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RESUMO 

 
 

BRITO, Alexandre Gomes. Me. Universidade de Vila Velha – ES, março de 2018. 
Homicídio e sentimentos de adolescentes em situação de risco psicossocial. 
Orientador: Dr.ª Luciana Souza Borges. Co-orientador: Dr.o Henrique Geaquinto 
Herkenhoff. 

 
Este trabalho teve como objetivo verificar os sentimentos que o homicídio gera em 
adolescentes em situação de risco psicossocial, em relação à vítima e ao agressor. 
Para isso, foram averiguados dados coletados, porém não analisados, sobre 
sentimentos da tese de doutorado intitulada “Moralidade e valor da vida: um estudo 
sobre adolescentes em situação de risco psicossocial” (BORGES, 2011). Os dados 
dessa pesquisa foram coletados em duas organizações não governamentais (ONG) 
que ofertavam amparo a sujeitos em situação de risco psicossocial, na cidade de 
Vitória – ES, e seu caráter foi qualitativo e quantitativo. O método clínico Piagetiano 
foi utilizado, e participaram 32 adolescentes em situação de risco psicossocial, sendo 
16 do sexo masculino e 16 do sexo feminino. Os dados foram coletados objetivando 
investigar o juízo de adolescentes em situação de risco psicossocial acerca do crime 
de homicídio e, consequentemente, averiguar o valor que dão à vida abordando várias 
temáticas, dentre elas sentimentos. A coleta dos dados concedidos para serem 
analisados neste trabalho teve como objetivo identificar o que sentiam os 
adolescentes em relação à vítima de homicídio e ao agressor, mediante as histórias 
reais de violência, além de verificar o vínculo com o agressor e com a vítima. Esses 
dados foram analisados qualitativamente pela teoria comportamental, sendo realizada 
revisão da literatura envolvendo autores clássicos e contemporâneos que abordam 
temas como homicídio, homicídio na adolescência, adolescente em situação de risco 
psicossocial e sentimentos. Os dados demonstraram variação de sentimentos 
descritos, tanto em relação à vítima, quanto em relação ao agressor. Nenhum 
sentimento apareceu em larga escala e não representou grande frequência entre as 
respostas dos participantes. As características da vítima e a forma como elas se 
comportavam influenciaram a descrição dos sentimentos, até mesmo quando eram 
relacionados à atitude do agressor, que em alguns momentos apareceram como 
adequadas. Se a vítima emitisse comportamentos inadequados, ou mantivesse uma 
relação com pouco vínculo com o participante, sentimentos de indiferença eram 
observados, demonstrando baixa sensibilidade em relação à vida de outras pessoas. 
Esses resultados se fazem relevantes para a segurança pública, ao apreciar que a 
descrição   dos   sentimentos   nomeia   estados   corporais   do    sujeito, acarretando 
probabilidade de o mesmo emitir comportamento igual a seus sentimentos, quando 
estão em situações semelhantes. Portanto, políticas de segurança pública que 
promovam amparo aos adolescentes, como condições de igualdade social, 
reformulando as regras de atribuir valor à vida, são fundamentais para prevenir 
práticas de violência. 
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ABSTRACT 

 
 

BRITO, Alexandre Gomes. Me. University of Vila Velha – ES, March 2018. Homicide 
and feelings of adolescents in a situation of psychosocial risk. Advisor: Luciana 
Souza Borges. Co-adviser: Henrique Geaquinto Herkenhoff. 

 
This study aimed to verify the feelings that the homicide generates in adolescents in 
situation of psychosocial risk, in relation to the victim and the aggressor. To do so, 
we collected data, but not analyzed, on the feelings of the doctoral thesis entitled 
"Morality and value of life: a study about adolescents in situations of psychosocial risk" 
(BORGES, 2011). The data of this research were collected in two non - governmental 
organizations (NGOs) that offered support to subjects in a situation of psychosocial 
risk, in the city of Vitória - ES, and its character was qualitative and quantitative. The 
Piagetian clinical method was used, and 32 adolescents participated in a psychosocial 
risk, 16 males and 16 females. The data were collected aiming to investigate the 
judgment of adolescents in a situation of psychosocial risk on the crime of homicide 
and, consequently, to investigate the value they give to life addressing various themes, 
among them feelings. The data collected to be analyzed in this study had as objective 
to identify what the adolescents felt about the homicide victim and the aggressor, 
through the real stories of violence, as well as to verify the bond with the aggressor and 
the victim. These data were analyzed qualitatively by the behavioral theory, and a 
review of the literature involving classic and contemporary authors dealing with themes 
such as homicide, teenage homicide, adolescent in a situation of psychosocial risk and 
feelings was carried out. The data showed a variation of described feelings, both in 
relation to the victim, and in relation to the aggressor. No feeling appeared on a large 
scale and did not represent a high frequency among participants' responses. The 
characteristics of the victim and the way they behaved influenced the description of the 
feelings, even when they were related to the attitude of the aggressor, which at times 
appeared as adequate. If the victim emitted inappropriate behaviors, or maintained a 
relationship with little bond with the participant, feelings of indifference were observed, 
showing low sensitivity to the lives of other people. These results are relevant for public 
security, when they appreciate that the description of feelings names the body's states 
of the subject, causing the likelihood of emitting behavior equal to their feelings when 
they are in similar situations. Therefore, public safety policies that promote support for 
adolescents, as conditions of social equality, reformulating the rules of assigning value 
to life, are fundamental to prevent practices of violence. 
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