapta ou 28 
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realmente não tiver interesse em trabalhar, que no comunismo as vezes por não se pensar nessa 29 

possibilidade pode gerar uma crise que vai gerar desemprego novamente, falta de administração 30 

do governo. Porque se ele tem que gerar o suficiente pra se suprir, ele também vai quebrar, que 31 

é um modelo de produção.  32 

E: Qual dessas causas você diria que é a principal do desemprego? 33 

P: No capitalismo a logística, em outros modelos simplesmente não prestar atenção na 34 

produtividade. No caso a meritocracia é importante para poder manter. Porque a meritocracia 35 

vai gerar desigualdade, mas a desigualdade não vai gerar miséria se for bem... se for bem 36 

articulada. É uma questão do que se faz mesmo, do que seu governo quer. Por exemplo, se um 37 

país ele tem um PIB per capita de um certo valor e ele distribui pra população um salário 38 

mínimo como cinco por cento desse valor, não é um valor total do que o trabalhador produziu, 39 

mas é um valor que garante uma boa vida, que ele tem acesso e que sobra dinheiro. Na Europa 40 

é muito normal as pessoas pararem de trabalhar por um tempo para viajar. Só que tem também 41 

o compromisso da pessoa produzir o suficiente para tentar suprir aquele salário. Então... seria 42 

essa aí as duas causas, a questão da produtividade, muitas vezes em modelos que se propõe, 43 

socialista ou comunista, não conseguem se sustentar. Porque eles querem garantir um certo 44 

número de riqueza a todos, mas pra garantir... pra distribuir tem que produzir né? Não tem como 45 

distribuir o que não tenha (risos). 46 

E: E como você sabe que essa é a causa? 47 

P: Eu sei que essa é a causa pelos próprios livros de história que a gente aprende no ensino 48 

médio quando a gente começa a estudar um pouco... quem estuda também um pouco sobre 49 

economia também acaba percebendo.  50 

E: E se você tivesse tentando convencer alguém de que seu ponto de vista é correto. Que 51 

evidências você daria pra tentar mostrar isso. 52 

P: Mostraria vários momentos históricos. A reincidência do desemprego e motivações da crise. 53 

Pegaria tanto falando de economistas da época como atual e as contramedidas que tem pra 54 

evitar isso. É.. um... faria uma análise histórica, sair do campo do ideal para o factual. Uma 55 

coisa é o plano abstrato, como o próprio Platão diz, outra coisa é o plano concreto. O plano 56 

abstrato é o plano das ideais, perfeito. O plano concreto é uma questão de... se a gente vem de 57 

vários momentos históricos de várias sociedade, vários modelos, tem esse mesmo problema é 58 

porque existe um fator em comum. Realmente da própria espécie humana, não é algo só social, 59 
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se não se limitaria a alguns tipos de cultura e não a outro, ou a alguns modelos econômicos e 60 

não a outros.  61 

E: Existe alguma coisa a mais que você poderia dizer para mostrar que o que você disse é 62 

correto? 63 

P: Hum... a primeira colocação seria aquilo “eu nunca vi um índio desempregado no modelo 64 

tribal” pois a própria existência dele já gera a necessidade dele ter a subsistência dele. Quando 65 

a gente avança para a sociedade de servidão coletiva, como foi o Egito, ela... ela... deixa eu 66 

lembrar do que eu tava falando... pronto. Também não havia desemprego, porque existia o que 67 

a população produzia e ao mesmo tempo como tinha aqueles períodos de seca ou chuva eles 68 

costumavam guardar uma parte, como também existia o excesso gerado que era usado para 69 

sustentar outras camadas sociais, então também não existia desemprego, se for parar pra 70 

analisar. Só se vê desemprego no momento que uma sociedade tem a propriedade privada, com 71 

seu centro, porque a partir desse momento, mesmo tendo uma necessidade, mesmo tendo quem 72 

queria trabalhar, só vai acontecer se alguém quiser investir. Agora investir nem sempre existe 73 

só o fator de lucro, se vai ter lucro muito ou pouco. Também existe fatores ideológicos. Uma 74 

pessoa conservadora não investira num mercado que ela não tenha conhecimento, enquanto que 75 

pessoa que tem segurança...“ah não, vou expandir esse meu ‘cinto de segurança’ de conseguir 76 

administrar” e coisas afim. O desemprego eu acho que a maior causa dele, retomando a (...) 77 

ainda mais, seria propriedade privada. Porque a partir do momento que a propriedade dos meus 78 

de produção é privada, a pessoa só vai trabalhar se alguém quiser que ela trabalhe e produza 79 

aquilo. 80 

E: Existe alguma coisa que outra pessoa poderia dizer para tentar mostrar que o que você 81 

disse é correto? 82 

P: Como assim outra pessoa? 83 

E: Outra pessoa? Existe alguma coisa que outra pessoa poderia dizer para ajudar a 84 

mostrar que o que você disse é correto? Compreendeu a pergunta? 85 

P: Não... não tô compreendendo muito bem. 86 

E: A pergunta anterior é uma pergunta assim: o que você dizer para sustentar a sua 87 

opinião, é alguma coisa que você poderia dizer pra sustentar a sua ideia. Agora eu 88 
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pergunto se, existe alguma coisa que outra pessoa poderia dizer para sustentar a sua 89 

opinião? A sua... A sua opinião, seu ponto de vista. 90 

P: No caso um indivíduo que tivesse maior formação na área, maior conhecimento tivesse muito 91 

mais a dizer.  92 

E: E você consegue se lembrar de quando você começou a ter esse ponto de vista? 93 

P: Eu comecei a pensar em torno dos dez anos, que foi quando... quando eu conheci... quando 94 

eu comecei a entender melhor o mundo e comecei a refletir sobre o que era o desemprego em 95 

si, “por que uma pessoa que quer trabalhar e não tá trabalhando?” É algo um pouco engraçado 96 

(risos). Aí eu comecei a pensar sobre o passado. Uma pessoa que quisesse trabalhar como 97 

‘mentor’, como posso dizer? As terras não eram... não estavam todas sobre posse de alguém. 98 

Por exemplo, na época feudal, as terras das estradas... a maior parte das terras dos ‘júnior’ era 99 

desocupada, não havia dono nem fiscalização, então qualquer homem poderia tomar essa terra 100 

ou então andar e começar a pegar uma fruta de um pomar, se quiser ter a subsistência. Agora 101 

hoje em dia não, como obrigatoriamente tá tudo distribuído, partido, tem dono, ele tem que 102 

trabalhar pra alguém. Aí nessa época eu comecei a pensar por isso, por essa questão de que uma 103 

pessoa que quer trabalhar e não tá trabalhando e segundo pela questão da fome. A gente tem 104 

comida suficiente, pelo menos no nosso país Brasil pra alimentar as pessoas, mas ao mesmo 105 

tempo tá passando fome porque não tem dinheiro porque não tem emprego. E aí fica aquela 106 

questão “Como não tem emprego se a gente tem aquela inflação?” Se tem uma inflação, porque 107 

tem uma demanda maior que é a oferta, então porque essa pessoa não tá trabalhando pra suprir 108 

essa demanda? E segundo momento eu pensei sobre isso porque... foi... a gente teve aluna 109 

sobre... como é o nome do período?... Revolução Industrial no período que teve grande crise 110 

que foi considerada por superprodução, que era na época que os empresários tentavam dar o 111 

mínimo de salários pro povo que era trabalhar pra conseguir o máximo de lucro, só que acabou 112 

acontecendo o inverso. Como eles davam salários muito baixos os pobres não podiam comprar 113 

as mercadorias, então eles produziam, mas não conseguiam vender, invés de dar mais lucro 114 

acabou acaseirando o lucro deles. Ai eu também pensei sobre isso, desemprego em massa que 115 

ocorreu. 116 

E: Mas isso você falou na graduação ou no ensino médio? 117 

P: Ensino médio. Na verdade, ensino fundamental II. Em torno de dez anos. 118 
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E: Suponha agora que alguém discordou do seu ponto de vista de que é essa a causa do 119 

desemprego. O que essa pessoa poderia dizer para mostrar que você tá errado? 120 

P: Hum... ela provavelmente iria tentar... pelo menos no que eu tô acostumado a ouvir, justificar 121 

utilizando os modos atuais do que é emprego ou desemprego. Por exemplo, tem um argumento 122 

que é muito usado que é “se você não tem emprego, porque não foi qualificado é porque não 123 

quis estudar” ou “se você não trabalha é porque é preguiçoso”. Só que o que acontece? A 124 

qualificação pra ser feita você precisa de tempo e dinheiro pra pode se formar num curso.  125 

Pergunta é, você só pode ter tempo e dinheiro? Se a sociedade tiver de alguma forma um sistema 126 

que contribua pra isso. Por exemplo, uma pessoa que tem um salário muito baixo e passa muitas 127 

horas no emprego, ela não vai ter tanto tempo pra estudar. Depende muito da carga horária de 128 

trabalho, e segundo, do valor de salário. Porque se não for suficiente ela vai ter que ter 129 

atividades extras pra poder manter seu sustento. E na questão da preguiça é um pouco duvidoso 130 

porque no que se refere a esse fator é... como posso dizer?... hum... faz tanto tempo que não 131 

falo o assunto que até esqueci o que falava quando alguém falava sobre isso. Ah! A questão do 132 

fator preguiça me referia a pessoas que são demitidas as vezes não por uma questão de seu 133 

trabalho ser ruim ou não querer trabalhar, eles têm muitos fatores que gera desemprego. Como 134 

por exemplo, numa crise econômica, dependendo de como a moeda do meu país se valoriza ou 135 

desvaloriza pode dificultar a exportação. Se o mercado interno não consegue consumir todos 136 

os bens e eu não consigo exportar, indústrias acabam por fechar porque elas não conseguem 137 

escoar a produção. Elas não tão tendo lucro nem compensando os custos de produção. A pessoa 138 

acaba desempregada também por este motivo, pode acabar desempregada por uma questão 139 

também a moeda, a crise econômica por uma falha mesmo da logística do governo. Por 140 

exemplo, no que ocorreu... como ocorreu a crise no liberalismo clássico da superprodução os 141 

governos não tinham ideia do impacto econômico, como os próprios empresários não sabiam 142 

que abaixavam geraria... então acabou gerando o desemprego, não tem mais culpa de uma 143 

pessoa, como eu vinha dizendo são vários fatores influenciam. Como eu disse também a questão 144 

da produção em oferta e demanda no modelo capitalista. Então se não há demanda ou se a 145 

demanda se reduziu, ou se por causa de um fator econômico aquele produto tá mais caro pra 146 

exportar, se não houver demanda não tem como garantir, não tem porque produzir e garantir a 147 

essas pessoas se manter no trabalho porque você não sabe se elas conseguem produzir o 148 

suficiente para compensar o custo do salário. Então o desemprego por último motivo seria 149 

preguiça, seria muito pouco provável. Outro argumento usado seria... as vezes falam que o custo 150 

de um trabalhador é caro, de fato. Aí já também não vem da pessoa. É de uma questão de quanto 151 
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o governo coloca o imposto sobre o trabalhador, pode ser que não compense produzir alguns 152 

bens e assim por diante. Preguiça acho que seria o último, muito raro. (risos) e caso esse fosse 153 

o fator, eu não consigo imaginar alguém que ficaria sem trabalhar exatamente por que não quer. 154 

Afinal, de alguma forma. O dinheiro dá essa liberdade de conquistar os bens materiais. Mas 155 

tem pessoas realmente que vivem pela subsistência. Existe pessoas em situação de mendigagem 156 

e nem sempre é culpa delas. Agora o hippie realmente escola esse tipo de vida, mas de todo 157 

jeito tem que exercer algum trabalho, já que os meios de produção são todos privatizados e ele 158 

não tem mais como subsistir mais na natureza. Se ele quiser uma fruta não existe mais hoje uma 159 

fruta pra ele pegar a fruta, a terra é lá de alguém, só pode pegar se a pessoa permitir. Aí eles 160 

acabam não fazendo um trabalho assalariado com carteira assinada, mas eles produzem algo, 161 

eles normalmente fazem produções artísticas para o seu sustento. Acho que seria esses 162 

argumentos que poderia dizer; preguiça, a falta de qualificação ou por opção, entre aspas. 163 

E: E que evidências essas pessoas poderiam dar pra tentar mostrar que você tá errado? 164 

P: Provavelmente elas... como é?... pra tal tal, certo... elas iriam provar que estou errado de que 165 

maneira?... deixe-me recordar.... 166 

E: Elas iam dizer que pela falta de qualificação, né isso? 167 

P: Aham... 168 

E: Pela preguiça, ou pela questão de opção...  169 

P: Aham, exato! 170 

E: E que evidências essas pessoas poderiam dar pra tentar mostrar que você tá errado? 171 

P: A questão de qualificação elas costumam utilizar com outro, é como se... elas negam a 172 

individualidade, as limitações de cada um. E simplesmente acham que todos podem fazer uma 173 

questão muito egocentrista “ se eu posso então todo mundo pode”, como se todo mundo fosse 174 

igual. É algo muito absurdo. Sociedades que se organizaram dessa forma perderam muitas... 175 

muitas produções. Por exemplo, grande parte da produção cientifica é perdida. A pessoa só 176 

pode criar algo se ela tiver no momento que elas estejam entre aspas no ócio. Tanto que o 177 

próprio latim chama o ócio de escola e a escola é chamada de ócio. Como a pessoa pode 178 

aprender ou tentar algo sem o ócio? Então elas poderiam utilizar esse tipo de argumento, mas 179 

também para lazer é uma necessidade. Por que é uma necessidade? O que a gente vê... existe 180 

país que as pessoas trabalham até que morrem de exaustão como Taiwan e o Ja... Taiwan não 181 
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chega a ter essa lei que vou comentar, mas o Japão proíbe mais que duas horas extras, não 182 

porque era forçado, mas que os trabalhadores queriam trabalhar por uma questão cultural. A 183 

cultura diz que o homem... o primeiro homem a chegar em casa do trabalho, normalmente ele 184 

é mal visto. Então... então me perdi um pouquinho, deixa eu tentar voltar. (risos) Ah! Isso. Aí 185 

como você vê na sociedade tem muito disso, suicídio, morte por exaustão de trabalho. Então 186 

esperar que todo mundo vai resistir a mesma carga de trabalho não é interessante. E ao mesmo 187 

tempo dizer que uma pessoa que não é tão apta ao trabalho que produza bens não seja apto 188 

numa que vá produzir serviços ou conhecimento que é a nova tecnologia. Entre aspas é algo 189 

mais próximo de um ócio. Também trabalha, mas é um trabalho de outra ordem. Fica... a gente 190 

só vê o setor de serviços quando as pessoas se isentam do setor de produção de bens, quando 191 

há um excesso, é o que sustenta na sociedade. Não precisa nem de uma teoria Marxista para 192 

falar sobre isso, a própria evolução das primeiras civilizações como eu comentei o Egito e a 193 

Babilônia já era assim, só surgiu o clero, cientistas, médicos, quando havia um excesso na 194 

produção de alimentos. Um segundo momento que ela poderia.... pode repetir a pergunta? Só 195 

pra eu concluir. 196 

E: Que evidências essas pessoas dariam, poderiam dar pra tentar mostrar que você tá 197 

errado? 198 

P: Essa seria a evidência da qualificação. Em relação a preguiça também eu falei sobre o ócio, 199 

nem sempre, nem sempre... o problema é o ócio não é criativo, se fosse criativo seria algo 200 

vantajoso para a sociedade. Por exemplo, artistas. Eles não produzem nem bem, nem serviços, 201 

eles produzem lazer entre aspas. É uma espécie de serviço, mas não é um serviço que eu vá 202 

ganhar algo exatamente em troca. E por final se fosse sobre opção, realmente tem hippie. Não 203 

tenho como negar. 204 

E: E essa pessoa, como a gente tava falando agora, que discordou do seu ponto, que tem 205 

o ponto de vista diferente do seu. O que ela poderia dizer que é a principal causa? 206 

P: Como eu já falei seria a... porque a pessoa não se esforça, se é uma mistura de preguiça e 207 

falta de qualificação, porque não correu a traz, entre aspas.  208 

E: Você seria capaz de provar que essa pessoa tá errada? 209 

P: Depende muito do que ela se baseia. Se ela se baseia nas crenças dela do mundo, seria 210 

impossível já que as crenças não precisam de comprovação. Agora se ela se baseia realmente 211 

numa análise geral dos fatos, não só os fatos que justificam, sem ignorar os que são contra. 212 
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Então só fatos que são contra, mas analisar uma evolução histórica como havia comentado, é 213 

possível que sim. Se não for esse o caso acho que não.  214 

E: Existe alguma coisa importante que se ela pudesse ser feita iria diminuir o desemprego? 215 

P: Se o governo olhasse um pouco menos para a questão burocrática e normatividade, e 216 

começasse a presta a atenção a funcionalidade, por exemplo, uma proposta direta que seria, 217 

nem sempre uma pessoa quando vai procurar um emprego as vezes ela não sabe onde há vagas 218 

disponíveis. Um site que o governo criasse mostrando onde se procura trabalhadores de acordo 219 

com as atividades. Poderiam ver onde há vagas disponíveis e vice-versa. Um patrão também 220 

ele via a lista de trabalhadores disponíveis e também facilita até controlar os indicadores, seria 221 

uma alternativa. Agora pensando mais por uma questão social do que seria uma questão social, 222 

era se o governo se um pouco mais numa questão social do que seria uma organização social... 223 

era se o governo se preocupasse em fiscalizar como estão as pessoas. Por exemplo, vou dar um 224 

exemplo mais extremo pra partir para um mais moderado. Um mendigo raramente vai conseguir 225 

um emprego já que ele não tem residência, ele pode tá sujo por passar muito tempo sem tomar 226 

banho... não vão querer contratar ele para um emprego e assim por diante. Então o governo 227 

poderia dá um subsídio inicial. Por exemplo, alguém que é empregado ele poderia dá 228 

preferência a quem chegou nessa situação de miséria e dá um apoio inicial só pra essa pessoa 229 

se constituir. Por exemplo, dá uma casa a ele, dá uma sexta básica e deixar ele trabalhar, ou 230 

então como fez Napoleão na época do... logo após a Revolução Francesa, ele abriu escolas 231 

técnicas gratuitas pra população que ele via miserável. Miserável eu me refiro ao termo da 232 

pessoa não ter acesso nem aos bens básicos. A definição ou é da OMC – Organização Mundial 233 

do Comércio – ou é do Banco Mundial, que eu não tô lembrando exatamente, esqueci agora de 234 

onde é o órgão, ou é da ONU já que os três trabalham juntos. Aí tem a definição lá do que seria 235 

a pobreza. Seria a primeira forma, né? Em relação ao mendigo. Em relação a segunda seria as 236 

pessoas, seria isso, dá a qualificação a elas. Um subsídio inicial. Por exemplo, dá a ela uma 237 

residência, uma cesta básica por tantos meses até que ela se qualifique, a partir daí poderia, se 238 

a empresa tivesse interessada, o governo dizer quantos forem qualificados naquele mês e ir em 239 

busca até que faz algo parecido com o SENAI, mas não dessa forma pra quem atinge a miséria, 240 

só pra quem tem condições de estar lá inicialmente. 241 

E: Sobre o desemprego é isso. Posso passar para o segundo tema?  242 

P: Sim. 243 
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E: É uma coisa que você costuma pensar...? Foi um tema difícil pra você? 244 

P: Costumo pensar de vez em quando, não é algo que eu foque. Mas de vez em quando passa 245 

pelos meus pensamentos. Quando sempre percebo uma nova exceção a minha expectativa ou 246 

um novo fato histórico... ou então quando chega pra mim um novo argumento, às vezes eu 247 

costumo achar uma falha repensar, aí nesse momento eu repenso. 248 

E: Tá bom. O que você acha que faz com que adolescentes que já se envolveram em atos 249 

de infracionais mesmo que já tenham cumprido alguma medida sócio educativa voltem a 250 

praticar infrações? 251 

P: Eu não sei se poderia agora ser um argumento informal... (risos) eu tenho um estudo já sobre 252 

isso, acadêmico. Mas eu vou tentar separar em três aspectos. O primeiro seria a questão da... 253 

como se chama cientificamente Controle Agressivo, que é você controlar alguém através da 254 

punição ela não vai fazer porque ela não quer fazer, ela vai fazer pela punição. Quando existem 255 

impunidade ela vai voltar a praticar o ato. No caso ele só vai ser punido se ele for pego e como 256 

a polícia no Brasil não tem uma (...) muito boa, então achasse dele cometer os crimes é muito 257 

fácil e não ser punido. Segunda questão seria... o que ele pensa sobre aquele ato e quais as 258 

consequências que isso traz a ele. Existe uma interpretação individual. Por exemplo, é... é uma 259 

pessoa lhe perguntar “por que eu não devo fazer isso?” ou então você perguntar a ela “por que 260 

você deve?” Uma coisa é você tentar julgar os motivos dela através de valores e crenças outra 261 

é você tentar aplicar isso na realidade. Por exemplo, você dizer a criança que “bater é errado”, 262 

não significa nada, pois errado é um conceito abstrato. Não é do mundo concreto. Entre pessoas 263 

mais velhas pode ser o discurso, mas não quer dizer que esse é o motivo real. Porque o certo e 264 

o errado mudam com o tempo, então não quer dizer que eles vão ter sempre a mesma força. 265 

Não ter a mesma força e não sendo algo concreto, como se modifica fica muito aberto a você 266 

querer seguir ou não, já que não é algo real, só mais questão de opinião. Então é tentar aplicar 267 

a realidade dessa pessoa. Eu daria um exemplo do seguinte, à própria criança dizer que “bater 268 

é errado” não significa nada, porque errado... o que algo errado? Como posso definir o que é 269 

certo ou errado? Ter uma definição concreta, perfeita, absoluta... não existe. Agora uma 270 

definição mais concreta seria o seguinte, se você agredir uma pessoa e ela querer lhe agredir de 271 

volta, e você perceber a consequência do ato isso seria como uma punição, ela entender que 272 

agredir o outro é agredir a si própria. Aí você irá direcionar ela a um senso de autopreservação, 273 

que é algo que é natural do ser humano. Acho que ninguém quer sentir dor, exceto o masoquista, 274 

mas eles mesmo só em certos contextos, se forem forçados eles não gostam. E no terceiro plano 275 
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eu diria ser uma questão de... de desafia. Como assim desafia? Mesmo que não tenha isso me 276 

mente diretamente ou de uma forma sutil, é algo como assim, é... se eu for... é ter umas 277 

oportunidades ou então essas oportunidades não serem o suficientes. E sociedades onde o 278 

salário é menor as pessoas tendem a cometer menos crimes. Porque não há necessidades. Não 279 

é que justifique o ato, mas é assim “se eu posso ter uma vida melhor cometendo um crime, por 280 

que vou ter uma vida honesta?” Se... se eu não for ter punição. Eu gosto de uns exemplos de 281 

pessoas... acho que isso não é um motivo de cometer um crime, se elas acharem errado que elas 282 

serem honestas. Tanto que no Brasil quando teve uma greve da polícia, não lembro se foi 2014 283 

ou 2015, as pessoas consideradas de bem, entre aspas, que não tem contato com bandidos, que 284 

nunca tiveram descendentes criminais, começaram arrastão nas lojas. O que controla as pessoas 285 

não é a consciência dos seus atos, seria uma questão ou de punição ou de consciência que isso 286 

é autodestrutivo ou por final... eu não lembro o terceiro motivo que eu falei inicialmente.  287 

E: O desafio... 288 

P: Ah! O desafio... a questão do desafio e a oportunidade. Acho que uma boa questão é 289 

perguntar “por que eu teria que viver com um salário de trinta e poucos mil reais, que seria o 290 

mínimo atual, mas um político tem que viver com oitenta mil?” Não tem uma justificativa 291 

plausível pra isso. Porque afinal a definição do governo é que o salário mínimo deve garantir 292 

moradia, lazer, medicação, vestiário e alimentação. Se ele é o suficiente para garantir, por que 293 

os políticos não ganham o mesmo valor? E além disso eles tem os auxílios, os auxílios a 294 

moradia, alimentação... então não faz sentido. Aí seria a questão de... novamente esqueci a 295 

palavra que usei no terceiro ponto. 296 

E: (...) controle aversivo e a questão de que ele diz o que é certo e errado. 297 

P: Essa questão do desafio que é... ir contra aquela autoridade que entre aspas não respeita, o 298 

oprime. Tivesse como defendendo de for indireta, ou então na memória de um pai e uma mãe 299 

que sempre trabalhou e viveu uma vida ruim, ele quer uma vida melhor pra esse pai ou essa 300 

mãe nessa comunidade, é pouco raro mas também existe tipo de gente que é só ideal egoísta, 301 

se pode assim dizer. Este é o ideal coletivo, Rob Wood, né? (risos) e a questão final de 302 

oportunidade é... se não tem oportunidade pra mim de trabalhar naquele momento da fome 303 

quem fala mais alto é a lei da natureza. Já que quem tenta roubar pra ter luxo, aí já vem de outra 304 

questão que aí acho que não tem a ver com a questão da reincidência do crime, mas tem a ver 305 

com o início dos atos que não cabe essa pergunta. 306 
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E: E você consegue pensar em alguma outra causa? 307 

P: Consigo pensar que... não em relação a reincidência, mas no início do ciclo e o que o mantém 308 

por assim dizer. É uma questão de... é uma questão de não haver... os três motivos anteriores, 309 

de não haver educação vai gerar o seguinte, uma pessoa que é alvo e ela não quer esperar ela 310 

vai lá e toma. Ela só vai fazer isso se tiver faltando uma das três questões anteriores que eu falei 311 

e ao mesmo tempo ela não ter uma... não ter um motivo de não fazer mal ao outro, acho que 312 

seria isso se for pensar... por fora. 313 

E: E qual dessas vou diria que é a principal causa? 314 

P: A principal seria a segunda que eu falei, da pergunta anterior a anterior que eu não me recordo 315 

novamente... (risos)  316 

E: Sobre o que ele pensa... a consequência dos seus atos... 317 

P: Exato! A concepção dele do ato sobre as consequências dos seus atos acho que seria isso. 318 

E: E como você sabe que essa é a causa? 319 

P: Porque quando uma pessoa agride outra ela só lembra da consequência intermediária, que é 320 

o agredir, por exemplo ela teve algum prazer perverso nisso, ela não tá tendo uma visão... ela 321 

não tá entendendo as consequências dos atos, ela só tá vendo a consequência imediata e não o 322 

que essa consequência pode levar. Como uma escala em cadeia. É como em dominó, você 323 

empurra uma peça, ela só olha a primeira peça que vai cair não as que estão atrás. E esse dominó 324 

no final pode cair por detrás dela e bater na perna dela. 325 

E: E se você tivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto, que 326 

evidências você daria pra tentar mostrar isso? 327 

P: Os países onde há os melhores salários e a violência, falaria sobre o quesito desafio, defesa. 328 

Em segundo plano o quesito consequência, eu falaria sobre é... não sei especificar um nome pra 329 

esse tipo de pessoa, então vou dar um exemplo. Sobre aquela pessoa que prega um valor, uma 330 

crença que algo é errado, e ao mesmo tempo que ela prega isso, inibe o comportamento dos 331 

outros ela tem o comportamento dela inibido. Isso as vezes pode gerar frustração nela. Questão 332 

de... frustração sexual, frustração no casamento... porque ela não exerce aquilo que ela quer. 333 

Porque ela não tem a noção do ato do... do ato e a consequência. Ela só toma por ser certo e 334 

errado. Um exemplo disso seria o seguinte “sobre certas atitudes sociais que não sejam crimes, 335 
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mas que não sejam marginalizadas, entre aspas, são mal listas e punidas. Um exemplo disso são 336 

atitudes que não sejam crimes, mas marginalizadas, entre aspas que são mal vistas e punidas.” 337 

Um exemplo disso é que há países, por exemplo que o homossexualismo é crime. Se o jovem 338 

for gay ele vai sofrer pena de morte, porque segue uma questão abstrata e não uma questão 339 

concreta do que é o real e muitas vezes só esconde uma motivação real por detrás de um discurso 340 

social. É o que eu compreendo. Você pode repetir a pergunta pra ver se falta mais alguma coisa. 341 

E: Se você tivesse tentando convencer alguém de que seu ponto de vista é correto, quais 342 

evidências você daria pra tentar mostrar isso. 343 

P: Ah... eu demonstraria como as leis mudaram com o tempo e como as sociedades tem leis 344 

diferentes que as vezes criminaliza algo por uma questão totalmente abstrata, porque não segue 345 

a lei exatamente pensando no porquê ela foi criada “por que essa lei foi criada?” Nada sujeita a 346 

causa, nas sociedades mais antigas, quando criaram essa lei passaram por descendentes, tinham 347 

algum motivo pra ter criado pra suprir algum problema ou necessidade daquela sociedade e foi 348 

acordada. Mas a partir que o problema ou a necessidade surge não há mais porque manter tal 349 

tipo de lei, ela deve alterada. Por exemplo, nos Estados Unidos na época da crise reduziu o 350 

salário mínimo e a carda horária pela metade para que nenhum cidadão ficasse na miséria 351 

mesmo que entrasse na pobreza não ficasse na miséria, todos tivessem emprego. Esse tipo de 352 

lei depois que passou a crise não tinha como manter, foi retirada. É isso em regra de poligamia, 353 

monogamia social, indo pra crimes tem essa noção também sobre o que é crime e o que não é. 354 

Tem que se entender qual a função, qual a função da lei e não só falar o que é certo ou errado e 355 

esconder o verdadeiro motivo. As vezes o motivo é como eu falei, não ter punição e assim por 356 

diante. 357 

E: Existe alguma coisa a mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar que o 358 

que você disse é correto? 359 

P: Hum... sobre a questão da... indiferença de ambos comportamentos que não são considerados 360 

crimes, mas também não serem valorizados socialmente, as pessoas são indiferentes a eles pra 361 

elas considerarem algo errado, algo como crime é uma questão de tem que entender ela dentro 362 

de si, também a sociedade sobre as suas representações sociais, aquilo que prega como valor. 363 

Então... é isso que eu diria, você tem que pensar na felicidade das pessoas e no coletivo, não 364 

dar prioridade no individuo ou só no coletivo, mas tentar conciliar ambos. Se tem uma coisa 365 

que é mais vista por todos, por exemplo, todas as sociedades seguem as mesmas leis, que você 366 

não deve matar alguém, exceto se esse oferece perigo pra sua vida, legítima defesa. Salvo raras 367 
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exceções culturais em que é permitido acontecer um assassinato, no Brasil no passado uma 368 

mulher que fosse adúltera poderia ser morta e na (...) do passado na época pré-imperial se o 369 

mestre morresse os serventes deveriam ser assassinados. Então... existe coisas que são comuns, 370 

por exemplo essa questão do assassinado é comum em todas as sociedades “não mate alguém 371 

que não lhe oferece ameaça ou que esteja na norma social que esteja permitida”. É algo geral 372 

em todos os seres humano, afinal o medo da morte todos temem a morte. Até mesmo o suicida 373 

ele usa a morte pra fulgir de algo, mas ele teme a morte, a morte é um meio de escapar do que 374 

ele não quer sofrer, quer um algo diferenciado, algo maior. É a fuga, não é o objetivo. É o meio, 375 

não é o fim. E... pode repetir a pergunta? 376 

E: Se existe alguma coisa a mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar que 377 

o que você disse é correto? 378 

P: É isso que eu diria. Na natureza não existem leis, algo só é crime a partir do momento que 379 

alguém diz que é crime. Vou dizer até uma frase de... não me recordo, mas acho que é de (...) 380 

“Quanto mais leis, mais criminosos” (risos). 381 

E: Existe algo mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você 382 

disse é correto? 383 

P: Isso é uma opinião que fiz a pouco tempo então... ainda debati pouco. Não sei se posso dizer 384 

algo a mais. 385 

E: Você consegue se lembrar de quando você começou a ter esse ponto de vista? 386 

P: Comecei a pensar nisso em torno dos treze anos. Se bem que eu tinha problemas em relação 387 

a isso desde os treze, mas nunca tinha pensando sobre isso. Ainda concebia o mundo naquilo 388 

que é certo ou errado e não tinha justificativa novamente estudando história no ensino 389 

fundamental I, II a gente vai vendo que as coisas mudam então... certo e errado não é algo na 390 

natureza, mas uma compreensão de uma determinada sociedade. E eu comecei a pensar nisso 391 

porque... é... digamos que eu sou uma pessoa que tenho alguns interesses na área sexual que até 392 

no passado era considerado crime, mas que hoje já são legalizados na nossa constituição. Por 393 

exemplo, o sexo sadomasoquista é legalizado no Brasil, não é considerado crime. Mediante o 394 

contrato e se ambos for maior de idade. E essa obrigatoriedade foi mais na questão da 395 

marginalização do que do crime em si que o (...) refletia. Aí foi sobre isso, a questão que eu 396 

tava me culpando por algo que eu vi que não fazia sentido me culpar e assim por diante. E 397 
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culpava umas pessoas por algo que não fazia sentido culpa-las, elas só eram diferentes e nada 398 

mais.  399 

E: E suponha agora que alguém discordou do seu ponto de vista de que essa é a causa da 400 

reincidência de adolescente em atos infracionais, o que esta pessoa poderia dizer para 401 

mostrar que você estar errado? 402 

P: Hum... elas normalmente pelo que eu ouço, os argumentos é de que é questão de criação. 403 

Elas têm um contra-argumento... eu vou dar os contra-argumentos delas e o que eu costumo 404 

dizer na situação. Dizem que é assim “o pai que não educou direito”, “é questão de criação”, aí 405 

eu diria “se é questão de criação, por eu o mundo mudou?” Quer dizer que as pessoas nem 406 

sempre são porque são educadas então quer dizer que não vão seguir aquilo. Segundo lugar, se 407 

é questão de criação quem foi o primeiro criminoso então? Ele não foi ensinado a cometer 408 

crime, ou a ser mal-educado. No terceiro momento, se é questão de criação, eu diria por que as 409 

vezes numa família onde pessoas comentem crime por que um filho não comete? É... essa 410 

questão de mudança histórica acho que é mais forte nesse ponto de vista, a segunda questão eu 411 

costumo usar é... porque a punição foi pouca. Aí falam da punição, mas a sociedade ela foi fruto 412 

de revoluções que aconteceram no passado. Revolução Francesa, a Queda da monarquia no 413 

Brasil, então muitas coisas tidas como crime naquela época, hoje em dia não foram tidas, são 414 

até valorizadas. Então também serviria como argumento a questão da punição por essas pessoas 415 

mesmo arriscando a vida, morrendo, continuaram lutando por um, entre aspas, bem comum. 416 

“Bem comum a quem?” Essa seria a pergunta. E no terceiro ponto ela poderia dizer que a 417 

motivação seria porque a pessoa é mal, tem uma índole ruim e eu diria pra ela as crianças, 418 

quando você reclama com ela e dar as costas elas fazem ou não o que você disse? Elas 419 

costumam fazer e depois mentir dizendo que não disseram. Eu não acredito que nasçam seres 420 

humanos bons exatamente, entendo que todo ser humano nasce com tendência a cometer 421 

crimes. Ele comete ou não dependendo de como a vida dele venha desenvolver, ou “por que ele 422 

quer fazer aquilo?” ou “por que não quer fazer aquilo?”, “por que fez?” ou “por que deixou de 423 

fazer?” é uma questão muito subjetiva, não posso contar só no âmbito social de valores e 424 

crenças, porque se uma pessoa tá passando fome ou tem a vida dela ameaçada, provavelmente 425 

ela pode cometer algum crime à própria subsistência dela pra ela não morrer de fome.  426 

E: E uma pessoa como a gente tava falando agora, que tem um ponto de vista diferente 427 

do seu, o que ela pode dizer que é a principal causa? 428 
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P: A principal causa ela diria que seria a questão da índole ruim, porque ela poderia pressupor 429 

que as pessoas são boas. Se algo, ou alguma forma isso fizer bem a ela. É o que diria. 430 

E: E você seria capaz de provar que essa pessoa tá errada? 431 

P: Se o que ela está interessa discutir é sobre reincidência de menores, realmente... se ela 432 

realmente quer entender o que acontece, sim eu seria capaz de provar. Agora se na verdade ela 433 

tá usando disso como justificativa pra encobrir alguma intenção diferente, claro que não né? 434 

Porque ela vai tá usando como desculpa e não como... não é o que ela quer discutir, ela tá usando 435 

aquilo como meio de obter algo e não como fim. 436 

E: Mas no caso pra provar a reincidência de ato infracional, como você provaria que ela 437 

tá errada? 438 

P: Expondo mesmo como é o desenvolvimento da criança, a questão da moral, como ela se 439 

comporta na questão de ser punido ou não ser. Mostrando a evolução histórica do que é crime 440 

e o que não é, e por final mostrando a questão de sobrevivência realmente, que na natureza não 441 

há leis e que as leis foram criadas por algum propósito. A lei não é algo natural, é algo criado 442 

pelo ser humano. Cada sociedade usa disso pra resolver seus problemas e suas questões. Seria 443 

dessa forma mesmo. 444 

E: Existe alguma coisa importante que se ela pudesse ser feita iria diminuir a reincidência 445 

de adolescentes em atos infracionais? 446 

P: Primeira a conscientização dos atos ainda no ensino lúdico.  Por exemplo, eu gosto de dar 447 

um exemplo sobre a mentira. Um pai vai e dá numa criança e diz “não minta!” quer dizer que 448 

ela não vai mentir para não ser punida no momento que a polícia não tiver? Ela vai mentir. Ou 449 

então o pai diz pra criança “não minta!” e não diz o motivo pra não mentir, ela vai ter raiva e 450 

vai querer desafiar esse pai, pelo menos até que dê um motivo. E por último... é... que a questão 451 

do que?... pode ler aquelas três que eu dei os três maiores motivos pra reincidência... 452 

E: Controle aversivo, o que ele pensa se é certo ou errado e o desafio, a questão do desafio. 453 

P: Ah! E o pensar se é certo ou errado é ele não ter consequências... não ter noção das 454 

consequências com a extensão dos atos dele. É... pode repetir a última pergunta? 455 

E: Existe alguma coisa importante que se ela pudesse ser feita iria diminuir a reincidência 456 

de adolescentes em atos infracionais? 457 
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P: Aí dizer pra criança “não minta, porque senão você vai apanhar!” Não resolveria a questão, 458 

ficaria sempre em aberto pra ela mentir novamente. Agora eu gosto de uma história que eu não 459 

lembro exatamente o nome, que é a história de um garoto que criava ovelha na cidade, aí ele 460 

tinha uma mania de sair correndo na rua gritando “lobos, lobos!” dizendo que lobos estavam 461 

atacando as ovelhas dele, aí o povo ia lá e não tinha ovelhas. Ele ficava rindo das pessoas. Teve 462 

um dia que as ovelhas foram atacadas, ele foi pedir ajuda e ninguém foi ajudar porque achavam 463 

que ele tava mentindo. Para criança entender o risco da mentira, por exemplo, o risco de agredir 464 

alguém e assim por diante, ela entender que isso não faz mal só ao outro, mas também faz mal 465 

a ela. É que nem alguém que pede socorro sem precisar pode ser que num momento que ele 466 

grite as pessoas não acreditem que ele precisa de socorro. Esse era só o exemplo da mentira, 467 

não é só a mentira, mas em relação a outros crimes também, pensar sobre isso seria a medida 468 

mais importante. 469 

E: Ok.470 
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Participante 8 (TCH) 

Temas: (A) desemprego e (B) reincidência de adolescentes em atos infracionais 

 

ENTREVISTADOR: O que você acha que faz com que adolescentes que já se envolveram 1 

em atos de infracionais mesmo que já tenham cumprido alguma medida sócio educativa 2 

voltem a praticar infrações? 3 

P: É um tema complicado, né? Eu acho que... faz parte do... de qualquer forma faz parte da... 4 

do contexto social que o indivíduo volta, que ele estar inserido. Eu acho que o sistema, o sistema 5 

no caso como tu falou, as medidas, não são suficientes, são muitas vezes falhas e eles retornam 6 

à sociabilidade, digamos assim, da mesma forma ou então piores. Continuam praticando os 7 

mesmos atos, quer dizer, essa medida a gente pode dizer que é falha, porque ele não tem o papel 8 

que deveria ter que seria o de fazer essa ressocialização. Ele não faz.  9 

E: Você consegue pensar em alguma outra causa? 10 

P: Não consigo pensar outra causa, não consigo ver outra forma, mas acho que essa forma não, 11 

não... não dá resultados. Ao meu ver não. 12 

E: E como você sabe que esta é a causa? 13 

P: Oi? 14 

E: E como você sabe que esta é a causa? Que a insuficiência das medidas é que leva a 15 

reincidência? 16 

P: Eu creio que seja, não sozinha é claro. Mas parte do contexto da pessoa e do sistema. Mas 17 

de tanto que é que acontece que é recorrente isso, eu acho que seria. Não sei se só um problema 18 

da causa, mas ele também estaria inserido nesse problema.  19 

E: E se você tivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto, que 20 

evidências você daria pra tentar mostrar isso? 21 

P: Eu acho que é o dia a dia. A gente vê que muitos jovens muitos adolescentes vão para esse 22 

processo de ressocialização e retornam depois disso a mesma coisa. Então é isso, nada mais 23 

evidente que isso. 24 
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E: Existe alguma coisa a mais que você poderia dizer para ajudar a mostrar que o que 25 

você disse é correto? 26 

P: Eu não sei... 27 

E: Existe alguma coisa a mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar que o 28 

que você disse é correto? 29 

P: Outra pessoa?... não sei também não. 30 

E: Você se lembrar de quando você começou a ter esse ponto de vista? 31 

P: Não, eu acho que eu sempre tive... sempre tive não. Mas desde que a gente começa a pensar 32 

né? Algumas coisas... pensar o mundo e as questões sociais do dia a dia. Eu já tenho, acho que 33 

sempre foi. Nunca pensei de outra forma não. 34 

E: Você consegue se lembrar de qual foi o motivo que levou você a acreditar que essa é a 35 

causa? 36 

P: Eu acho que a maneira como a gente vê o dia a dia. É... notícias, quando a gente vê no 37 

cotidiano mesmo. Foi isso que me fez pensar dessa forma. 38 

E: Suponha agora que alguém discordou do seu ponto de vista de que essa é a causa da 39 

reincidência de adolescente em atos infracionais, o que esta pessoa poderia dizer para 40 

mostrar que você estar errado? 41 

P: Essa pessoa poderia dizer que o problema seria tratamento do indivíduo, sei lá...  que o 42 

indivíduo é... ele poderia ter escolhido, sei lá... que o sistema é bom e que ele por si só de certa 43 

forma escolheu voltar ou achou um meio mais cômodo de voltar pra, dessa forma. Enfim, é 44 

isso. 45 

E: Que evidências essas pessoas poderiam dar pra tentar mostrar que você estar errado? 46 

P: É... eu não sei. Porque pra mim o sistema não traz assim tantos lados positivos. Eu não saberia 47 

dizer como uma pessoa iria... é, sei não. 48 

E: Mas você seria capaz de provar que essa pessoa tá errada? 49 
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P: Não. Não, acho que não. Como eu disse isso parte dentro de um contexto, né? Acho que 50 

tanto o indivíduo quanto o, é... o sistema tá inserido nisso... não sei. Não saberia provar porque 51 

ela estaria errada. 52 

E: Existe alguma coisa importante que se ela pudesse ser feita iria diminuir a reincidência 53 

de adolescentes em atos infracionais? 54 

P: Eu acho que isso é uma questão que inclui vários aspectos, né? Sociais, econômicos, aí vem 55 

a questão da educação. Eu acho que como a gente vê a diminuição da maior...menoridade. Eu 56 

acho que isso não é um fator que vai... que vai ajudar. Porque tem todo um contexto muito 57 

complexo que não sei se também resolve, mas acho que poderia dá outros caminhos aí. Eu acho 58 

que não seria tão simples assim dizer o que poderia ser feito em medidas pequenas, teria que 59 

ser algo muito maior. 60 

E: Certo. Sobre esse tema é isso. Podemos passar para o segundo? 61 

P: Pode. 62 

E: O que causa o desemprego? 63 

P: O desemprego... tem questões de oportunidade, né? Questões de oportunidade no mercado e 64 

tem a questão da economia que agora tá mais ou menos. Acho que isso. Acho que qualificação 65 

em partes. Acho que tem muita qualificação, pelo menos, aí eu não sei se caberia qualificar, 66 

qualificar a qualificação. Saber se a qualificação é de fato... é... se ela existe de fato. Mas assim, 67 

tem muitas oportunidades de meios de conseguir qualificação e de se conseguir um emprego, 68 

mas aí tem outras dificuldades econômicas poderia se dizer assim. 69 

E: Você poderia pensar em outra causa? 70 

P: O trabalho pra o desemprego... não. Não acredito que seja... não. É... sei lá. Comodismo das 71 

pessoas em não querer se qualificar. Talvez tenha, né? É claro, tenha bastante. Mas eu acho que 72 

quanto a isso não é assim tão frequente, tão recorrente. 73 

E: Qual delas você diria que é a principal causa? 74 

P: O que eu disse? A... 75 
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E: Você falou a questão da oportunidade, a falta de oportunidade, a economia atual, a 76 

qualificação, e em partes da qualificação das pessoas, mas também acredita em 77 

comodismo das pessoas. 78 

P: É... eu acho que a questão econômica. A questão econômica... a questão também de falar em 79 

emprego, né? Não questão de oferecer emprego de trabalho, trabalho... emprego é mais 80 

dificuldade. 81 

E: E se você tivesse tentando convencer alguém de que seu ponto de vista é correto. Que 82 

evidências você daria pra tentar mostrar isso. 83 

P: O que eu já disse assim... Acho que você grande parte da sociedade não iria se acomodar em 84 

buscar uma qualificação a fim de alcançar um emprego bom, afim de alcança um lugar melhor 85 

na sociedade. Eu acho que questões econômicas mesmo de... sei lá... das empresas dos meios 86 

de... das portas se abrindo, também entra as oportunidades.  87 

E: Existe alguma coisa a mais que você poderia dizer para mostrar que o que você disse é 88 

correto? 89 

P: Não. Acho que não. 90 

E: Existe alguma coisa que outra pessoa poderia dizer que o que você disse é correto? 91 

P: Não sei. 92 

E: Você consegue se lembrar de quando você começou a ter esse ponto de vista? 93 

P: Eu acho que da mesma forma... eu sempre via assim a questão do emprego, do desemprego 94 

por esse lado. Eu acho que eu nunca vi por oura forma.  95 

E: Suponha agora que alguém discordou do seu ponto de vista que é essa a causa do 96 

desemprego. O que essa pessoa poderia dizer para mostrar que você tá errado? 97 

P: Ela poderia dizer... como eu disse a questão do comodismo. Sei lá que as pessoas não... que 98 

as pessoas de certa forma não querem, ou não querem procurar, ou não querem sair da sua zona 99 

de conforto e se qualificarem, procurar uma qualificação melhor para conseguir um emprego e 100 

tentar ter um emprego melhor ou mudar melhor. 101 

E: E que evidências essa pessoa poderia dar pra tentar mostrar que você tá errado? 102 
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P: Dada a quantidade de qualificação que existe, da mesma forma que existe muito desemprego, 103 

entendeu? Que há muitas oportunidades... haveria muitas oportunidades no mercado hoje, da 104 

mesma forma que teria muito desemprego. Acho isso seria uma forma. E como é que há tantas 105 

possibilidades de crescimento, digamos assim, e ainda há tanto desemprego? 106 

E: Você seria capaz de provar que essa pessoa tá errado? 107 

P: Não. Não seria capaz de provar. 108 

E: Certo. Existe alguma coisa importante que se ela pudesse ser feita que iria diminuir o 109 

desemprego? 110 

P: Eu não sei, não sei. Acho que abri mais oportunidade. Acho que qualificação é um ponto que 111 

a gente tá conseguindo cada vez mais.  Mas acho que a quantidade de emprego não é suficiente 112 

para abranger todos aqueles que são qualifica não. Tipo agora, muitos são qualificados, mas a 113 

faixa de emprego continua menor, ela continua pequena para todos esses.114 
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Participante 9 (TCH) 

Temas: (A) desemprego e (B) reincidência de adolescentes em atos infracionais 

 

ENTREVISTADOR: O que você acha que faz com que adolescentes que já se envolveram 1 

em atos de infracionais mesmo que já tenham cumprido alguma medida sócio educativa 2 

voltem a praticar infrações? 3 

P: Bom, na minha visão pelo que posso perceber, eu acredito que tudo isso é causa de um 4 

contexto. Acho que é... o jovem adolescente que acaba de sair de uma....acaba cometendo um 5 

ato infracional e que pode ser.. digamos... socializado entre aspas, bem aspas aí né? Socializado. 6 

É.. e volta cometer ao voltar no convívio familiar, acho que é a própria falta de apoio de.. de.. 7 

a falta de estrutura familiar, né? Que... que vem causar isso, porque pela minha própria 8 

formação e minha visão, desde... infantil... minha própria formação humana, religiosa.. né? Eu 9 

vejo a família como princípio pra tudo. Eu vejo que a ausência de família.. a ausência das figuras 10 

familiares é o que vem a.... porque a falta de apoio, a falta de convívio, a falta de... de... enfim, 11 

de um exemplo, digamos assim entre aspas também a falta deste exemplo é o que vem a 12 

provavelmente a acarretar alguns sérios problemas por falta dessa junção mesmo de família, 13 

essa falta de estrutura. 14 

E: Você consegue pensar em alguma outra causa? 15 

P: problemas sociais como um todo. Acho que problemas sociais diversos, consequentemente 16 

serão fatores que vão influenciar categoricamente na vida de um adolescente na sua formação 17 

com certeza. Mas o revolto... acho que como eu vinha dizendo é a presença familiar, a estrutura 18 

familiar venha a suprir muitas vezes esse problema da... social. 19 

E: E como você sabe que esta é a causa do retorno de adolescentes em atos infracionais? 20 

P: Desses dois, né? Desses dois acho... a falta de uma estrutura familiar, a falta da estrutura 21 

familiar. De um modo geral acho que é a falta da estrutura familiar que vem sendo muito 22 

profunda nisso daí.  23 

E: Então... como você sabe que essa é a causa? Que a falta da estrutura familiar é o que 24 

leva ao retorno, a reincidência da infração. 25 
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P: Bom, eu acho que... não sei, não sei se é a questão do senso comum, mas o pouco que a gente 26 

observa, que a gente vê em reportagem, em entrevistas... é que muitas pessoas que estão nessa 27 

vida de infração geralmente vêm de um contexto familiar complicado, da ausência de pai, da 28 

ausência de mãe... é muitas vezes... estão... é muitas vezes tão... por exemplo é criado por um e 29 

por outro, que (...) as famílias. Acho que minha, minha... minha ideia parte disso aí. Disso que 30 

a gente vai vendo da vida.  31 

E: E se você tivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto, que 32 

evidências você daria pra tentar mostrar isso? 33 

P: Eu acho que o.... toda essa mudança que a gente tá vendo hoje na sociedade. Toda essa 34 

mudança que a gente tá vendo de padrões e etc., etc. Essa mudança de estruturas que nós 35 

estamos vivendo, eu acho que tudo isso parte dessa falta de estrutura familiar. Digamos, não sei 36 

se... mas essa estrutura normativa que a gente conhece por família aí acarreta outros problemas 37 

de outros problemas, de outras interpretações e outras visões e isso vai gerando, vai gerando 38 

outras formas de vida, outras formas de família, outras estruturas e que consequentemente essa 39 

outra estrutura, esse outro problema, não sei se esse outro problema seria a palavra certa, mas 40 

que essa questão da infração dos jovens seria um dos vieses junto com o problema de estrutura 41 

social que acarretaria isso. 42 

E: Existe alguma coisa a mais que você poderia dizer para ajudar a mostrar que o que 43 

você disse é correto? 44 

P: Bom, eu acho que a gente devia apelar pelos índices, mas eu realmente agora não tenho em 45 

mente.... o que... por exemplo o dados das pesquisas representante sobre isso. Mas eu ainda 46 

acredito nesta minha visão pelo pouco que observo, pelo pouco que leio, pelo pouco que vejo... 47 

eu acho que me embaso nisso daí.  48 

E: Existe alguma coisa a mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar que o 49 

que você disse é correto? 50 

P: Que outra pessoa?... bom, eu não sei se caberia, mas eu poderia até colocar uma fala que 51 

ouvi agora pouco do Papa Francisco ele citando esse problema da educação familiar enfim, que 52 

ele até cita essa questão dos problemas atuais com os jovens devida a essa falta de exemplo 53 

dentro da família, dentro de casa, num é?  54 

E: Você consegue se lembrar de quando você começou a ter esse ponto de vista? 55 
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P: Acho que... uns três anos por aí... acho que eu já vinha percebendo essas coisas. Um pouco 56 

antes de entrar na universidade, no ensino médio eu já pensava... eu já percebia um pouco dessas 57 

coisas. 58 

E: Você consegue se lembrar de qual foi o motivo que levou você a acreditar que essa é a 59 

causa? 60 

P: Eu acho que minhas próprias experiências, minhas próprias... meus próprios contatos com 61 

outras pessoas. É... você vai vendo histórias de pessoas que enfim, acabam tendo problemas de 62 

convivência, morais, sócias e etc., e que você vai vendo a história dessas pessoas e realmente 63 

vem de uma questão como essa. Da ausência de família, sabe? Acho que essas experiências.  64 

E: Suponha agora que alguém discordou do seu ponto de vista de que a ausência da família 65 

é que causa o retorno de adolescente em atos infracionais, o que esta pessoa poderia dizer 66 

para mostrar que você estar errado? 67 

P: Não entendi assim. Explique de novo. 68 

E: Suponhamos agora que alguém discordou do seu ponto de vista. Que evidências essas 69 

pessoas poderiam dar pra tentar mostrar que você estar errado? 70 

P: Sim. 71 

E: Você disse que a ausência de família, a falta de um apoio, de estrutura faz com que 72 

adolescentes voltem a cometer infrações. O que esta pessoa poderia dizer pra tentar 73 

mostrar que você estar errado? 74 

P: eu acho que ela poderia apelar pra estruturas. Eu acho que ela ia culpar muito as estruturas, 75 

como se a estruturas fosse o problema, que essas estruturas não atendem mais a... as demandas 76 

modernas. Acho que ela ia apelar um pouco pra esse tipo de discurso assim. 77 

E: Mas de que estruturas você está falando? 78 

P: As estruturas familiares tradicionais... as estruturas sociais tradicionais... etc.  79 

E: E que evidências essas poderiam dar pra tentar mostrar que você tá errado? 80 

P: Acho que elas iriam apelar para a própria modernidade, pras próprias transformações socais, 81 

pela própria modernidade. Acho que ficaria muito na redundância, mas acho que ela apelaria 82 

um pouco pra isso. 83 
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E: Ainda sobre essa pessoa que a gente tava falando que tem o ponto de vida diferente do 84 

seu, o que ela poderia dizer que é a principal causa?  85 

P: Acho que as estruturas... a, as... as estruturas políticas sociais como um todo. A falta de, de, 86 

de... de, digamos, de oportunidades é... por parte de uma política do estado, uma política própria 87 

de estado né? Que atenda as demandas sociais como um todo, acho que a estrutura política.  88 

E: E você seria capaz de prova que essa pessoa estaria errada? 89 

P: Não, eu não seria capaz... Mas eu... eu apresento também que seria um dos fatores. Não seria 90 

o fator, mas seria um dos fatores.  91 

E: Existe alguma coisa importante que se ela pudesse ser feita iria diminuir a reincidência 92 

de adolescentes em atos infracionais? 93 

P: Quê? Não entendi essa pergunta. 94 

E: Existe alguma coisa importante que... algum ato, algum fato importante que se pudesse 95 

ser feito iria fazer com que menos jovens reincidisse? 96 

P: Acho que investimento na educação. Acho que educação é base pra tudo. Acho que de um 97 

modo geral, desde... da... o investimento forte, pesado... investimento não só parte do aparelho 98 

estrutural, mas no investimento na própria formação, né? Mas EUA Cho que é um investimento 99 

muito pesado que parte desde a sociedade como um todo. Não só nos espaços escolares, mas 100 

numa estrutura... mas uma formação... mas um investimento que parte na educação de um modo 101 

geral. 102 

E: Mas porque isso diminuiria a reincidência? 103 

P: Acho que porque... a educação ela é de um modo... enfim... não sei nem se caberia dizer isso, 104 

ou se posso tá sendo utópico nisso, mas a educação ela ainda humaniza, ela embasa... a educação 105 

humana acho que ela ainda humana bastante. 106 

E: Sobre esse tem é isso. A gente pode passar pra o outro tema? 107 

P: (...) 108 

E: O que causa o desemprego? 109 
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P: Ah... já é a outra pergunta?! O que causa o desemprego? Ixi, é uma pergunta complexa. O 110 

que causa o desemprego?... Eu acho que a falta de, de... de estruturas de um modo geral... Eu 111 

sempre culpo as estruturas, né? (risos) Mas eu acho que é um pouco da gente de humanos... 112 

acaba culpando as estruturas... Acho que por falta de estruturas mesmo de modo geral... nas... 113 

enfim. É... a educação também vem a ser um fator. Acho que estrutura, questão de investimento, 114 

etc. é... uma forma de giro isso, né? (...) que retornava. 115 

E: E você consegue pensar em outra causa para o desemprego? 116 

P: A falta de formação também para os indivíduos. Falta de oportunidade de formação mesmo 117 

e de oportunidades desde a infância, os investimentos na educação mesmo. Você vai crescendo 118 

com essa concepção de que a educação é importante. “Eu preciso ter educação, eu preciso ter 119 

conhecimento”. 120 

E: Qual delas você diria que é a principal causa? 121 

P: Eu acho que a falta de educação. A falta de investimento na educação, como eu falei na oura 122 

parte a educação de base, uma educação que parta já da... do primeiro momento da vida do ser 123 

humano até o término. Paulo Freire é um dos teóricos que pensa dessa forma que a educação 124 

ela é até o último momento da vida se pode educar. 125 

E: Como você sabe que essa é a causa? 126 

P: Eu me embaso muito quando falei em Paulo Freire na educação, porque ele trata muito essa 127 

questão como prática de liberdade. A educação ela trai liberdade humana, ela traz 128 

independência. Ela realmente humaniza. Eu trago Paulo Freire com essa referência de que 129 

realmente a educação é uma prática, uma prática de liberdade. 130 

E: E se você tivesse tentando convencer alguém de que seu ponto de vista é correto. Que 131 

evidências você daria pra tentar mostrar isso? 132 

P: Eu daria exemplos de pessoas que tem uma consciência humana, uma consciência 133 

humanizadora, uma consciência que realmente tem transformado nem que seja um pequeno, 134 

um mínimo detalhe da sociedade através dos seus conhecimentos, através da sua formação 135 

através do seu ponto crítico embasado na formação. Entendeu? Acho que tá aí esses exemplos 136 

de pessoas como o próprio Paulo Freire enfim, que levantou uma bandeira de educação, de 137 

libertação do indivíduo com base na educação. 138 
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E: Existe alguma coisa a mais que você poderia dizer para mostrar que o que você disse é 139 

correto? 140 

P: Bom, eu acho que os exemplos ainda são... hoje estão sendo muito ainda deixados de lado. 141 

Acho que a busca de exemplos hoje está sendo... (risos) acho que a mim é possível. As pessoas 142 

não tão tendo mais credibilidade nos exemplos apresentados. O (...) de pessoas que enfim tem 143 

uma vida, enfim... ter algo a apresentar que conta a sociedade. Mas eu acho que ficaria nessa 144 

mesmo... do ponto de vista crítico e político mesmo. Acho que apresentar realmente os 145 

problemas políticos sociais de uma forma crítica, tendo como base o conhecimento mesmo. 146 

Acho que o conhecimento ele realmente liberta e incentiva, mobiliza as pessoas, mexe com 147 

essas estruturas, com essas estruturas internas, engessadas por parte de uma consciência crítica 148 

ou política. 149 

E: Existe alguma coisa que outra pessoa poderia dizer que o que você disse é correto? 150 

P: Outra pessoa? Eu acho que o exemplo de... eu sempre trago atores (risos) mas assim, eu acho 151 

que... por exemplo... um exemplo comum é de Nelson Mandela, uma pessoa que realmente 152 

pensou na educação, que incentivou a educação no seu país com todos os seus problemas, 153 

sociais, políticos e ideológicos da África. Eu acho que esses exemplos de pessoas... eu creio 154 

muito em exemplos. Eu acredito muito no caráter de pessoas que tem exemplos a mostrar, 155 

exemplos a trazer, contribuições a fazer... então eu acho que eu sou  (...) pra nomes de pessoas. 156 

E: Você consegue se lembrar de quando você começou a ter esse ponto de vista? 157 

P: Eu acho que uns três nãos também, nessa mudança do ensino médio pra universidade. 158 

E: Suponha agora que alguém discordou do seu ponto de vista que é essa a causa do 159 

desemprego. O que essa pessoa poderia dizer para mostrar que você tá errado? 160 

P: Eu acho que ela também ia culpar as estruturas (risos). Ela ia culpar o sistema político, o 161 

sistema estrutural, arcaico, etc. Estrutura tanto familiar, social, política... como estrutura geral. 162 

Acho que ela seria nietzschiana, aí. “Vamos romper com as estruturas”. 163 

E: E que evidências essa pessoa poderia dar pra tentar mostrar que você tá errado? 164 

P: Eu volto novamente para a modernidade, para os avanços da sociedade, essa grande mudança 165 

que estamos vivendo. Eu acho que foco seria esse. Eu acho que taria preso a isso devido à falta 166 

de essência do ser humano. Eu ainda creio na essência do ser humano, eu posso ser dito até 167 
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atrasado por causa disso, mas eu ainda creio na essência do ser humano. De um ser humano que 168 

tem uma essencial idealizadora, de um ser humano que ainda tem a essência presa a família, 169 

presa a valores e que isso constitui o ser humano com o caráter. A críticas eu iria mais por esse 170 

lado mesmo, dessa essência entre aspas, da essência. 171 

E: Existe alguma coisa importante que se ela pudesse ser feita que iria diminuir o 172 

desemprego? 173 

P: Eu acho que... bom, eu vou até me arriscar, falando assim... mas...  Eu acho que como eu 174 

falei antes o investimento na educação, seria um... um fator, uma contribuição muito importante 175 

pra isso. Mas eu acho que políticas públicas de incentivo a ... ao cidadão... a ter sua posição, a 176 

ter sua posição política ideológica e que busca conhecimento, busca educação. Acho que 177 

mobilização mesmo de uma sociedade, porque nós estamos, eu acho, nós estamos ainda 178 

perdendo muito dessa mobilização por parte das pessoas. Estão muito acomodadas até, devido 179 

a facilidade de como as coisas estão chegando pra o ser humano. Acho que uma mobilização 180 

mesmo, um incentivo por parte dos políticos, por parte política de estado que mobilize as 181 

pessoas pra se sentirem necessitadas de buscar, de ir atrás, de querer conhecimento. Também 182 

investimento do outro lado, por parte da questão da educação, como disse de modo geral, desde 183 

a infância até o último instante de vida o ser humano ele pode ser humanizado, ele pode passar 184 

por um processo de educação. Então eu acho que um investimento nessa área como um todo e 185 

que isso atrelado a mobilização, a esse incentivo que o ser humano busque suas potências, suas 186 

potencialidades, as suas essências para, enfim, tentar encontrar mecanismo pra avançar 187 

economicamente, socialmente e etc. 188 
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Participante 10 (DIP) 

Temas: (A) desemprego e (B) reincidência de adolescentes em atos infracionais 

 

ENTREVISTADOR: O que causa o desemprego? 1 

P: Começar por muitas coisa... É por causa do desemprego é... primeiramente, é... O não acesso 2 

à educação acredito que o fato de ta se precisando cada vez mais de especialização, de 3 

profissionalização e as pessoas não estão assim de acordo com a demanda de especialização e 4 

profissionalização. É que eu acredito que o motivo mais básico e não é só ele porque junto com 5 

ele vem vários outros, né? Desigualdade social... De certo modo... De certo modo não, de todo 6 

modo tem um privilégio as pessoas que são das classes mais altas então o desemprego é um 7 

resultado de um misto de coisas e situações políticas, sociais e culturais... Enfim, é isso. 8 

E: Você consegue pensar em alguma outra causa? 9 

P: Além da questão da educação, desigualdade social? 10 

E: Aham. 11 

P: Porque eu acredito que isso tudo é.. Faz parte de uma conjuntura política. A questão da 12 

divisão de classes, de dominação mesmo de quem mantém o controle do poder e do dinheiro 13 

são essas pessoas mais ricas e... Eu não tô conseguindo formular (risos)... Mas eu acredito que 14 

seja tudo parte da conjuntura política, sabe? Da forma mais geral mesmo. 15 

E: E qual dessas você diria ser a principal causa do desemprego? 16 

P: a principal causa do desemprego? É como eu falei... É meio que em níveis assim... Do macro 17 

para o micro assim. Não é que sejam causas diferentes, é... Como eu falei da conjuntura política 18 

vem a desigualdade social, de acessibilidade a educação e eu acredito que isso tudo vem da 19 

conjuntura política. 20 

E: E se você tivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto, que 21 

evidências você daria pra tentar mostrar isso?  22 

P: Que a... No caso falando do Brasil tem a questão do favorecimento. Os empresários, a 23 

agropecuária, enfim, as pessoas de classe alta, elas têm privilégios, concessões, enfim. E não 24 

há um investimento assim, é.. Um investimento mais direcionado pra educação. Tem o 25 
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investimento mais talvez não seja a quantidade do direito que se coloca pra investir, mas a 26 

forma como administra esses recursos. Eu acredito que há uma falha muito grande, assim, de 27 

gerenciar, de administrar os recursos e aí isso causa vários problemas e tudo volta para educação 28 

assim, que é básico. E no Brasil além de tudo tem uma cultura, assim de... Hoje em dia tá cada 29 

vez mais melhorando, até por conta das exigências do mercado, mas por conta de ser um pais 30 

colonizado, enfim, que foi saqueado... Aí tem muito costume de ignorância do povo. Mas é 31 

como eu falei, e assim eu não atribuiria a culpa as pessoas, mas de forma geral a conjuntura 32 

política mesmo, histórica, social... Que se formou a sociedade brasileira mesmo. 33 

E: Existe alguma coisa a mais que você poderia dizer para ajudar a mostrar que o que 34 

você disse era correto? 35 

P: Como assim? 36 

E: Além dessas ideias que você apresentou existe alguma outra que você poderia trazer 37 

pra ajudar a mostrar que o que você disse era correto, ou seja, que a conjuntura política 38 

leva a uma falta de acesso à educação que leva uma falta de especialização que leva ao 39 

desemprego? Além dessas ideias que você trouxe, eu ainda pergunto, existe alguma outra 40 

que sustente essas ideias? 41 

P: O sistema capitalista, né? Ele trabalha junto com toda a formação da sociedade, eu acredito 42 

que o sistema capitalista ele tem uma influência muito forte nisso, de lucro, de privilégios a 43 

quem interessa o dinheiro. É... Quem vai continuar ganhando mais, quem vai explorar mais... 44 

Enfim, eu acredito que a grande causa seria o capitalismo. 45 

E: Existe alguma coisa mais que outra pessoa poderia dizer para ajudar a mostras que o 46 

que você disse era correto? 47 

P: como? Poderia repetir por favor? 48 

E: Existe alguma coisa mais que outra pessoa poderia dizer para ajudar a mostrar que o 49 

que disse é correto? 50 

P: outra pessoa poderia ser qualquer outra pessoa? 51 

E: Exato 52 
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P: Sim, mas eu não consigo pensar agora. Talvez com estudos mais embasados de Marx, falar 53 

de alienação, de dominação... Mais questões teóricas assim de sociologia, acredito que teóricos 54 

de sociologia exploram bem isso. 55 

E: você consegue se lembrar de quando você começou a ter esse ponto de vista? 56 

P: quando eu comecei a ter esse ponto de vista acredito que estudando história, porque quando 57 

a gente estuda história, assim... É uma forma de compreender o que acontece no presente 58 

olhando para trás, vendo a construção da sociedade mesmo porque tudo se dá na história. Toda 59 

a questão da colonização, de subalternidade, de dominação... É tudo uma questão bastante 60 

histórica e cultural também. Tem coisas que se mantém, melhoram.. Mas ainda se mantém. 61 

Quanto que em países que não foram colonizados por exemplo, acontece de alguma forma uma 62 

superação de desafios históricos, enfim. E da forma que as cidades se formaram, se 63 

aglomerando, uma desordem total do que foi planejado que é muito diferente do que aconteceu 64 

nos países da Europa por exemplo. Eu acredito que eu estudar história, quando se estuda história 65 

parte dessa expectativa de entender a sociedade de hoje como uma construção que vem. Ela não 66 

é só o que a gente faz hoje, mas tudo que vem com o tempo assim. 67 

E: Isso... Suponha agora que alguém discordou do seu ponto de vista, que discordou que 68 

essa é a causa do desemprego. O que essa pessoa poderia dizer para mostrar que você está 69 

errada? 70 

P: Eu acredito que ela poderia dizer causas individuais, dizer talvez que o governo hoje já dá 71 

mais subsídios que antes. Na questão da educação já tem mais investimentos, já tem bolsa 72 

escola... Por exemplo, são políticas públicas que podem favorecer para que as pessoas 73 

continuem na escola e tal. Mas que a gente poderia contrapor com a efetividade desses serviços 74 

prestados e dessas melhoras porque não tem como negar que procurar que fizesse melhorias, 75 

mas é... O ponto a gente questionar de que ponto e qual o alcance disso e quais os limites 76 

porque... Porque os limites ainda são muitos. Agora mesmo na questão da educação tá tendo 77 

cortes, as pessoas fazendo greves, todas a mobilização da classe por conta das condições de 78 

trabalho, tem bastante dificuldade nessa área educacional no brasil. Então é considerar 79 

reconhecer as melhorias... Mas, é... Delimitassem os limites mesmo. 80 

E: E que evidências essas pessoas poderiam dá para tentar mostrar que você está errada? 81 

P: Que é... Partindo de uma perspectiva histórica também de que em relação muitas atrás, no 82 

decorrer do tempo, houve uma facilitação de políticas públicas, de cotas, e bolsa escolar, 83 
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enfim... E todas as bolsas que o governo oferece. E hoje em dia se pode sair do pais, por exemplo 84 

no Ciências Sem Fronteiras, coisas que se tem em universidades públicas de qualidade, com 85 

ensino de qualidade. Coisas que não se tinha há alguns anos atrás e que isso favorece uma 86 

profissionalização mesmo, uma especialização das pessoas em procurar a educação e estudar, 87 

e talvez as pessoas que ainda não estejam arraigadas nessas culturas de ignorância, enfim elas 88 

não procurem sendo que isso é bastante problemático por que tudo é uma questão social. Olhar 89 

de forma geral as pessoas hoje em dia nessa sociedade liberal e tem muita questão da 90 

meritocracia e individualização e as pessoas se culpam é... Pelas coisas que conseguem e pelas 91 

que não conseguem, mas há um sistema muito maior que possibilita, priva, enfim permite que 92 

alcance algumas coisas que algumas pessoas não vão alcançar, enfim. Como eu falei mesmo é 93 

a questão da conjuntura política. Então é bem problemático, é... Relegar uma culpa pras pessoas, 94 

isso é muito desse sistema neoliberal também e de meritocracia. 95 

E: É... Essa pessoa que tem um ponto de vista diferente do seu, o que ela poderia dizer 96 

que é a principal causa? 97 

P: o que é a principal causa? 98 

E: É, pra essa pessoa que tem uma visão diferente da sua, que tem um ponto de vista 99 

diferente do seu. 100 

P: Acredito que não seria exatamente um ponto de vista, porque partiria de um mesmo ponto 101 

de educação, de ignorância, sendo que visto de uma outra forma como... É.. Uma causa como 102 

se fosse privada, não uma questão... É... Uma questão política, uma questão do estado. Como 103 

uma causa individual da pessoa não, enfim... Não ir atrás. 104 

E: Você seria capaz de provar que essa pessoa tá errada? 105 

P: Eu não seria capaz de provar, eu poderia expor evidencias de como isso acontece, né? E eu 106 

acho que, como eu falei, é olhando a história, olhando pra trás e se analisando o processo de 107 

formação social assim no Brasil e da separação dos grupos e da distribuições de rendas, enfim. 108 

Esqueci o nome da palavra que é uma...Como é que chama?... Aí... Uma concentração muito 109 

grande de renda em umas áreas do Brasil e entra em algumas populações enquanto outras, 110 

enfim, é uma desigualdade muito grande e dá pra se analisar muitas questões daí e tem muito 111 

formação histórica na base dos problemas. 112 
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E: Existe alguma coisa importante que, se ela pudesse ser feita, iria diminuir o 113 

desemprego? 114 

P: Sim, no caso além da responsabilidade do estado mesmo, eu acho que responsabilidade social 115 

também. Assim, das pessoas... Por exemplo, a gente ver na televisão grupos de pessoas que 116 

abrem creches, escolar de música, artes, teatro circo... Eu acho que essas coisas são bastante 117 

motivando isso, pra busca de profissionalização, de uma vida melhor mesmo. Eu acho que... E 118 

de afastar as pessoas do crime, da marginalização e tornar as pessoas... Integrar mais a 119 

sociedade. Eles continuam segregados e espacialmente, a margem das periferias. Mas tem 120 

aqueles grupos que, por exemplo, tem ajuda, tem apoio de vários programas como criança 121 

esperança quando a gente ver passar. Então muitas pessoas têm essa iniciativa popular, uma 122 

iniciativa pessoal de fazer isso, então eu acredito na força da iniciativa popular. Não da 123 

iniciativa privada de grandes empresas. Também, mas eu acho que essas coisas mais 124 

centralizadas em alguns espaços elas podem verberar assim, influenciar outros grupos, outras 125 

pessoas que assim não vai ter interesses financeiros, como se seria no caso de iniciativa privada 126 

de grandes empresas. O interesse não é financeiro, são pessoas que tem essa vontade mesmo de 127 

tá fazendo algo pelas pessoas. Então eu acredito nessas iniciativas populares. 128 

E: Sobre desemprego é isso. Eu proponho um segundo tema, você toparia fazer? 129 

P: Ok 130 

E: Tá com fome, tá cansada? 131 

P: Eu tô com fome, mas... Aguento. 132 

E: Eu tenho biscoito aqui se você quiser (risos). 133 

P: Obrigada, eu vou comer comida quando sair 134 

E: Aham. O que faz com que adolescentes que já se envolveram em atos infracionais 135 

mesmo que já tenham cumprido alguma medida socioeducativa voltem a praticar 136 

infrações? 137 

P: No caso preso como se fosse na FUNASE? 138 

E: Isso! 139 
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P: O que, o que se fala muito... Eu conheço pessoas que trabalham inclusive na FUNASE e que 140 

eles falam que eles aprendem muitas coisas lá dentro. A ida era pra ser uma medida 141 

socioeducativa, mas parece que isso é muito teórico, não acontece bem assim e acaba que eles 142 

aprendem por conhecerem mais pessoas que tem mais experiências ou não nesses atos 143 

infracionais e crimes mesmo, eles acabam aprendendo mais, e tem rinchas lá dentro e eles 144 

precisam meio que guerrear entre si para sobreviver lá dentro. Então é uma escola assim do 145 

crime como muita gente diz. É como uma prisão sendo que com Jovens e com essa máscara de 146 

certo modo de medidas socioeducativa quando na verdade não é bem assim que acontece. Eu 147 

não se se já tem instituições desse tipo que realmente funcione. Eu nunca li nada a respeito, é.. 148 

Sobre essas práticas dos jovens saírem lá e não voltarem, te realmente uma efetividade. Tudo 149 

que eu escuto é sobre essa não efetividade, sobre ser como uma prisão, então eu realmente, 150 

pensando bem, eu não teria nem um contra-argumento contra isso porque realmente eu não 151 

conheço nada que seja diferente disso. É até bom para pensar e procurar saber. 152 

E: Você consegue pensar alguma outra causa? 153 

P: Acredito que a situação social desse jovem, porque geralmente quando se vai lá e que a gente 154 

escuta muito é um recorte de pessoas... De serem jovens negros, pobres e de periferia. Então a 155 

situação deles coloca eles em vulnerabilidade e eles estão a margem da sociedade e é a forma 156 

que muitas vezes eles tem de se integrar e de fazer parte do sistema é pelo crime. De tá ali e não 157 

tá tão excluído, que a forma que eles tem de se integrar de toda forma né? É pelo crime e não 158 

seria o caminho certo de se unir essas diferenças e se integrar a sociedade, mas essa é a forma 159 

que muitas vezes eles encontram e vivem com isso. 160 

E: E qual dessas você diria que é principal causa? 161 

P: Qual dessas?... 162 

E: Você falou a falha da produção de efetividade do sistema e a situação social dos jovens. 163 

P: É a mesma questão anterior, de uma ser mais geral, macro e micro, e vê primeiro a situação 164 

social deles porque é isso que acaba levando eles para esse sistema que não é efetivo no 165 

momento de funcionar, aí é o mesmo ponto de algo maior partir uma situação micro. 166 

E: E como você sabe que esta é a causa? 167 

P: como eu sei?... Pelas coisas que a gente vê, pelas coisas que a gente lê. A mesma questão 168 

analisando a construção da formação social do Brasil histórica eu acredito que é muito 169 
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importante, não tem como não pensar nesse processo histórico e formação do preconceito, de 170 

marginalização e subalternidade, isso tudo se formou não foi de uma hora pra outra, não é de 171 

agora. É uma questão histórica muito forte, escravização... Enfim. Descendentes de africanos, 172 

de pessoas que forma exploradas e aí elas ficaram marginalizadas e isso reverbera até hoje, 173 

tantos anos depois né? Como eu falei assim... Não teve... Não chegou ao ponto de se superar 174 

essas circunstancias históricas. 175 

E: E se você tivesse tentando convencer alguém que seu ponto de vista é correto, que 176 

evidências você daria pra tentar mostrar isso? 177 

P: Do meu ponto de vista das causas... 178 

E: da reincidência. 179 

P: da reincidência... Como assim? Repete por favor, não entendi. 180 

E: Se você tivesse tentando convencer alguém de que a falha da efetividade do sistema e a 181 

situação social dos jovens faz com que eles reincidam no crime, que voltem a praticar 182 

infrações. Que evidências você daria pra alguém para tentar mostrar isso? 183 

P: Geralmente não, mas muitas vezes quando esses jovens têm famílias que não estão 184 

envolvidas com o crime, eles têm um contato muito próximo com pessoas que estão envolvidas 185 

com o crime, então é uma realidade muito... Muito próxima deles. Eles estão inseridos nessa 186 

realidade. Não é que seja próximo, é que eles estão inseridos mesmo nessa realidade e é algo 187 

que.. Por mais que eu acredito que os pais ainda tenham educados os filhos, falando de..., mas 188 

assim ele tem toda uma formação de sistema mesmo que leva ele a fazer até essas atitudes e 189 

partir pra o crime para enfim, conseguir status, conseguir poder de alguma forma. É aquela 190 

coisa de se integrar, de não está tão marginalizado a forma que eles têm de tá fazendo parte 191 

desse mundo de consumo, do sistema capitalista mesmo. 192 

E: Existe algo mais que você queria dizer para ajudar a mostrar que o que você disse é 193 

correto? 194 

P: Como assim? 195 

E: Além das coisas que você disse, se existia alguma outra ideia que você queira mostrar 196 

pra gente pra mostrar que você tá correta de que falar de afetividade, a situação social 197 

dos jovens leva a reincidência. 198 
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P: É o mesmo ponto também do tema anterior. É... O sistema capitalista ele é favorecido, 199 

beneficiado pela política, pela formação políticas e isso influencia no jovem, na vida das 200 

pessoas de forma geral. Mas principalmente nessas que elas estão esquecidas, estão 201 

marginalizadas, estão ali no lugar delas e as outras pessoas estão na cidade... Enfim. Elas estão 202 

distantes e estão próximas ao mesmo tempo, porque as periferias são as favelas que a gente vê 203 

são muito próximas aos bairros ricos e ainda assim isso não se faz notar. Parece que vai sempre 204 

existir, tá ali. Então é o mesmo ponto de conjuntura políticas de favorecer, de poder... Tudo 205 

volta para essa questão de poder e conjuntura política mesmo. 206 

E: Existe alguma coisa mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar que o 207 

que você disse é correto? 208 

P: Eu acredito que formular assim... É... Mais... Não se precisamente. Mas trazendo mais 209 

evidências mesmo, assim... De modo a corroborar assim esses argumentos que eu falando de  210 

alguma forma superficialmente e com embasamento teórico... Sei lá, mais estudos, enfim. 211 

E: Você consegue se lembrar de quando você começou a ter esse ponto de vista? 212 

P: É a mesma questão... Estudando história, preocupando-se com as causas sociais.... Desde o 213 

finzinho da escola até a faculdade que essas coisas ficam... Essas preocupações ficam a flor da 214 

pele também. Dentro do curso nessa mobilização, eu acredito que tenham, não por parte total 215 

do curso, mas existe essa mobilização e preocupação social e isso mobiliza as pessoas a 216 

pensarem nessas coisas. 217 

E: E suponha agora que alguém discordou do seu ponto de vista, e que essa é a causa da 218 

reincidência de adolescentes em atos infracionais. O que esta pessoa poderia dizer para 219 

mostrar que você está errado. 220 

P: Eu não sei falar da natureza dos jovens, que jovens são ruins, que eles são criminosos, que 221 

eles têm que morrer, tem que colocar na cadeira elétrica... Eu acredito que tem que prender 222 

mesmo, que tem que ficar lá, porque isso é uma ameaça para a sociedade. Um contra-argumento 223 

não é no sentido de realmente educar, de... Ter uma tentativa de inserir eles na sociedade..., mas 224 

de afirmar, reafirmar o lugar deles, que é esse, afastado numa (...)Presa. Seria isso. 225 

E: Existe alguma coisa importante que se ela pudesse ser feita iria diminuir a reincidência 226 

de adolescentes em atos infracionais? 227 
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P: Se ela pudesse ser feita? Acho que ela pode ser feita. É... É o mesmo ponto de que modo está 228 

(...) Ministrando e fazendo educação e quem tá ensinado, é... Qual estruturas essas pessoas estão 229 

tendo, como é que tá essa preocupação com a formação desde a infância, não só na universidade. 230 

Hoje o maior investimento de alguma forma... O maior investimento não, talvez não seja nem 231 

uma questão de investimento, mas a forma com que isso é administrado e ainda tem suas falhas. 232 

Tem muitas falhas, desvios, corrupção, mas... É.. Ainda melhor administrado do que no caso 233 

de escolas públicas, municipais e estaduais, por exemplo. Então as instituições federais elas têm 234 

talvez um melhor repasse de dinheiro, mas também uma melhor forma de administrar esse 235 

dinheiro, que eu acho que é até mais importante até mesmo do que a quantia assim, porque o 236 

repasse, a forma que se aproveita desses investimentos para melhoria da educação.237 
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Participante 11 (TCH) 

Tópicos: (a) desemprego e (b) reincidência de adolescentes em atos infracionais 

 

ENTREVISTADOR: O que causa o desemprego? 1 

PARTICIPANTE: Eu acho que o desemprego é causado... hum... por... existe um, uma, teoria 2 

em Marx que ele diz que... é... toda sociedade capitalista tem... é... um... uma quantidade de 3 

pessoas miseráveis, a miséria é feita pra causar o desemprego e esse desemprego é utilizado 4 

como um exército de reserva. “Como assim?” A gente tem... é... uma empresa, e a partir do 5 

momento que a empresa não dá as exigências que aquela, aqueles trabalhadores precisam... é... 6 

os trabalhadores vão entrar em greve, vão exigir, né, é... os direitos básicos dele, mas aí o 7 

empregador capitalista pode colocar esses caras pra fora, porque sempre vai ter esse exército 8 

de reserva pra suprir aquilo ali, aquela demanda, então, o desemprego é algo pra mim, que é... 9 

proposital pra manutenção desse status.// 10 

[superposição de falas] 11 

E: Desculpas, eu te interrompi. Você ia falar algo? 12 

P: Não. 13 

E: Você consegue pensar em mais alguma causa? 14 

P: alguma causa do desemprego... 15 

E: alguma outra causa, além dessa que você citou, que é o capitalismo... 16 

P: não, não, acho que não consigo pensar em outra causa. Não, eu acho que desigualdade, talvez, 17 

se a gente tiver... é... uma demanda que precise mais de... pessoas especializadas, né, e... as 18 

pessoas que têm menos condições financeiras não são especializadas, talvez isso... mas 19 

geralmente as empresas... é... pagam, né, pra essa especialização. Então acho que isso não seria 20 

muito relevante. 21 

E: mas você diria que a principal causa então seria o capitalismo? 22 

P: eu acho. 23 
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E: se você tivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto, que 24 

evidências você daria pra tentar mostrar isso? 25 

P: que o meu ponto de vista é correto...  26 

E: Aham... que o capitalismo causa o desemprego... 27 

P: eu acho que eu mostraria também as causas maléficas do capitalismo, as outras, porque... é... 28 

as pessoas tendem a não acreditar nessa teoria, é, por, por ser como uma teoria da conspiração, 29 

“nossa, o capitalismo é... é uma coisa muito ruim!”, eu acho que eu teria mostrar as outras 30 

causas maléficas que é a desigualdade, que é a alienação, esse tipo de coisa. 31 

E: existe alguma coisa mais que você poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você 32 

disse é correto? 33 

P: não, acho que não. Não me vem nada agora. 34 

E: existe alguma coisa mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar que o 35 

que você disse é correto? 36 

P: Outra pessoa poderia dizer? 37 

E: Aham. 38 

P: não sei, talvez uma pessoa que entendesse mais do assunto, estudasse mais a fundo, acho que 39 

poderia sim, é... ampliar esse meu argumento. 40 

E: você consegue se lembrar de quando você começou a ter este ponto de vista? 41 

P: comecei a ter esse ponto de vista em... no segundo semestre de 2014, quando eu paguei uma 42 

cadeira da disciplina de Teoria Sociológica I, que eu estudei justamente... é... Karl Marx. E... o 43 

capitalismo, O Capital, o livro dele, a obra dele, é o nome, fala sobre isso. 44 

E: suponha agora que alguém discordou do seu ponto de vista, que o capitalismo é a causa 45 

do desemprego. O que esta pessoa poderia dizer pra mostrar que você está errada? 46 

P: acho que essa pessoa poderia falar na questão de que as empresas privadas, assim, se a gente 47 

tem uma política liberalista, que proporciona, é... o desenvolvimento de grandes empresas, é... 48 

o desenvolvimento de grandes empresas, em um pensamento mais simples... a lógica é: quanto 49 
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mais empresas, mais empregos, né! É aí menor o desemprego. Eu acho que a pessoa poderia 50 

falar isso. 51 

E: você consegue pensar em evidências que essas pessoas poderiam dar pra tentar mostrar 52 

que você está errada? 53 

P: hum... não... acho que poderiam citar exemplo dos Estados Unidos, talvez, que lá tem uma 54 

concorrência, né, lá tem um nível de desemprego tão alto como aqui. Acredito eu, não sei se eu 55 

tô falando besteira, né. Acho que poderia falar isso. 56 

E: e uma pessoa como a que a gente tava falando agora, que tem um ponto de vista 57 

diferente do seu, o que ela poderia dizer que é a principal causa? 58 

E: Compreende a pergunta? 59 

P: Entendi. Acho que ela pode dizer que a principal causa seja... a... justamente o que eu falei 60 

anteriormente, que é a falta de especialização, talvez ela pudesse utilizar esse argumento. 61 

E: Você seria capaz de provar que essa pessoa tá errada? 62 

P: Acho que é como eu te falei, assim, a questão da, da desigualdade, se a gente tem uma 63 

desigualdade que é proporcionada pelo capitalismo, como é que essas pessoas vão ter acesso à 64 

especialização, como as classes mais altas têm? É... não sei, eu fiquei confusa agora com o que 65 

eu falei. 66 

E: Se quiser falar de novo, se quiser reformular... 67 

P: Pronto, pode perguntar de novo? 68 

E: Você ficou confusa quanto a... 69 

P: Faz a mesma pergunta. 70 

E: “Que você seria capaz de provar que essa pessoa tá errada” ou a anterior? A anterior 71 

foi “uma pessoa como a que a gente tava falando, que tem um ponto de vista diferente do 72 

seu, o que ela poderia dizer que é a principal causa do desemprego?” 73 

P: E como é que eu poderia provar que essa pessoa tá errada. [silêncio] eu não sei [risos]. Não 74 

sei. 75 
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E: Existe alguma coisa importante que, se ela pudesse ser feita, ela iria diminuir o 76 

desemprego? 77 

P: Como? 78 

E: Existe alguma coisa importante, que, se ela pudesse ser feita, ela iria diminuir o 79 

desemprego? 80 

P: Eu acho que sim, são as políticas públicas, é... esqueci o termo agora, mas é de... relacionada 81 

a... a... ao social, por exemplo, a gente tem, é... o bolsa família, é... são, acho que ações 82 

afirmativas, bolsa família, é... bolsa escola... que são justamente pra essas pessoas que estão na 83 

margem da miséria, elas terem um mínimo necessário pra não poderem aceitar, pra poder se 84 

especializar, conseguir empregos melhores, e não se submeterem a condições indignas que são 85 

os donos de empresas, né, é... quando vão, vão, proporcionar um emprego, e uma pessoa que 86 

não tem acesso a essas oportunidades, como o bolsa, que não têm nada, não têm nada, não tem 87 

nenhum, nenhuma verba, infelizmente tem que se submeter, então a partir do momento que eles 88 

têm essa segurança, né, é... tem, é... “a comida no bucho”, como a gente diz, então... isso vai, 89 

vai proporcionar, é... isso aí. 90 

E: Sobre o desemprego é isso, a gente tem um segundo tema. 91 

P: Certo. 92 

E: Pode ser? 93 

P: Pode ser. 94 

E: O que acha que faz com que adolescentes que já se envolveram em atos infracionais, 95 

mesmo que já tenham cumprido alguma medida socioeducativa, voltem a praticar 96 

infrações? 97 

P: Eu acredito que há toda uma questão estrutural, né. Um adolescente que vive no meio, 98 

geralmente a taxa, né, de adolescentes que cometem algum ato infracional, são pessoas que têm 99 

uma estrutura familiar difícil, é... que tiveram uma rejeição em algum momento, é... ou que são 100 

pessoas de classes sociais mais baixas, geralmente negros, então, tudo isso, é... é uma forma de, 101 

de, de o indivíduo se sentir revoltado perante a sociedade e voltar a cometer, e como a gente 102 

tem nessas casas de... (incompreensível), nessas fundações, casas de apoio, né, que são cadeias, 103 

né, pra adolescentes, a gente não tem uma estrutura boa pra isso. Eu sei que, é... poucos tão, 104 
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são, aconselhados, estão sempre em psicólogos,  têm tarefas, quer dizer, não tem uma estrutura 105 

pra que esse indivíduo veja outros caminhos, não tem uma educação boa pra que esses 106 

indivíduos possam ter outras escolhas, então a partir do momento que eles saem daquele, 107 

daquela coisa, e voltam pra a antiga realidade dele, que foi onde ele cometeu o ato infracional 108 

primeiro, é... eles voltam a, a sentir a necessidade talvez de, de, de, de cometer de novo, se a 109 

gente tá falando de, de um ato, de,  de roubo, por exemplo. Se ele é um indivíduo que tem, vem 110 

de uma classe baixa, ele vai sentir a necessidade de, de, de assaltar de novo, pra poder ter aquele 111 

bem. 112 

E: Você consegue pensar em alguma outra causa? 113 

P: Uma outra causa... talvez... eu falei duas coisas, né, a revolta e as condições. Eu acho que 114 

outra causa que eu não desenvolvi seria a revolta, a revolta àquele sistema opressor pra ele, né, 115 

eu acho que seria uma forma dele descontar a raiva dele, pode ser isso. 116 

E: E qual dessas você diria que é a principal causa? 117 

P: Eu acredito que sejam as condições, a estrutura familiar, a estrutura econômica, social, 118 

cultural, que aquele indivíduo tem. 119 

E: E como você sabe que essa é a causa? 120 

P: Eu acho que pode meio de observação, né, a gente sempre vê algo de nossa formulação, esse 121 

tipo de, de, notícia na televisão, né, e vê sempre isso que eu falei, esses dados que são indivíduos 122 

de periferia, a maioria, né. Indivíduos de periferia, meninos, negros, então, eu acredito que seja 123 

por isso que eu tenha essa noção, essa concepção.  124 

E: E se você tivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto, que 125 

evidências você daria pra tentar mostrar isso? 126 

P: Acho que as estatísticas, eu procuraria mais alguma dessas estatísticas e mostraria pra, pra 127 

ele, “por que será que a maioria desses meninos são negros e são da periferia? É... por que será 128 

que a gente não vê tanto... até vê, né, mas são poucos os casos de adolescentes das classes mais 129 

altas, é... fazendo esses atos infracionais?” 130 

E: Existe alguma coisa mais que você poderia dizer pra ajudar a mostrar que você disse 131 

é correto? 132 
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P: Não, acredito que não... eu acho que eu falaria da minha experiência de vida, né, “por que 133 

se, se eu fui adolescente também, por que eu não cometi um ato infracional?” e... é... se... num 134 

sei, me colocaria no lugar de um indivíduo, se eu tivesse, e colocaria o outro a quem eu quero 135 

convencer, se eu tivesse no lugar dele e fosse pra aquele ambiente tão inóspito, se eu voltasse, 136 

qual seria a sensação que eu teria? Eu morei ao lado de uma, da, da FUNASE ali, que é no, na 137 

Avenida General San Martin, cruzamento da General San Martin com a Abdias, né, e de vez 138 

em quando a gente via assim, né, as mães indo ver os meninos, e às vezes os meninos saindo, 139 

né, eram liberados, e parecia ser um ambiente assim, meio pesado pra uma criança, pra um 140 

adolescente, não é um ambiente fácil. Eu acho que colocaria esses pontos pra pessoa refletir e 141 

talvez ser convencida do meu argumento. 142 

E: Existe algo mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você 143 

disse é correto? 144 

P: Acho que uma pessoa que, novamente, seja mais entendida na área, de, de crime, violência, 145 

de... principalmente com os jovens, né. Eu acho que poderia afirmar sim. 146 

E: Você consegue se lembrar de quando começou a ter este ponto de vista? 147 

P: Eu acho que, novamente, na minha formação e... devido também à influência dos meus pais, 148 

acho que é um ponto de vista que vem deles. 149 

E: Suponha agora que alguém discordou do seu ponto de vista, de que essa é a causa do 150 

retorno de adolescentes em atos infracionais. O que esta pessoa poderia dizer pra mostrar 151 

que você está errada? 152 

P: Eu acho que poderia afirmar alguma coisa relativa a... a... a... à natureza humana, talvez, que 153 

seja perversa, né, então, não teria diferença entre... um indivíduo que... num sei, acho que eu tô 154 

confundindo o tema. Tô confundindo com maioridade penal. Num sei o que o indivíduo poderia 155 

falar. Não sei.  156 

E: Uma pessoa como essa que a gente tava falando agora, que tem um ponto de vista 157 

diferente do seu, o que ela poderia dizer que é a principal causa? 158 

P: não sei, podia afirmar alguma coisa relativa a... que essas pessoas de classe mais... que esse, 159 

que esses meninos... é... na verdade isso faz parte da essência deles, então, não vai ter nenhuma 160 

sanção que vai melhorar isso, nem uma política pública que vai fazer com esse indivíduo saia 161 

desse meio. Acho que seria algo relativo a isso. Mais ou menos isso. 162 
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E: Você seria capaz de provar que essa pessoa tá errada? 163 

P: Sim! Sim! Porque eu acredito que tudo é socialmente construído. E... essa construção vem... 164 

é... claro, quando o indivíduo é mais jovem, é maior, você parece que absorve mais coisas. É... 165 

mas eu acho que essa construção vai ao longo da vida, então, são experiências que o indivíduo 166 

absorve, né, então, um menino desse, que vai pra uma instituição dessa, ele vai absorver sim 167 

aquela, aquilo, desde que... ele tenha a, as estruturas que ele tenha nesse ambiente sejam 168 

favoráveis para o desenvolvimento dele, pra ele repensar o que é que, o que é que é certo, porque 169 

isso é importante, a moral, né, a... a ética... é. 170 

E: Existe alguma coisa importante que, se ela pudesse ser feita, iria diminuir a 171 

reincidência de adolescentes em atos infracionais? 172 

P: Alguma medida importante... eu acho que seria a obrigatoriedade que a gente já tem, mas 173 

seria, sei lá, uma espécie e cadastro, uma política, uma espécie de cadastro pra cada indivíduo, 174 

você ver lá no sistema, ele tem que obrigatoriamente estar matriculado numa escola, seja 175 

estadual, seja particular, seja qual for, mas aí o governo teria que ter uma, um sistema 176 

juntamente com as escolas e juntamente com as maternidades, né, pra saber quem é que nasce 177 

e quem é que tá na escola, que é a idade do indivíduo, de até os dezoito anos ele teria que estar 178 

matriculado, porque a gente passa pelos sinais e vê crianças o dia todo, é... na rua, pedindo 179 

esmola, isso não tá certo, né. Cadê os assistentes sociais, cadê o governo pra interferir nisso? 180 

E: Mas porque essa ação de criar um cadastro de quem nasce e acompanhar durante a 181 

vida, né isso? 182 

P: É. 183 

E: Por que essa ação iria diminuir a reincidência de adolescentes... 184 

E: A reincidência... porque esses meninos estariam ocupados, estariam na escola, é.. o que o 185 

governo fez agora são as escolas em tempos integrais, né, pra manter esses meninos ocupados, 186 

então eu acho que seria importante, porque um indivíduo que não tem muito tempo livre, ele 187 

vai, como é que ele vai pensar vai premeditar um crime ou, ou vai ter a oportunidade mesmo 188 

de, de... de... de cometer um crime... e... eu acho que é... isso. Se antes o indivíduo quando tinha 189 

um tempo livre, quando ele não tava na escola, nem escola em tempos integrais, ele tinha aquele 190 

tempo pra premeditar um crime, pra fazê-lo, quando ele vai pra aquela instituição e sai depois, 191 

se ele é colocado na escola, isso é importante. Eu acho que esse cadastro tem que ser, é... junto 192 
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com essas fundações também, acho que nem tanto em relação a... a maternidade, Às escolas, 193 

porque eu realmente tô pensando na questão da maioridade. Mas... é... quando esses indivíduos 194 

saíssem daquela fundação, daquela casa de apoio, se ele tivesse uma escola em tempo integral, 195 

ele não teria tempo pra premeditar isso, pra fazer, pra estar na rua, né. Ele teria uma ocupação. 196 
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Participante 12 (DIL) 

Temas: (A) desemprego e (B) reincidência de adolescentes em atos infracionais 

 

ENTREVISTADOR: O que causa o desemprego? 1 

P: O despreparo tanto... Você me pegou de surpresa. Eu pensava que seria uma pergunta mais... 2 

O que causa o desemprego? Seria talvez o despreparo tanto emocional quanto filosófico. Como 3 

assim filosófico? Eu acho que o indivíduo que não tá preparado, pra, pra, pra... em termos mais, 4 

mais... mais simples, eu acho que o despreparo sintetiza bem o desemprego. O despreparo 5 

profissional. 6 

E: Mais o que você iria falar sobre o despreparo filosófico? 7 

P: Filosofia? 8 

E: Se você quiser falar. 9 

P: Seria meio que um comercial pra o que eu tô preparando. Porque assim... Eu também 10 

desenvolvo uma espécie de filosofia chamada de Filosofia Canalha. Que é uma espécie de 11 

praticidade filosófica, então quando o cidadão não tem capacidade cognitiva de olhar as outras 12 

alternativas, de pensar em grupo, de questionar o poblema, de tirar um ponto daqui e sair do 13 

outro lado, sabe? Filoso... Não filosofar na questão empírica e ontológica da palavra, mas na 14 

questão prática mesmo. 15 

E: Então você diria que “é um despreparo filosófico da pessoa que leva ao desemprego”? 16 

Você conseguiria... 17 

P: Mas, essa não é a questão individual, acho que a questão de mercado já é outra coisa, outra 18 

questão. Acho que não existe um substantivo pra enquadrar “o desemprego é causado por isso”, 19 

existe vários fatores, eu tô apresentando apenas um. 20 

E: Você consegue pensar em alguma outra causa? 21 

P: Sim, o... a... a falta de... a falta de... de empreendedores, não só o despreparo, como a questão 22 

de informação também pra empresas, eu não sou expert em saber dentro do mercado o que 23 

causa, mas é nítido que algumas lacunas tão sendo preenchidas, né? Aquela coisa de você 24 



220 
 

 

trabalhar na segunda e sair no domingo, sabe? Esse jeitinho brasileiro pra tudo influencia, eu 25 

acho. 26 

E: E qual dessas você diria que é a principal causa? 27 

P: Principal causa do desemprego... caramba é complicado dizer “a principal é essa” com 28 

veemência, né? Mas eu... 29 

E: A principal ou a maior causa. 30 

P: Eu... eu acho que a, a... o desinteresse mesmo pelo... pela ideia de trabalho. Porque se sabe 31 

que o trabalho vem da palavra latina tripalium que é um instrumento de três paus, um 32 

instrumento de tortura. Então você tem toda essa espécie de... de... e no inconsciente coletivo 33 

da pessoa que o trabalho é algo ruim e pá pá pá... isso causa um desconforto, gera um 34 

desconforto. Então eu acho que quando você tem uma, uma espécie de verdade, um 35 

inconsciente da população de que o trabalho é medonho, sabe? O pecado de Adão e Eva, o de 36 

Adão foi o de trabalhar, né? Então isso pejorativa muito a ideia de trabalho. Pode ser também 37 

uma das causas, não vi uma principal causa não. 38 

E: E como você sabe que esta é a causa? 39 

P: Eu não tenho... eu não posso te dizer por... pela, pela... por uma ideia divina, não. Mas eu 40 

tenho uma impressão, tudo se manifesta pra mim através de uma impressão. Eu tenho essa 41 

impressão de que isso realmente é o, o... o ponto de gatilho. 42 

E: E se você tivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto, que 43 

evidências você daria pra tentar mostrar isso? 44 

P: Ah, entendi agora pra que é a lógica! Eu tô me sentido como se fosse “provocação”. Sabe 45 

aquele programa do Abujamra? 46 

E: Já ouvi falar. 47 

P: tô me sentindo aqui. Que massa! Brincadeira. (risos) Mas eu acho que eu tentaria, eu não 48 

posso... a gente tá falando de eventualidades e apresentaria a, a... poderia apresentar algo 49 

palpável, mas eu me basearia em, em, em... em exemplos. Tipo, você pode pegar alguém, 50 

dependendo da pessoa, poderia citar nomes ou, ou... evidências que trabalham só com um lado 51 

indutivo da pessoa.  52 
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E: Você conseguiria pensar em algum fato particular que poderia citar para convencer 53 

essa pessoa? 54 

P: Dependeria da pessoa. Acho que agora não. 55 

E: Tudo bem. Existe alguma coisa mais que você poderia dizer pra ajudar a mostrar que 56 

o que você disse é correto? 57 

P: Repete a pergunta, por favor. 58 

E: Existe algo mais que você poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você disse é 59 

correto? 60 

P: Existe, existe. Embora no momento assim... mas tenho... não, não é possível... não, existe 61 

sim. Tanto é que... eu teria que dá uma mapeada geral sobre, sobre tais.... por exemplo, você 62 

tem um, um... uma falagem, né? Uma criação de falagem. Um exemplo bem... talvez eu fuja 63 

um pouco da questão, mas um exemplo seria a ideia de que quando você tá numa manifestação, 64 

por exemplo, e vem alguém dá uma palavra de ordem “vamos pra direita! Vamos pra esquerda! 65 

Sem vandalismo! Sem num sei o quê!”, alguém concorda sem pensar muito. Cria uma espécie 66 

de falagem, essa falagem ela vai nortear o pensamento do indivíduo que tá ali na hora, certo? 67 

Que é guiado mais pelo... pelo lado emocional que a razão. Então quando você tá naquele 68 

ambiente e tal, tal... os nervos a flor da pele você cria uma espécie de verdade, então você sai 69 

dali, entendeu? Com a experiência e a verdade dentro da sua cabeça. Por exemplo, “o governo 70 

fez isso e aquilo, e aquilo outro!” entendeu? Então quando você sai daquele ambiente e vai criar 71 

verdades para as pessoas, certo? Não é tão diferente quando você tá sempre dentro do, do... de 72 

um ambiente coletivo, você tá sempre em coletividade em geral, sendo que ali é um caso 73 

particular. Então quando você ta dentro de um coletivo no geral você tá o tempo todo criando 74 

verdade, só que não percebe, né? No âmbito inconsciente. Então essas verdades pode ser... por 75 

exemplo, hum... massas mais machistas e por aí vai. Essas falagens que existe e por aí. E não 76 

tão diferente, isso enquadra a ideia de trabalho como algo medonho que é o ponto fundamental 77 

que tô norteando. Não seria talvez o despreparo, mas sim a ideia medonha que a gente tem de 78 

trabalho. 79 

E: existe alguma coisa mais que outra pessoa poderia dizer para ajudar que o que você 80 

disse está correto? 81 
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P: Bem... é meio complicado. Eu vou ter que me colocar no lugar do outro, é complicado pra 82 

mim. (risos) Brincadeira. (risos) Mas eu acho que quando você trabalha com a lógica, né? você 83 

desperta no indivíduo a... ela tem a intuição realmente que aquilo que você tá falando, que ela 84 

tem um teor lógico, ele vai citar por exemplo.... eu acho que os exemplos que eu citei, 85 

dependendo da pessoa também. Mas eu acho que sim. Porque o que eu tô falando é de cunho 86 

extremamente subjetivo, então quando você tem uma subjetividade em jogo você não tem uma 87 

verdade plena, você tem inúmeras possibilidades, então quando você tem inúmeras 88 

possibilidades você vai pegar “isso aqui... opa isso aqui” e utilizar pra mim, certo? Dizer “ahh, 89 

me lembro! No trabalho aconteceu isso e isso.” Então acho que é algo bem por aí. 90 

E: Você consegue se lembrar de quando você começou a ter esse ponto de vista? 91 

P: Rapaz... eu li muito livro de autoajuda. Não, não... (risos) Eu acho que eu comecei a trabalhar 92 

aos dezessete anos para um programa Menor Aprendiz e ali eu foi o meu primeiro impacto que 93 

eu tive em mercado de trabalho, assim foi realmente muito produtivo pra mim mas eu não tava 94 

preparado. Eu tinha.... trabalhava em dias sim, e dias não, e outros dias eu fazia curso financiado 95 

pela empresa, e aí eu fazia curso eu tinha realmente o lado teórico, na empresa tinha um lado 96 

prático. Qual foi mesmo a pergunta? Tô viajando. 97 

E: É, se você consegue se lembrar de quando você começou a ter esse ponto de vista. 98 

P: Sim, acho que foi bem por ali sim. Quando eu comecei a ter experiências, você não pode ter 99 

um ponto de... então assim, principalmente não é a toa que eu falei “quero” quando você foi lá 100 

na sala “quero alguém pra fazer.... ser um cobaia entre aspas de filosofia” eu falei “pow, esse 101 

cara... eu topo” eu sempre me apaixonei por psicologia, eu faço filosofia porque é meio que 102 

uma extensão, não porque é uma extensão de psicologia, mas porque eu realmente eu tenho um 103 

interesse bem grande e por conta disso eu comecei a estudar umas vertentes psicanálise, 104 

principalmente psicologia.... psican... psico... caramba! De junguiana! Psicologia analítica, não 105 

é psicanálise, né? É psicologia analítica. É por aí... eu era bem subjetivo e tal... por conta disso 106 

que eu fiz filosofia, tô vendo como uma biografia, tá vendo? (risos). Então eu comecei bem por 107 

aí. Eu percebia que a linguagem não exprimia de fato o que a coisa é. Não, não, não, não... não 108 

pelo âmbito agostiniano, tipo Agostinho fala que a água só é água porque a essência desse copo 109 

aqui tá ... isso é água. Eu não acredito muito nisso, eu acho que a linguagem prende muito as 110 

coisas, foi numa época que eu comecei a ler Nietzsche eu percebia que o Nietzsche fala que 111 

uma... quando você... quando você propõe uma pergunta você tá possibilitando inúmeras 112 

possibilidade de verdades, quando você estipula uma você tá trancando ali. Então eu percebi 113 
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que talvez.... eu não sei o ponto crucial... essa interrogação é porque eu nunca perguntei qual o 114 

principal fator do desemprego. Mas eu acho que eu vim desenvolvendo isso com o passar do 115 

tempo, passar da... da leitura e tal. Mas o ponto crucial acho que foi lá aos dezessete que eu 116 

comecei a trabalhar.  117 

E: E suponha agora que alguém discordou com seu ponto de vista que essa é a causa do 118 

desemprego, o que esta pessoa poderia dizer para mostrar que você está errado? 119 

P: Meu... geralmente quando as pessoas discordam de mim eu sou bem democrático. Se dane. 120 

Eu tô me ferrando. (risos) mas, eu acho que seria uma pessoa bem pragmática, acho que ele 121 

poderia é... poderia assim... varias pessoas. Acho que a grande maioria discorda, acho que tem 122 

todo direito e... e é evidente que ele pode apresentar argumentos tão convincentes quanto os 123 

meus, o meu argumento... o seu argumento... é uma merda... não, eu tô falando uma besteira 124 

danada. Esse cara aí filosofa demais. Esse cara ai ele não sabe de nada de mercado. Poderia me 125 

apresentar probabilidade, poderia me apresentar evidências... de fato. Mas com relação a essas 126 

evidências eu realmente não sei quais são. Mas poderia e podem existir.  127 

E: E uma pessoa como essa que a gente tava falando, que tem um ponto de vista diferente 128 

do seu, o que ela poderia dizer que é a principal causa do desemprego? 129 

P: Pow, no lugar do outro... é bem difícil para um filósofo, um cara que estuda Filosofia. (risos) 130 

Hum... eu não sei. Eu acho que real... Caramba!... Eu fiquei gravitando agora. Eu não sei, eu 131 

não sei o que poderia falar. Acho que ela poderia ser bem pragmática como eu te disse, poderia 132 

me apresentar “olha aqui essas probabilidades! E tal...”. Agora essas probabilidades realmente... 133 

dentro do mercado, entre as pessoas que trabalham com Administração, Ciências Sociais, eu 134 

realmente... se eu soubesse eu tinha adotado a opinião desse cara. (risos) entendeu? Se eu tivesse 135 

uma alternativa mais convincente que eu te falei eu realmente mudava porque eu sou muito 136 

fácil, tenho facilidade de mudar de opinião. Acho... eu tenho sempre a impressão que eu tô 137 

errado, se eu não tivesse essa impressão eu acho que taria errado também. Você conseguiu 138 

entender a lógica? (risos) 139 

E: Um jogo de palavras... 140 

P: É... isso! 141 

E: É... certo. Existe alguma coisa importante que se ela pudesse ser feita ela iria diminuir 142 

o desemprego?  143 
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P: Uma pessoa? 144 

E: Não, uma coisa, um fato importante, um acontecimento... 145 

P: Diminuir o desemprego... não, claro que tem. Não, pow, tem vários. Por exemplo tem o 146 

interesse público em preparar indivíduos, interesses a gente volta aquela questão bem clichê “a 147 

educação mi mi mi mi mi...”, mas o fator inicial é a educação, né? Eu acho que quando você 148 

cresce... aquela coisa, pegando novamente a linha do raciocínio que inicialmente eu propus. Se 149 

você desde criança prepara a criança pra... não com aquelas falagens, tipo “trabalhar é errado, 150 

é coisa ruim, blá blá blá” acho que ele pode... porque é aquela coisa, né? Eu tô me referindo a 151 

um poblema individual, que é um poblema coletivo. Mas se você encarar pelo âmbito 152 

individual, por exemplo, cada pessoa se comportar... acho que a gente consegue resolver isso. 153 

Então por exemplo, você tem... hum... uma nova espécie, uma nova religião que é 154 

empreendedorismo, “todo mundo hoje quer ser empreendedor”, “todo mundo é muito 155 

empreendedor, faça a diferença... pá pá pá” eu mesmo me apaixonei quando eu vi uma palestra 156 

do Marcos Rodriguez, ele fazia psicologia aqui, agora é... faz o Papo de Universitário, e o caro 157 

meio que chegou lá e tipo “vamo trabalhar psicologia pelo empreendedorismo” “faça diferente, 158 

tire a bunda da cadeira”, sabe? Aquilo eu fiquei... “nossa, cara! É isso!”, sabe? É isso que as 159 

pessoas estão precisando, é esse comportamento, sabe? É trazer empreendedores, é 160 

revolucionar o campus educacional, é tirar esse manto pejorativo que a gente tem sobre o 161 

trabalho, entendeu? Porque se a gente ficar só em “métodos, probabilidades, pá pá pá pá” e não 162 

encarar o âmbito filosófico e psicológico da pessoa a gente vai continuar... eu tenho a impressão 163 

que a gente vai continuar no mesmo patamar. Então é aquela coisa, você tem uma escola que 164 

tem um superfinanciamento, coloca o cara pra ir estudar no exterior enfim. Isso quando tem, 165 

né? Então o governo federal investe bilhões, não é milhões não. Bilhões em educação, 166 

entendeu? E você tem um déficit enorme, por quê? Porque você não ta trabalhando com 167 

pessoas, você tá trabalhando com número, sabe? Então eu acho... eu acho que... eu não posso 168 

falar eu acho, mas se você... vem cá... se ocorrer uma eventualidade de alguém... porque você 169 

tem o que? Quem nos representa no âmbito público, no âmbito governamental? São pessoas 170 

que querem tirar a barriga da miséria, sabe? E isso quando do lado positivo, né? Porque quando, 171 

que... você tem pessoas que é financiado... chega no senado pra nos representar já com uma 172 

ideia cheia de interesses. Você não tem por exemplo, um cara que faz direito, faz cinco anos 173 

dentro do curso pra criar leis enquanto que um cara que não sabe de nada você vai lá numa 174 

maquininha e vota, e ele tá lá criando inúmeros projetos de leis, fazendo merda por aí, então eu 175 

acho que deve ser bem por aí. Não sei se tô respondendo. 176 
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E: Mas sobre o desemprego é isso. Eu também proponho um outro tema, eu deveria ter 177 

te falado antes de começar a entrevista. Eu proponho dois temas pra gente conversar 178 

sobre. 179 

P: Não... mas desemprego é mais. Se bem que antigamente eu falava mais sobre desemprego e 180 

tal... mas é porque, você sabe né? O curso de filosofia (...). Se não tivesse essa grade eu pularia 181 

agora. Falando besteira (risos). Mas é porque realmente eu não... a gente não se preocupa muito 182 

com o lado político. É tão tal que eu participava do movimento estudantil antes de entrar na 183 

federal, e tô no terceiro período agora, e eu meio, cara, que merda! Que coisa de adolescente. 184 

Usar camisa do Che Guevara. Eu acho que eu quero meio que estudar, sabe? Não tô me 185 

importando com o desemprego não. Claro que o poblema é coletivo, mas não é um poblema 186 

individual. Individualmente a gente não pode resolver nada. 187 

E: Você fez algum curso superior antes de filosofia? 188 

P: Não. 189 

E: Você tem quantos anos? 190 

P: Vinte 191 

E: Certo. Então vamos passar para o segundo tema? 192 

P: Ah não! Eu tenho vinte e um. Eu completei dia cinco. 193 

E: Esqueceu do próprio aniversário? (risos) 194 

P: É, pow! Nossa! (risos) 195 

E: Esquecer do próprio aniversário é complicado. Se fosse de outra pessoa a gente até dá 196 

um desconto. (risos) 197 

P: (risos) Vinte e um. 198 

E: Tudo bem. Vamos passar para o segundo. O que você acha que faz com adolescentes 199 

que já se envolveram com atos infracionais, mesmo cumprido uma medida sócio educativa 200 

voltem praticar infrações? 201 

P: Ah, porque... aí é que tá, né? Você tem toda uma lógica linguística, né? “Porque quando você 202 

for preso e pá pá pá pá”, mas na realidade é diferente. Tem até uma lógica. Você percebe que 203 
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tem uma lógica pra isso, né? Porque, se logo, então... mas esse “se” ou “então” não condiz com 204 

a dita realidade, pow. Você tem o que na realidade? A justiça, é aquela coisa... eu vi uma aula 205 

de ética ontem. Porra, foi fundamental pra mim... isso eu vi ontem e eu tô utilizando ela hoje. 206 

A justiça ela se utiliza de que? De um manto nos olhos né? E não vê. Bonito, né? Porque é 207 

democrático. Mas ela supõe uma igualdade que não existe. E o que é que tem a ver com atos 208 

fracionário da criminalidade e tal? Você tem uma... uma.. um sistema penitenciário 209 

extremamente despreparado, certo? Você tem ali uma escola para fabricar marginais, mas no 210 

pior sentido da palavra, entendeu? Você realmente tem uma justiça cega, que não tá vendo. Não 211 

tá vendo que o que a gente precisa... o que o... e novamente a linha que eu já tinha te falado 212 

que... a, a... que a educação é falha e que assim... esse, esse... assim, enfim eu falo as coisas (...) 213 

eu to falando, né? É isso, sabe? Você tem um carinha da classe média, baixa, da classe média 214 

baixa que faz besteiras constitucionalmente ele vai preso e que é errado constitucionalmente. E 215 

tipo, e fica lá preso um carinha de classe média alta que faz besteiras, paga a fiança e sai. Porque 216 

a lei é cega e não percebe essas lacunas. Então assim, PE realmente o que realmente me 217 

incomoda muito isso. Me incomoda, por isso prefiro me abster, mas eu... acho que o fator é da 218 

justiça ser cega, não tá enxergando esses fatores. Só por via das dúvidas, isso são certos e erros? 219 

E: Não, não. Isso é que eu só tô anotando algumas frases que você diz pra eu me lembrar 220 

depois. Por exemplo, “as várias causas que você cita”, nada demais. Isso aqui é só a ordem 221 

que eu tô colocando a entrevista. 222 

P: Ah... 223 

E: Nada de acerto e erro. Até porque não vou julgar em termos de acertos e erros que 224 

você tá dizendo. Apenas como você tá elencando o que você tá dizendo. 225 

P: Aham. Fantástico. 226 

E: Mas continuando. 227 

P: Porque eu tenho uma grande crise existencial. Você anotando aí, aí eu “pow, eu quero saber 228 

quem sou eu aí” 229 

E: Eu posso mostrar inclusive se você quiser 230 

P: É? Fantástico. “Ideia medonha do trabalho... Marcos Rodriguez...”. Que massa velho! 231 

Caralho, é como se eu tivesse vendo minha alma aqui. Fantástico! Eu acho que eu vou fazer... 232 
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mas como é meio que tu... vou fazer uma porção... como é que tu apresenta as principais... ver 233 

as principais, os principais substantivos da palavra? Como é que tu percebe? 234 

E: Posso explicar no final? 235 

P: É, pra não perder tempo. (risos) 236 

E: Pra não perder o fluxo. No final eu posso explicar como é que eu vou conduzis a 237 

entrevista, como é que eu vou conduzir a análise, como é que eu vou analisar, o que me 238 

interessa na pesquisa... então vamo lá. Você citou que a justiça é cega, que a educação é 239 

falha, que a lei é cega, que isso são causas pra reincidência de adolescentes em atos 240 

infracionais? Você conseguiria pensar em alguma outra causa? 241 

P: Sim, lógico. Tais como a, a... o despreparo novamente. Vou falar aquela palavra, o 242 

despreparo de pais, a cultura, o jeitinho brasileiro, aquela coisa de brasileiro que brasileiro 243 

esperto é aquele que se dá bem, né? A falta... a falta, aí que tá. A falta da palavra ética na 244 

linguagem das pessoas. A falta da... a influência de TV, sabe? A divinação de marginais... quer 245 

ver gente mais famosa que “Zé pequeno” cara? Zé pequeno, véi! Aquele cara “quem manda 246 

nessa porra aqui sou eu”. Pow, aquele cara é divinizado. Não... e você tem toda essa cultura, 247 

entendeu? Que tá lá no inconsciente do indivíduo e pá, pá, pá... aí você diz “ não cara, bandido 248 

bom é bandido morto” tipo “bom mermo é capitão nascimento que mata” então você tem toda 249 

essa divinação, essa inclinação de adorar os marginais, a violência...” a gente ama a violência”. 250 

“Adoramos violência”, sabe? Estamos causando justiça com as próprias mãos, sabe? Neguinho 251 

que disser que esse cara aqui roubou é todo mundo bater nele. Tem esse manto que cobre a 252 

sociedade, é uma espécie de lei, a falta de conhecimento dos nossos direitos... a opressão do 253 

estado. Uma coisa é você dizer que o povo tá errado, que é verdade, outra coisa é você perceber 254 

o olhar do cidadão que trabalha freneticamente, que é oprimido o tempo todo pelo estado, que 255 

pega ônibus lotado, que recebe um salário mínimo pra sobreviver, porque tem uma ideia que 256 

pode ser feliz e que não consegue exprimir essa felicidade. A não ser finais de semana enchendo 257 

a cara e escutando essas por(...) que tem por aí. E essas porcarias, essas mídias que tá o tempo 258 

todo estimulando. É aquela coisa, o cara que é oprimido ele não percebe que é oprimido, mas 259 

ele sente prazer como se fosse uma expressão dessa opressão ele sente prazer com a violência, 260 

né? É o efeito mol, você tem lá um cara que tá sendo o primeiro, o primeiro.., que quando ele 261 

vai mostrar pro mundo que tá sendo... quando ele vai expressar essa dor ele se torna violento 262 

também. 263 
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E: Mas qual dessas você diria que é a principal causa? 264 

P: Caramba, eu não diria qual a principal causa, são muitas causas. Eu taria me precipitanto em 265 

dizer quais são. 266 

E: E como você sabe que essa é a causa? 267 

P: Essa é uma das causas. Se eu sei é porque... é porque eu tenho a impressão de que é, sabe? 268 

Vejo eventualidades, agora dizer... criar uma linha, já é aquela coisa a gente entraria numa 269 

linguagem e isso seria impossível, poderia usar essa palavra, quase impossível. Porque uma 270 

linguagem não consegue. Eu tô sendo bem wittgensteiniano. “Linguagem não exprime a 271 

realidade”. Eu tenho uma impressão, são inúmeros estímulos cognitivos e sensíveis que estão 272 

no meu cérebro e eu exprimo isso em palavras. Essas palavras desencadeiam interpretações, 273 

essas interpretações elas são eventualidades. Agora, dizer que essas eventualidades são 274 

verídicas ou não isso a gente ver na prática. Na prática eu tenho a impressão que tem sentido. 275 

Tem... é... dedutivamente.  276 

E: E se você tivesse tentando convencer alguém que seu ponto de vista é correto, que 277 

evidências você daria pra tentar mostrar isso? 278 

P: Eu gritaria assim “esse cara aqui é marginal” aí todo mundo ia bater nele. Brincadeira (risos). 279 

Eu, meio que pediria pra ele assistir Cardinot (risos). “Oa, assiste Cardinot, pra tu vê se não é” 280 

(risos). A gente dá ibope pra aquela coisa ali e tal, e... é bem por aí. 281 

E: Existe alguma coisa mais que você poderia dizer pra tentar mostrar que o que você 282 

disse é correto?  283 

P: Discussão no facebook, né? “Pá, pá, pá, pá... você tá errado”. Eu tentaria falar o que mais?... 284 

Não sei, não sei. Acho que não tenho mais nada pra falar sobre isso não. Tipo, agora sim você 285 

poderia apresentar tipo “Ah, porque... existe a questão do consciente, do inconsciente. 286 

Dependeria de cada pessoa. Cada pessoa é um campo de possibilidade, né? Um campo de 287 

interpretação. Se eu for falar pra uma pessoa, por exemplo, se eu for falar pra um psicólogo eu 288 

não vou te explicar o que é um inconsciente. Agora pra uma pessoa que não sabe... há pessoas 289 

que não sabe. Isso tem muito aqui no Brasil. A desinformação é enorme. Então eu acho que 290 

dependeria de cada pessoa. Só se eu criar um arquétipo, então vamo lá criar um arquétipo, um 291 

carinha que... universitário, universitário que utilizaria termos normais que agora tô usando, 292 

agora um carinha que não... digo universitário, porque eu tô criando um arquétipo, então não 293 
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eu tô dizendo que necessariamente um cara que não é universitária não saiba o que era isso, não 294 

é isso. Mas há uma probabilidade dele não conseguir entender, filosoficamente, ou em termos 295 

técnicos assim, psicológicos a minha linha... minha linha de raciocínio. Há a possibilidade 296 

disso. Aí talvez eu me utilizaria de termos práticos, né? Exemplo “isso acontece por conta da 297 

falagem, de uma verdade que a gente adota, que a gente não percebe”, sabe? é bem por aí. Não 298 

sei se respondi bem. 299 

E: Então existe alguma coisa mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar 300 

que o que você disse é correto? 301 

P: Pra sustentar o que eu tô dizendo? 302 

E: Isso. 303 

P: Sim. Vamos, existe várias. Poderia... citar Castoriadis, né? Que é um filósofo que tá... e no 304 

caso Jung... eu não sei que filósofo cita que a violência na gente é inerente, mas não só em 305 

termos filosóficos, como poderia... o que normalmente quando a pessoa concorda, você tá 306 

argumentando “eu concordo!” isso ocorre no debate, mas quando o cara vai lá. Porque 307 

normalmente numa discussão não pense que você vai ganhar uma discussão, não existe 308 

discussão, certo? Você tá numa discussão, aí o cara vai vim com uma verdade e eu vou vim 309 

com a minha. Não vai aceitar a sua. Ali é uma troca de... de afirmações e se for mente aberta só 310 

vai pensar no que você falou quando tiver sozinho e tal, antes de dormir. Então é bem por aí. 311 

Agora se uma pessoa vai chegar “é realmente, o que esse cara tá falando é verdade, porque num 312 

sei o que...!” poderia ser em tal eventualidade, ela vai... pode ter a impressão também do que 313 

eu tô certo, sabe? É bem por aí.  314 

E: Você consegue se lembrar de quando você começou a ter esse ponto de vista? 315 

P: Eu tô um pouquinho, um pouquinho com fome. Qual foi a pergunta? Que ponto de vista? 316 

E: Você consegue se lembrar qual foi o motivo... 317 

P: Sim.  318 

E: De quando você começou a ter esse ponto de vista. De que essas causas aqui levam ao 319 

desemprego... 320 

P: Ao desemprego? Ao retorno... 321 
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E: Sim, ao retorno dos atos infracionais. Aceita esse biscoito? Você falou que... 322 

P: Não, não. Eu espero almoçar. Porque existe uma causa quando eu comecei a pensar... cara, 323 

acho que, é... quando eu comecei a desenvolver a leitura mesmo. Então eu comecei a ler aos 324 

doze anos Os Miseráveis de Victor Hugo, então eu sempre tive uma impressão de que realmente 325 

as coisas não são bem assim. Não tá no hábito das falagens das pessoas, no âmbito das falagens. 326 

E eu acho que isso foi com o tempo. E realmente o ponto inicial que me estimulou, eu posso 327 

dizer que o que me estimulou foi a leitura. A leitura abriu um leque de possibilidades, sabe? 328 

Vou encarar as coisas com inúmeros campos de alternativas. Agora quando eu tinha tal não, 329 

não consigo dizer. 330 

E: Suponha agora que alguém discordou do seu ponto de vista de que essas são as causas 331 

da reincidência dos adolescentes em atos infracionais, o que esta pessoa poderia dizer para 332 

mostrar que você está errado? 333 

P: Hum... ela poderia citar Re(...). (risos) “Porque a Recho(...)...!” sabe? ela poderia, sei lá... 334 

(...) (risos). Num sei... poderia ser uma pessoa bem conservadora, num sei. Criando um novo 335 

arquétipo, sabe? Bem conservador “bandido bom é bandido morto!”. Poderia dizer isso, poderia 336 

falar que tenho... que foi que... que alguém da família dela foi... normalmente essas pessoas são 337 

inclinadas pela... pelo sensível. “Porque eu tive...”. Não vai por argumentos lógicos, mas por 338 

sensíveis. Ela poderia, sei lá... citar que já passou por, por, por... agressividade de pessoas que 339 

vão presas e tal. E o que é que ela ver é aquela coisa, ela vai se influen... ela vai ter... ela vai ser 340 

influenciada pela violência. O que ela quer, sabe? Todo mundo quer que ela quer que acesse, 341 

essas pessoas vão pra o inferno, ela quer ver derrota, quer ver desgraça, sabe? quer ver violência 342 

e tal. Acho que poderia citar algo partindo dessa linha assim. 343 

E: E você consegue pensar em evidências que essas pessoas poderiam dar pra tentar 344 

mostrar que você tá errado? 345 

P: Ah, sim. “Porque os países de primeiro mundo são assim, porque países... porque...” , se 346 

desvincula totalmente da realidade do nosso país. Pra dizer que pena de morte funciona. Poderia 347 

citar filmes, poderia dizer “porque eu tenho um primo...”, né? Poderia citar casos isolados, né? 348 

Casos isolados que funciona nesses casinhos, logo se funcionou aqui funciona aí coletivamente. 349 

Poderia prestar... poderia ter essa linha de raciocínio assim. 350 

E: Essa mesma pessoa, como a gente tava falando com pontos de vistas diferentes do seus, 351 

o que ela poderia dizer que é a principal causa? 352 
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P: Poderia dizer qual é a principal causa... 353 

E: Isso. 354 

P: Diferente... 355 

E: Compreende a pergunta? 356 

P: Sim, sim. tô compreendendo. Ah... sei lá. Eu acho que ela pode ter a ideia de que os políticos 357 

corruptos, a falta de educação, a, a... e porque gente ruim nasce ruim mesmo. Não adianta você... 358 

Galho que nasce torto... É “pau que nasce torto mija fora da bacia”, sabe? é mais ou menos isso.  359 

E: E você seria capaz de provar que essa pessoa tá errada? 360 

P: Isso seria se eu tivesse interesse de provar. Interesse eu não tenho nenhum. “vá pra o inferno!” 361 

mas, tipo... pra provar. Porque é aquela coisa, né? Você tem que contar com uma boa, boa, boa 362 

intenção da pessoa. A pessoa tem que tá empenhada, e ela não tiver empenhada, velho... não 363 

adianta. O cara não vai. Se você me convencer que isso é um celular e ele disser “isso não é um 364 

celular não! Num sei o que e pá pá pá...”. Se apresenta os argumentos, se não quiser aceitar, 365 

não posso fazer nada. Vá pro inferno! Sabe? é isso. 366 

E: Existe alguma coisa importante que se ela pudesse ser feita poderia diminuir a 367 

reincidência de adolescentes em atos infracionais? 368 

P: Coisa importante que ela poderia ser feita? A pessoa? 369 

E: Como uma coisa importante a ser feita em qualquer nível. 370 

P: Ah, uma coisa? 371 

E: É, nível associado ou individual. É qualquer nível. 372 

P: Em relação a violência, em relação a essas crianças poderia se fazer.... aquela, aquela resposta 373 

que eu te dei de desempenho também funcionaria. Eu acho que tenho a impressão que também 374 

funcionaria, ou então da violência também. É... porque realmente você, você radicalizar... é, 375 

tirar uma cultura que tá impregnada, certo? É algo muito, se não for impossível. Eu acho que 376 

é... só o tempo assim. O tempo realmente ao longo prazo. A curto prazo é impossível. A curto 377 

prazo são metodozinhos que o governo utiliza, entendeu? Pra calar a boca da mídia, certo? Mas 378 

a longo prazo assim é realmente aquilo que importa, aquilo que... hum... a (...) da cultura, de 379 

livros, a acessibilidade, a, a... a falta de segregação também. Por exemplo, uma vez eu vi uma 380 
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criança no Paço Alfândega, ela com os olhos brilhando assim, foi tirar algo da bolsa. Quando 381 

eu pensei que era um boneco... e o menina tinha uns nove anos, coisa assim. Ela tirou da bolsa 382 

um livro enorme de Sherlock Holmes. Eu falei, “caramba! Que legal!”, num é? Tipo, os pais 383 

estimulando a leitura da criança, isso faz toda a diferença. Acho que tipo... agora criança de 384 

atos infrancionais, o que causa, mas... eu não tô querendo dizer, não tô querendo ser 385 

preconceituoso. Dizer que as pessoas... não. Mas que há uma probabilidade de uma pessoa de 386 

classe média baixa, sabe? que não tem uma estrutura nenhum e que não é culpa dela, é por falta 387 

de estrutura mesmo. Então você tem uma cultura, músicas tipo... tem aquela coisa racionais. 388 

É...”hoje vou ser ladrão, barra(...), herói de pivete” não é a toa que ele tá dizendo que herói é 389 

pivete mesmo. Criança já nasce com aquela ideia de que “pow, é...” aquela coisa do, aquela 390 

frase do aborto elétrico “porque quando pobre nasce com extinto assassino sabe o que vai ser 391 

desde menino, blá blá blá, mas não papa, papai quero ser policial quando eu crescer” . Agora 392 

claro, isso não se aplica aquele é psicopata nato. Aquele cara que não desenvolveu o lado 393 

cognitivo de se pôr no lugar dos outros, né? Um cara que... mas isso são exceções, certo? Aí 394 

você “ah! Esse cara da classe media alta também mata, também rouba. Mas a questão de você 395 

não ter estrutura... de você não ter estruturas sentimentais não, não se prende a um âmbito social. 396 

Entendeu? Você pode não ter, sei lá... é... todo o apoio que você tem quando criança, quando 397 

seus pais não trabalham assim... quando você é da classe média. Tanto faz. Isso.. acho que essa 398 

questão, essa, essa... essa divisão de classe é bem nítida, num é? Em pais de terceiro mundo. A 399 

gente vê assim. Mas essa também não é o principal fator, não é isso.400 
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Participante 13 (DIL) 

Tema: (a) reincidência de adolescentes em atos infracionais 

 

ENTREVISTADOR: O que você acha que faz com que adolescentes que já se envolveram 1 

em atos infracionais, mesmo que já tenham cumprido alguma medida sócio-educativa, 2 

voltem a praticar infrações? 3 

PARTICIPANTE: acho que aí tem duas questões juntas. Uma é mais polêmica e pode estar 4 

associada ao naturalismo, à natureza, eu acho que também influencia, embora que, a tendência 5 

é a gente achar que só o meio é que influencia mais. Mas há os dois componentes, eu creio. Há 6 

uma tendência, algumas pessoas, dialogicamente, alguma coisa, em que ela já carrega na 7 

própria natureza, não que a natureza.. bom... ela já tem esse componente e, claro, o meio foi 8 

favorável a que ela desse prosseguimento, então, um dos fatores maior que eu acho desse 9 

poblema é o ambiente, certamente a desestruturação social, a familiar, é... e... como o meio pra 10 

onde ela vai depois que comete o delito, ou a infração, não é adequado pra ressocialização de 11 

forma alguma, nem orfanatos, onde há abusos de pessoas que cuidam dos orfanatos... já 12 

pesquisei sobre isso também,  há muito abuso, né, então a pessoa que vai pra um orfanato, vai 13 

pra um lugar desse, aí é que ela se sente pior ainda, eu acho, porque não há uma estrutura 14 

adequada para ressocialização. E o que faz, a pergunta, o que faz voltar a cometer, aí, eu coloco 15 

duas questões, além da natural, é que é a falta de perspectiva de vida que ela não encontrou 16 

ainda, porque se ela tivesse um meio adequado  de ter o seu espaço, principalmente, é que eu 17 

acho que psicologicamente é fundamental, é o seu canto, o seu lugar, o seu quarto, é as suas 18 

condições materiais necessárias pra que ela ou estude, ou siga um ofício, uma profissão, é... 19 

incentivadores, ao lado, agentes sociais ao lado, proporcionando esse ambiente favorável, ela 20 

não recairia. Mas a ausência desses fatores, além da parte natural, que pode ser uma tendência 21 

natural do indivíduo lá, em questão, eu acho que isso é o que contribui mais pra que ela volte a 22 

cometer, por falta de perspectiva de futuro, de presente e de futuro. Já tem um histórico de 23 

passado horrível, digamos assim, não próprio ao desenvolvimento dela, ela volta a cometer. 24 

E: Você consegue pensar em alguma outra causa? 25 
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P: Além da natural e do meio, no meio entra também os fatores culturais e tal, sociais, né, o 26 

meio envolve isso, mas o meio, no caso, estaria, além do ambiente familiar, a historicidade, a 27 

família dele, e o... o local onde está morando, a cultura da sociedade onde está inserido. 28 

E: E qual dessas você diria que é a principal causa da reincidência de adolescentes em 29 

atos infracionais? 30 

P: A ausência de estruturas adequadas para a recuperação da formação do cidadão. É... isso daí 31 

é o... porque há, entre esses indivíduos, aqueles, não, que se tivessem essa oportunidade, fossem 32 

dado a essas pessoas, alguma, talvez de dez tenha um, mas, a ausência disso aí é que faz que 33 

esse um no meio de dez não tenha essa oportunidade de ter um meio adequado pra ela se 34 

ressocializar, porque basta dar essas condições que ela segue sozinha, porque ala tem uma 35 

predisposição lá dentro, porque se ela tivesse condições ela segue adiante. Eu acho que o 36 

principal fator é a falta de estrutura adequada pra ela se desenvolver como cidadão. 37 

E: E como você sabe que esta é a causa? 38 

P: Bom, eu, eu fiz uma pesquisa, por conta própria, sou de [[cita cidade e unidade federativa]], 39 

e... sou servidor público municipal lá, da saúde, depois de sete anos de trabalhar sem tirar férias 40 

eu, fiz um acordo com a prefeitura pra ir tirar sete meses de férias e tal. E eu... fui voltar a 41 

escrever o meu livro, mas aí, por uma coincidência, no centro da cidade, eu me deparei meia-42 

noite com algumas crianças que tavam pichando o muro, numa igreja e colocando lá frases 43 

pesadas, “facção faces da morte” e tal, e me veio aquela curiosidade e eu falei pra eles que 44 

estava escrevendo um livro e queria saber como é que era a vida de crianças, principalmente 45 

negras na periferia e marcamos um encontro no bairro que, por sinal, é o bairro mais perigoso 46 

da cidade, onde há muito tráfico de drogas etc. E eu me meti lá dentro e por conta própria 47 

comecei a fazer um diagnóstico social pra entregar lá na saúde, posteriormente, e eu visitei casa 48 

a casa, ponto a ponto, vendo, diagnosticando a situação, quantos tinham, como é que as pessoas 49 

viviam etc. E o diagnóstico a que cheguei foi assombroso, porque os próprios pais é que coloca 50 

os menores no tráfico, ensinam a eles a fazer aquilo, porque, se houver um flagrante, eles estão 51 

livres, e no entanto, a criança, apesar de ser obrigada a ir pra escola não desenvolve 52 

cognitivamente, e não, e nem recebe nenhum tipo de benefício por estar fazendo isso, eles não 53 

tinham um quarto, era um horror, não tinha um espaço, à noite, de madrugada, a hora que fosse, 54 

se alguém chegasse e batesse na porta pra comprar uma pedra alguma de crack ou qualquer 55 

outra droga, quem se acorda, dormindo na sala, obrigatoriamente pelos pais, é a criança que vai 56 
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atender. Há uma exploração terrível, há uma ausência do, do poder público, principalmente pra 57 

retirar, é, assistente social junto com a justiça, e uma estrutura governamental, que cumpre, 58 

bastava cumprir a lei, porque a lei diz que prioridade absoluta garantir e assegurar, garantir o 59 

desenvolvimento físico, moral e psicológico etc., das crianças, então, se a assistente social, a 60 

cultura, a saúde, enfim, fosse até lá, teria que retirar, e aí, o interessante é que eu observei que 61 

são os dois polos que mais sofrem, a criança e o idoso, geralmente o avô ou a avó é quem 62 

sustenta, é... e no meio tá o jovem que quer levar uma vida fácil.  A questão do capitalismo eu 63 

acho que, é, é, de status, de... de sair da miséria ou querer ter alguma coisa, possuir alguma 64 

coisa, pra sair daquele estado de miséria, mas da maneira mais eficiente possível, assim, 65 

eficiente no sentido de mais rápida e menos trabalhosa, isso aí parte também da educação, e aí 66 

eu vi muitas pessoas que vendem, conversei com muitos traficantes, pessoas normais que 67 

vendiam alguma coisa na feira, mas que aquilo, debulhava a mãe ou alguém, debulhava feijão, 68 

pra vender lá na feira, mas se revoltava contra o sistema porque chega o, a prefeitura pra cobrar 69 

o imposto do lugar que ele tá na rua vendendo, e aí de repente eles montam uma estrutura, que 70 

é a de correr o risco de vender aquela droga, geralmente eles colocam o menor, à paisana, dentro 71 

deles, o palhaço, eles chamavam de palhaço, mas que é quem usa a arma, de tá ali de bobeira, 72 

mas é ele quem usa a arma, ele quem é o segurança, de repente aquela família passou a ter 73 

acesso a todos os tipos de eletrodomésticos modernos, melhorar de vida, ajeitar a sua casa, 74 

correndo todos esses riscos. E aí interessante é que uma dessas entrevistas com os menores, eu, 75 

eu percebi, entre eles que um, eu presenciei até, que a mãe estava obrigando ele a voltar pra 76 

casa, que há dois anos ele havia saído e tava morando na rua mesmo, e ele dizia “deus que me 77 

livre, minha mãe!” e ao apurar a história dele, de tanto ele ver a briga dos pais, o pai alcoólatra, 78 

a mãe traficante, alcoólatra também, viciada, e... ele se via, ele me confessou que ele se via 79 

muito, numa situação muito, muito complicada, porque uma hora tava tudo bem, outra hora os 80 

dois, os pais não estavam, um ameaçava o outro a se matar com faca, e daí a pouco vinha um 81 

carinho da mãe, “de quem é que você gosta mais, do seu pai ou da sua mãe”, e ele abusou 82 

daquilo, abusou de estar dentro daquilo, de estar vendo aquelas cenas, então ele foi pra rua, e 83 

na rua ele não anda, ele preferiu não andar de turma, sempre tem um amigo ou outro, e ele 84 

passou a perceber, eu achei interessante isso, que existe famílias normais, que ele achava que 85 

não existia, e como ele sabia que existia, o sonho dele era ser independente financeiramente, e 86 

pra isso ele estava trabalhando para um traficante, mas tava juntando dinheiro, porque também 87 

já começou a ficar abusado com o chefe, porque o chefe uma hora estava bem humorado outra 88 

hora não estava bem humorado, mas se ele comprasse um berro, um revólver, ele podia montar 89 
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o ponto dele, e aí sim, e ele vai, perguntei se ele tinha sonhos, disse “não, é formar uma família, 90 

e ter meus filhos, as gatas e tal, e curtir minha vida, e eu perguntei se ele havia perdoado os pais 91 

pela condição de vida dele, por isso que ele não queria voltar, ele disse que de forma nenhuma, 92 

e eu perguntei a ele e o final da entrevista foi eu perguntar a ele se ele não achava que podia 93 

cometer o mesmo erro que o pai cometeu com ele, ele cometer com os filhos, aí, repassa-se a 94 

mesma questão, “isso aí vai ser poblema dele, porque eu sofri, ele também vai sofrer”, quer 95 

dizer, há uma continuidade nessa história. Eu não sei bem o que é que eu estou respondendo, 96 

mas é esse... acho que a pergunta foi “como é que eu fiquei sabendo disso?” Então eu mergulhei 97 

nesse mundo e o meu objetivo no final foi diagnosticar pra área de saúde, onde eu trabalhava a 98 

minha visão do poblema, a minha visão tava ali, o diagnóstico tava ali, quem quisesse, se fosse 99 

pra fazer uma reforma, era melhor derrubar todas as casas, ou alguma coisa assim, transferir 100 

todo mundo, porque as duas ruas principais onde tinha muito tráfico e a polícia direto lá, 101 

nenhuma daquelas casas tinha uma família normal, todos eram poblemáticos. Mas o meu intuito 102 

maior era encontrar uma maneira de dizer como ele se livrar da droga. E a maneira que eu 103 

entendi era dizer, é, “não diga nada”, “torne-se um amigo, um aliado, conte sua experiência”, 104 

tipo assim, “seja um irmão, identifique-se com ele”, porque o maior problema da droga, no meu 105 

caso, que eu, que eu fiquei achando, é o egoísmo. É interessante, mas a pessoa só pensa nela, 106 

no, no prazer que ela, seja qualquer tipo de droga, mas se você torna-se refém dela, é como se 107 

o mundo se restringisse, tudo girasse em torno de você ter que satisfazer aquele desejo de sentir-108 

se bem, porque você se esquece do resto do mundo, você esquece de comprar roupa, você 109 

esquece de fazer feira, você não dá mais importância ao fogão nem à geladeira, e nem a nada. 110 

Nem à própria camisa, você vende que é pra adquirir aquilo. Então isso é egoísmo. No meu 111 

entendimento, o maior poblema da droga é o egoísmo. Pelo diagnóstico cheguei a desenrolar. 112 

E: E se você estivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista, ou seja, que 113 

a ausência de estruturas adequadas pra recuperação do cidadão é o que leva à 114 

reincidência de adolescentes em atos infracionais, é correto, que evidências você daria pra 115 

tentar mostrar isso? Compreende a pergunta? 116 

P: mais ou menos. A evidência, eu, até um dia tava conversando isso com meu filho, sobre esses 117 

poblemas, que é essa questão da violência humana, sempre voltada pra o homem, descobrir as 118 

causas da violência, ou a questão do menor. Eu, como tô fazendo filosofia, até disse uma 119 

brincadeira, aliás, já disse duas vezes na aula isso, “se eu, se eu fosse um pai que tivesse numa 120 

situação de vulnerabilidade social”, claro que não poderia fazer isso, mas eu entraria na justiça 121 
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contra o Estado e eu não perderia, claro que eu não iria ter condições de fazer isso, porque não 122 

estou em situação de vulnerabilidade, porque como é que um incapaz tem condições de educar 123 

um incapaz?  Não tem a mínima condição. Os dois são vítimas de uma situação que não vale a 124 

pena a pessoa querer saber nem o porquê. Bom, a não ser, né, pra o diagnóstico. Mas eu digo 125 

que qualquer ação movida contra o Estado, eu não perderia. Não é só contra o Estado, né, 126 

porque todos são culpados aí, todos, inclusive a gente, porque o primeiro culpado é o pai, são 127 

os pais, em relação, porque quem está na escala das necessidades maior no país são as crianças, 128 

e aí é tão antigo “cuidai das crianças e não precisarei punir os homens”, que vem lá dois mil 129 

anos antes de cristo. Realmente, cuida da criança e você não vai precisar. E como cortar o mal 130 

pela raiz? Meu pensamento sempre foi assim, porque se, se você não cuida das crianças, 131 

significa que todo ano X adolescentes que completam 18, ou é malformado como cidadão para 132 

a vida, ou não tem nenhum ofício, ou não tem educação, e é um potencial bandido que tá indo 133 

pra rua! Por conta de quê? Da omissão do Estado, que ao invés de cumprir a obrigação que já 134 

está na lei, que é retirar e dar as condições pra educação e formação até a formação universitária, 135 

como acontece em outros países, o Estado se omite, a sociedade se omite, nós nos omitimos, e 136 

o que é que acontece? O que é que acontece no Brasil? Fica uma iniciativa da UNESCO, com 137 

a Rede Globo, para tirar dinheiro nosso, do contribuinte, e pelo menos fazer alguma coisa. Aí 138 

eu não vou criticar, porque pelo menos é alguma coisa que tá sendo feita. Então, a evidência 139 

dessa situação é entrar, eu acho que eu não perderia, eu diria pro meu filho, se eu no lugar dele, 140 

“olha, você quando tiver filho, a gente vai entrar na justiça, mas você não vai perder a causa, 141 

vamo receber uma indenização do Estado, porque o Ministério Público é culpado, um monte de 142 

gente aí é culpada”, eu acho que eles são vítimas do sistema capitalista e eu também via muito 143 

isso neles, tocavam muito aquela música, “o sistema é um bandido...”, porque eles entendem o 144 

sistema é injusto e eles, à margem da sociedade, polícia que é bandido, e eles é que é polícia, 145 

então dá pra entender, só estando naquela situação, então eu acho que a evidência maior da 146 

situação denunciante aí é acusar o Estado de negligente.  147 

E: Existe algo mais que você poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você disse é 148 

correto? 149 

P: Algo mais do que eu estou falando pra que é correto, eu também fui visitar os CAPS, ou 150 

melhor dizendo, os CRAS. É interessante, a lei, o Brasil é uma coisa incrível, porque já tá tudo 151 

bonitinho na lei, CRAS é um Centro de Referência para atender famílias que estão em situação 152 

de vulnerabilidade social e com os menores em risco social. Ok. Ao invés de eles chegarem 153 



238 
 

238 
 

entrarem, colocar a CRAS pra colocar no seio, no meio da bagunça, no meio do bairro periférico 154 

onde tá o poblema mais grave, e aí fazer o diagnóstico lá dentro, eles, no caso em Arapiraca, 155 

eles colocam afastado da periferia, nas bordas, e o funcionamento eu fui visitar, pra ver como 156 

é que era, “olha, eu estava vendo tantas famílias em situação, tantas crianças, porque aquele 157 

CRAS ali não estava atendendo?” Aí vem o poblema do funcionalismo público, e aquele CRAS 158 

ali ele serve muito mais pra status de quem é servidor público e atender determinadas famílias, 159 

que não tão tão assim em situação de vulnerabilidade social, ou seja, desvirtuam o sentido pelo 160 

qual foi criado aquilo ali e, e, é como se dissesse, é como se o Estado ele pensasse assim, “se 161 

você está em situação de vulnerabilidade social, venha até nós!” Como se ele tivesse alguma 162 

noção, já tivesse algum, pressupondo que o vulnerável tivesse alguma educação e alguma noção 163 

pra saber dos seus direitos e procurar. Ou seja, a própria educação, ao invés de, por exemplo, 164 

de, no caso educacional, criou-se modalidades de... para os especiais, para os jovens, e porque 165 

não cria educação para os vulneráveis? Né? Quer dizer, a educação é que tem que ir até o 166 

cidadão que num tá sendo formado, porque isso é grave! Num sei se eu tô respondendo a 167 

pergunta sobre o que eu poderia dizer a mais, mas a educação é um dos principais, eu falei isso 168 

até numa aula, e o professor disse, “não, mas hoje em dia você quando quer...”, não gostei dessa 169 

do professor, nem a galera, “é quando ela quer estudar ela procura...”, “professor, você sabe o 170 

que é uma situação de vulnerabilidade social? Como é que a pessoa... não pode! Eles são vítimas 171 

do sistema e não estão em condições de dizer ‘tá aqui, sente-se e tome o computador’, como 172 

assim, que lógica?” “Vai estudar on-line! Porque hoje a facilidade é grande que a educação dá!” 173 

De forma nenhuma! Muito ao contrário! Se o assunto fosse levado a sério, teria que se formar 174 

uma equipe multiprofissional de psicólogos, de assistente social, a justiça do menor, como é 175 

que é, ela tinha que tá presente, e fazer uma visita, chegou, pegou, tirou, colocou cada um em 176 

seu lugar, aí cadê a estrutura dos orfanatos, cadê o Estado garantir a formação educacional de 177 

quem tá vulnerável? Então tá faltando tudo! 178 

E: Existe algo mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você 179 

disse é correto? 180 

P: é, lá, nesse caso que é da minha experiência, como é algo, minha família, um irmão, um 181 

irmão, meu filho ficou mais ou menos por dentro daquele trabalho lá que eu fiz, achou que tinha 182 

algum sentido, algumas pessoas da área da saúde, mas eu acho que eu não fui bem recebido, 183 

porque eu critiquei demais os assistente social e a própria saúde que ela não vai até lá, até, bom, 184 

enfim, era poblemas internos da prefeitura, e achei interessante foi aqui que eu passei já essas 185 
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informações em aula, e a maioria, a maior parte dos alunos, colegas, concordam com essa visão 186 

de que o Estado devia ser processado, pelo menos as pessoas que eu conheço. 187 

E: Agora suponha que alguém discordou do seu ponto de vista, de que essa é a causa da 188 

reincidência de adolescentes em atos infracionais. O que esta pessoa poderia dizer pra 189 

mostrar que você está errado? 190 

P: Que o poblema é, estamos nos referindo, sempre reportando pra o problema da 191 

vulnerabilidade, mas o problema é sobre cometer, cometer mais uma vez o ato infracional. Eu 192 

acho que o senso comum, ou qualquer outra pessoa, poderia alegar que a questão da parte da 193 

natureza, se o indivíduo é “pau que nasce torto, morre torto”, isso é ruim desde pequeno, isso é 194 

uma peste, isso é uma praga, tem que matar, quer dizer, todo esse papo de senso comum, que 195 

não para para fazer uma reflexão mais apurada da historicidade de cada um, porque não, é, 196 

porque o senso comum ele não se coloca numa situação de alteridade. “olha vou me colocar”, 197 

não é pra ele se colocar, é pra ele sentir, estar com o outro, pra ver como é que é... será... eu 198 

sempre digo a essas pessoas que falam que “o culpado é o menor, porque ele é que é um 199 

bandido, e desde criança, isso aí já tá provado, desde criança já é...”, é até uma discussão 200 

filosófica isso aí, ideias inatas existem ou não existem? “A pessoa já nasce com aquilo, se nasce, 201 

então estaria criando uns bons e outros maus”, que papo é esse? “A culpa é da natureza, não é 202 

mais da pessoa.” Enfim... É uma questão sem fim. Mas que o senso comum normalmente diz o 203 

quê, que poderia dizer que a minha opinião está errada porque “não é nem o meio nem o Estado, 204 

o Estado já é pai demais, tem que deixar de lado essas questões, ou botar pra iniciativa privada, 205 

e que o culpado é o menor mesmo, que não teve educação, porque eu...”, aí eles reportam um 206 

caso pontual, que são os (incompreensível) de dizer, “olha, eu, meu pai me ensinou a trabalhar, 207 

blá blá blá blá...”, aí vem com todo esse discurso, mas que no fundo reflete falta de 208 

conhecimento, eu acho, de aprofundar, é, analisa uma questão superficialmente, eu ouviria até 209 

o final, mas continuaria desconcordando por entender que esse senso comum tem uma visão 210 

periférica do poblema, que a questão da reincidência não está associada apenas à qualidade 211 

moral, à tendência de roubar ou de matar, da criança. Isso pode ser um fator. Mas não é o único. 212 

Tem também junto a isso daí, porque é aquela história, é... “por que é importante os pais na 213 

formação do indivíduo?” porque se ela já nasce com essa má tendência, mas eles podam os 214 

ramos ruins desta árvore que tá crescendo, tudo bem, então, mas se ele não tem essa família pra 215 

isso, aqueles ramos só vão crescer! Então, o senso comum diz que, é...  é um problema dele, 216 

mas não é tão ligado aos pais, mas não concordo não, embora aceitasse ouvir a opinião contrária. 217 
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E: Você consegue pensar em evidências que essas pessoas poderiam dar, pra tentar 218 

mostrar que você está errado? 219 

P: Imagens direto de crianças, como tão postando aí direto também, mas as evidências é as 220 

notícias que não param, né, mas parece também que há outro fator, quando o país está 221 

crescendo, a violência é menor, quando o país não está crescendo, e as dificuldades financeiras 222 

são para todos, aumenta, aumenta a violência, e... é... a evidência que se diz, “tá aí, nas imagens 223 

dessas crianças que estão matando médico com uma faca, crianças portando armas no Rio, na 224 

periferia do Rio de Janeiro, e tudo quanto é lugar do Brasil, e que isso é mais do que claro que 225 

isso é um poblema que a justiça e a polícia tem que entrar lá e botar lá os caras preso mesmo e 226 

até prisão perpétua e por aí vai, pra alguns tipos de crime, quer dizer, acha que o poblema está 227 

apenas nos resultados da violência, não por trás, no que está causando essa violência. 228 

E: Ainda sobre essa pessoa que a gente tava falando, que tem um ponto de vista diferente 229 

do seu, o que ela poderia dizer que é a principal causa da reincidência de adolescentes em 230 

atos infracionais? 231 

E: Maldade de algumas pessoas, de alguns indivíduos que já nascem assim. Acho que é a 232 

principal coisa que eles apontam, que “o cara é culpado e acabou”. Esse é um ponto. E que 233 

mesmo numa família, porque também há ainda alguns exemplos de, é... famílias pobres, mas 234 

de bem, pessoas honestas que educam o filho, mas o filho, um se dá bem mas é o mesmo pai, a 235 

mesma mãe educando, e o outro não, continua sendo infrator. Claro, também tem casos pontuais 236 

de pessoas que nasceram em meio social privilegiado, economicamente, mas que também 237 

revela essa tendência que comete atos infratores. Mas aí eu acho que, fugindo um pouco do 238 

assunto, o poblema já seria outro, questão de legislação, eu acho que quanto menos a pessoa 239 

sabe, e comete um delito X, em relação a uma outra pessoa que sabe e comete o mesmo delito 240 

X, por que a pena é a mesma? Isso parece desnatural. De quem mais se sabe é de quem mais 241 

deve cobrar. E de quem menos se sabe é de quem se deve menos cobrar. Todos os dois vão ser 242 

punidos, mas aí, o que se vê no Brasil em relação a essas penas, essas penalidades, é justamente 243 

o inverso, né. Aquele que sabe mais e frequentou uma universidade, hoje é um juiz togado, hoje 244 

é um, um governador, um político, etc., aí tem foro privilegiado, pra cometer o mesmo crime 245 

que uma pessoa, que não tem esses, que não teve, quer dizer, quanto mais, enfim, mas eu acho 246 

que é isso, eu acho que outra coisa que poderia se falar, além dessa, é, na linha de que a própria 247 

pessoa que é culpada, é tecer alguns comentários a respeito do Estado, que dá mole. Dá mole, 248 

por isso que não trata bem eles lá, enquanto estão preso, não tem competência pra 249 
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ressocialização lá dentro, eles acham que isso influencia também. Mas eu acho que o principal 250 

fator que eles poderiam dizer é que a maldade tá na criança, no infrator. 251 

E: Você seria capaz de provar que essa pessoa está errada? 252 

P: Argumentar, argumentar sim, agora eu só poderia argumentar através da experimentação. 253 

Né. Eu e ela iríamos visitar um desses lugares, ela iria escolher uma criança qualquer, eu ia 254 

escolher uma criança qualquer, a critério dela e a meu critério, eu preferia pegar a mais pesada 255 

que tivesse. E se numa hipóteses, nós tivéssemos ordem geral pra que eu levasse pra minha 256 

casa, criar, e ela levasse pra casa dela e criar, durante um ano a gente iria pra uma junta pra 257 

verificar, pra conversar com as crianças e verificar se houve, se num ambiente saudável, se 258 

dentro das condições psicológicas e materiais adequados, se, mesmo infrator, e mesmo  um cara 259 

ruim, porque a lógica disso daí é que o bem é, quase humanamente impossível você dar uma 260 

resposta com o mal pra uma pessoa que lhe faz bem, embora aconteça. Mas se aquilo também 261 

é verdadeiro, se aquilo não é uma cobrança, ou não é uma maneira, o bem como Kant também 262 

fala, né, o bem desinteressado, sem esperar nada em troca, pegar a verdadeira bondade, não 263 

aquela que faz chantagem, “dou isso, mas faça aquilo”, nada disso. Apenas, olha, “você não 264 

tem nada, não tem nada, vou lhe dar as condições necessárias pra você, você vai ter uma rotina, 265 

vai ter uma casa, vai ter seu momento de lazer, vai ter seu momento de estudar, vai ter seu 266 

momento de estudar, blá blá blá blá... como uma pessoa normal, comum. Fazer uma 267 

experiência. Ela lá e eu cá com outra criança. Vamo ver o resultado depois! Que eu tenho 268 

certeza, eu acho, que os dois vão desenvolver , embora ela pegou o mais... ou vice-versa, o 269 

mais, entre aspas, o mais perverso ou não.  Então eu acho que a prova seria a experimentação. 270 

Argumento e experimentação. 271 

E: Existe alguma coisa importante que, se pudesse ser feita, iria diminuir a reincidência 272 

de adolescentes em atos infracionais? 273 

P: Existe, já existe essa proposta, quer dizer, não sei se funciona pra menores, que é a de 274 

prestação de serviços comunitários. Repete a pergunta. 275 

E: Existe alguma coisa importante que, se pudesse ser feita, iria diminuir a reincidência 276 

de adolescentes em atos infracionais? 277 

P: Sim, principalmente melhorar a eficiência, competência desses centros... Jogar lá numa 278 

jaula? Que é isso, gente? Não, bota um modelo tipo... pousada. Cada um tem seu quarto, tem 279 
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uma mesa de jantar, tem horários, tem atividades, tem aulas teóricas, tem... Não é uma prisão! 280 

É um ambiente de formação de cidadão! Mas no modelo que tá hoje aí... ao contrário. Rebeldia 281 

aumenta, porque já estão presos... Sofrem duas vezes. Uma na mão da família, outra na mão do 282 

Estado incompetente. Então... a ideia era essa. Melhorar mesmo. O que é que falta? 283 

Competência! Competência de gestão, porque profissionais que têm essas ideias não faltam, 284 

mas aí entra a classe política, o gestor, né, porque, de quem é a atribuição? De cada município? 285 

Tem essa história, de o que é competência entre a União, o Estado e o Município, isso é outra 286 

porcaria, porque um joga para o outro e fica aquela... aquela coisa, só que, para o ponto de vista 287 

do cidadão, o incompetente é o Estado. Incompetente. Eu acho que isso iria melhorar bastante, 288 

se ele tivesse um ambiente, eu acho que mais de setenta porcento das crianças que tivessem lá 289 

dentro não iriam reincidir, porque iam ter esperança no futuro e perspectiva de vida, coisa que 290 

até então, lá dentro, do jeito que tá, não tem.291 



243 
 

 

Participante 14 (DIL) 

Temas: (a) desemprego e (b) reincidência de adolescentes em atos infracionais 

 

ENTREVISTADOR: O que causa o desemprego? 1 

PARTICIPANTE: O que causa o desemprego? Essa é boa... eu acho que... tá falando aqui no 2 

Brasil ou de forma geral? 3 

E: Da maneira que você preferir, que você souber responder, que você preferir responder. 4 

P: Eu acho que o desemprego é mais um fator político mesmo... porque eu acho que a educação 5 

influencia muito na questão do desemprego e como não há investimentos então como deveria 6 

ter, isso acaba sendo deixado de lado, acho que isso é um fator importante na questão do 7 

desemprego. 8 

E: Você consegue pensar em alguma outra causa? 9 

P: Na verdade, eu acho que o fator político, e às vezes também o desinteresse... de certas 10 

pessoas... na questão de... trabalho. Eu acho que o que influencia mais é isso. 11 

E: E qual dessas você diria que é a principal causa do desemprego? 12 

P: A política. Eu acho que é a principal causa do desemprego.  13 

E: E... Como você sabe que esta é a causa? 14 

P: Como eu sei? 15 

E: Aham... 16 

P: Eu não sei, eu acho (risos). Assim, pelo ponto de... de... pelo que eu vejo, eu acho que não 17 

há tanto investimento e, assim, um estímulo às vezes pros cidadãos, eles procurarem e terem 18 

oportunidade disso.  19 

E: E se você tivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto, que 20 

evidências você daria pra tentar mostrar isso? 21 

P: (risos) hum... (risos) que evidências? Eu acho assim, como eu te falei, que é mais a questão 22 

política mesmo, entendeu? Quando a gente para pra olhar, realmente isso, que, que, que não há 23 
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um investimento assim, principalmente na área da educação, porque eu acho que a educação é 24 

a base do que vai proporcionar, é... sair desse caminho... do emprego... da questão social... eu 25 

acho que é mais essa questão de analisar a política mesmo. 26 

E: Você poderia ser bem específica, por exemplo, e me dizer algum fato particular, que 27 

você poderia citar pra convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto? 28 

P: Oportunidade. Tipo... Muita gente, às vezes, e têm pessoas que querem muito trabalhar... tem 29 

as que não querem, né (risos), e tem as que querem, mas que elas acabam no, no... acabam não 30 

conseguindo isso, por falta de oportunidade, que, que não é dada, pessoal, “não, tem uma 31 

oportunidade, tá aqui”, mas é, é... o acesso é difícil muitas vezes. 32 

E: Existe algo mais que você poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você disse é 33 

correto? 34 

P: Hum... Assim, tem exemplos de várias pessoas que procuram e que não conseguem, agora, 35 

um exemplo mesmo assim, fixo, que tipo... comigo assim, eu nunca procurei um emprego, 36 

mas... tem gente da minha família que realmente procurou muito, e... que realmente não 37 

conseguiu. A... Na verdade, conseguiu, mas demorou muito tempo tentando. 38 

E: Existe algo mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você 39 

disse é correto? 40 

P: Outra pessoa? 41 

E: Sim. 42 

P: Que eu tô falando que é correto? Eu acho que várias pessoas têm esse ponto de vista também, 43 

das oportunidades... Eu não sei dizer... Assim, eu conheço várias pessoas, mas assim... o nome 44 

delas, se você quer isso? 45 

E: Não, não. Se alguma outra pessoa, que fosse defender a sua ideia, sustentar a sua ideia, 46 

ela diria algo em prol disso? 47 

P: Eu acho... 48 

E: Se ela diria algo pra sustentar sua ideia, alguma coisa pra complementar... 49 

P: Sim... Acho que sim, porque devem ter... tipo, existem pessoas que tem essa mesma ideia, 50 

mas que tem um ponto de vista mais ampliado do que o meu, então ele poderia explicar melhor. 51 
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E: E você consegue se lembrar de quando você começou a ter esse ponto de vista? 52 

P: Hum... Consigo. Quando eu tinha uns 18 anos, eu acho que, uns quatro anos atrás, foi quando 53 

eu me envolvi mais nessa questão, foi quando eu parei mais pra prestar atenção nessas coisas. 54 

E: Você consegue se lembrar de qual foi o motivo que lhe levou a acreditar que essa é a 55 

causa do desemprego? 56 

P: TV (risos). Sei lá, eu via muitas coisas absurdas na TV, que... sei lá, é muito tosco, a TV é 57 

muito tosca, sei lá, tipo... Ela passa informações que são úteis e ao mesmo tempo que você vê 58 

que aquilo não existe, que é uma coisa bem mais profunda do que aquilo, mas foi, tipo, tive 59 

uma visão crítica do que eu vi na TV, que eu comecei... a prestar mais atenção... nisso e... nas 60 

coisas ao meu redor... Nessa questão do desemprego, exatamente, foi, foi, tipo, a base, eu vi 61 

pessoas da minha família procurando e tal, mas sempre existia alguma dificuldade que ela não 62 

podia... 63 

E: Agora suponha que alguém discordou do seu ponto de vista, que essa é a causa do 64 

desemprego. O que esta pessoa poderia dizer pra tentar mostrar que você está errada? 65 

P: Ela... podia dizer que... a política não tem nada a ver, meio que... seja apenas o desinteresse 66 

do povo, da população, que eu acho que não é o caso, eu acho que tem os dois motivos, mas 67 

que... a política influencia muito mais nessa questão. 68 

E: E... que evidências essas pessoas poderiam dar pra tentar mostrar que você está 69 

errada? 70 

P: Ah, alguém poderia dizer que... Sicrano, vereador, siclano, é... faz, faz tudo, dá, dá sim, 71 

oportunidades, mas que no fundo essas oportunidades não são acessíveis no... pra mim, 72 

entendeu? Eu acho que não são acessíveis, mas ele poderia dizer que eles dão oportunidades, e 73 

esse povo que é desinteressado, ele tem que ir lá e buscar, mas eu não acho que é assim tão 74 

fácil. 75 

E: E uma pessoa como essa, que a gente tava falando agora, que tem um ponto de vista 76 

diferente do seu, o que ela poderia dizer que é a principal causa do desemprego? 77 

P: O desinteresse do, da população, não querer buscar isso. 78 

E: E você seria capaz de provar que essa pessoa tá errada? 79 
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P: Hum... Eu acho assim, que prova vai depender de quem vai querer acreditar na prova, mas 80 

é, é como eu te disse... aquela questão da política, no meu ponto de vista, e... desencadeia na 81 

economia e enfim, eu tentaria convencê-la por esse, por esse ponto, por esse caminho. 82 

E: Existe alguma coisa importante que, se ela pudesse ser feita, ela iria diminuir o 83 

desemprego? 84 

P: Oi? (risos) 85 

E: Existe alguma coisa importante que, se ela pudesse ser feita, ela iria diminuir o 86 

desemprego? 87 

P: É como eu te disse, assim, o... o... o... o estímulo, mas eles têm que dar o estímulo mais, uma 88 

coisa acessível, e... principalmente... se basear na educação... do ponto de vista que aqui, no 89 

país da gente, a educação ainda é uma coisa muito... desvalorizada. É... principalmente... na 90 

base da educação, do ensino fundamental, do ensino médio, ainda tem várias pessoas que nem 91 

são alfabetizadas ainda, que não fizeram o ensino médio, e a gente tá numa época que isso já 92 

não deveria existir mais, né, (risos), não deveria existir mais. Eles poderiam fazer isso. Começar 93 

por aí.  94 

E: pronto, sobre o desemprego é isso. 95 

P: Aham. 96 

E: A gente pode passar pro segundo? 97 

P: Aham. 98 

E: O que você acha que faz com que adolescentes que já se envolveram em atos 99 

infracionais, mesmo que já tenham cumprido alguma medida sócio-educativa, voltem a 100 

praticar infrações? 101 

P: Eu acho assim... que... é o contexto em que ele tá inserido. Como eu te falei, a educação ela 102 

é muito importante, às vezes eles fazem isso porque a questão da oportunidade que não existe, 103 

e... quando... a gente... coloca assim... prende uma, uma pessoa... tem... Eu tava assistindo um 104 

filme, e tem uma parte do filme que ele fala da ilha de Salomão, que é quando o pessoal se 105 

reúne em volta, eles não cortam as árvores, eles se reúnem em volta das árvores e ficam 106 

xingando e com pouco tempo ela morre. Eu acho que esse não é o caminho, só, quando, quando 107 

você tenta dar uma medida de... de... prender, entre aspas, uma adolescente, acho que isso não 108 
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é o caminho, você tem que incentivar coisas boas, não só reprimir, porque quando ele comete 109 

um ato não bom, no fundo ele teve algum motivo pra isso, com certeza algum motivo afetivo, 110 

alguma coisa que, que machucou ele, alguma coisa que entrou nele, não sei se tu tá entendendo. 111 

E: Ahã. Você consegue pensar em alguma outra causa? 112 

P: Causa do... do?  113 

E: Da reincidência de adolescentes em atos infracionais, que eles voltem a cometer atos 114 

infracionais. 115 

P: A sociedade, ou seja, o meio que ele vive, que vai influenciar nos afetos dele, que... uma 116 

hora ele vai se sentir super-revoltado, e vai fazer isso. Ele tem a chance de mudar, mas às vezes 117 

é tão complicado, que ele não consegue mudar, mesmo ele querendo ou não, ele não vê um 118 

caminho pra isso, isso se torna difícil. 119 

E: E qual dessas você diria que é a principal causa? 120 

P: O... Social. 121 

E: E se você tivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto, que 122 

evidências você daria pra tentar mostrar isso? 123 

P: Eu pediria pra ele ver o que é que tá acontecendo realmente no...no mundo, aqui... no Brasil, 124 

essa questão do... da redução da maioridade penal, eu acho que.. muita gente... muitas pessoas 125 

falam “não, tem que diminuir”, só que, tipo, esse não é o caminho,  se, se as pessoas tivessem 126 

mais educação, se elas tivessem mais oportunidade, se tivesse respeito, nada disso teria, estaria 127 

acontecendo. Sem falar que, que, como eu falei, essa questão de, de... de você prender, de você 128 

marginalizar, uma pessoa que você diz que tá marginalizado, é, é... o pior caminho de, de fazer 129 

a pessoa se reconstruir e... não fazer coisas ruins. Eu tava vendo uma rede social, que um homem 130 

postou um, uma (incompreensível) dizendo que um garoto de treze anos nos Estados Unidos ia 131 

pra prisão perpétua. Ele perguntava quem, quem achava correto, quem não achava, e, tipo, 132 

muitas pessoas disseram “sim”, mas tipo, pra ele... ele matou um mendigo, esse menino, mas 133 

pra ele fazer isso, ele devia tá perturbado com alguma coisa, eu tô dizendo, não tô dizendo que 134 

ele tá correto, mas a gente tem que ver todos os pontos que fizeram ele cometer esse ato. E será 135 

que realmente prender ele é o que vai fazer ele tornar bom... novamente? Se ele... enfim... é 136 

mais por esse lado que eu penso. Que eu tentaria convencer a pessoa... 137 
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E: E como você sabe que o social é a principal causa do desemprego? Como você sabe que 138 

essa é a causa? 139 

P: do desemprego? (risos) 140 

E: desemprego não, perdão. (risos) Da reincidência de adolescentes em atos infracionais. 141 

P: É... A questão de, de você se ver inferir a outra pessoa socialmente, eu acho que isso causa 142 

uma revolta... você querer buscar uma coisa e... acabar não conseguindo essa coisa, por questões 143 

políticas, econômicas, pelo... por esse fato da sociedade, eu acho que isso causa uma revolta. 144 

E: Existe algo mais que você poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você disse é 145 

correto? 146 

P: Hum... Algo mais? Não, eu acho que isso é o bastante, essa visão de você... olhar realmente 147 

e refletir se essa é a maneira correta, acho que isso é a única coisa que... eu tentaria fazer. 148 

E: Existe algo mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você 149 

disse é correto? 150 

P: Eu acho que ela poderia dar mais ênfase ao que eu falei, mais nesse caminho. 151 

E: E você consegue se lembrar de quando você começou a ter esse ponto de vista? 152 

P: Há uns quatro anos atrás também (risos,), há uns quatro ou cinco anos atrás, quando, como 153 

eu te disse, passei a olhar pro mundo e passei a me importar mais com essas questões sociais 154 

(risos). 155 

E: Suponha agora que alguém discordou de seu ponto de vista, que essa é a causa da 156 

reincidência de adolescentes em atos infracionais. O que esta pessoa poderia dizer pra 157 

mostrar que você está errada? 158 

P: “Ah, aquele adolescente é um safado! E realmente é uma parte inferior do nosso mundo! E 159 

ele deve ser banido. Pra quê? Se ele não tá fazendo, se ele não tá servindo nada! Aquele inútil!” 160 

acho que essa pessoa poderia dizer isso, “quem é ruim vai ser ruim sempre! Pra quê dar uma 161 

chance a uma pessoa que matou cicrano, se fosse com você, fulana? Será que se um adolescente 162 

matasse sua mãe ou seu pai, você faria isso?” Ele poderia colocar isso, jogar contra mim isso, 163 

mas... é como eu te disse, a gente tem que levar em consideração não só... tipo... não ver só esse 164 

fato, o fato dele ter cometido algo ruim, mas... as outras coisas que levaram ele a fazer isso, 165 
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claro, não justificando, mas se houvesse... um trabalho, desde o começo, desde a base, essa 166 

pessoa talvez, com muita chances, talvez, não fariam coisas assim. 167 

E: E que evidências essas pessoas poderiam dar pra tentar mostrar que você está errada? 168 

P: Quando uma pessoa faz, é presa, e faz de novo. Quando um aluno, ele, quando um 169 

adolescente ele faz alguma cosia ruim, é colocado em algum, me esqueci o nome, quando os 170 

adolescentes fazem coisas contra a lei, mas que quando eles saem dessas coisas, ele faz de novo. 171 

E: Uma pessoa como essa que a gente tava falando, que tem um ponto de vista diferente 172 

do seu, o que ela poderia dizer que é a principal causa? 173 

P: Que é a principal causa? Eu acho que... o fato do adolescente ver coisas assim acontecendo 174 

e achar a maneira mais fácil de atingir ao seu desejo... 175 

E: E você conseguiria, você seria capaz de provar que essa pessoa tá errada? 176 

P: Hum... 177 

E: Uma pessoa que tem um ponto de vista diferente do seu? 178 

P: Sim. Porque... É... Num... Eu sei que muitos fazem coisas assim pra chegar ao seu desejo 179 

mais rápido, mas não é só isso, ele já tentou muito, ou... ou nem tentou, mas viu que se ele 180 

tentasse, não iria ajudar, não quis tentar, e acabou fazendo isso. 181 

E: Existe alguma coisa importante que, se ela pudesse ser feita, iria diminuir a 182 

reincidência de adolescentes em atos infracionais? 183 

P: Sim. A educação, de novo (risos). É...  você... iniciar, se basear, ter a sua base na educação, 184 

cultivando respeito, harmonia, tendo pontos de vistas de que o mundo, ele tema  sua velocidade, 185 

e que a gente tem que respeitar isso, cada um tem suas opiniões e que, tipo... é basicamente 186 

isso. 187 

E: Mas por que isso diminuiria essa reincidência? 188 

P: é... a questão do ponto de vista de você olhar no mundo, de que nem tudo é fácil, mas uma 189 

hora, se a gente tentar, a gente vai conseguir. E... acho que quando você tenta cultivar a paz, o 190 

respeito, isso diminui muito essas questões de violência.191 

 



250 
 

 

Participante 15 (DIL) 

Temas: (a) desemprego e (b) reincidência de adolescentes em atos infracionais 

 

ENTREVISTADOR: O que causa o desemprego? 1 

PARTICIPANTE: Deixa eu pensar, né. Hum... acho que a demanda... em si. Eu tava vendo um 2 

vídeo sobre a necessidade de criação de subclasses sociais pra você obter trabalho mais barato. 3 

Então, quanto mais gente desempregada tiver, melhor pro, pra pessoa que vai empregar, porque 4 

mais gente desesperada por emprego vai ter, então vai trabalhar em condições mais favoráveis 5 

a quem tá empregando, e menos favoráveis para quem é empregado. E aí... é... É de interesse 6 

do nosso mercado, do nosso sistema econômico, que haja uma taxa de desemprego pelo menos 7 

razoável. Em oposição a isso, também, mais desemprego, menos dinheiro rolando, menos 8 

dinheiro entrando no mercado. Então tem sempre, pra mim há uma dialética de interesse. 9 

Quando é do interesse do sistema, rola desemprego. Quando não é, não rola. 10 

E: Você consegue pensar em alguma outra causa... pro desemprego? 11 

P: A causa que todo mundo dá, né, a crise (risos), que... a crise também pra mim é mais questão 12 

de inflação, de, não inflação monetária, mas inflação do boato que a crise surja. Se fica todo 13 

mundo naquela “tá em crise, tá em crise, tá em crise”, todo mundo para de comprar pra não 14 

gastar dinheiro, aí a galera que acha que tá em crise aumenta o preço pra poder ganhar mais 15 

dinheiro, aí o pessoal fica achando que porque tá aumentando o preço porque a crise tá alta, 16 

entra toda uma paranoia coletiva, histeria coletiva. 17 

E: e qual dessas você diria que é a principal causa do desemprego? 18 

P: eu acho que... a primeira. Porque... porque é do sistema, é assim que o sistema capitalista 19 

funciona. 20 

E: e como você sabe que essa é a causa? 21 

P: Eu tirei minhas próprias conclusões, né, estudando, a vida, vendo... sempre me interessei 22 

muito pelo, pela perspectiva do sistema capitalista e tal... e... vejo altos vídeos na internet, não 23 

é uma fonte muito boa não, mas... tenho fontes arquivadas... Meu pai ele é um cientista político, 24 

formado em sociologia também, sempre tive contato com a situação, e eu converso muito com 25 

ele sobre isso e tal.  26 
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E: E se você tivesse tentando convencer alguém de que o seu ponto de vista é correto, que 27 

evidências você daria pra tentar mostrar isso? 28 

P: Eu teria que discursar sobre mais ou menos as bolsas, sobre como as bolsas de valores 29 

funcionam, que é totalmente especulativo. E no fundo, no fundo, toda a questão da moeda é 30 

uma concretização da especulação da bolsa, aí eu iria tentar puxar altos, altas evidências, né, e 31 

altos pensadores também, por exemplo, Durkheim, que fala do fato social, e tentar relacionar 32 

com... Porque o fato social é aquele negócio, né... Uma coletividade que não é ninguém e é 33 

alguém, ao mesmo tempo, que Heidegger fala, o impessoal, que impõe algo a você... quando a 34 

gente se sente forçado a fazer ou deixar de fazer algo, por uma perspectiva que todo mundo, é... 35 

partilha. Aí eu tentaria falar um monte de coisa. 36 

E: Existe algo mãos que você poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você disse é 37 

correto? 38 

P: Deixa eu pensar... Algo mais... Não sei, eu acho que se eu tivesse numa discussão eu iria 39 

pensar em algo mais, mas agora tá difícil (risos), porque geralmente eu discuto isso muito com 40 

um amigo meu, que faz Relações Internacionais. Ele sempre dá fatos que você consegue usar, 41 

meio que, numa argumentação você usa o argumento da pessoa contra ela, e tenta encaixar seus 42 

argumentos dentro... é.. isso aí é uma questão de réplica.  43 

E: Existe algo mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você 44 

disse é correto? 45 

P: Deve existir! Só não sei ainda, mas provavelmente existe, né, eu não sei de tudo! Aí então 46 

provavelmente deve existir. 47 

E: Você consegue se lembrar de quando você começou a ter esse ponto de vista? 48 

P: Consigo. É... Eu tava... foi muito nova. Na verdade foi quando eu tava iniciando meu 49 

pensamento na questão da perspectiva social da situação econômica, que foi quando eu assisti 50 

Rei das Flores6, é um pequeno documentário, já viu? 51 

E: Não. 52 

P: Procura, é sério. 53 

                                                           
6 O nome correto do documentário é “Ilha das Flores”. 
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E: Rei das Flores? 54 

P: É, tem quinze minutos, é brasileiro, é do Sul, ou é do Norte? Não sei. E... muito bom. É, Rei 55 

das Flores, que é um... ele vai da nossa capacidade de fazer pinça com o polegar até, é... a vida 56 

das pessoas no geral. No particular sobre o lixão chamado Rei das Flores. E aí ele fala de altos 57 

processos, ele fala como a moeda foi inventada, como, como o processo de pinça é importante, 58 

aí ele paga o tomate em si, aí ela passa pra uma mulher, muito engraçado quando ele fala isso. 59 

A mulher que compra o tomate ela ganha dinheiro comprando coisas da fábrica, da fábrica de 60 

perfumes pra revender o perfume, mais caro, tendo lucro. Aí ele explica o que é lucro. Aí você 61 

vai... É um vídeo superpequeno, superexplicativo sobre toda a situação e no final do Rei das 62 

Flores ele demonstra que... o tomate que não é apropriado pro consumo da família dessa mulher, 63 

porque ela jogou fora, e não é apropriado pelo dono do... aprovado pelo dono dos porcos pra os 64 

porcos comerem, é colocado pra... família do lugar chamado Rei das Flores, recolherem para 65 

se alimentar. E aí você percebe, ele coloca em perspectiva muita coisa, ele relaciona muita 66 

coisa, e é muito simples, muito fácil de entender. E foi o quê, eu acho que tava na quinta ou 67 

sexta série, e aí eu vi esse vídeo e comecei a me entrar nos livros do meu pai sobre marxismo, 68 

e.. altas coisas políticas.  69 

E: Suponha agora que alguém discordou do seu ponto de vista, de que essa é a causa do 70 

desemprego. O que esta pessoa poderia dizer pra mostrar que você está errada? 71 

P: É, ela poderia entrar na... na perspectiva da crise, né, todo mundo defende a crise como algo 72 

mais concreto do que eu acho que seja, porque mesmo que eu veja isso com uma das 73 

possibilidades de causa do desemprego, eu concordo mais com a questão do sistema cíclico, ela 74 

poderia defender o capitalismo com... atacando outros sistemas possíveis... ou até dizendo que, 75 

de todas as crises que aconteceram, por exemplo, 29, 2009 e agora, mas eu vi uma pesquisa da 76 

Carta Capital, engraçado, dizendo que... a crise de 2009 é, como se fosse um... restinho da crise 77 

de 29; e a crise de 2015 é como se fosse um restinho da crise de 2009. E aí nisso, e foi justamente 78 

pela época de 1990, que começaram a afrouxar a expectativa, a pressão estatal em cima do 79 

mercado, chamado neoliberalismo, outras coisas. E aí gerou a crise de 2009, aí apertaram de 80 

novo, aí começaram a afrouxar de novo agora, gerou de novo, entendeu? E aí eu teria um 81 

argumento contra essa pessoa, mas provavelmente ele atacaria e defenderia o capitalismo, 82 

argumentos de direita, porque meus argumentos são superesquerdistas. 83 

E: e que evidências essas pessoas poderiam dar pra tentar mostrar que você está errada? 84 
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P: Estudos, de... pensadores também... que eu não sou, sou péssima pra lembrar o nome de 85 

pensadores, mas... existem, existem muitas evidências que, eu provavelmente não concordaria, 86 

porque sou uma cabeça-dura demais (risos), mas... é... têm as teorias econômicas, tem... a... o 87 

argumento principal de todo mundo é que sem o capitalismo não seria, é, não teríamos 88 

condições organizacionais para a divisão do trabalho, divisão de riqueza, divisão de emprego. 89 

Só que... o capitalismo ele não é o único sistema que coloca uma organização pra isso, por 90 

exemplo, o sistema de escambo, que é um sistema primitivo, mas foi um dos primeiros sistemas, 91 

é... o sistema que nunca falhou, na verdade. Ele foi substituído pela moeda, mas o... o escambo 92 

nunca... nunca gerou crise no escambo. Poderia gerar assim, umas crises de bar, tipo “minha 93 

galinha vale duas vacas!” (risos), mas num acho que tenha tido uma crise onde as pessoas 94 

passavam fome. Aí, nisso poderia dizer que o capitalismo é algo mais organizado, que Marx 95 

mesmo disse que ele ia quebrar por si só, e até hoje não aconteceu, sim, Marx também não era 96 

vidente, né, minha gente! Pode ser que ele não quebre por si só. E, querendo ou não, mermão, 97 

você não acha estranho não, velho, a gente pega um papel, e a gente diz assim “esse papel de, 98 

sei lá, dois reais, vale vinte confeitos”. É um papel, cara. É um número numa conta bancária. 99 

Num tem... você atribui valor aquilo, mas o valor dele é completamente subjetivo. E se ele é 100 

subjetivo, nós podemos alterar a subjetividade dele, pra que ele valha menos ou mais. Ou seja, 101 

tudo que impede um país que tá sem dinheiro, por exemplo, a Grécia, de imprimir dinheiro do 102 

nada, começar a imprimir pra pagar dívida é uma regra inventada por todo mundo e colocada 103 

na cabeça de todo mundo ao mesmo tempo que não pode fazer, que seria errado, sei lá, altas 104 

regras lá da economia, que aumentaria a inflação, diminuiria o valor da moeda, mas... imprime 105 

mais, até não dar, entendeu?  Essa questão é papel, minha gente,  é número numa conta bancária. 106 

Se você chegar num banco,  na verdade, que eu saiba, os bancos funcionam assim: você coloca 107 

o seu dinheiro no banco, ele não é mais seu, é do banco. E aí, quando você vai retirar o seu 108 

dinheiro, ele pega o dinheiro de outra conta e coloca na sua. Ou seja, tu deu, botou cem reais e 109 

eu botei cinquenta. Aí eles já gastaram. Por exemplo, eles gastaram o meu. Aí eu vou querer 110 

meus cinquenta de volta, eles vão pegar do teu pra me dar. Aí quando você quiser seus cem de 111 

volta, eles vão pegar de uma terceira pessoa pra colocar , entendeu? Por isso que, se todo mundo 112 

for tirar dinheiro ao mesmo tempo, o banco quebra. Então é uma coisa absurda, é... mas é como 113 

as pessoas dizem, é o que as pessoas iriam usar, que o capitalismo é um sistema desorganizado, 114 

nã nã nã, Marx mesmo dizia que ia acabar sozinho, não acabou ainda, nã nã nã, Guerra Fria. A 115 

Guerra Fria (incompreensível). Certo. 116 
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E: E você seria capaz de provar que essa pessoa tá errada? Você disse que replicaria a 117 

essa pessoa que defenderia o Capitalismo. [superposição de falas]. 118 

P: É. 119 

E: você até interrompeu ali. 120 

P: É... 121 

E: Como é que você responderia a ela? 122 

P: então, na... essa questão do absurdo que a gente dá ao valor do capital em si. O capital ele é 123 

inventado, antes, na verdade, ele era o papel. Um pedaço de minério, que ainda valia mais, 124 

porque era minério, pelo menos é uma coisa objetiva, você pode fazer alguma coisa, você pode 125 

derreter ouro, fazer joias, sei lá. Aí depois passou pra papel, e agora são números e um pedaço 126 

de plástico junto. Então, é, é absurdo! É aquela questão que falei da Grécia, são regras 127 

inventadas pela nossa cabeça. Se a gente inventou, o que impede a gente de desinventar, 128 

inventar outras que facilitem pra todo mundo? A ganância de quem tem poder! Porque quem 129 

tem poder poderia fazer isso, eu duvido que se os Estados Unidos dissessem, “ó, não vai ter 130 

mais dinheiro pra ninguém!, a gente num vai fazer nada, a gente vai precisar trocar por outra 131 

coisa!” Todo mundo ia arrumar outra coisa pra trocar com os Estados Unidos porque os Estados 132 

Unidos é o maior exportador que tem! Entendeu? Então... meio, meio burro, né? Você botar 133 

tanto valor numa coisa assim... eu não ia... eu não consigo entender! Mas primeiro tenho de 134 

estudar Economia, né, pra ver como é. (risos) 135 

E: existe alguma coisa importante que, se ela pudesse ser feita, iria diminuir o 136 

desemprego? 137 

P: Comunismo... (risos) Socialismo... (risos) Anarquia... (risos)  Porque veja: eu pessoalmente 138 

eu defendo a perspectiva anarquista de vida, não no sentido que as pessoas acham que o 139 

Anarquismo é, quase tudo pejorativo, mas no sentido de que a sociedade humana ela tem 140 

capacidade de evoluir a tal ponto de que a gente não vai precisar mais de um órgão impositor 141 

de leis, ou seja, todo mundo vai ter noção do que se fazer, e se, se a gente fosse organizar as 142 

coisas de uma forma correta, sem partir do pressuposto de que existem melhores ou não, 143 

independente de valores, por exemplo, antes eram melhores pela raça, que não existe mais o 144 

conceito de raça; depois eram melhores pelo sexo, ou seja, mulheres se fuderam; depois 145 

sexualidade, que toda a comunidade LGBT... se bem que tem uma sexualidade não é uma 146 
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sexualidade, é questão de gênero, mas enfim, tudo que se cria, se inventa, sub-raças humanas, 147 

que são extremamente subjetivas, ou seja,  é um conceito extremamente subjetivo. Eu não sou 148 

pior do que você, nós somos dois humanos e eu sou pior porque sou mulher, ou porque sou 149 

lésbica?  Isso não tem nada a ver! E se cria isso pra que se possa colocar numa posição de poder, 150 

um poder  completamente inexistente, porque se você for olhar, independente de toda questão 151 

racional e tecnológica do ser humano, o ser humano não é nada! Perdia pra qualquer tipo de... 152 

se a gente for picado por um inseto, a gente morre! Certo! Se bem que a gente também pode 153 

pisar no inseto... né, então existe um equilíbrio na questão do inseto. Mas por exemplo, um 154 

tsunami... é... a gente pega essas migalhas de poder que a gente aglutina,  e aí a gente quer 155 

concentrar em alguns, e aí a gente cria subdivisões e subdivisões, e isso gera desigualdade em 156 

todos os âmbitos. A desigualdade é gerada a partir  da má divisão do poder, e a má divisão do 157 

poder é de uma ganância que eu não sei nem de onde é que vem, porque eu não sei como é que 158 

consegue uma ganância dessa forma... então, a única coisa pra mim que seria possível pra 159 

eliminar uma desigualdade como o desemprego seria a questão de que você tem de eliminar 160 

todas as desigualdades , então você tem de eliminar a noção de que existem pessoas melhores 161 

do que as outras, em qualquer âmbito, educacional, é... sexualidade, gênero, é... cor de pele,  162 

qualquer coisa.  Ou seja, a igualdade seria o (incompreensível), porque se a gente fosse pegar 163 

todo mundo, tudo que se produz hoje na Terra, ainda com pessoas desempregadas e pessoas 164 

que não trabalham, tudo que se produz em comida  alimentaria a Terra duas vezes!  Mas não 165 

alimenta a Terra duas vezes porque a gente é bombardeado com a ideia de que a gente tem de 166 

jogar tudo fora e comprar de novo. Alimento!  Ou seja, a gente tem de comprar tudo fora e 167 

comprar de novo. Não existe um compartilhamento, não existe um, um... por exemplo, eu vou 168 

num restaurante, eu vou eu e outra pessoa, tem um prato que serve três , come nós dois e a gente 169 

manda o resto fora. A gente não tem como, sei lá, sentar com uma pessoa do lado, que tá 170 

sozinha, tá ligado, pra comer com a gente, num sei o que lá, não existe isso, porque a gente... 171 

isso não é uma ideia que foi construída, nós somos construídos para jogar as coisas fora!  Ou 172 

seja, tudo alimentaria a humanidade toda e não existe nem tanta gente trabalhando na produção 173 

de alimentos assim, no caso, a produção de alimentos essenciais, então, as pessoas que tão 174 

desempregadas , se elas fossem trabalhar na produção de alimentos, aumentaria, é... alimentaria 175 

quatro vezes a Terra inteira, não seriam nem necessário todos os humanos trabalharem, não 176 

seria, seria, tipo, por exemplo, se a gente for colocar numa sociedade agrária, que é bem mais 177 

fácil do que no mundo todo, existe uma sociedade agrária, onde só se precisa trabalhar cem 178 

pessoas pra poder alimentar toda a comunidade. Só que, e deixar... só que, as pessoas fazem o 179 

quê: quem trabalha come, e o resto que não trabalha se fode. E aí quem trabalha tem um certo 180 
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poder, porque consegue, nã nã nã nã nã, e o resto tudo desempregado, só que, esses que 181 

trabalham, trabalham todos os dias, a custo de problemas de saúde, problemas psicológicos. Se 182 

todo mundo trabalhasse, digamos, tem duzentas pessoas numa comunidade, se duzentas pessoas 183 

trabalhassem, cada uma trabalharia a metade do trabalho, todo mundo comeria, comeria o 184 

dobro, inclusive. Não se desperdiçaria nada e ainda se teria tempo livre! Por que que isso não 185 

acontece? Por causa do poder que nós queremos criar em cima das outras pessoas! Quando se 186 

tem cem pessoas trabalhando, cem pessoas desempregadas, o poder de manipulação de quem 187 

tá empregando aquelas pessoas é muito maior! Porque se um dia um empregado chegar e disser 188 

“eu não quero trabalhar não porque tá numa condição horrível! GREVE!”  “Tá, eu demito todo 189 

mundo e contrato as outras cem que tá desesperadíssima!”. Entendeu? Então a única maneira 190 

de igualar toda essa situação de desemprego é quando a gente entrar num sistema social 191 

econômico de igualdade. Isso vai demorar muito pra acontecer! 192 

E: Sobre o desemprego é isso. Podemos passar pro segundo? 193 

P: Aham! 194 

E: O que você acha que faz com que adolescentes que já se envolveram em atos 195 

infracionais, mesmo que já tenham cumprido alguma medida sócio-educativa, voltem a 196 

praticar infrações? 197 

P: Existem tipos de pessoas que fazem atos infracionais. Existe aquela pessoa que faz pela 198 

adrenalina, existe a pessoa que faz por necessidade e existe a pessoa que faz... porque, como 199 

diria minha mãe, encontrou influência de jumentos, não é nem por adrenalina, ou porque gosta, 200 

é porque sei lá, é aquela questão do pensamento coletivo também, você encontra um grupo de 201 

amigos que faz uma coisa, com o tempo você vai se familiarizar com essa coisa e você vai 202 

começar a participar, a gostar,  ou até, mesmo que não gostando, ser indiferente e cometer a 203 

mesma coisa, mesmo que seja escutar música, mesmo que seja sair pra tal lugar, beber, fumar, 204 

qualquer outra coisa, agora... o que faz eles voltarem a fazer, depende. Se for pela adrenalina, 205 

é adrenalina. Jovem hoje em dia é muito entediado. Tem os videogames também, existe toda a 206 

internet q estimula você a ter aquela vida, AQUELA VIDA! Porque antes, porque antes o sonho 207 

americano era aquela vida pacata, pacífica, né, que foi importada literalmente, durante a 208 

ditadura a gente importou toda a cultura americana que existia, todo tipo de pensamento. Graças 209 

ao querido presidente que comprou a nossa ditadura, mas tudo bem. É... (risos) então, antes a 210 

gente tinha aquele sonho de vida pacato, a geração onde a gente tinha o homem queria uma 211 

esposa comportadinha; a mulher queria casar e ter dois filhos, uma casa, um carro, altos 212 
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produtos industrializados. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tá entrando naquela, naquele 213 

pensamento de quebrar com isso, nós somos uma sociedade muito mais rápida, muito mais 214 

informada e muito mais ansiosa e deseja muito mais o perigo. Esse é o motivo da galera que 215 

faz por adrenalina. O motivo da galera que faz por necessidade já em si é uma necessidade. 216 

Entendeu? Quem... a necessidade pode surgir de onde? Pode surgir do vício, que seria o vício 217 

de drogas, e se você tá num meio que estimula o seu vício de drogas, então você, um vício no 218 

caso, uma droga pesada, uma droga que, que, deixa mesmo a pessoa dependente de forma que 219 

você nem é você mais, você tá nesse meio e você não é uma pessoa muito bem colocada nas 220 

camadas sociais, ou seja, você participa de uma classe baixa, você participa de um meio 221 

violento, você participa de um meio onde a regra de vida é “ou mata, ou morre”. Ou seja, o que 222 

a pessoa tá fazendo ali, ela vai absorver aquilo, inconscientemente ou conscientemente, ela vai 223 

entrar naquele meio, ela vai gerar uma necessidade, seja por fome, seja por droga, seja pela 224 

questão da influência, e ela vai fazer aquilo. E tem outra coisa: as medidas sócio... esqueci até 225 

o nome... 226 

E: Sócio-educativas... 227 

P: Sócio-educativas de, de, restauração da criança ou do adolescente, ou da pessoa no geral, no 228 

Brasil, elas não são sócio-educativas, eu tava conversando com um cara, mermão, eu tava 229 

conversando com um cara segunda-feira, ele era um psicólogo também, mas ele não tarbalha 230 

mais na área, e aí ele trabalhou no Aníbal, presidiário, no presidiário não, é, no presídio. Aí ele 231 

trabalhou lá. E ele falando que a galera de lá tortura por torturar, pô. Os guardas. De pingo de 232 

vela, de estupro, por torturar, pô. Ele fala que eles gostam, porque ele é psicólogo, pô, ele sabia 233 

disso, tá ligado? Ele fala que não tinha nada de pegar informação, porque não tinha informação 234 

(incompreensível). Ou seja, você sai dali duas vezes pior. Aquilo ali não é uma, não é uma 235 

medida educativa, aquilo é uma medida punitiva! Isso já tá dentro da noção da educação 236 

punitiva. “Fez merda? é, vai apanhar!” Tá ligado? E você não sai pensando quem é o errado, 237 

você sai ali pensando que as pessoas que estão, que deveriam estar olhando pra você, são três, 238 

quatro, cinco vezes piores! E elas são... e você acaba assim! E você se fodeu porque você era 239 

burro, porque se você não se fodesse, você estaria no lugar delas! É aquela questão... é.. ladrão 240 

incompetente vai pra prisão e ladrão competente governa a prisão. Ou seja, não existe medida 241 

sócio-educativa. Existe um, um quadro de punição, e... essa punição cria um senso de vingança 242 

contra todo o sistema social, ou seja, uma pessoa que cometeu uma infração, passou por uma 243 

medida sócio-educativa, que, a gente já definiu que não é sócio-educativa, ela vai ter uma 244 

revolta contra as pessoas no geral, que é a sociedade total, que construiu e deixou se construir 245 
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essa medida sócio-educativa, porque a gente não construiu presídio com nossas mãos, nós não 246 

governamos o presídio, mas nós estamos aqui, dentro da universidade, fazendo nada, entre 247 

aspas, não é fazendo nada em relação ao mundo, mas a gente não tá lá, a gente não observa, a 248 

gente não quer nem saber! A gente não sai procurando notícias sobre isso! A gente sai vendo 249 

Cardinot e achando que tá tudo... sensacionalismo da vida. Entendeu? A gente não procura 250 

porque nós não nos interessamos, quem não vê ela num é inocente? E aí nisso, essa revolta 251 

contra a sociedade em si e ela sai dizendo que “mermão, eu me fudi porque eu fui burra, vou 252 

fazer duas vezes mais agora! Porque eu já passei uma vez e vou passar de novo!” Esse meu, 253 

esse cara que eu tava conversando, conversei com ele uma vez só, o nome dele é Maranhão, ele 254 

falou que ele conheceu um menino lá de onze anos, pô, pela primeira vez foi pra lá, e tinha 255 

matado tanta gente, o pirraia! E ele falou que era um menino inteligentíssimo, inteligentíssimo! 256 

E matou o padrasto. Agora diga, o padrasto estuprava ele e a mãe dele, eu digo, eu mataria! 257 

Pode ser um psicopata, pode ser uma pessoa... mermão! Aí você vai pra lá, aí o menino de onze 258 

anos sendo torturado dentro de um presídio, tá ligado, mataram ele dentro do presídio e não foi 259 

um presidiário que matou. Aí você vê isso, uma criança assim, “certo, ele matou o padrasto, ele 260 

tinha motivo”, tinha, se é que se tem motivo pra matar alguém, mas ele não deveria ter ido prum 261 

presídio. Nem pra um sanatório, porque sanatório é trinta vezes pior. Entendeu? Deveria existir 262 

uma estrutura, toda uma estrutura de ajuda social pra essa criança! Porque pra uma situação 263 

chegar, pra um menino de onze anos enrolar uma arma num pano e matar o cara na cozinha, 264 

nem aí pra se outra pessoa tava ouvindo, é porque a situação tava horrível! E ele não era o 265 

bandido da situação. Aí tem aquela outra questão, porque aconteceu dentro de casa, o padrasto 266 

dele nunca foi pego! Ou seja, não é sócio-educativa, porque a gente não procura pra educar, é 267 

sócio-punitivo. É justamente por isso que as pessoas voltam a cometer. 268 

E: Você consegue pensar em alguma outra causa? 269 

P: Rapaz... Não, é só porque não funciona mesmo. É porque a gente não entende que é errado... 270 

e sinceramente, você vê a discrepância, pô, você vê... A gente mesmo que num, eu não sei se 271 

tu é não, mas eu não sou de classe alta, alta, alta, eu vi a discrepância que é, pô, uma pessoa que 272 

mora em Boa Viagem, que, uma loja multinacional, sei lá, você entra numa loja multinacional, 273 

e você vê tanta coisa, super, super, é... esqueci como é o nome, supervalorizada, não é o nome 274 

certo, mas tem o overpressed, que é em inglês, ou seja, é um preço muito maior, tá ligado, você 275 

vê, você não tem condições de comprar, e você precisa, não é que você precisa do tipo “eu 276 

preciso isso, senão eu morro”, você precisa, porque... porque o nosso sistema coloca na nossa 277 

cabeça que a gente precisa pra ser gente. Pra ser gente você precisa ter um iPhone, você precisa 278 
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ter uma bolsa tal, você precisa usar maquiagem tal, usar roupa tal, então, você precisa, você 279 

cresce precisando e você não tem os meios, então, o próprio sistema cria a abertura pra que isso 280 

aconteça. E você vê a discrepância, você sabe que não vai fazer falta. Não vai! O dono do 281 

Atacadão dos Presentes vai sentir falta de uma caixa de tinta, de um, sei lá, o que é que se rouba 282 

no Atacadão? (risos) Ele não vai sentir falta, pô! Num é... então, você vê que, que o próprio 283 

sistema cria condições pra isso, cria e não cria uma condição pra solucionar isso. 284 

E: E como você sabe que essa é a causa? 285 

P: Pra mim sempre foi evidente, na verdade. Você vê, inclusive em qualquer reportagem, se 286 

você for procurar sobre qualquer situação dessa situação presidiária, você, você entende. Se 287 

você for, se você for numa favela... Minha fa... Minha família, não sei se hoje moram numa 288 

favela, mas moram, minha família por parte de mãe mora em Cavaleiro, Jaboatão. Não é um 289 

lugar muito bonito da, da, dos arredores. E eu convivia, eu cresci com aquelas crianças, eu sei 290 

que a maioria, eu sei que teve um morto já, teve preso, teve estuprado, teve estuprador... com 291 

crianças que eu cresci, que eu convivi! Então eu vi isso acontecendo! Eu vi os olhos de raiva... 292 

A gente odeia nossa polícia... Eu odeio a nossa polícia, eu nunca fui parada pela polícia na 293 

minha vida e eu odeio a nossa polícia! É uma polícia que lhe assalta, pô! Eu tenho um amigo 294 

meu que tava usando, a gente tava numa festa de São João, perto da minha casa, a gente teve 295 

que levar minha mãe que passou mal na minha casa e ele foi voltar pra festa, só que, ele é 296 

moreno, não é nem negro, é moreno, e ele tem... ele é magro e alto. Ele usa aquelas camisas 297 

superlargonas, assim... e ele tem dinheiro, a família dele tem dinheiro! E aí chegaram, chegou 298 

dois policiais, pô, tava ele e o amigo dele, fez um baculejo, aquilo não é um baculejo, aquilo é 299 

um assédio! Abriu a carteira... Mostrou a carteira de estudante, mostrou a carteira de identidade, 300 

mostrou a certeira de estudante, mostrou a identidade, e ainda pegaram, pô, dinheiro dele! Mais 301 

de duzentos conto! Se tem uma polícia que abre sua certeira, pega seu dinheiro e vai embora, 302 

apontando um fuzil pra você, a pessoa tem dezoito, dezesseis anos e a pessoa faz isso... a polícia 303 

faz isso... Você sabe que, se fizeram isso num bairro bom, que que fazem num bairro ruim? É 304 

óbvio, é óbvio! Só não sabe disso quem não quer! 305 

E: E se você tivesse tentando convencer alguém que o seu ponto de vista é correto, que 306 

evidências você daria pra tentar mostrar isso? 307 

P: Eu levaria a pessoa numa favela. Eu não falaria nada, só dizia, “tá certo, você quer saber se 308 

eu tô certa, bora ali! A gente passa uma semana na casa da minha vó”. A minha vó mora numa 309 

casa, mora num, mora num lugar de cheia, é em Cavaleiro, e agora que ela... ou seja, altas vezes 310 
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enchia e levava as coisas dela tudinho embora pela porta da frente, porque não tinha grade 311 

também! Ou seja, agora que ela melhorou a casa dela, mas eu levo ela lá, pô! Pra ela sentar no 312 

meio-fio à noite e conversar com a galera de lá. Vai ver o que acontece. Eu levo ela lá pra andar 313 

nas ruas de, de Cavaleiro de noite, pra ver o que é que um policial faz. Entendeu? Você só 314 

precisa... eu levaria ela num presídio! Eu levo! Tipo... eu fui num, eu fui quando era da igreja 315 

da minha vó, a gente foi num presídio feminino pra mulheres com deficiência mental e física. 316 

Se você ver o que é aquilo, pô... e é um presídio de mulher. Teoricamente é mais leve, mas não 317 

existe lei no Brasil que diga que só mulheres podem patrulhar mulheres... Ou seja, existe altos 318 

... histórias horríveis, entendeu? Histórias horríveis. Levo pra conversar com a galera de serviço 319 

social, a galera que mais sabe... eu tive uma namorada que a mãe dela era de serviço social. 320 

Você não precisa falar, você não precisa de argumento científico nenhum, você precisa de uma 321 

pessoa na sua frente pra você olhar na cara da pessoa e você sabe que ela... se a pessoa tive 322 

(incompreensível) você sabe que ela tá errada. Só você olhar nos olhos dela, pô. 323 

E: Existe algo mais que você poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você disse é 324 

correto? 325 

P: Existem altas pesquisas, né, você lê um, você lê a Carta Capital que você vê também como 326 

é que tá a situação... A Caros Amigos tem altas edições que falam sobre isso, tem uma edição 327 

que fala só sobre o sistema judiciário no Brasil, que é basicamente onde peguei todas as minhas 328 

informações técnicas, mas acho que seria suficiente apenas um tour pela cidade, pessoal sair de 329 

Casa Forte, né, sair de Boa Viagem um pouquinho... Passear pelos cantos sérios da cidade. 330 

E: existe algo mais que outra pessoa poderia dizer pra ajudar a mostrar que o que você 331 

disse é correto? 332 

P: Embora sejam poucos, a gente tem altos senadores que falam sobre isso. Existe meu amigo, 333 

Maranhão... eu tenho, eu conheço muitas pessoas que sabem dessa situação, é... que conviveram 334 

no meio e tal.... e tenho meus amigos de Cavaleiro, minha prima... minha prima engravidou ela 335 

tinha, é... cinco... é... quinze anos. O cara traía ela pra caramba, bebia, gastava o dinheiro todo, 336 

e o pai dela lá, né... “engravidou, agora vai morar com o cara!”. Aí bebia, gastava o dinheiro, 337 

traía, aí eles acabaram, aí ela tava morando já na casa do pai, e aí ela começou a ter um 338 

relacionamento romântico, não tinha nem ficado com o cara, beijou o cara uma vez, não esse, 339 

o outro, o cara foi na casa dela bater nela, pô! Eu falei pra ela sobre ela chamar a polícia, ela 340 

falou “não adianta, Bi, não vai fazer nada!” E não vai não, a polícia só vai piorar a situação, vai 341 

dizer que ela tava errada mermo, vai dizer que, se ela não vestisse uma roupa tão curta, ela não 342 
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se veste... vai dizer isso, aquilo, que, “não, ele é o pai da sua filha! Você não pode beijar mais 343 

ninguém! Se ele quiser pegar AIDS e sífilis e quiser passar pra todo mundo...”. Ou seja, tem 344 

testemunhas e tenho pesquisas, né, acho que outras pessoas poderiam falar muitas coisas 345 

também. 346 

E: Suponha agora que alguém discordou do seu ponto de vista, de que essa é a causa da 347 

reincidência de adolescentes em atos infracionais. O que esta pessoa poderia dizer pra 348 

mostrar que você tá errada? 349 

P: Hum... deixa eu pensar em uma coisa legal, né, (risos) porque é difícil você olhar pelo outro 350 

lado, eu sei que devem existir evidências... hoje em dia... se você estudou lógica, com qualquer, 351 

com qualquer premissa você consegue sustentar uma argumentação, principalmente se você 352 

souber muito bem de falácias você consegue disfarçar sua argumentação. É... mas...  é difícil, é 353 

muito difícil uma pessoa tentar me convencer de que eu tô errada nesse âmbito, porque eu 354 

convivi com pessoas, né, e conheci, ouvi histórias, e vi acontecer muita coisa, mas o que é que 355 

ela poderia dizer? Que... o que ela poderia dizer? Qual seria a causa? “Não, isso é safadeza, 356 

mesmo! É porque...” Tá, uma coisa boa! A pessoa poderia dizer, e eu não discordaria, que isso 357 

é um problema educacional. E é um problema educacional. A educação pública ela não estimula 358 

um aluno... nem a educação privada estimula um aluno, mas ainda tem um pouquinho mais né, 359 

de, um esforço maior, mas a educação pública ela não estimula a sair daquele meio, ela não é 360 

uma educação libertária, ela é uma educação que, você sai da escola e você vai pra um presídio. 361 

E é a mesma coisa. Porque altos casos de escolas públicas, que ocorrem coisas aterrorizantes, 362 

minha família, do meu pai, é do Piauí, no interior, e minha prima estudava numa escola pública 363 

lá, e... não aconteceu com minha prima, né, mas aconteceu altas coisas assim... com altas 364 

pessoas, assim.... e...  você vê que é um problema educacional, é, mas... a reincidência não é 365 

uma escolha, entendeu? Você... Sartre diria que você só faz escolhas, só que existem coisas que 366 

influenciam você. Uma criança que estuda num, num colégio público, ela não tem noção de que 367 

ela tem capacidade de sair dali,  e eu tenho noção de que ela tem capacidade, eu tenho noção 368 

que eu tenho capacidade,  eu tenho noção de que todo mundo tem capacidade, porque meu pai 369 

nasceu em Cabaceiras do São Joao do Arraial do Piauí, e hoje ensina na Universidade Federal 370 

do Piauí! Ou seja, ele é um cara que conseguiu! Entendeu? Um dos poucos, porque a nossa 371 

educação não ajuda.  Entendeu? Existem meios, mas não são meios que, é... na hora do vamo 372 

ver você não vai querer passar um ano, dois anos, três, até, estudando, diariamente pro ENEM, 373 

porque... o ENEM que é uma prova cara, o ENEM que é uma prova... falha, em muitos sentidos, 374 

né, por causa do TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item, que é absurdo... Você sabia que se 375 
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você errar todas as questões do ENEM você ainda tira mais do que quatro? É, porque tem assim, 376 

é pela distância da resposta. Aí você tem uma pontuação um, zero oito, zero seis, zero quatro e 377 

zero dois. Aí, se você tirar todas as respostas, se você errar todas as questões, você ainda 378 

consegue tirar mais do que quatro! E quatro é a média nacional de ensino, ou seja, você estaria 379 

aprovado! Entendeu? Mas aí você tem de chegar um pouco mais perto do item e tal e tem outras 380 

coisas... ou seja, é uma prova completamente falha pra avaliação de qualquer coisa, é uma prova 381 

cansativa, é uma prova absurda, você não vai querer, um adolescente, é, no meio da favela que 382 

precisa de comprar comida pra ontem num vai ficar três anos tirando xérox, gastando livro, 383 

indo pra biblioteca, gastando dinheiro na lan house, pra poder ficar estudando, quando ele pode 384 

arrumar, entrar num tráfico, entrar num esquema de roubo, entrar num esquema de drogas e 385 

ganhar dinheiro, duzentos reais fácil. Entendeu? Existem opções, você precisa alimentar, você 386 

tem, você já não tem uma noção de controle de família, digamos assim, aí o cara de quinze anos 387 

com três filhos pra alimentar, que não tem ninguém da família que possa ajudar ele, precisa 388 

alimentar três filhos e uma mulher, que geralmente as mulheres... coitadas! Entendeu? Aí você 389 

num vai ficar três anos esperando, com sua família passando fome, três anos, pra você estudar 390 

pro ENEM. Não tem condição!  Você pode dar um jeito de arrumar um trabalho, uns três 391 

trabalhos e tentar estudar ao mesmo tempo! Claro, existem pessoas que fazem isso, estão certas! 392 

Mas o sistema justifica qualquer tipo de tentativa desesperada pra você reincidir e até cometer 393 

pela primeira vez.  394 

E: Existe alguma coisa importante que, se ela pudesse ser feita, iria diminuir a 395 

reincidência de adolescentes em atos infracionais? 396 

P: Seria a incrementação da educação, né, a... reformulação do nosso sistema sócio-punitivo, 397 

porque eu nunca vou chamar aquele sistema de sócio-educativo na minha vida, uma 398 

reformulação assim, geral e completa, mas para isso acontecer, acima de tudo, para isso 399 

acontecer, precisa de uma reformulação da educação, pra uma reformulação da educação, pra 400 

reformulação de um sistema sócio-penitenciário, deveria existir uma reformulação no nosso 401 

sistema de governo, que não existe! Entendeu? Porque num... as coisas no Brasil elas travam, 402 

porque assim, você tem que pedir o seu dinheiro, o dinheiro da propina do outro, do terceiro, 403 

do quarto e o dinheiro de fazer a obra! Tá ligado? Então as coisas travam! Nunca vai... enquanto 404 

a gente não reformular nosso sistema de governo, não vai conseguir reformular nosso sistema, 405 

nenhum dos nossos sistemas sociais, sistema de educação, sistema de saúde, sistema sócio-406 

penitenciário, não vai rolar. Entendeu? Não vão rolar. Pode haver uma melhora, pode, como 407 

sempre há, aquela situação, mas vai naquele capengando, né, vai, você dizendo que a média 408 
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nacional do Brasil é quatro, e aí você faz uma prova onde todo mundo pode tirar quatro! 409 

Facinho, mesmo sem saber de nada! Só no chutômetro. 410 
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ANEXO A: ROTEIRO ORIGINAL DE ENTREVISTA 

 

Roteiro ilustrado para o tópico retorno ao crime. 

 

CAUSAL THEORY AND JUSTIFICATION 

 

1. What causes prisoners to return to crime after they’re released? 

1a. (Probe, when subject completes initial response) Anything else? 

2. (If multiple causes mentioned Which of these would you say is the major cause of 

prisoner’s return to crime? 

3. How do you know that this is the cause? 

3a. (Probe, if necessary) Just to be sure I understand, can you explain exactly how this show 

that this is the cause? 

4. If you were trying to convince someone else that your view [that this is the cause] is 

right, what evidence [verbal emphasis] would you give to try to show this? 

5. Is there anything further you could say to help show that what you’ve said is correct? 

6. Is there anything someone could say or to do to prove that this is what causes prisoners 

to return to crime? 

7. Can you remember when you began to hold this view? 

7a. (If no) Have you believed it for as long as you can remember? 

7b. (If yes) Can you remember what it was that led you to believe that this is the cause? 

 

CONTRADICTORY POSITIONS 

 

1. Suppose now that someone disagreed with your view that is this the cause. What might 

they say to show that you were wrong? 

2. What evidence might this person give to try to show that you were wrong? 

2a.  (Probe, if necessary) Just to be sure I understand, can you explain exactly how this 

would show that you were wrong? 

2. (If not already indicated) Is there any facto r evidence which, if it were true, would show 

your view to be wrong? 

3. Could someone prove that you were wrong? 

4. (Omit if alternative theory already generated) A person like we’ve been talking about 

whose view is very different from yours – what might they say is the major cause? 
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5. (Include if no alternative theory generated) Suppose that someone disagreed with you 

and said that ________ was the cause. What could you say to show that this other person 

was wrong? 

5a. (Probe, if necessary) Just to be sure I understand, can you explain exactly how this 

would show the person was wrong? 

6. Would you be able to prove this person wrong? 

7. (If not already indicated) What could you say to show that your own view is the correct 

one? 

 

INSTRUMENTAL REASONING 

1. Is there any one important thing, which, if it could be done, would lessen prisoners’ 

return to crime? 

2. Why would this lessen it? 

 

EPISTEMOLOGICAL REASONING 

 

1. How sure are you about what causes prisoners return to crime? 

2. Do experts know for sure what causes prisoners to return to crime? 

3. (If no) Would it be possible for experts to find out for sure if they studied this problem 

long and carefully enough? 

4. How sure are you of your view, compared to an expert? 

5. Is more that one point of view possible regarding the question of what causes prisoners 

to return to crime? 

6. (If yes) Could more than one point of view be right? 

7. How much would you say you know about this topic, compared to the average person? 

8. (Relative to list of topics provided) How important is this topic to society as a whole? 

      (Relative to list of topic provided) How important is this topic to you personality? 


